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AA 1314 / 712-844 
 

 
 
 

Emiel De Winter, 
secretaris–generaal van Landbouw en Voedselvoorziening 

 
Overtuigingsstukken AA 1314 / 712-844 (passim) 

____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Nr. 712  De Winter Emiel  
 
 1 farde : 3 omslagen: 
  omslag 1 : vier teksten van toespraken zonder vermelding van de auteur 
  omslag 2 : agenda 1940 
  omslag 3 : negen verhandelingen zonder vermelding van auteur noch datum 
 
1.   Toespraak “ Boerenhulp aan stadskinderen” z.d.(omslag 1) 
 
2.   Toespraak t.g.v. inhuldiging tehuis “ Hertog van Brabant” dd. 11.01.1948 (omslag1) 
 
3. Toespraak voor het 2jarig bestaan van “Corporation Nationale de l’Agricultue”   
 dd.28.08.1942 (omslag1) 
 
4. Toespraak voor het 1 jarig bestaan van de “ Nieuwe Polder” te Zandvliet  
 dd. 23.07.1943 (omslag1) 
 
5. Omslag met agenda 1940, boekje jaarbeurs, plaatsen aan tafel bij diner. (omslag 2) 
 
6. Het vraagstuk der Angelsaksische Eenheid. Verhandeling. (omslag 3) 
 
7. De Dutse propaganda en de Pan-Europese Idee. Verhandeling. (omslag 3) 
 
8. Duitsland en Vlaanderen. Verhandeling. (omslag 3) 
 
9. De Westerse Eenheid. Verhandeling. (omslag3) 
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10. De Westerse Wereld en haar buitenwereld. Verhandeling. (omslag 3) 
 
11. Het Westen en Rusland. Verhandeling. (omslag3) 
 
12. De Westerse toekomst en het Economisch Sociaal Vraagstuk. Verhandeling. 
  (omslag 3) 
 
13. De Overgang naar de Na -Oorlog in België. Verhandeling. (omslag 3) 
 
14. Beschouwingen over: België en de Oorlog, Het vraagstuk der Supra -Nationale 

Volkerenordening en het Britse Keizerrijk als Haard en Burcht van de Westerse Eenheid. 
Verhandeling. (omslag 3) 

 
 
 

Nr.  735   De Winter Emiel  
 
 1 farde: 2 mappen: In- en uitvoer met Duitsland 
 
15. Uitvoer van vetten naar Duitsland. Periode 9/7/1942 - 19/8/1942 )(map a).  
 
16. Invoer van bevroren vlees en uitvoer van rundvlees in blikken. Periode 24/6/1942 – 

7/12/1942 ) (map b). 
 
 
 

Nr.  743    De Winter Emiel 
 
 1 farde 
 
17. Negen (9) dossiers in behandeling bij het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening 

betreffende de beschikbaarheid en verdeling van basisproducten aan de bakkers, 
fabrikanten van ingelegde groenten, e.a. 

 
 
 

Nr.  744    De Winter Emiel 
 
 1 farde :  2 mappen  : interne documenten Min. van Landbouw en Voedselvoorziening. 
 
18. Rapport over de Verslagen van de Wekelijkse Vergaderingen bij de secretaris-                  

generaal  voor de periode 03.05.1943 tot 28.08.1944 met als inhoud : 
a. lijst door de Duitse Overheden gevraagde hoeveelheden 
b. lijst toegewezen hoeveelheden 
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c. lijst van de hoeveelheden door “den Duitschers boven de overeenkomsten 
opgenomen “.  

  
19. Nota’s voor de heer secretaris-generaal in de periode 18.02.1943 tot 20.09.1943. (47 

verslagen van vergaderingen binnen het departement) 
 
 
 

Nr. 745    De Winter Emiel 
 
 1 farde:  briefwisseling over opeisingen van goederen door de Duitse overheid in      de 
periode 1940-1944. 
 
20. Briefwisseling in kopie en/of vertaling tussen de heer De Winter, secretaris- generaal Min. 

van Landbouw en Voedselvoorziening en de Militärverwaltungschef voor België en Noord 
-Frankrijk tussen 30 september 1940 en 22 januari 1944. 4 mappen. 

 
 
 

Nr. 746   De Winter Emiel 
 
 1 farde: briefwisseling over de levering van groenten en fruit aan de Wehrmacht. 
 
21. Briefwisseling in kopie en/of vertaling over de voorziening van de Wehrmacht in groenten 

en fruit tussen 22 april 1942 en 29 augustus 1944. 7 stukken. 
 
 
 

Nr. 747   De Winter Emiel 
 
 3 fardes: interne beleidsdocumenten Min. Landbouw en Voedselvoorziening. 
 
22. Verslagen van de “ Wekelijkse Vergadering Tuinbouwproducten” tussen 8 januari 1944 en 

31 augustus 1944. 64 stukken.  
 
23. Briefwisseling, ontwerpen van teksten, copies van Besluiten en Verordeningen alsook 

Staatsbladen betreffende de “ ordening der markt van groenten en fruit”.  Tot stand komen 
van het besluit dd 01.08.1941. Periode 1941-1942. 6 stukken. 

 
24. Documentatie betreffende de uitvoer van fruit en groenten gedurende de Duitse bezetting 

binnen de studiedienst van de Directie Handelspolitiek Min Landbouw. 33 stukken. 
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Nr. 748   De Winter Emiel 
 
 2 fardes: BROUWERIJEN. 
 
25.  Briefwisseling, in -en uitgaande, van de diensten van het Min. Landbouw en 

Voedselvoorziening met betrekking tot aanmaak, levering en controle van bieren en 
wijnen. (47 stukken)  

 
26. Briefwisseling, in -en uitgaande van de diensten van het Min. Landbouw en 

Voedselvoorziening met betrekking tot problemen bij de organisatie, het beheer van 
brouwerijen, de levering van basisproducten, de bestellingen van bier aan de plaatselijke 
groeperingen van de Wehrmacht e.d. De correspondent is meestal Der Leitende Intendant 
beim Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich in de periode 21 november 1942 
en 28 juni 1944. ( 170 stukken )  

 
 
 

Nr. 749  De Winter Emiel  
 
 2 fardes: BIER.  
 
27. Briefwisseling tussen de president van de Nationale Landbouw -en Voedingscorporatie ( 

Min. Landbouw en Voedselvoorziening) en de Militärbefehlshaber in Belgien und 
Nordfrankreich in de periode 5 februari 1941 en 12 november 1942 betreffende  de 
organisatie van wijnhandel, de oprichting van een hoofdgroepering “ Brouwerijen”, 
alcohol, levering van flessen aan de drankenindustrie, productie van minerale waters en 
limonades, bevoorraden van suikers, - van steenkool en levering van Wehrmachtsbier van 
2,5°. 150 stukken.      

 
28. Gegevens over de hoeveelheid bier geleverd aan de Wehrmacht van mei 1941 tot eind april 

1944. 17 stukken. 
 
 
 

Nr. 750  De Winter Emiel 
 
 3 fardes: CICHOREIBONEN. 
 
29.   Totale lijst, met de naam van de leveranciers, van de hoeveelheden cichoreibonen bestemd 

voor de uitvoer naar Duitsland voor het jaar 1940. 6 stukken. 
 
30. Briefwisseling uitgaande van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie    

betreffende de afzet van, de uitvoer van en de toegekende vergunningen voor 
cichoreibonen in het jaar 1941. 22 stukken. 
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31.  Briefwisseling uitgaande van het Min. Landbouw en Voedselvoorziening  omtrent de 
prijzen van cichoreibonen. Periode 1941 - 1942. 9 stukken.   

 
 
 

Nr. 751  De Winter Emiel 
 
       2 fardes: Vis- en Visproducten , Brouwerijen. 
 
32.  Documentatie van de heer P.Meuwissen, corporatieleider “Visch-en Visscherijproducten”, 

voor de periode 1941-1944 betreffende de extra bedeling van haring, aanduiding van 
boten, benoeming van medewerkers, visconserven, dienst voor schaaldieren . 32 stukken.  

 
33. Beleidsdocumenten, briefwisseling en enkele krantenknipsels van de HfdGpng. Brouwerij, 

Mouterij, Stokerij, Dranken in het algemeen, betreffende de oprichting van bedrijf -en 
vakgroeperingen, benoemingen van afgevaardigden en van de directeur van de Centrale, 
meldingen van interne misverstanden, indeling van de bedrijfsgroeperingen, verslagen van 
vergadering van de Bijraad, vergoedingen, opeisingen door de Duitse Overheid en 
diversen. 89 stukken.   

 
 
 

Nr.  752   De Winter Emiel 
 
 4 fardes: genummerd 2,3,11 Heer Versluys, 12.  VETTEN EN EIEREN. 
 
34. Twee brieven uitgaande van de “ De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap – DE 

VLAG”- voor een bestelling van eieren. 
 
35.  Verschillende brieven m.b.t. levering van eieren en het ter beschikkingstellen van zegels 

voor de aankoop van eieren door de particulier. 9 stukken 
 
36.  Afschriften van in- en uitgaande briefwisseling van de directeur van de  HfdGpng. Afd. 

Vetten en Eieren voor de periode 08.05.1941 tot 21.12.1942. 59 stukken. 
  
37.  Afschriften van uitgaande briefwisseling van de directeur Afdeling Vetten en Eieren 

gericht aan de Duitse Overheid in de periode 25.08.1941 tot 11.07.1942. 8 stukken 
 
 
 

Nr.  753   De Winter Emiel 
 
 3 fardes: Levering van allerlei producten. 
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38.  Briefwisseling m.b.t. aanmaak en levering van confituur voor de periode 29.10.1940 tot 
23.01.1943. 10 stukken. 

 
39.  In- en uitgaande briefwisseling van de afdeling “ Visch en Visscherijproducten”           

m.b.t. het toekennen van het contingent brandstof ten behoeve van de visserijvaartuigen 
voor de periode 25.11.1943 tot 28.03.1944. 37 stukken. 

 
40.  Diverse verslagen van de hoofdbestuursvergaderingen op het niveau van de 

Corporatieleider Landbouw en Voeding met inbegrip van de besproken werkdocumenten, 
nota’s en richtlijnen aan de diverse diensten voor de periode 06.11.1940 tot 19.12.1941. 15 
stukken. 

 
 
 

Nr. 754   De Winter Emiel 
 
 3 fardes: Conserven, fruit en ajuinen. 
 
41. Correspondentie van de secretaris-generaal betreffende de opeising van conserven. (1941 – 

1943)  5 stukken. 
 
42.  Briefwisseling voor de regeling van de uitvoer naar Duitsland ,Denemarken en Luxemburg 

van druiven. Algemeenheden 1940-1941, 11 stukken ; Algemeenheden 1942, 5 stukken ; 
Duitsland  1940-1941, 18 stukken ; Duitsland 1942, 8 stukken ; Duitsland 1944, 5 stukken 
; Denemarken 1942, 1 stuk ; Luxemburg 1940-1941, 8 stukken ; Luxemburg 1942, 6 
stukken.  

 
42. Briefwisseling betreffende de levering van druiven en ajuinen uit de Antwerpse Polder aan 

de Wehrmacht ( periode 30.09.1940 tot 10.08.1944). 18 stukken.  
 
 
 

Nr.  755   De Winter Emiel 
 
 6 fardes: BIER 
 
44. Vier afschriften van briefwisseling tussen het diensthoofd “Statistieken” en de raadgever 

juridische dienst Min. Landbouw ( 1941). 
 
44a Briefwisseling (afschriften – 1942 en 1943) tussen de diensten onderling van de Algemene 

Groepering - Brouwerijen; tussen de administratie en de brouwerijen alsook de te volgen 
regels, uitgaande van het Bestuur van Accijnzen, voor het toekennen van belastingsvrijdom 
bij de levering voor het jaar 1943 van 150.000 Hl. bier aan de Wehrmacht... 

 
44b Richtlijnen betreffende de vrijstelling van douane- statistieken- en accijnsrechten voor de 

levering van bier aan de Duitse en Italiaanse strijdkrachten in België. ( periode 1940 – 
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1943). De richtlijnen gaan uit van het Ministerie van Financiën en worden bijgewerkt en 
verdeeld binnen de diensten van de Nationale Corporatie Landbouw ( zelfde periode).  

 
44c Briefwisseling en richtlijnen, periode 1943 – 1945, voor het toekennen van de 

(bijkomende) hoeveelheid suiker aan de brouwerijen die een toestemming ontvingen 
Wehrmachtbier van 2.5° te produceren. 

 
44d Opgave per maand van de leveringen van bier aan de Wehrmacht door de erkende 

brouwerijen in het jaar 1941( vanaf 15 mei), 1942, 1943, 1944( einde juli). 
 
44e Verschillende interne dienstnota’s van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie 

betreffende de levering van bier, het tekort aan mout, het tekort aan flessen en vaten e.d. 
Over dezelfde problematiek is er ook briefwisseling met de Duitse Overheid. Periode 
01.09.1941 – 09.03.1945. 

 
 
 

Nr. 756  De Winter Emiel 
 
 1 farde “Commissariaat voor Prijzen en Lonen” “Commissariat aux Prix et aux Salaires”                    
 (6 mappen) 
 
44f Persartikel Le Soir 05.12.1940(?) “ Au Commissariat aux Prix et aux Salaires” -Comment 

sont organisés et fonctionnent les services de contrôle et d’enquêtes. 
 
44g Nota (10.02.1941) en voorstel tot Besluit “ wijzigende de Besluitwet van 27 oktober 1939 

ter aanvulling van de maatregelen voor het verzekeren van de bevoorrading van het land en 
voor het voorkomen en het beteugelen van de misbruiken in den handel van sommige eet- 
of koopwaren”.   

 
44h Briefwisseling, nota’s, ontwerpen van Besluit en eindtekst van Besluit met inbegrip van de 

correspondentie met de Duitse Overheid betreffende het Besluit tot oprichting van een “ 
Commissariaat voor prijzen en loonen”. Tevens is de duitse tekst beschikbaar onder de titel 
“Verordung über die Errichtung des Kommissariats für Preise und Löhne”. 

 
44i Dienstnota ter ondertekening betreffende een aanvullingsbesluit op het besluit van 

03.07.40 houdende vaststelling der prijzen dd 25.06.1942. 
 
44j Briefwisseling (In – Out)  van het Commissariaat voor Lonen en Prijzen voor de periode 

08.04.1941 en 05.11.1943. 1 farde. 
 
 
 

Nr. 757 De Winter Emiel  
 
 farde perscommentaren en opeising (4 mappen) 
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44k Zes (6) brieven tussen E. De Winter (als Sec.Gen.) en de directeur van BELGAPRESS 

voor uitwisseling van informatie en nemen van een jaarabonnement. ((08.10.1940 – 29.05. 
1942). 

 
44l Overmaking aan de  Militärbefehlshaber te Brussel van de nota “ Ordre de réquisition au 

Bourgmestre” dd 25.10.1940 gericht aan de burgemeesters en uitgaande van De Winter ter 
voorbereiding van een persconferentie betreffende de bevoorrading. 

 
44m Een vijftiental persmededelingen uitgaande van het Ministerie van Landbouw en 

Voedselvoorziening en die betrekking hebben op de voedselvoorziening in België 
(08.11.1940 - 08.1943). 

 
44n Briefwisseling tussen E. De Winter (Sec.Gen.) en de Duitse Autoriteit inhoudend 

beleidsvraagstukken i.v.m. de bevoorrading. (1943 – 1944). 
 
 
 

Nr.  758 De Winter Emiel 
 
 1 farde “ Opeisingen”( 4 mappen) 
 
45. Dienstbrieven (5) uitgaande van de heer E. De Winter Sec.Gen. en gericht aan de Duitse 

Autoriteit met betrekking tot de opeising van een grote hoeveelheid haring . ( 08.03.1943 
– 30.04.1943). 

 
46. Dienstbrief uitgaande van de heer De Winter Sec.Gen. en gericht aan de Duitse Autoriteit 

met betrekking tot de opeising van suiker ( 17.04.1943). 
 
47. Interne dienstnota omtrent de vleesverdeling ( 23.09.1943). 
 
48. Dienstbrief (2) uitgaande van de heer De Winter Sec.Gen. en gericht aan de Duitse 

Autoriteit met betrekking tot de opeising van varkensvlees (10.10.1940 en 06.12.1940). 
 
 
 

Nr.  759(I)  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : 2 mappen 
 
49. Samengestelde bundel, binnen de Hoofdgroepering Tuinbouwproducten, bestaande uit 

dienstnota’s, briefwisseling met o.a. de Duitse overheid, voorstellen tot/en tekstwijzigingen 
van het besluit van 15.06.42 en van de verordening 5/42 en 7/42 betreffende de 
marktordening van groenten en fruit. (13.02.1943 – 29.12.1943). 

 
50. Prijsbepalingen en –afwijkingen voor groeten en fruit. (jaar 1944). 
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51. Binnen de Hoofdgroepering “ tuinbouwproducten”- afdeling “Marktordening”: 

dienstnota’s, onderrichtingen, verslagen m.b.t. inbeslagnames van groenten en fruit, 
meldingen van aanvoer, verdeling en leveringen van groenten en fruit, controle op de 
kleinhandel, omzendbrieven aan de grootverbruikers, mededelingen aan de 
groothandelaars en kleinhandelsprijzen. (04.01.1944 – 09.11.1944). 

 
52. 58 verslagen van vergaderingen bij de heer E. De Winter (Sec.Gen.). (18.01.1943 – 

21.12.1943) betreffende het beleid gevoerd binnen de hoofdgroepering 
“Tuinbouwproducten” van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie. 

 
 
 

Nr.  759(II)  De Winter Emiel 
 
 1 farde 
 
53.  Overzichtstabellen opgesteld door de diensten van de hoofdgroepering 

“Tuinbouwproducten” betreffende de aanvoer, levering en verdeling van groeten en fruit, 
verdeeld over de Provinciale leveringsplaatsen voor het tweede halfjaar 1942 en het jaar 
1943. 

 
54.  Weekstaten betreffende de aanvoer, levering en verdeling van verse groenten (2stukken) en 

fruit (2stukken) met de daarbij horende tabellen van januari 1944 tot augustus 1944. 
 
 
 

Nr.   760  De Winter Emiel 
 
 2 fardes :2  mappen: Briefwisseling Min. Landbouw en Voedselvoorziening. Kabinet van 
de Secretaris-generaal. 
 
55.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 100 stukken. Periode 01.07.1941 – 
15.08.1941. Diverse onderwerpen. 

 
56.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 100 stukken. Periode 01.10.1941 – 
15.12.1941. Diverse onderwerpen.  

 
57.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 230 stukken. Periode 16.12.1941 – 
28.02.1942. Diverse onderwerpen. 
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58.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 
Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 200 stukken. Periode 01.03.1942 – 
30.06.1942. Diverse onderwerpen. 

 
 
 

Nr.   761  De Winter Emiel 
 
 2 fardes elk 2 mappen: Briefwisseling Min. Landbouw en Voedselvoorziening. Kabinet 

van de Secretaris-generaal. 
 
59.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 200 stukken met touw ingebonden. 
Periode 01.07.1942 – 15.09.1942. Diverse onderwerpen. 

 
60. Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 310 stukken. Periode 15.09.1942 – 
15.12.1942. Diverse onderwerpen. 

 
61.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de  

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 250 stukken met touw ingebonden. 
Periode 16.12.1942 – 31.03.1943. Diverse onderwerpen. 

 
62.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de Hogere Directies onder gezag van de 

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagpapier. +/- 250 stukken met touw ingebonden. 
Periode 01.04.1943 – 15.06.1943. Diverse onderwerpen. 

 
 
 

Nr. 762  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : elk 2 mappen. 
 
63.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de hogere directies onder gezag van de  

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagen. +/- 190 stukken met touw ingebonden. 
Periode 01.09.1943 – 15.11.1943. Diverse onderwerpen. 

 
64.  Verzameling uitgaande briefwisseling van de hogere directies onder gezag van de              

Secretaris-generaal E. De Winter. Doorslagen.+/- 200 stukken. Periode 21.04.1944 – 
01.09.1944. Diverse onderwerpen. 

 
65. Voorstellen, ontwerpen van Besluiten en briefwisseling met de Duitse overheid betreffende 

de ordening der markt van groeten en fruit. Inbegrepen de onderrichtingen aan de 
verantwoordelijken van de leveringsplaatsen. ( mei – juni 1942) 20tal documenten. 
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66. In en uitgaande briefwisseling van de Secretaris-generaal betreffende de uitvoer van fruit 
en groenten naar Duitsland. Periode 1942-1944. 30 documenten. 

 
 
 

Nr.  763  De Winter Emiel   
 
 3 fardes : elk 2 mappen. 
 
67. Administratieve procedure. Besluit van 15.02.1941 houdende instelling van een 

administratieve vordering ter zake van misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de 
rantsoenering en de vaststelling van de prijzen. Duitse Verordening van 02.08.1941 en 
juridische bedenkingen. Bundel van het jaar 1941 – 65 documenten. 

 
68. Administratieve procedure. Ontwerp van tekst (Feb. 1942) tot wijziging van het Besluit 

van 15.02.1942 houdende instelling van een administratieve procedure. Arrest van 
30.03.1942 gewezen door het Verbrekingshof. Briefwisseling tussen de Secretaris-generaal 
en de Provinciegouverneurs, Arrondissementscommissarissen en Burgemeesters omtrent 
de te nemen houding in hun hoedanigheid van Ambtenaar belast met de administratieve 
rechtspleging. Bundel van het jaar 1942 – 70 documenten 

 
69.  Administratieve procedure. Briefwisseling tussen de Secretaris-generaal, de Duitse 

Overheid en de verschillende Departementen betreffende de wijziging van het Besluit van 
29.06.1942. Besluit van 25.02.1943 tot wijziging van het voorgaande en commentaar. 
Bundel 1ste semester 1943 – 25 documenten. 

 
70.  Administratieve procedure. Project van besluit waarbij de tuchtrechtsmacht van de 

N.L.V.C. wordt ingericht. Besluit ter uitvoering van dat van 29.06.1942 tot instelling van 
een administratieve procedure ( 25.08.1943). Bundel 2de  semester 1943 – 33 documenten. 

 
71.  Administratieve procedure. Dienstnota’s tussen verschillende departementen omtrent 

voorstellen tot nieuwe – en/of wijzigingen aan juridische teksten over de toepassing van de 
administratieve procedure zowel door de Administratieve Overheid als door de 
Gerechtelijke Overheid. Bundel 1ste semester 1944 – 47 documenten. 

 
72.   Administratieve procedure. Dienstnota’s tussen verschillende departementen omtrent de 

aanpassingen van teksten voor de toepassing van de Administratieve procedure, het 
opleggen van boetes en andere straffen. Nota ( ontwerp van verordening) uitgaande  van de 
Hoge Administratieve Rechtsmacht dd 17.08.1944 dat strekt tot de onmiddellijke 
afschaffing van de Administratieve Rechtsmachten. Bundel 2de semester 1944 (01.07.1944 
– 28.08.1944) – 24 documenten.  
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Nr. 764  De Winter Emiel 
 
 1 farde: 3 mappen 
 
73.  Nota’s, briefwisseling en onderrichtingen uitgaande van het Min. van Landbouw en 

Voedselvoorziening met betrekking tot de regeling van de afzet van tuinbouwproducten, de 
regeling van de kostprijzen van ingevoerde producten, de organisatie van de markten voor 
groenten en fruit, de prijzenregeling van de tuinbouwproducten en de controle op de 
prijzen. Jaar 1941 – 45 stukken. 

 
74. Nota’s, briefwisseling, verslagen en onderrichtingen uitgaande van de Algemene directie 

met betrekking tot de uitbreiding van de groenteteelt, de marktregeling voor groenten en 
fruit, de tuinbouwtelling, de richtlijnen aan de centralisatoren, de bedeling aan de 
groothandelaars. Jaar 1942 – 33 stukken. 

 
75.  Nota’s, briefwisseling, verslagen, onderrichtingen en omzendbrieven uitgaande van de 

Directies van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie met betrekking tot de 
leverings- en verzamelpunten en tijdelijke verzamelplaatsen, de ordening van de markten, 
de puntenschaal voor groenten, de uitvoering van het minimumleveringsbevel, de controle 
inzake groenten en fruit, de marktordening, aankopen van de groothandelaars op 
leveringsplaatsen voor rekening van de Werhmacht, de onvoldoende leveringen. Jaar 1943 
– 23 stukken. 

 
 
 

Nr.  765  De Winter Emiel 
 
 3 fardes 
 
75. Briefwisseling tussen de Secretarissen-generaal over het al dan niet recht hebben van de 

ravitailleringkaarten en- zegels. Periode 10.07.1943 – 01.02.1944. 9 stukken.  
 
 
76. Briefwisseling tussen verschillende gemeenten en het secretariaat-generaal van het 

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening over de rantsoeneringkaarten en – zegels. 
Periode 30.01.1943 – 17.03.1944. 36 stukken. 

 
77. Briefwisseling tussen de provincie Gouverneurs en het secretariaat-generaal van het Min. 

van Landbouw en Voedselvoorziening omtrent de interpretatie en de toepassing van de 
Duitse verordening van 05.03.1943 waarbij aan de gemeentelijke ravitaillering- en 
rantsoeneringdiensten verboden werd rantsoenkaarten af te leveren aan de door het Militair 
Bestuur gesignaleerde personen. Periode Feb – Apr 1943. 7 stukken. 

 
78.  Briefwisseling gevoerd door het secretariaat-generaal omtrent de intrekking van het           

recht op rantsoeneringzegels. 20.05.1941 – 10.10.1941. 2 stukken. 
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79. Briefwisseling, gericht aan het secretariaat-generaal,van aanvragen tot tussenkomst  voor 
terugkerende personen die gewerkt hebben in Duitsland en geen rantsoeneringzegels 
ontvangen. Periode 13.16.1941- 30.06.1944. 36 stukken. 

 
80. Copies van brieven uitgaande van E. De Winter, secretaris-generaal, voor de periode 

31.03.1943 – 10.03.1944. Verschillende onderwerpen. 214 stukken. 
 
81. Briefwisseling met de Duitse overheid in de periode 19.02.1943 – 16.07.1943 over de 

verordening van 05.03.1943 waarbij de ravitailleringdiensten verboden wordt 
rantsoenkaarten af te leveren aan personen geseind door de Duitse overheid. 

 
82. In- en uitgaande briefwisseling van het secretariaat-generaal. Diverse onderwerpen: 

- Belgische arbeid in Duitsland. 30.01.1943-25.01.1944. 14 stukken. 
- Leveringen aan de Wehrmacht. 24.10.1941-30.05.1942. 6 stukken. 
- Aankopen voor Duitse organisaties. 19.10.1942. 1 stuk. 
- Te kleine hoeveelheden aan rantsoenen. 18.03.1941-28.05.1942. 4 stukken. 
- Besprekingen omtrent de ravitaillering. 20.01.1941-12.10.1942. 32 stukken. 
- Ravitaillering van aardappelen. 14.02.1941-24.06.1942. 40 stukken. 
- Ravitaillering van brood. 20.01.1942-12.08.1942. 48 stukken. 
- Ravitaillering van de textielarbeiders. 14.06.1941-14.07.1941. 4 stukken. 
- Gebruik door Winterhulp van in beslag genomen goederen. 16.07.1941-27.09.1941. 

5 stukken. 
- Verslag ravitaillering van aardappelen. z.d. 1 stuk. 
- Verplichtingen t.a.v. de Duitse overheid. 22.01.1942-18.07.1944. 6 stukken 
- Ravitaillering van suiker. 22.07.1941-29.12.1942. 3 stukken. 
- Levering van meststoffen. 06.08.1942. 1 stuk. 

 
83. In- en uitgaande stukken van het kabinet van de secretaris-generaal. Periode  01.03.1941 

31.12.1942. Diverse onderwerpen : 
- Aankopen door de Wehrmacht op de zwarte markt. 3 stukken. 
- Wetgeving. 4 stukken. 
- Repressieve tussenkomsten en opeisingen. 10 stukken. 
- Bosbeheer snoeiwerk. 6 stukken. 
- Levering van suiker. 2 stukken. 
- Uitvoer van steenkool. 1 stuk. 
- Agendaonderwerpen voor vergaderingen met von Falkenhausen. 10 stukken. 
- Tussenkomsten, propaganda en levering allerhande. 53 stukken. 

 
84.  Verplichte tewerkstelling. Tussenkomsten.  Briefwisseling van het secretariaat-  generaal 

met ofwel particulieren ofwel met de Duitse Overheid o.a. met de Kriegsverwaltungschef, 
de Gruppenleiter en de Gouverneur von Falkenhausen. Periode 1941-1943. 

        100 stukken.  
 
85.  Briefwisseling van tussenkomsten allerhande uitgaande van de secretaris-generaal. Periode 

24.02.1941 – 11.11.1943. 17 stukken. 
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86. Opeising van beambten van de Corporatie. Schrijven van E.De Winter (Sec-gen) gericht 
aan de Kriegsverwaltungschef en aan de Gruppenleiter. 01.12.1942. 1 stuk. 

 
87. Uitleg omtrent het ontstaan ( brief aan de Kriegsverwaltungsschef van 07.01.1942) en de 

viering van haar oprichting ( 2de verjaardag op 27.08.1942). 2 stukken. 
 
88. Aanvragen gericht aan de heer E. De Winter om tussenkomst te vragen bij de Duitse 

Overheid omtrent de verplichte arbeid. Periode Nov 1943- Aug 1944. 23 stukken. 
 
 
 

Nr. 766  De Winter Emiel 
 
 2 fardes :  
 Oprichting van de NATIONALE  LANDBOUW –en VOEDINGSCORPORATIE  
          De 2 fardes bevatten 3 originele mappen als volgt genummerd  6695/44/a,  6695/44/b en  

6695/44/c door het Krijgsauditoraat bij het Krijgshof te Brussel  met als inhoud : Pièces 
extraites du dossier” Statuut van de Nat. Landbouw- en Voedingscorporatie”. 

  
89. Voorbereidende documenten voor de oprichting van een nationale landbouw- 

evoedingscorporatie. Aug 1940. 6 stukken. ( Map a) 
 
90. Benoemingsbesluit van de Corporatieleider en van de Adjunct-corporatieleider.   
 28 Augustus 1940 . 2 stukken.  ( Map a) 
 
91. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad der ministeriële besluiten en andere  besluiten der 

Secretarissen-Generaal van 30 Augustus 1940.   Departement van Landbouw en 
Voedselvoorziening. 
16. – 27 Augustus 1940. Oprichting van een nationale landbouw- en voedingscorporatie.  
2 stukken. ( Map a)  

 
92. Verordening tot vaststelling van de statuten der hoofdgroeperingen van de Nationale 

Landbouw- en Voedingscorporatie. Belgisch Staatsblad van 30.04.1941, blz 2985 . 
 1 stuk. ( Map a) 
 
93. Statuten van de hoofdgroeperingen. Nota’s juridische diensten. Ord. 25.04.1941. 3 stukken. 

(Map a) 
 
94. Wijziging aan de statuten van de hoofdgroeperingen. Ord. 10.11.1942. 1 stuk. (Map a) 
 
95. Besluitwet van 01.07.1942 . Bevestiging van het statuut van de Nationale Landbouw en 

Voedingscorporatie ( N.L.V.C.). Interne diensnota’s en memorie van toelichting. 
 Periode juni-juli 1942. 11 stukken. (Map a) 
 
96. Uitspraak Vrederechter Kanton Walcourt van 14 maart 1942 over de wet 7 september 1939 

en de N.L.V.C. -  Wettigheid van de corporatie.  10 stukken. (Map a) 
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97. Voorbereidende wetteksten – geschreven en verbeterd – door de diensten van de 

Secretaris-generaal over het in het leven roepen van een nationale corporatie van 
Landbouw en Voeding. Teksten in het Nederlands, Frans en Duits. Augustus 1940. 

 19 stukken. (Map a)  
 
98. Voorbereidende besluitteksten over de statuten van de corporatie in uitvoering van het 

besluit van 27.08.1940 (oprichting van de N.L.V.C.)  Teksten in het Nederlands, Frans en 
Duits. September 1940. 6 stukken.(Map b) 

 
99. Wijziging van de statuten. Interne teksten opgesteld door de juridische dienst ter 

voorbereiding van de Verordening van 10 November 1942 betreffende de wijziging van 
het statuut der Hoofdgroeperingen. Oktober-November 1942. 4 stukken. (Map b) 

 
100. Besluit tot vaststelling van de statuten der hoofdgroeperingen van de Nationale Landbouw- 

en Voedingscorperatie. April 1941 . 6 stukken. (Map b) 
 
101. Kopijen van documenten gebruikt in rechtszaken waarbij de Belgische Staat- Ministerie 

van Landbouw- betrokken was in de peiode 1940-1943. 8 stukken. ( Map c)  
 
102.  Nota van Georges DUBOIS, advocaat bij het Hof van Beroep te Brussel met titel : “ Note 

sur la LEGALITE DES ARRETES CREANT LES GRANDES AGGLOMERATIONS.”  
opgesteld te Brussel 08.12.1942. 1 stuk. (Map c) 

 
103.  Tekst van de rede uitgesproken door de heer De Winter ter gelegenheid van de derde 

verjaardag van de stichting van de N.L.V.C. op 03.09.1943 in het Nederlands (2 stukken) 
en op 04.09.1943 in het Frans (1 stuk). (Map c) 

 
104.  Bedenkingen over de toepassing van de Wet van 10 Mei 1940 opgesteld in het Frans door 

Georges MICHAUX, secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 1 stuk. z.d. 
(Map c) 

 
105.  Vertaling van een artikel verschenen in het “Tijdschrift voor Administratie” z.d., ge-

Schreven door H. de Coster met als titel: La Cour de Cassation en état de nécessité”. 
 1 stuk. z.d. (Map c) 
 
106.  Intern nota’s van het departement bestemd voor de heer Van Den Abeele, Rechtskundig 

Adviseur. Periode Nov 1940 – Nov 1941. 12 stukken. (Map c) 
 
107.  Documenten ontleend aan het dossier “ Documents” van het Militair Auditoraad, die 

afgegeven werden door de heer Van Den Abeele, rechtskundig Adviseur. Periode 
10.09.1940 – 26.11.1943. 10 stukken. (Map c) 
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Nr.  770  De Winter Emiel 
 
 3 fardes :  farde a : rantsoenkaarten (3 mappen); farde b : ( 9 mappen); farde c : ( 9 

mappen). 
 
108.  Geen recht hebben op rantsoenkaart noch rantsoenzegels, noch op zegels voor          

bijrantsoenen voor werklieden die buiten België verblijven, zelfs wanneer zij tijdelijk          
in België verblijven of vrijwillig niet meer naar hun plaats van tewerkstelling terugkeren. 
Briefwisseling hieromtrent tussen de Duitse Overheid en de diensten van de secretaris-
generaal. Aanvragen ter verduidelijking van de lagere Belgische overheden en aanvragen 
uitgaande van particulieren voor een regularisatie van hun toestand of het toekennen van 
het recht op bedoelde rantsoenkaarten en –zegels. Rondzendbrieven over de te nemen 
maatregelen tot voorkoming van misbruiken bij het afleveren van rantsoen-zegels. Periode 
: 07.03.1941 - 16.12.1943.  95 genummerde stukken. (farde a). 

 
108.  Ravitailleringsreglementering. Toekennen van het recht. Maatregelen ter voorkoming van 

oneigenlijk – en dubbel gebruik. Periode 29.12.1943 – 07.04.1944. 7 stukken. (farde a).  
 
110.  Chronologisch overzicht, periode 07.03.1941 tot 16.12.1943, van de gevoerde 

briefwisseling over de uitreiking van rantsoenzegels aan personen die daadwerkelijk in 
België verblijven. Document opgesteld in het Frans, 49 blz. (farde a) 

 
111.  Notulen van vergadering bij de secretaris-generaal op 24.11.1941 over de controle van      

de verdeling van vers- en bereid vlees of in blik. 1 stuk. (farde b). 
 
112.  Interne nota’s over de bevoorrading van levensmiddelen aan Duitse onderdanen langs het 

kanaal van het centraal orgaan Lebensmittelversorgung. Het betreft hoofdzakelijk granen, 
cichorei, koeken, beschuiten en peperkoek. (17.02.1943 – 12.02.1944). 13 stukken. (farde 
b). 

 
113. Briefwisseling tussen het secretariaat-generaal en de Militärverwaltung over het opstellen 

van de opeisingsbonnen met als tegenprestatie het ontvangen van de duitse zegels 7 of  8 
“Nährmittel” en de toeleveringsbonnen “B deegwaren”. Verklaringen van vijf (5) 
gemeentelijke diensten voor rantsoenering ter bevestiging van de omruiling. Periode Nov – 
Dec 1943. 5 stukken. ( farde b). 

 
114.  Ontvangstbewijzen van drie (3) gemeentelijke diensten voor voedselvoorziening ter 

bevestiging van het ontvangen van de Duitse zegels 7 of 8. Periode Okt 1943. 1 stuk. (farde 
b). 

 
115.  Briefwisseling van de Syndicale Kamer der Fabrikanten van Biscuits en Peperkoek gericht 

aan het Min van Landbouw over de vorderingen van producten (koeken) door de Duitse 
overheid. Periode december 1943 en juli 1944. 5 stukken. (farde b). 
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116. Briefwisseling tussen de Militärbefehlshaber en het secretariaat-generaal over de   
leveringen van voedingsproducten waaronder aardappelen, vlees, gedroogde groenten en 
zetmeelproducten. Periode 02.10.1943 – 03.12.1943. 7 stukken. (farde b). 

 
117.  Briefwisseling tussen de Militärbefehlshaber en het secretariaat-generaal over de 

problemen die ontstaan bij het inruilen van zwarte zegels ingevolge opeisingsbevelen van 
de Duitse overheid. Periode 26.07.1940 – 02.02.1942. 7 stukken. (farde b). 

 
118.  Briefwisseling tussen de Militärbefehlshaber en het secretariaat-generaal  over het 

toekennen van rantsoeneringzegels aan de in België tewerkgestelde Duitse arbeiders en aan 
de Belgische arbeiders werkend voor rekening van de bezettende overheid. Periode 
01.04.1943 – 19.08.1944. 8 stukken. (farde b). 

 
119.  Interne dienstnota’s gericht aan de secretaris-generaal en uitgaande van de Dienst van de 

Verdeling en de Zegels over het beheer – verdeling, bijhouden van gegevens,controle –van 
de bevoorradingzegels. Periode 15.06.1941 – 06.12.1943. 11 stukken. (farde c). 

 
120.  Interne dienstnota’s gericht aan de secretaris-generaal en uitgaande van de Dienst van de 

Verdeling en de Zegels over het toekennen van zegels. Periode Nov-Dec 1943. 3 stukken. 
(farde c). 

 
121.  Briefwisseling tussen de secretaris-generaal en de Militärverwaltungschef over de levering 

van levensmiddelen aan burgers die toegelaten worden in de hospitalen van de Wehrmacht. 
Periode 26.06.1943 – 09.12.1943. 7 stukken. (farde c). 

 
122.  Diverse briefwisseling tussen de secretaris-generaal, de Duitse overheid, de 

meelproducenten en de erkende bakkers WINNERS, 166 rue de Haerne, Etterbeek en 
HANSEN, 133, rue du Moulin, St Josse, over de toegekende hoeveelheden en de levering 
van meel en aanverwante producten. Periode 24.05.1941 – 10.05.1944. 18 stukken. (farde 
c). 

 
123.  Diverse briefwisseling tussen de secretaris-generaal, de Duitse overheid, de 

meelproducenten en de erkende bakkers DÛDEK en WÄSER te Antwerpen, over de 
toegekende hoeveelheden en de levering van meel en aanverwante producten. Periode 
14.11.1942 – 23.10.1943. 19 stukken. ( farde c).  

 
124.  Diverse briefwisseling voor de regeling van de bevoorrading van de 

Lebensmittelverteilungsstelle van de N.S.D.A.P., met inbegrip van de vorm van de 
opeisingsbevelen en het verbod om aan degelijke bevelen gevolg te geven.. Periode 
14.12.1943 – 07.04.1944. 10 stukken. (farde c). 

 
125. Briefwisseling tussen de secretaris-generaal en de ¨Militärbefehlshaber over de 

bevoorrading in levensmiddelen van de Deutsches Kameradschaftshäuser. Periode 
08.11.1943 – 04.07.1944. 16 stukken. (farde c). 

 



18 
 

126. Twee tabellen opgevraagd door de secretaris-generaal over de door de Duitse overheid  
opgeëiste levensmiddelen gedurende het jaar 1943 en voor de periode januari tot juni 1944. 
2 stukken. (farde c). 

 
127. Twee brieven van de secretaris-generaal aan de Militärbefehlshaber over de bij 

omzendbrieven geregelde bevoorrading van de Duitse onderdanen door tussenkomst van 
de Lebensmittelversorgung. Periode 18.02.1944 – 14004.1944. 4 stukken. (farde c). 

 
 
 

Nr.  772   De Winter Emiel 
 
 3 fardes: VLEESPRODUCTEN  farde a: Voorraadplannen (7 mappen); farde b: (9 

mappen); farde c: Ruilcontracten( 4 mappen). 
 
128. Voorraadplan – Algemeenheden en plan voor aanleg van een reservevoorraad. 1941–1942. 

11 stukken .  ( farde a). 
 
129.  Voorraadplan 1940–1941 – 1 stuk. (farde a). 
 
130.  Voorraadplan 1941–1942 – 1 stuk. (farde a). 
 
131. Voorraadplan 1941–1942 –  2de levering Franse dieren. 9 stukken. (farde a). 
 
132.  Voorraadplan 1942–1943 – 83 stukken. (farde a). 
 
133.  Voorraadplan 1943–1944 – 34 stukken. (farde a). 
 
134.  Voorraadplan 1944–1945 – 2 stukken. (farde a). 
  
135.  Voorraadplan. Vrijgave van stocks. 69 stukken. 1942-1943. ( farde b).  
 
136.  Voorraadplan. Formulieren Y en A-E – 30 stukken. 1942-1943. (farde b). 
 
137.  Toebedeling blikken met neustrekkingen – 10 stukken. 1943. (farde b). 
 
138.  Debiteren van lekke blikken – 3 stukken. 1943. (farde b). 
 
139.  Slachtafval – “PLAN” – 36 stukken. 1942-1943. (farde b).   
 
140.  Bevroren slachtafval ex Wehrmacht – 13 stukken. 1942. (farde b). 
 
141.  Toebedeling voor de Centrale “Vee-Vleesch en Bijproducten” – 8 stukken. 1943. (farde b). 
 
142.  Centrale  Verkoop van varkensvlees – 16 stukken. 1943. (farde b). 
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143.  Stock - Bergingsplan – 4 stukken. 1942. (farde b). 
 
144.  Ruilcontract Nr.1 – 1941-1942 – 1 stuk. (farde c).  
 
145.  Ruilcontract Nr.2 – 1942-1943 – 8 stukken. (farde c). 
 
146.  Ruilcontract Nr.3 – 1943 : 2824,96 T vlees tegen 2081,87 T conserven. E.a. 5 stukken. 

(farde c). 
 
147.  4de Ruilverdrag : 203.027 witblikken x 0,850 Kgr. tegen bevroren vlees en 5de Ruilverdrag 

: ca. 1.766.000 zwartblikken x 0,850 Kgr. tegen bevroren vlees.- 1944-2 stukken. (farde c). 
 
 
 

Nr.  773   De Winter Emiel 
 
 3 fardes : Hoofdgroepering Vee, Vlees en Bijproducten .farde a: 3 mappen ;  farde b: 8       

mappen ; farde c: 10 mappen. 
 
148.  Interne documenten van de hoofdgroepering “Vee, Vlees en Bijproducten” omtrent de 

invoer van Frans slachtvee. Lijsten van de markt in Anderlecht; prijs voor het vervoer  van 
de dieren; afrekening van de huiden e.a. . Jan – Jul 1942. 5 stukken. (farde a). 

 
149.  Toebedeling door de Centrale “ Vee, Vlees en Bijproducten”. Nota’s van de afdeling 

Binnenland en Stocks, Administratie en Voorraadplan en directie. – 1942 -14 stukken.                                 
          (farde a). 
 
150.  Bevroren vlees. Interne documenten (nota’s en lijsten) van de Centrale “Vee, Vlees en                                 
          Bijproducten” omtrent het vrijgeven ,de toebedeling, de verkoop,de stocks en het afkeuren 

van bevroren vlees. Periode Feb- Sep 1942 - 16 stukken. (farde a). 
 
151.  Uitgaande briefwisseling van de Centrale “Vee,Vlees en Bijproducten” naar verschillende  

Antwerpse vleeshandelaars over het “Plan” afrekening. Jaar 1942. 13 stukken. (farde b). 
 
152.  Uitgaande briefwisseling van de Centrale “Vee, Vlees en Bijproducten” naar verschillende 

Brusselse vleeshandelaars over  het “ Voorraadplan 1942-1943” - Afrekening – diverse 
periodes. 20 stukken. (farde b). 

 
153.  Interne nota’s en tabellen over de stocks en de verkoop van rundertongen in blik en van 

leverpastei in blik.. Jaar 1942. 12 stukken. (farde b). 
 
154.  Interne nota’s en een lijst van fabrikanten die meewerken aan het voorraadplan. Periode 

1940-1941. 5 stukken. (farde b).  
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155.  Interne nota’s N.L.V.C over de toebedeling aan vleeswarenfabrikanten die werken voor het 
“Voorraadplan” ; de aankoop van vee bestemd voor het Plan; de verkoop van bevroren 
vlees en het vrijgeven van stocks. 12.01.1942 – 14.11.1942. 12 stukken. (farde b). 

 
156.  Interne nota’s van de Centrale m.b.t. het beheer van vleesproducten binnen het kader van 

het “VOORRAADPLAN”. 1941-1942. 20 stukken. (farde b). 
 
157.  Lijsten van stocks van vleesproducten “ Voorraadplan”. 1942-1943. 15 stukken. (farde b). 
 
158.  Begeleidende nota’s en uitgeschreven machtigingen door het N.L.V.C. aan fabrikanten 

voor de levering van vleeswaren aan de koolmijnen en aan de mijnwerkers. 23.04.1942 – 
17.05.1943. 100 stukken. (farde b).  

 
159.  Overmakingsformulieren van het document “Mod.A2” uitgaande van de afdeling “Markt” 

van de hoofdgroepering “Vlees, Vlees en Bijproducten” verzonden naar verschillende 
firma’s over het hele land. Formulieren opgesteld in het Frans en in het Nederlands. 
Periode 05.07.1943 – 16.09.1943. (farde c). 

 
160.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma FOUREZ te Brussel. 

10 stukken. (farde c) . 
 
161.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 - 1943” met de Firma RAVICO te Brussel. 

17 stukken. (farde c). 
 
162.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma GALKA te 

Morialmé. 7 stukken. (farde c). 
 
163.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Le Phénix te Brussel. 

5 stukken. (farde c). 
 
164.  Briefwisseling afrekening “ Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Manders te Berchem 

(Antwerpen). 7 stukken. (farde c). 
 
165.  Briefwisseling afrekening “ Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Orico te Mortsel. 80 

stukken. (farde c). 
 
166.  Briefwisseling afrekening “ Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Sarma te Brussel. 28 

stukken. (farde c). 
 
167.  Briefwisseling afrekening “ Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Primeat te Schelle-

Hemiksem. 3 stukken. (farde c). 
 
168.  Briefwisseling afrekening “ Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Hebako te 

Antwerpen. 31 stukken. (farde c). 
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Nr.  774  De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a: 10 mappen ; farde b : 10 mappen ; farde c : 5 mappen 
 
169.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Surfino te Brussel. 27 

stukken. (farde a). 
 
170.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Selecta te Harelbeke. 

4 stukken. (farde a). 
 
171.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Coosemans te 

Anderlecht. 70 stukken.(farde a). 
 
172.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Bruyn Kens te 

Borgerhout. 1 stuk. (farde a). 
 
173.   Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Vieco te 
 Brussel. 34 stukken. (farde a). 
 
174.   Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Les Patrons 
 Charcutiers . 46 stukken. (farde a). 
 
175.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Dedrie te Antwerpen. 

33 stukken. (farde a). 
 
176.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Desmet te Soignies. 

45 stukken. (farde a). 
 
177.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Finck te Brussel. 19 

stukken. (farde a). 
 
178.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Meeuwis te Hamont. 

5 stukken. (farde a). 
 
179.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Bauwens te 

Antwerpen. 43 stukken. (farde b). 
 
180.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Aimont te Luik. 35 

stukken.(farde b). 
 
181.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Deckercq-Denoyette 

te Gent. 2 stukken. (farde b). 
 
182.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Buelens-Taes  te 

Brussel. 3 stukken. (farde b). 
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183.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Collet & Cambron te 
Brussel. 10 stukken. (farde b). 

 
184.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma De Kimpe te 

Molenbeek. 9 stukken. (farde b). 
 
185.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma De Kimpe te Aalst. 

26 stukken. (farde b). 
 
186.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Niemans-Leyten & 

Firens te Antwerpen. 1 stuk. (farde b). 
 
187.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Mertens-Faes (ex 

Niemans-Leyten) te Antwerpen. 2 stukken. (farde b). 
 
188.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma De Groote te Gent. 

54 stukken. (farde b). 
 
189.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Foresta te Brussel. 16 

stukken. (farde c). 
 
190.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma De Wyngaert te 

Charleroi. 27 stukken. (farde c). 
 
191.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma Kraft & Cie te 

Brussel-Koekelberg. 25 stukken. (farde c). 
 
192.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 19421943” met de firma Olida te Brussel. 69 

stukken. (farde c). 
 
193.  Briefwisseling afrekening “Voorraadplan 1942 – 1943” met de firma De Wyngaert te 

Charleroi. 95 stukken. ( farde c). 
 
 
 

Nr.  775   De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a : 5 mappen ;  farde b : 5 mappen ;  farde c : 7 mappen 
 
194.  Programma van de metaalmobilisering in België. “ Durchführung der 

METALLMOBILISIERUNG IN BELGIEN” . Duitse tekst 41 blz. en 11 bijlagen. 
Nederlandstalige handgeschreven vertaling 50 blz. Aug 1941. (farde a). 

 
195.  Dienstnota van de Inspecteur-generaal Min.BinZa. en Volksgezondheid aan de kabinetchef 

over het ontwerp van besluit stekkende tot de uitvoering van het besluit van 15.07.1941, 
waarbij de recuperatie van de non-ferrometalen werd bevolen. 05.09.1941. (farde a). 
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196.  Verordening van 20 oktober 1941 betreffende de inlevering van non-ferrometalen. 

Dienstnota en briefwiseling. 4 stukken. (farde a). 
 
197.  Briefwisseling tussen de Duitse autoriteit, de diensten van het Ministerie van Economische 

zaken en verschillende gemeentebesturen over de ten uitvoer legging van de Verordening 
van 20.10.1941. Beslag op de non-ferrometalen en de uitbouw van elektrische 
koperleidingen. Periode Dec 1941 – Dec 1942. 79 stukken. (farde a). 

 
198.  Sneuveltekst bij het Eerste Besluit van uitvoering van het Besluit dd 19.07.1941, alsook de 

vraag tot overmaken van de begrotingsvoorstellen. 05.08.1941. 5 Stukken. (farde a).   
 
199.  Stukken betreffende de oorsprong van het besluit van 15.07.1941 en de verordening van 

20.10.1941. 12 stukken. (farde b). 
 
200.  Stukken betreffende de uitvoering van de Duitse verordening van 20.10.1941. 8 stukken. 

(farde b). 
 
201.  Dienstnota’s over het Eerste Uitvoeringsbesluit van het besluit van 15.07.1941 waarbij de 

recuperatie van de non-ferro metalen voorkomende in zekere voorwerpen behorende tot het 
openbaar domein werd bevolen. Plan Nr.1 van 18.08.1941. Plan Nr.2 zonder datum. 10 
stukken. (farde b). 

 
202.  Studienota’s uitgaande van de “Dienst voor Recuperatie en Valorisatie van Grondstoffen 

voor ’s Lands Economie” over de bruikbaar maken van afval-stoffen, lompen, kunstwol, 
kunstzijde e.d.  Periode juni – oktober 1941. (farde b). 

 
203.  Omslag uitgaande van SIPHO (Service International Photogrphique)- Service de Pressse 

en gericht aan Arbeidskameraad Mr.Cloet (ir. diensthoofd bij het Ministerie van 
Economische Zaken) bevattende 11 foto’s waarbij getoond wordt hoe in bepaalde 
fabrieken de recuperatie van metalen wordt verwerkt.  Zonder datum. (farde b). 

 
204.  Studienota’s betreffende de loodbevoorrading aan (chemische) industrieën die producten 

fabriceren onontbeerlijk voor de bevoorrading van het land. 18.09.1941 – 01.02.1942 . 5 
stukken. (farde c). 

 
205.  Brieven van de Société Générale Métallurgique de Hoboken gericht aan de heer ir. Cloet, 

hoofd van de Dienst voor Recuperatie en Valorisatie van Grondstoffen voor ‘s Lands 
Economie over een voorstel voor het omwerken van non-ferro metalen voorwerpen 
voorkomende van de uitvoering van de verordening van 20.10.1941. 23.12.1941 – 
31.12.1941. 10 stukken. (farde c ). 

 
206.  Lijsten van werkelijk afgeleverde hoeveelheden non-ferro metalen opgemaakt aan de hand 

van de gewichten vastgesteld bij aankomst op de centralisatie-plaatsen. Totaal gewicht op 
15.01.1942, op 06.03.1942 en op 31.12.1942. 3 stukken. (farde c). 
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207.  Tabel van de toestand van de inlevering van non-ferro metalen op 31.12.1942 en een lijst 
van de begunstigde nijverheden en instellingen alsook de hoeveelheden en het soort non-
ferro metaal dat voor hen beschikbaar wordt gesteld. (farde c).  

 
208.  Lijsten en tabellen die het regelen voorzien van de productie, levering en verzending van 

kopersulfaat en van koper- en messingschroot. 10.02.1942 – 19.07.1944. 35 stukken. (farde 
c). 

 
209.  Voorbereidende teksten voor het opstellen van een “Besluit betreffende de uitbreiding van 

de bevoegdheid van de Dienst voor Recuperatie en Valorisatie van Grondstoffen voor ’s 
Lands Economie”. 13.02.1943. 15 stukken. (farde c).  

 
210.  Voorbereidende teksten voor een wijziging van het Besluit van 19.07.1941 tot oprichting 

van de Dienst voor Recuperatie en Valorisatie van Grondstoffen , wijziging ten gevolge 
van het gebrek aan verpakkingsmateriaal en aan de nodige grondstof om deze te 
vervaardigen. Voorstel betreffende het oprichten van een “Dienst voor de Coördinatie van 
het Verpakkingswezen” . 07.06.1942 – 23.10.1942. 16 stukken. (farde c). 

 
 
 
Nr.  776 (i)  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : farde a : 19 mappen ;  farde b : 6 mappen. 
 
211.  Maandelijks verslag over de non-ferro met in bijlage de lijst van de metalen, de 

hoeveelheden die opnieuw ter beschikking van de dienst voor recuperatie komen, de 
indeling volgens de aard van de bedrijven en de verdeling van de non-ferro metalen. 1943 
– 1944. 19 mappen – 1 per maand- van maart 1943 tot september 1944. (farde a). 

 
212.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Financieel document Tabel II : 

overzicht voor het jaar 1942. 1 map. (farde b). 
 
213.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Samenvattende staat van de 

hoeveelheden gecentraliseerde non-ferro metalen. Tabel III : overzicht voor het jaar 1942. 
1 map. (farde b). 

 
214.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Financieel document Tabel II : 

overzicht voor het jaar 1943 – 1ste semester. 1 map. (farde b). 
 
215.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Financieel document Tabel II : 

overzicht voor het jaar 1943 – 2de semester. 1 map. (farde b). 
 
216.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Samenvattende staat van de 

hoeveelheden gecentraliseerde non-ferro metalen. Tabel III : overzicht voor het jaar 1943 – 
1ste semester. 1 map. (farde b). 
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217.  Non-ferro metalen. Uitvoering verordening 20.10.1941. Samenvattende staat van de 
hoeveelheden gecentraliseerde non-ferro metalen. Tabel III : overzicht voor het jaar 1943 – 
2de semester. 1 map. (farde b). 

 
 
 

Nr.  776 (ii)  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : farde a : 4 mappen    ; farde b : 1 map. 
 
218.  Dienstnota uitgaande van het Ministerie van Financiën, getekend O.Plisnier Secretaris 

Generaal en verstuurd naar de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische 
Zaken waarbij opgelegd wordt strenge onderrichtingen te geven tot het inkrimpen van de 
uitgaven. Alg. Sec. Nr. V.1601/I van 2 september 1942. (farde a). 

 
219.  Interne nota’s van het Ministerie Economische Zaken ter uivoering van de maatregelen van 

inkrimping van de budgettaire middelen. Nota’s tussen de heer ir. M.Cloet en de heer 
secretaris-generaal Leemans handelend over de invordering van non-ferro metalen, van 
wollen lompen of wol, e.d.. Jaar 1942. 79 stukken. (farde a). 

 
220.  Verslag aan de heer V.Leemans, Sec-Gen, naar aanleiding van de brief van 01.10.1943 van 

de heer Plisnier, Sec-Gen, i.v.m. de uitbetaling van de nog niet vergoede 
ontvangstbewijzen voor de inlevering van non-ferro metalen door de bevolking en de 
bedrijven, in uitvoering van de verordening van 20.10.1941. 4 stukken. 19.10.1943. (farde 
a). 

 
221.  Afschriften van de uitgaande briefwisseling ( dienstnota’s en brieven) van de heer ir. M. 

Cloet, diensthoofd, over het jaar 1942 betreffende de recuperatie en de valorisatie van 
grondstoffen voor de economie van het land, inzonderheid de non-ferro metalen. 120 
stukken. (farde a).   

 
222.  Verslag over het ontstaan en de werking van de “ Dienst voor de Recuperatie”. Periode 

19.07.1941 – 31.08.1944. 1 bundel. ( farde b). 
 
 
 

Nr.  777  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : farde a: 6 mappen   ; farde b:  1 mappen 
  
223.  Een met de hand geschreven document met als titel : “Exécution de la mobilisation des 

métaux en Belgique – Programme de la mobilisation”. Geen auteur – Geen datum. 40 
blz. (farde a/a). 

 
224.  Nederlandse tekst van de “Verordening van 20 Oktober 1941” (inleveren van non-ferro 

metalen)  uitgaande van de Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, bestemd 
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voor de bekendmaking door aanplakbrieven aan de bevolking. Geen datum. 36 blz. (farde 
a/b). 

 
225.  Dienstnota’s van de dienst voor de recuperatie over de controle op het gebruik van non-

ferro metalen aangekocht door firma’s. 24.07.1944. 4 stukken. (farde a/c).  
 
226.  Doorslag van de begeleidende brief, getekend ir. M.Cloet diensthoofd, aan de 

burgemeesters en de postontvangers over de uitvoering van het “Besluit van 
15.07.1941”. 19.03.1942. 92 stukken.( farde a/d). 

 
227.  Voorbereidende teksten binnen de diensten van de Sec-Gen V. Leemans over de 

Verordening van 20.10.1941 waarbij de inlevering van non-ferro metalen door de 
bevolking en de ondernemingen wordt bevolen. 7 stukken. Geen datum. (farde a/e). 

 
228.  Verslag over de uitvoering van de Verordening van 20.10.1941. Periode : 20.10.1941 tot 

28.02.1943.  (farde a/f). 
 
229.  Tabellen in uitvoering van de Verordening van 20.10.1941 met overzicht over de aard van 

de metalen, de hoeveelheden, de ophaalcentra, de aankoopfirma’s en de door de Staat 
geïnde tegoed. Jaar 1942 ( 1 stuk); Jaar 1943 ( 2 stukken). ( farde b).  

 
 
 

Nr. 801  De Winter Emiel  
 
 2 fardes  : farde a : 1 map   ;  farde b : 2 mappen 
 
230.  In- en uitgaande briefwisseling van de directie van de Textielcentrale over de 

verdelingvoorschriften voor wol, het contingenteren van allerlei producten voor de 
verwerking van textiel, productieprogramma’s, fabricagevoorschriften voor wollen 
weefsels e.a.. Periode 03.07.1941 – 30.07.1943. 150 stukken. ( farde a). 

 
231.  In- en uitgaande briefwisseling van de directie van de Textielcentrale  over de productie en 

bevoorrading van spil- en bekabelde koorden, boomkoorden in hennep, aankoop van 
zakken in papierweefsel e.a.. Periode 07.04.1941 – 28.08.1944. 150 stukken. ( farde b/a). 

 
232.  In- en uitgaande briefwisseling van de directie van de Centrale Dienst voor Textielwaren 

over aankoop van tapijtgarens, prijzen van Eenheidsdoeken, studiedagen over nieuwe 
textielvezels, uitvoering van de Wehrmachtbestellingen, contingenten e.a.. Periode 
06.09.1940 – 27.06.1941. 170 stukken. ( farde b/b). 

 
 
 

Nr. 802  De Winter Emiel 
 
 3 fardes :  farde a : 1 map ;  farde b : 16 mappen ;  fared c : 10 mappen 
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233.  Samenvattende documenten van tuinbouwproducten ( Afd. Marktordening) geleverd aan 

de Wehrmacht voor de periode januari – mei 1944, geklasseerd per leverancier. 82 
stukken. (farde a). 

 
234.  Rechtvaardigingsstukken “Afname Wehrmacht” periode 1944, geklasseerd per gemeente : 

Anderlecht, Antwerpen, Broechem, Brugge, Dendermonde, Eeklo, Gent, Hasselt, Heist-op-
den-Berg, Hoeilaart, Hoogstraten, Huy, Ieper, Jambes, Kortrijk, Leuven. (farde b).   

 
235.  Rechtvaardigingsstukken “Afname Wehrmacht” periode 1944, geklasseerd per gemeente : 

Liége, Lier, Mechelen, Oostende, Oudenaarde, Roeselare, St. Niklaas, St.Truiden, 
Tongeren, Westerloo. (farde c). 

 
 
 

Nr. 803  De Winter Emiel 
 
 2 fardes :  farde a : 5 mappen ; farde b : 3 mappen 
 

Nationale Landbouw en Voedingscorporatie ( N.L.V.C.)  ONDERRICHTINGEN. 
 
236.  Onderrichtingen aan de burgemeesters. (farde a/a). Marktregelingen voor groenten en fruit. 

Periode 21.03.1941 – 05.08.1944. 33 stukken. 
 
237.  Onderrichtingen aan de invoerders. (farde a/b). Onderrichtingen betreffende:  de verkoop 

van ingevoerde groeten en fruit, van boomkwekerijgewassen, bloemen, sierplanten en 
zaden en van watervrije groenten. Periode 16.04.1941 – 19.01.1944. 16 stukken.  

 
238.  Onderrichtingen aan de uitvoerders. (farde a/c). Onderrichtingen aan de boomkwekers. 

Periode 02.09.1941 – 17.09.1943. 19 stukken. 
 Onderrichtingen aan de uitvoerders van witloof. Periode  Feb 1944. 2 stukken. 
 Onderrichtingen aan de uitvoerders van bloemen en sierplanten. Periode 17.08.1943 – 

22.03.1944. 8 stukken. 
 Onderrichtingen aan de uitvoerders van druiven. 16.10.1943. 1 stuk. 
 
239.  Onderrichtingen aan de zaadhandelaars. (farde a/d). 
 Onderrichtingen betreffende:  de invoer van groentezaaizaden, het vermenig- vuldigen van 

erwten en bonen van landbouwvariëteiten, de handel in peulvruchtenzaaizaden, de prijs te 
betalen aan de telers en de aangifte van stock van groentezaaizaden. Periode 08.11.1941 – 
12.04.1944. 56 stukken.  

 
240.  Onderrichtingen aan de banken. (farde a/e).  
 Nota’s betreffende onderhandelingen met de Bank van Brusssel en de Kredietbank, het 

uitwerken van een efficiënt systeem en de volmachten voor betaling. Periode 09.06.1942 – 
19.02.1944. 7 stukken. 
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241.  Onderrichtingen aan de groothandelaars. (farde b/a). 
 Onderrichtingen aan de Wehrmachtleveraars. Periode 07.07.1942-08.08.1944. 3 stukken. 
 Onderrichtingen betreffende : de marktordening in groeten en fruit, de aangifte van 

inpakmateriaal, vergunning voor leveringsplaats, het vervoer  van groenten en fruit per 
spoor en de leverings- en  afzetgebieden. Periode 12.11.1941 – 19.07.1944. 18 stukken. 

 Onderrichtingen aan de groothandelaars druiven. Periode 07.07.1942 – 31.08.1943. 3 
stukken. 

 Onderrichtingen voor de groothandelaars voor ajuin. 01.09.1942. 1 stuk. 
 
242.  Onderrichtingen aan de groenteverwerkingsindustrie. (farde b/b). 
 Onderrichtingen aan de groenteconservenfabrikanten. Periode 05.06.1941 – 04.08.1943. 25 

stukken. 
 Onderrichtingen aan de azijnconservenfabrikanten. Periode 17.12.1941 – 23.07.1942. 5 

stukken. 
 
243.  Onderrichtingen aan de fruitverwerkingsindustrie. (farde b/c).  
 Onderrichtingen aan de confituurfabrikanten. Periode 22.02.1941 – 07.06.1943. 56 

stukken. 
 Onderrichtingen aan de stroopfabrikanten. Periode Aug. 1942. 3 stukken.  
 
 

Nr. 804  De Winter Emiel  
 
 2 fardes:  farde a : 4 mappen ;  farde b : 5 mappen. 
 
244.  Dienstnota’s uitgaande van N.L.V.C. afdeling Marktordening aan de Provinciale 

afgevaardigden, aan de Hoofden der leveringsplaatsen, aan de Tuinbouwconsulenten en 
aan de Gewestelijke secretarissen met betrekking tot de werking van de afdeling, het 
toekennen van vergunningen, het afleveren van tuinbouwproducten en de te volgen 
prijsschalen. Periode 1944. 85 stukken. (farde a/a) 

 
245.  Ajuinbevoorrading aan de Wehrmacht. Briefwisseling en nota’s over de ajuinleveringen 

voor de behoeften van de Wehrmacht en van de werkkeukens. Periode 1943 – 1944. 16 
stukken. (farde a/b) 

 
246.  Briefwisseling tussen de N.L.V.C. en de Militärverwaltungscef  over de bevoorrading van 

België in groentezaaizaden en de leveringen aan de Wehrmacht. Periode 14.06.1941 – 
29.08.1944. 23 stukken. (farde a/c)  

 
247.  Individuele toelatingen tot het bewerken, van een opgemeten stuk grond, voor groenten en 

fruit. De toelating werd afgeleverd door de Duitse Overheid aan particulieren en firma’s 
voor de regio Brussel. Periode Jun. -  Aug. 1944. 89 stukken. (farde a/d) 

 
248.  Verslagen van bijeenkomsten en besprekingen binnen de Beroepsvereniging van 

Invoerders van Zaaizaden. Werkjaar 1943 – 1944. 51 stukken. (farde b/a) 
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249.  Verslagen van Inspectie uitgevoerd door de N.L.V.C. Hoofdgroepering 
Tuinbouwproducten – Bedrijfsgroepering Fruit en Groenten. Periode 03.08.1942 – 
13.11.1942. 19 stukken. (farde b/b) 

 
250.  Verslagen en briefwisseling van de afdeling Controle en Bestraffing over het leveren en 

vervoer van groenten en fruit. Periode 29.09.1943 – 12.01.1944. 24 stukken. (farde b/c) 
 
251.  Verslagen en briefwisseling van de Hgr. Tuinbouwproducten over de bevoorrading van de 

Wehrmacht. Periode 05.11.1942 – 26.05.1944. 20 stukken. ( farde b/d) 
 
252.  Onderrichtingen en dienstnota’s uitgaande van de HGpng. Tuinbouwproducten, Afd. 

Marktordening gericht aan de hoofden van de Leveringsplaatsen over de bevoorrading van 
de grootverbruikers en de Wehrmacht. Periode Jun 1944.  32 stukken. (farde b/e) 

 
 
 

Nr. 805  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : farde a : 2 mappen  ; farde b : 2 mappen 
 
253.  Wekelijkse samenvattende tabellen bijgehouden door de N.L.V.C. hoofdgroepering 

Tuinbouwproducten over de aanvoer van groenten en fruit op de leveringsplaatsen. Periode 
04.01.1943 – 08.07.19743. (farde a/a). 

 
254.  Samenvattende tabellen (2) bijgehouden door de N.L.V.C. hoofdgroepering 

Tuinbouwproducten – Dienst Toebedeling en Melding over de verhandeling van groenten 
op de 32 leveringsplaatsen verdeeld over het land. Periode 02.07.1943 – 08.07.1943 en 
30.07.1943 – 05.08.1943. (farde a/b). 

 
255.  Samenvattende tabellen, met de hand geschreven, over de aanvoer van groenten en fruit 

alsook de uitvoer naar o.a. de Wehrmacht, verdeeld over verschillende leveringsplaatsen 
van het land. Indeling per maand en per dag. Geen jaar vermeld. 25 stukken. (farde b/a). 

 
256.  In- en uitgaande briefwisseling van de afdeling Marktordening met verscheidene 

fabrikanten. Jaar 1944. (farde b/b 
 Algemen : 11 stukken 
 L’Abeille S.A. Itegem: 10 stukken 
 AKI Haacht : 5 stukken 
 ALIBEL – L’Alimentaire Belge Eernegem : 15 stukken 
 La Campinoise N.V. Grobbendonk :14 stukken 
 La Carbonique Belge Schoten : 1 stuk 
 Cauwe – Wauters Roeselare : 3 stukken 
 La Corbeille Wespelaer : 8 stukken 
 La Couronne Zwevezele : 5stukken 
 De Polder  Antwerpen : 2 stukken 
 De Wolf J.E. N.V. Brussel West : 2 stukken 
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 Hart en C° St.Jans Molenbeek ; 1 stuk 
 Groepering van fabrikanten van ingelegde groenten Brussel : 6 stukken 
 A.Jonas Dolhain : 1 stuk 
 Th. Kersten  Borgerhout : 1 stuk 
 Lambrechts-Duvivier Brussel : 1 stuk 
 Lambret Thorembais : 3 stukken 
 E. Lejeune  Geer: 3stukken 
 Maertens  Zedelgem : 2 stukken 
 Marie-Thumas : Leuven : 28 stukken 
 La Merveille  Ledegem : 1 stuk 
 Syndicale Kamer : 6 stukken 
 N.U.C.A.  Westmeerbeek : 20 stukken 
 Optima Rumbeke : 4 stukken 
 Huis Pelssers Lanaken : 2 stukken 
 Le Semeur  Mechelen : 5 stukken 
 St. Dorothea  Eegem : 4 stukken 
 Le Soleil  Mechelen : 20 stukken 
 La Strasbourgeoise  Brussel :1 stuk 
 Talpe  Kortemark : 5 stukken 
 Valiska St.Kat.Waver : 3 stukken 
 Van Cauwenberghe  Wortegem : 5 stukken 
 Van de Poel en C°  Stabroek : 7 stukken 
 Vicro  Lanaken : 1 stuk 
 VECO N.V.  Hoogstraten : 7 stukken 
 WAGI N.V.  St. Niklaas : 3 stukken 
 
 
 

Nr. 806  De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a : 4 mappen ; farde b : 5 mappen ; farde c : 6 mappen  
 
257. INVOER. Staten met opname van verschillende producten overeenkomstig de 

handelsakkoorden met Slowakije, Zweden, Noorwegen, Finland en Italië. Lijsten van 
handelaars vergunninghouders en hun toegekende hoeveelheid. Toegekende prijzen voor 
de invoer van groenten en fruit uit Italië. Lijst van erkende invoerders-handelaars in 
tuinbouwzaden. Onderrichtingen aan de invoerders van tuinbouwproducten uit Italië. 
Conventie tussen de invoerders van droge vruchten. Onderrichtingen over de verpakking 
voor het goede behoud, tegen koude en vorst,… bij de invoer van tuinbouwproducten uit 
Italië. Periode 17.04.1942 – 21.12.1942. 30 stukken. (farde a/a). 

 
258.  INVOER. Wijziging van de onderrichtingen van 25.02.1943 over de tuinbouwproducten. 

Lijsten van de invoerders van verse groenten ( bloemkolen, ajuinen, look) uit Italië en 
Frankrijk. Periode 06.05.1943 – 24.08.1943. 9 stukken. ( farde a/b). 

 



31 
 

259.  INVOER. Verdeling aan verschillende leveranciers van vruchtvlees van abrikozen en rode 
pruimen uit Hongarije. 26.06.1942. 5 stukken. (farde a/c). 

 
260.  Algemene statistieken over groenten- en fruitteelt. Productie van fruit. Periode 26.05.1941 

– 04.02.1943. 15 stukken. (farde a/d).  
 
261.  Leveringen aan de Wehrmacht van groenten en fruit. Periode 02.10.1942 – 03.07.1943. 17 

stukken. (farde b/a). 
 
262.  Marktordening. Allerlei. – Leveringsplaatsen geklasseerd per provincie, veranderingen aan 

de lijsten der plaatsen, dagen en uren van aanvoer op de leverings- en verzamelplaatsen en 
markten, onderrichtingen aan opkopers en centralisateurs van fruit. Periode 1942 – 1943. 
20 stukken. (farde b/b).  

 
263.  Marktordening. Groothandelaars. – Onderrichtingen aan de groothandelaars  uitgaande van 

N.L.V.C./ Fruit en Groenten. Periode 1942. 10 stukken. (farde b/c). 
 
264.  Marktordening. Burgemeesters. – Onderrichtingen aan de Burgemeesters. Uitbating van 

groothandelsmarkten van groenten en fruit door de gemeentebesturen. Periode 1942. 12 
stukken. (farde b/d). 

 
265.  Marktordening. Leveringsplaatsen. – Lijsten met wijzigingen van de plaatsen dagen en 

uren van de aanvoer op de leveringsplaatsen en markten. Verschillende onderrichtingen 
aan de hoofden van de leveringsplaatsen. Vervoer vanuit de grote productiecentra naar de 
grootverbruikerscenra. Kwaliteitseisen en verkoopsvoorwaarden van vers inlands fruit en 
groenten. Periode 1942. 43 stukken. (farde b/e). 

 
266.  Persberichten. Mededelingen aan de pers door de N.L.V.C. Beide landstalen. Periode 

28.09.1942 – 22.04.1943. 5 stukken. (farde c/a). 
 
267. Aanvragen om principieel akkoord – invoer fruit en groenten. Maand april en mei. Zonder 

jaartal. 3 stukken. (farde c/b). 
 
268.  Aanvoer en verdeling van wortelen op verschillende leveringsplaatsen. Seizoen 1942 -

1943. Verslag aanvoer en verdeling dd 08.02.1943. 10 stukken. (farde c/c). 
 
269.  Verdeling van ingevoerde citrusvruchten en zilveruitjes in pekel. Periode 1943. 6 stukken. 

(farde c/d). 
 
270.  Marktordening. Algemeen Secretariaat. Verslagen van de periodieke dienstvergaderingen 

en vergaderingen met als onderwerp : beroepsorganisatie, het handelsregister, regiekosten, 
controle en fabricageprogramma blikconserven. Periode 05.08.1942 – 25.06.1943. 33 
stukken. (farde c/e). 

 
271.  Prijzen van Groenten en Fruit. Prijslijsten met de maximumprijzen voor groenten en fruit 

opgesteld door de HGpng Tuinbouwproducten en gericht aan de hoofden der 
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leveringsplaatsen en aangestelden der verzamelplaatsen. Periode 25.06.1942 – 29.10.1943. 
58 stukken. (farde c/f).  

 
 
 

Nr. 807  De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a: 2 mappen ; farde b: 4 map ; farde c: 5 mappen 
 
272.  Uittreksels Belgisch Staatsblad 1941 uitgaande van het Ministerie van Landbouw en 

Voedselvoorziening. Map bijgehouden door G. Van Looy, studiedienst. 45 stukken. (farde 
a/a). 

 
273.  Uittreksels Belgisch Staatsblad 1942 uitgaande van het Ministerie van Landbouw en 

Voedselvoorziening. Map bijgehouden door G. Van Looy, studiedienst. 45 stukken. (farde 
a/b). 

 
274.  Uittreksels Belgisch Staatsblad 1943 uitgaande van het ministerie van Landbouw en 

Voedselvoorziening. Map bijgehouden door G. Van Looy, studiedienst. 68 stukken. (farde 
b/a). 

 
275.  Verslagen van vergaderingen uitgaande van de Afd. Marktordening Bloemen en 

Sierplanten en bijgehouden door G. Van Looy, studiedienst. Periode 30.10.1943 – 
21.08.1944. 29 stukken. (farde b/b). 

 
276.  Verslagen van de scheikundigen bij het bezoek aan de fabrieken Vlinderco n.v. te Breda, 

Marie Thumas te Leuven en VECO (Nl) en bijgehouden door G. Van Looy, studiedienst. 
Periode  04.02.1944 – 12.04.1944. 5 stukken . (farde b/c). 

 
277.  Dienst Marktcoördinatie. Ontvangen dienstnota’s. Periode 05.08.1942 – 03.12.1942. 60 

stukken. (farde b/d).  
 
278.  Onderrichtingen aan de voortbrengers. Map bijgehouden door G.Van Looy. Druiven –en 

witloofkwekers. Periode 29.10.1943 – 06.06.1944. 5 tukken. (farde c/a). 
 
279.  Onderrichtingen aan de voortbrengers. Map bijgehouden door G.Van Looy studiedienst. 

Boom- bloemen- en sierplantenkwekers. Periode 20.06.1941 – 27.01.1943. 14 stukken. 
(farde c/b). 

 
280.  Onderrichtingen aan de stockbeheerders van fruit. Map bijgehouden door G.Van Looy. 

Periode 23.11.1942 – 13.09.1943. 6 stukken. ( farde c/c). 
 
281.  Onderrichtingen aan de kopers van fruit op hout. map bijgehouden door G.Van Looy, 

studiedienst. 02.06.1942. 1 stuk. (farde c/d). 
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282.  Onderrichtingen aan de centralisateurs. Map bijgehouden door G.Van Looy, studiedienst. 
Centralisateurs van asperges, van druiven, van serreproducten, van witloof en van fruit. 
Periode 14.10.1941 – 07.07.1944. 19 stukken. (farde c/e). 

 
 
 

Nr. 808  De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a ;  farde b ; farde c : 2 mappen. 
 
283.  Verwerking fruit. Bevoorrading van de confituurfabrikanten. Nota’s aan de hoofden van de 

leveringsplaatsen en de provinciale afgevaardigden. Periode 17.09.1942 - 21.08.1944. 35 
stukken. (farde a). 

 
284.  Bevoorrading van groenteconservenfabrikanten. Map bijgehouden door G.Van Looy, 

studiedienst. Periode 24.12.1941 – 20.06.1944. 5 stukken. (farde b). 
 
285.  Lijsten van groothandels- en lokale markten in groenten en fruit opgesteld door de 

N.L.V.C.- bedrijfsgroepering “Fruit en Groenten.  1941 en 1944. 5 documenten. (farde 
c/a). 

 
286.  Onderrichtingen, nota’s en verslagen van de N.L.V.C.- dienst marktcoördinatie over de 

organisatie van de groothandelsmarkten. Periode 18.07.1941 – 11.07.1944. 57 stukken. 
(farde c/b).  

 
 
 

Nr. 809  De Winter Emiel 
 
 2 fardes :  farde a : 3 mappen ; farde b : 4 mappen. 
 
287.  Interne dienstnota’s van de N.L.V.C. naar de diensten zoals : organisatie, economaat, 

financiën, boekhouding. Periode 11.02.1944 – 14.08.1944. 43 stukken. (farde a/a). 
 
288.  Onderrichtingen van de N.L.V.C.- Tuinbouwproducten aan de zaadhandelaars, aan de 

invoerders en zaadtelers van landbouwzaaizaden. Periode 12.01.1943 – 15.07.1944. 57 
stukken. (farde a/b). 

 
289.  Onderrichtingen van de N.L.V.C.- tuinbouwproducten aan de hoofden van de 

leveringsplaatsen over het ter beschikkingstellen ne het bedelen van bepaalde grondstoffen 
zoals kolen, brandstoffen voor motorsproeitoestellen, witte verf, ontbonden fosfaat, 
meststoffen e.a. periode 27.01.1943 – 19.08.1944. 63 stukken. (farde a/c).  

 
290.  Onderrichtingen van de N.L.V.C.- tuinbouwproducten aan de Burgemeesters, hoofden van 

de leveringsplaatsen. Algemeenheden. periode 29.01.1944 – 18.08.1944. 98 stukken. (farde 
b/a). 
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291.  Nota’s van de N.L.V.C. – tuinbouwproducten aan de leveringsplaatsen over de leveringen 

aan de Wehrmacht. Periode 27.02.1943 – 31.07.1944. 17 stukken. (farde b/b). 
 
292.  Nota’s over de aanvoer en de verdeling van ajuinen en wortelen. Periode 18.11.1943 – 

20.05.1944. 23 stukken.( farde b/c). 
 
293.  Interne nota’s van de N.L.V.C.- tuinbouwproducten aan de hoofden van de 

leveringsplaatsen over de machtiging tot aankoop, stockeren  en verkoop van fruit. Periode 
28.11.1942 – 11.04.1944. 16 stukken. (farde b/d).   

 
 
 

Nr. 810  De Winter Emiel 
 
 2 fardes :   farde a : 7 mappen   ; farde b : 3 mappen 
 
294.  Uitvoer van groenten vanuit Nederland naar België. Periodieke tabellen met vermelding 

van soort groenten en hoeveelheden. Bijgaand de rekening van de prijzen. Periode 
16.12.1940 – 03.03.1942. 96 stukken. (farde a/a). 

 
295.  Diverse statistieken en schattingen van groenten- en fruitproducten. Periode 1941. 8 

stukken. (farde a/b). 
 
296.  Verslagen van de vergaderingen gehouden op de Bedrijfsgroepering fruit en groenten. 

Periode 17.02.1941 – 12.03.1943. 8 stukken. (farde a/c). 
 
297.  Bundel verslagen “Algemeen” bijgehouden op de Hoofdgroepering Tuinbouwproducten. 

Periode 11.02.1941 – 29.10.1942. 98 stukken. (farde a/d). 
 
298.  Berichten en rondschrijven uitgaande van de Vorsitzende der Hauptvereinigung der 

deutschen Gartenbauwirtschaft over de duitse prijzen van toepassing in de Rijnprovincie. 
Periode 12.05.1941 – 12.10.1942. 52 stukken. (farde a/e). 

 
299.  Prijslijst voor groothandelaars uitgaande van de franse Syndicale des négociants en fruits, 

primeurs, légumes du Nord de la France. z.d. . 1stuk (farde a/f). 
 
300.  Lijsten over de aanvoer van fruit, waaronder perziken, druiven, appelen, peren, pruimen, 

meloenen, kersen en krieken. Periode juni – augustus 1944. 36 stukken. (farde a/g).  
 
301.  Lijsten over de aanvoer van groenten, waaronder asperges, bloemkool, erwten tomaten. 

Periode juni – augustus 1944. 33 stukken. (farde b/a). 
 
302.  Onderrichtingen en lijsten over de puntenwaarden van de verschillende tuinbouwproducten 

uitgaande van de N.L.V.C – Afd. Marktordening en gericht aan de hoofden van de 
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leveringsplaatsen, aan de provinciale afgevaardigden, aan de tuinbouwconsulenten e.a. 
Periode 07.05.1942 – 17.08.1944. 29 stukken. (farde b/b). 

 
303.  N.L.V.C. -  Prijzencommissie studies, voorstellen en richtlijnen en briefwisseling allerlei 

over de prijzen. Periode 1942 – 1943 – 1944. 57 stukken. (farde b/c). 
 
 
 

Nr. 811  De Winter Emiel 
 
 1 farde omvattende 17 mappen. 
 
304.  Financiële documentatie van het N.L.V.C.- HGp Tuinbouwproducten – Afdeling Financiën 

– Boekhouding. Samenvatting van de zakencijfers gerangschikt per leveringsplaats en 
verzamelplaats, gaande over een bepaalde periode. Leveringsplaats Antwerpen  

 Verzamelplaats : Aartselaar; Duffel; Kontich; Lint; Stabroek; Rumst; Zandvliet; Wildert. 
 Leveringsplaats Broechem 
 Leveringsplaats Heist op den Berg 
 Verzamelplaats Baal; Putte. 
 Leveringsplaats Hoogstraten 
 Verzamelplaats : Meerle; Meersel-Dreef; Loenhout 
 17 mappen.  
 
 
 

Nr. 812  De Winter Emiel 
 
 3 fardes : farde a: 3 mappen ; farde b: 4 mappen; farde c: 3 mappen 
 
305.  Duitse documentatieformulieren bijgehouden door de studiedienst. 26 stukken. (farde a/a). 
 
306.  Uitslagen van ontledingen van groenten uitgevoerd door het laboratorium geleid door 

Scheik.Ing. E.Maes en gericht aan de studiedienst N.L.V.C. Periode 06.12.1943 – 
09.08.1944. 392 stukken. (farde a/b). 

 
307.  Uitslagen van ontledingen van confituur uitgevoerd door het laboratorium geleid door 

Scheik.Ing. E.Maes en gericht aan de studiedienst N.L.V.C. Periode 02.06.1944 – 
07.08.1944. 128 stukken. (farde a/c). 

 
308.  Nota’s Algemeen van de studiedienst N.L.V.C. m.b.t het laboratorium voor  ontledingen. 

Periode 25.01.1943 – 14.06.1944. 5 stukken. (farde b/a). 
 
309.  Uitslagen van ontledingen van gedroogde groenten uitgevoerd door het laboratorium 

geleid door Scheik.Ing. E.Maes en gericht aan de studiedienst N.L.V.C. Periode 
07.09.1943 – 04.08.1944. 194 stukken. (farde b/b). 
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310.  Uitslagen van ontledingen van Pickles, van Suiker en allerlei andere producten uitgevoerd 
door het laboratorium geleid door Scheik.Ing. E.Maes en gericht aan de studiedienst van 
het N.L.V.C. 36 stukken. (farde b/c). 

 
311.  Overzicht van boeken en tijdschriften bijgehouden door de studiedienst. Periode 

09.03.1943 – 23.02.1944. 5 stukken. (farde b/d). 
 
312.  Voorbereidende teksten en voorstellen van teksten om opgenomen te worden in het blad 

“Tuinbouwleven” en “ La vie horticole”. Periode 16.10.1941 – 16.11.1943. Studiedienst 
N.L.V.C. 48 stukken. (farde c/a). 

 
313.  Mededelingen van de documentatiedienst met o.a. afschriften van teksten uit het Belgisch 

Staatsblad, nieuwsberichten over landbouw, in de brede zin van het woord, over de 
voedselvoorziening en een overzicht van de aanwinsten in boeken en tijdschriften. Periode 
30.10.1942 – 26.05.1944. 63 Stukken. (farde c/b). 

 
314.  Steekkaarten van de in- en uitvoerders van tuinbouwproducten zoals bijgehouden op het 

secretariaat van de N.L.V.C. Juni 1941. 2 stukken. (farde c/c).  
 
 
 

Nr. 813  De Winter Emiel 
 
315.  N.L.V.C. – HGp.Tuinbouwproducten – Afd. Financiën-Boekhouding. Betalingsbewijzen 

voor de betalingen aan de centralisateur voor de aankoop van witloof voor de periode 1942 
– 1943. 22 centralisateurs gerangschikt in 20 mappen. 

 
 
 

Nr. 814  De Wintet Emiel 
 
 1 farde : 7 mappen 
 
316.  N.L.V.C.- HGp.Tuinbouwproducten. Persmededelingen (doorslag). Periode 17.02.1941 – 

20.10.1941. 36 stukken. 
 
317.  N.L.V.C.-HGp.Tuinbouwproducten. Persmededelingen (doorslag). Periode 27.06.1942 – 

12.12.1942. 21 stukken. 
 
318.  Centrale Dienst voor Contingenten – Vergunningen. Nota over de invoervergunningen en 

een lijst van invoerders (sinaasappelen). Seizoen 1940 – 1941. 2 stukken. 
 
319.  Tabellen met de aanduidingen van de toegestane contingenten en de behoefte aan 

tuinbouwzaden uit Nederland. Seizoen 1942 – 1943. 10 stukken. 
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320.  N.L.V.C.-Hgp.Tuinbouwproducten. Bloemen en Sierplanten. Interne nota’s over de 
uitvoermogelijkheden, de bemiddelingskosten, de prijzen, de verkoopsvoorwaarden, en de 
aan te rekenen verpakkingskosten. Periode achterjaar 1941- 24.02.1944. 15 stukken.   

 
321.  Twee tabellen met de hoeveelheden fruit bestemd voor de uitvoer en geklasseerd volgens 

leveringsplaats met enkel de vermelding van de maanden 08,09,10 en 11. Een tabel met de 
hoeveelheden van fruit bestemd voor de uitvoer naar Duitsland. Datum: 07.09.1942. 3 
stukken. 

 
322.  N.L.V.C.-HGp.Tuinbouwproducten. Persmededelingen (doorslag). Periode 04.03.1941 – 

30.08.1944. 93 stukken.  
 
 
 

Nr. 815  De Winter Emiel  
 
 3 fardes : farde a :1 map ; farde b : 2 mappen ; farde c : 2 mappen 
 
323.  N.L.V.C.Hgr. Tuinbouwproducten. Afd. Studiedienst-dienst voor statistieken. 

Verhandelingen van groenten en fruit op de leveringsplaatsen. Tabellen. Periode  
02.07.1943 – 24.07.1944. 44 stukken. (farde a). 

 
324.  N.L.V.C.Hgr. Tuinbouwproducten. Interne nota’s over de indeling van de groothandelaars 

over de leveringsplaatsen. Periode 26.06.1942 – 14.08.1942. 5 stukken. (farde b/a). 
 
325.  N.L.V.C.Hgr. Tuinbouwproducten. Omzendbrieven, en interne nota’s over de 

bevoorrading van de grootverbruikers. Periode 17.08.1942 – 27.07.1944. 46 stukken.(farde 
b/b). 

 
326.  N.L.V.C.Hgr. Tuinbouwproducten. Tabellen en interne nota’s over de leveringen aan de 

Wehrmacht van groenten en fruit verspreid over de verschillende leveringsplaatsen. 
Periode 24.07.1942 – 26.08.1944. 81 stukken. (farde c/a).  

 
327.  N.L.V.C.Hgr. Tuinbouwproducten. Periodieken overzicht van de aankoopcontracten van 

groenten afgesloten met de landbouwers met vermelding van de soort groenten en de 
gecontacteerde oppervlakte. Periode 27.01.1942 – 05.01.1943. 63 stukken. (farde c/b). 

 
 
 

Nr. 816  De Winter Emiel 
 
  3 fardes : farde a : 1 map ; farde b : 1 map ; farde c : 6 mappen 
  
328.  Nota’s, notulen van vergaderingen, onderhandelingen, overeenkomsten uitgewisseld tussen 

de Duitse overheid en ambtenaren van het Ministerie van Landbouw over de in- en uitvoer 
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naar Duitsland van bloemen en sierplanten,over de uitvoer van boomkwekerij artikelen, 
over de levende planten e.a.. Periode 1942 – 1944. 15 stukken. 

 
329.  Briefwisseling uitgaande van verschillende bedrijfsleiders en gericht aan de directie van 

het Ministerie van Landbouw over de opeising door de Duitse autoriteit van bij hen 
tewerkgesteld personeel. Periode 02.04.1943 – 27.06.1944. 97 stukken.  

 
330.  N.L.V.C.- Gpng Bloemen en sierplanten. Notulen van de vergadering en overeenkomst 

opgesteld door de gemeenschappelijke Duits-Belgische commissie over de in- en uitvoer 
van Azalea’s. ( doorslagpapier). Periode 11.06.1941. 2 stukken.( farde c/a). 

 
331.  Briefwisseling uitgaande van verschillende bedrijfsleiders en gericht aan de directie van 

het Ministerie van Landbouw over de opeising door de Duitse autoriteit van bij hen 
tewerkgesteld personeel. Periode 05.12.1942 – 03..05.1943. 31 stukken. (farde c/b). 

 
332.  Vertrouwelijke  nota’s en briefwisseling van allerlei aard gericht aan de heer Jennes J. 

Directeur Hg. Tuinbouwproducten. Periode 21.06.1941 – 17.07.1944. 49 stukken. (farde 
c/c).  

 
333.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten - notulen van vergaderingen en onderhandelingen 

met de Duitse overheid over de uitvoer van  boomkwekerijproducten, zaden en 
bloemisterijgewassen. Periode Juni 1942. 11 stukken.(farde c/d). 

 
334.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten – notulen van vergaderingen en onderhandelingen 

met de Duitse overheid over de uitvoer van boomkwekerijproducten. Periode Juni 1943 – 
Juli 1944. 3 stukken. (farde c/e).  

 
335.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten – Inspectie. Notulen van interne vergaderingen. 

Periode 12.04.1943 – 19.02.1944. 23 stukken. (farde c/f). 
 
 
 

Nr. 817  De Winter Emiel 
 
 1 farde : 3 mappen 
 
336.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten – Statistieken over de fruit- en groenteconserve-

industrie. Periode 1941 – 1944. 60 stukken. (map a). 
 
337.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten – Afd. Studiedienst. Statistieken over de In- en 

Uitvoer van groenten,fruit, bloemen en sierplanten. Periode 1943 – 1944. 13 stukken. (map 
b). 

 
338.  N.L.V.C. Sec.Gen.   Notulen van vergaderingen gehouden op het Min. Landbouw 

secretariaat-generaal van de heer De Winter. Periode 1941 – 1944. 69 stukken. (map c). 
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Nr. 818  De Winter Emiel 
 
 1 farde : 3 mappen 
 
339.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Statistieken van concentratie en uitvoer van witloof, 

geleverd door groothandelaars. Periode maart- april 1943. 20 stukken. (map a). 
 
340.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Briefwisseling IN bestaande uit antwoorden van het 

Instituut voor Wereldeconomie van de Universiteit van Kiel.  Periode 1941 – 1944. 49 
stukken. (map b). 

 
341.  N.V.C.L. Documenten allerlei. Uitbreiding Duitse groenteteelt. Werkplan voor de uitbouw 

van de Hoofdgroepering. Besprekingen tussen HGpng en Sector Handel en Distributie. 
Wijze van uitdelen van toelatingen. Richtlijnen over het bestrijden van de coloradokever. 
Periode 1941. 35 stukken. (map c). 

 
 
 

Nr. 819  De Winter Emiel 
 
 2 fardes : farde a: 7 mappen   ; farde b : 2 mappen 
 
342.  N.L.V.C. – Aanvragen door particulieren tot het bekomen van een vergunning om groenten 

en fruit, al dan niet in eigendom, te mogen vervoeren. Periode oktober – december 1941. 
30 stukken. (farde a/a). 

 
343.  N.L.V.C. BedrijfsGpng Fruit -en Groenten. Nota’s en briefwisseling i.v.m. de praktische 

regeling bij de handel in tuinbouwproducten. De wijze van toekenning van een fruit -en 
groentekaart. Periode Sep 1941 – Jun 1942. 27 stukken. (farde a/b).  

 
344.  N.L.V.C. Cabinet van de corporatieleider. Overmakingsformulieren voor prijzen. Periode 

Nov 1941 – Jul 1942. 23 stukken. (farde a/c). 
 
345.  N.L.V.C. Vakgroep Veiling. Briefwisseling over praktische werking van roothandels-

markten gevoerd met leveranciers, voorzitters van veilingen en centralisatuers. Periode 
Aug 1941- Jul 1942. 59 stukken. (farde a/d). 

 
346.  N.L.V.C. BedrijfsGpng Groenten. Briefwisseling over de handel in witloof. Periode Sep 

1941 – Jan 1942. 6 stukken. (farde a/e). 
 
347.  N.L.V.C. BedrijfsGpng Groenten. Notulen van interne vergaderingen over witloof en 

verslagen van bezoeken aan aspergestreek. Periode Okt 1940 – Apr 1942. 5 stukken. (farde 
a/f). 
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348.  N.L.V.C. BedrijfsGpng Groenten. Gevoerde briefwisseling met de Burgemeesters van 16 
gemeenten over de organisatie, markt – en verkoopprijzen van tuinbouwproducten. Periode 
Dec 1940 – Mei 1942. 23 stukken. (farde a/g). 

 
349.  N.L.V.C. Gegevens die de gemeentebesturen dienen op te sturen naar de lokale 

marktleiders en waarvan een afschrift eveneens bestemd was voor de BedrijfsGpng. 
Periode 1942. Betreft de gemeenten:  Ieper, Knokke A/zee, Kortemark, Kortenberg, 
Kureghem, Leuven, Konings-Hoyckt, Mouscron, Namur, Nieuwpoort, Oostende,  
Poperingen, Ronse, Seraing, Sint-Niklaas, Spa, Tielt-Leuven, Tongeren, Torhout, Tournai, 
Verviers, Westerlo, Willebroek. 23 stukken. (farde b/a).  

 
350.  N.L.V.C. Gegevens over de gemiddelde prijs die de gemeentebesturen toepassen op de 

markten. Periode Sep 1941 – Feb 1942. Betreft de gemeenten :Geel, Eghezee, Namur, 
Brussel, Aalst, Antwerpen, Liége, Seraing, Zwijdrecht, Libramont, Eisden. 11 stukken. 
(farde b/b). 

 
 
 

Nr. 820  De Winter Emiel 
 
 3 fardes  : farde a: 2 mappen ; farde b: 4 mapppen  ;  farde c: 2 mappen 
 
351.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Staat van leveringen van dozen in verschillende 

afmetingen aan firma’s voor het verwerken van groenten, fruit en vlees in blik. Periode Jul 
– Aug 1941. 6 stukken. (farde a/a). 

 
352.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Regeling van de bevoorrading in benzine voor de 

groothandelaars en leveranciers. Periode Jun – Aug 1941. 7 stukken. (farde a/b1) 
 
353.   N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van vervoerbewijzen voor 

motorrijwielen en auto’s. Periode Jul – Aug 1941. 3 stukken. (farde a/b2). 
 
354.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van leveringen van kurk. 

Periode Jun – Aug 1941. 7 stukken. (farde a/b3). 
 
355.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling voor het verkrijgen van 

nagels voor het vervaardigen van kisten. Periode Jun – Jul 1941. 2 stukken. (farde a/b4) 
 
356.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling voor het vervaardigen en 

verdelen van glasproducten ( flessen, glazen en vaten). Periode Jul 1941. 2 stukken. (farde 
a/b5). 

 
357.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van de bevoorrading van 

ijzerhoudende producten. Periode Jun – Jul 1941. 4 stukken. (farde a/b6).  
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358.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van de bevoorrading  van 
ijzergraad. Periode Jun – Aug 1941. 8 Stukken. (farde a/b7). 

 
359.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van de bevoorrading  van 

chemische producten waaronder rubber. Periode Jun – Jul 1941. 4 stukken. (farde a/b8). 
 
360.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Overmakingformulieren van de prijslijsten, zoals 

bepaald door de Duitse overheid, over de invoer van verse groenten. Ledenlijsten van 
invoerders die zich gegroepeerd hebben in de “Groepering der Invoerders van Versche 
Groenten” “ Groupement des Importateurs en Légumes Frais”. Periode Mei – Sep 1942. 12 
stukken. (farde b/a) 

 
361.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Overmakingformulieren van de prijslijsten, zoals 

bepaald door de Duitse overheid, over de invoer van citrusvruchten. Periode Mei – Sep 
1942. 12 stukken. (farde b/b). 

 
362.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Overmakingformulieren van de prijslijsten, zoals 

bepaald door de Duitse overheid, over de invoer van droge vruchten en vruchtenconserven. 
 Ledenlijsten van de invoerders die zich gegroepeerd hebben in de “ Groepering der 

erkende Invoerders van Droge Vruchten en Vruchtenconserven” “ Groupement des 
Importateurs reconnus de fruits secs et conserves de fruits”. Periode Apr – Sep 1942. 18 
stukken. (farde b/c). 

 
363.  N.L.C.V. HGpng Tuinbouwproducten. Allerlei. Briefwisseling met autoriteiteiten,  

diensten, beroepsorganisaties en particulieren over diverse onderwerpen die door de 
omstandigheden werden ontstaan over het verbouwen,vervoer, verkoop en/of verhandelen 
van tuinbouwproducten voor Winterhulp – Secours d’Hiver. Periode 1941. 29 stukken. 
(farde b/d). 

 
364.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Ontwerpen van verordeningen: “ontwerpen en 

vervoer van groenten of fruit worden door de volgende bepalingen geregeld”; Nederlandse 
en Franse teksten. z.d., 2 stukken. (farde c/a1). 

 
365.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Ontwerp van Ontwerp van Verordening tot 

vaststelling der fabricagevoorwaarden van zekere vruchtenmoezen en vruchtenconserven.  
Periode Mei 1941. 1 stuk. (farde c/a2). 

 
366.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Ontwerp van Verordening houdende  

standaardisering van de inhoud der potten bestemd voor de verpakking van confituren, 
moezen en vruchtengeleien. z.d. 1stuk. (farde c/a3). 

 
367.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Ontwerp van Verordening nr. 3/41 houdende de 

reglementering van de fabricage en van de verkoop van fruit- en groenteconserven. Periode 
Jul 1941. 1 stuk. (farde c/a4). 
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368.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Ontwerp van Verordening betreffende de fabricatie 
en de verkoop van fruit- en groenteconserven, gedroogde en ingezouten groenten. Periode 
Jun 1941. 1 stuk. (farde c/a5). 

 
369.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling over de productie en 

verdeling van rantsoenen van confituren en siroop. Periode Jun 1941. 7 stukken. (farde 
c/b1). 

 
370.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van de benodigdheden aan 

kolen voor de groenten- en fruitkwekers. Periode 1941. 4 stukken. (farde c/b2) 
 
371.  N.L.V.C. HGpng Tuinbouwproducten. Verzoeken en regeling van het ter beschikking 

stellen van lege vaten voor de verwerking van tuinbouwproducten. Periode 1941. 10 
stukken. (farde c/b3).  

 
 
 

Nr. 821  De Winter Emiel 
 
 DOCUMENTATIE NIET AANWEZIG  
 
 
 

Nr. 843 De Winter Emiel 
 
 2 Fardes : farde a : 1 map  ; farde b: 2 mapppen 
 
372.  Secretariaat van de heer De Winter. Dossier houdende de beheersovereenkomst, met 

inbegrepen de mogelijkheden tot kredietverleningen voor de landbouwers, tussen het 
Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening  en het Nationaal Instituut voor 
Landbouwkrediet ( N.I.L.K.). Briefwisseling, ontwerpen van Verordeningen en 
overeenkomsten, verslagen van vergaderingen met verschillende departementen en 
periodieke staten van het N.I.L.K. over de toegestane leningen en de gedane aflossingen. 
Periode 1941. 67 stukken. (farde a). 

 
373.  Dossier in beslag genomen op 20 Maart 1945 in het Kabinet van de heer R.KINGET, 

directeur bij het Ministerie van Landbouw – Economische Diensten, Middaglijnstraat,10 te 
Brussel. Dit dossier bevat de briefwisseling met het N.I.L.K., afschriften van de notulen 
van vergaderingen van het N.I.L.K., statistieken over de aanvragen en toekenning van 
leningen en andere financiële documenten. Periode Feb. – Sep 1944. 32 stukken. (farde 
b/a). 

 
374.  Dossier in beslag genomen op 20 Maart 1945 in het Kabinet van de heer R.KINGET, 

directeur bij het Ministerie van Landbouw – Economische Diensten. Dit dossier bevat de 
maandelijkse balans der rekeningen van het N.I.L.K. dat opgestuurd werd door de directeur 
– generaal aan de Sec-Gen van het Ministerie ven Landbouw. Deze overmaking wordt 
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vergezeld van het proces-verbaal van de maandelijkse vergadering van de Raad van Beheer 
van het N.I.L.K. Periode Mei 1944 – Jan 1945. 9 stukken. (farde b/b).  

 
 
 

Nr. 844 De Winter Emiel    
 
 2 Fardes : farde a : 1 map  ; farde b : 2 mappen 
 
375.  Dossier in beslag genomen op 20 Maart 1945 in het Kabinet van de heer R.KINGET, 

directeur bij het Ministerie van Landbouw – Economische Diensten. Dit dossier bevat 
briefwisseling tussen het secretariaat - generaal van het ministerie van Landbouw en het 
N.I.L.K. Het betreft o.a. de uitstaande leningen mits pandstelling, de balans van de 
rekeningen van het N.I.L.K., de staatswaarborg die het oorlogsrisico dekken van de 
voorraden van diepbevroren- en conserven van vlees,  het fonds van melkproducenten, de 
ontwerpen van overeenkomst tussen de Staat en het N.I.L.K. over het toestaan van 
leningen en voorschotten aan de door  oorlogsgeweld getroffen landbouwers en processen 
verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het N.I.L.K.. Periode 
09.07.1940 – 23.08.1941. 68 stukken. (farde a). 

 
376.  Dossier in beslag genomen op 20 Maart 1945 in het kabinet van de heer R.KINGET, 

directeur bij het Ministerie van Landbouw – Economische Diensten. De heer R.Kinget is 
Regeringsafgevaardigde bij het N.I.L.K. en in die hoedanigheid dossierbeheerder voor de 
Sec.Gen bij het Min.van Landbouw. Dit dossier bevat in- en uitgaande briefwisseling met 
de directeur van het N.I.L.K. omtrent de wederzijdse betrekkingen, de notulen van de 
vergaderingen van de Raad van Beheer van het N.I.L.K., de statistische gegevens van het 
jaar 1941 en de periodieke staten van de financiële bewegingen van het N.I.L.K. Periode 
10.02.1942 – 20.05.1942. 14 stukken. (farde b/a). 

 
377.  Dossier in beslag genomen op 20 Maart 1945 in het kabinet van de heer R.KINGET, 

directeur bij het Ministerie van Landbouw – Economische Diensten.  De heer R.Kinget is 
Regeringsafgevaardigde bij het N.I.L.K. en in die hoedanigeheid dossierbeheerder voor de 
Sec.Gen bij het Min van Landbouw. Dit dossier bevat de notulen van de vergaderingen van 
de Raad van Beheer van het N.I.L.K. en de periodieke financiële staten. Periode 
12.05.1943 – 22.10.1943. 24 stukken. (farde b/b).   
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