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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst / Archief

Periode:
1842-1918

Archiefbloknummer:
MBBO

Omvang:
6,92 meter

Archiefbewaarplaats:
Het Nieuwe Instituut

Archiefvormers:
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. 
U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal doen.
Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst /
Archief, nummer toegang MBBO, inventarisnummer ... 

VERKORT:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst /
Archief (MBBO), inv.nr. ... 
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Het archief is openbaar
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archieven van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en de Bond 
van Nederlandsche Architecten zijn in 1973-1974 door de Maatschappij/BNA in 
bruikleen afgestaan aan de Stichting Architectuur Museum. Ook het archief van
de Maatschappij/BNA werd overgedragen, 1960, terwijl de jaren van tijd tot tijd 
delen worden overgebracht. Tegelijkertijd werden de collectie tekeningen en 
prenten en een deel van de bibiotheek van de Maatschappij/BNA in bruikleen 
afgestaan. 1978 volgde het restant van de bibliotheek. Sedertdien zijn deze 
archieven en collecties in beheer bij het Nederlands Documentatiecentrum 
voor de Bouwkunst. In 1984 is begonnen met het inventariseren van het archief
en het aanleggen van een lijst van de collectie tekeningen en prenten van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Van dit archief en de collectie 
tekeningen en prenten is een groot deel verloren gegaan bij een brand op 6 
maart 1914 in het gebouw van de Maatschappij aan de Marnixstraat. De 
fotocollectie van de Maatschappij aan de Marnixstraat. De fotocollectie van de 
Maatschappij is bij deze brand zelfs geheel verwoest.
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST
Historisch overzicht

In 1841 nam de architect/makelaar J. van Straaten het initiatief tot de 
oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (verder 
aangeduid als de Maatschappij). Op 26 januari 1842 werd het reglement, 
opgesteld door een commissie tot oprichting van de Maatschappij, door een in 
vergadering bijeengeroepen groep architecten en liefhebbers van de 
bouwkunst goedgekeurd. Al eerder, in 1819, had Van Straaten aan de wieg 
gestaan van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde, die echter 
sinds 1830 niet meer actief was. De stukken betreffende door de Maatschappij 
tot Aanmoediging der Bouwkunde uitgeschreven prijsvragen werden door haar 
voormalige secretaris aan de Maatschappij overgedragen (zie inv.nr. 102). 
Hiervan is mogelijk 1 stuk bewaard gebleven, namelijk een tekening van T.F. 
Suys (zie nr. 103 van de bijlage). Dit kan echter niet met zekerheid worden 
gesteld, aangezien D.D. Büchler in 1852 ook, niet nader omschreven, 
tekeningen van Suys aan de Maatschappij schonk.

Het doel van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst luidde: "de 
Burgerlijke Bouwkunst in al derzelver vakken en onderdeelen, door alle onder 
haar bereik staande middelen zoveel mogelijk aan te kweeken en te 
bevorderen; terwijl de Water- en Vestingbouwkunde van hare bemoeijingen niet
zullen zijn uitgesloten" (zie inv. nr.45). Men trachtte dit doel te bereiken door:

- het uitschrijven van prijsvragen (meerdere onderwerpen per jaar),
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- het organiseren van tentoonstellingen, zoals van de bekroonde 
prijsvraagontwerpen,

- de uitgave van tijdschriften en boekwerken, zoals de Bouwkundige Bijdragen 
(1843 t/m 1880), voortgezet als Bouwkunst (t/m 1914); het Bouwkundig 
Weekblad (1881 t/1969); de Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen 
(1854-ca. 1906) en de Verzameling van Bouwkundige Ontwerpen, Bekroond en 
uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1844 t/m 
1878),

- het aanleggen van een bibliotheek en het verzamelen van tekeningen, 
prenten en foto's,

- vanaf 1854, t/m 1880, het houden van algemene bijeenkomsten der leden, 
een dag na de algemene vergadering der leden. Deze bijeenkomsten stonden 
geheel in het teken van onderwerpen die de bouwkunst en de bouwkunde 
betroffen.

Daarnaast hield de Maatschappij zich bezig met de levens- en 
werkomstandigheden en de opleiding van personen werkzaam in het bouwvak. 
Vooral na 1880 ontwikkelde de Maatschappij zich steeds meer in de richting 
van een vakvereniging voor architecten. Dat de Maatschappij zich ook inzette 
voor monumenten en stadsschoon mag niet onvermeld blijven.

Het uit acht (na 1876 negen) personen bestaande bestuur zetelde in 
Amsterdam en bestond tot 1881 ook geheel uit Amsterdammers. Dit bestuur 
kwam gemiddeld eenmaal per maand bijeen. Het contact met de leden in het 
land verliep van 1842 tot 1850 voornamelijk via correspondenten. Vanaf 1850 
ontstonden in een aantal plaatsen zgn. afdelingen, bestaande uit leden en niet-
leden van de Maatschappij. Zij hadden een eigen bestuur en ontplooiden hun 
eigen activiteiten, zoals het uitschrijven van prijsvragen. Vanaf 1877 werd 
eenmaal per jaar een buitengewone bestuursvergadering gehouden, d.w.z. een
vergadering van het hoofdbestuur met afgevaardigden van de afdelingen. In 
1915 werden de afdelingen omgevormd tot plaatselijke commissies. Het 
lidmaatschap van de Maatschappij stond tot 1881 open voor iedereen die 
tenminste 16 jaar oud was. In 1881 werden de leden in verschillende 
categorieën ondergebracht: gewone leden, buitengewone leden (16-23 jaar), 
kunstlievende leden en ereleden. In 1908 en 1914 werd het aantal categorieën 
uitgebreid. Eenmaal per jaar vond een algemene leden vergadering plaats, tot 
1871 in Amsterdam, daarna ook in andere plaatsen.

In de eerste jaren van het bestaan van de Maatschappij waren het secretariaat 
en de redactie gevestigd in gehuurde ruimtes en werden voor de algemene 
vergaderingen en de algemene bijeen komsten grote zalen afgehuurd. In 1867 
werden het secretariaat en de bibliotheek ondergebracht in een huis aan de 
Wijde Kapelsteeg, dat in 1878 eigendom werd van de Maatschappij. De wens 
om vergaderruimte, tentoonstellingsruimte, bibliotheek en archief onder 1 dak 
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te brengen, leidde tot de oprichting van een eigen gebouw, aan de 
Marnixstraat 402 (nu verdwenen), dat in 1885 werd betrokken.

In 1881 werd aan de oorspronkelijke doelstelling van de Maatschappij, het 
bevorderen van de bouwkunst, toegevoegd: "en de algemeene belangen harer 
beoefenaars voor te staan". Hiermee sloeg de Maatschappij de weg in naar een
belangenvereniging voor architecten. Echter, het ledenbestand bleef van 
dezelfde, gevarieerde samenstelling als voorheen. In 1908 werd naast de 
Maatschappij de Bond van Nederlandsche Architecten (BNA) opgericht, 
waarvan alleen particuliere architecten lid konden worden. Omdat er nu twee 
verenigingen waren die zich voor de belangen van de architect inzetten, werd 
in 1913-1914 een fusiepoging ondernomen. Deze mislukte echter. Wel wijzigde 
in 1915 de Maatschappij haar statuten en heette zij voortaan Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst Vakvereenigigng van Nederlandsche Architecten 
(MBVA). Het lidmaatschap stond sindsdien alleen open voor particulieren en 
ambtelijke architecten. Daarnaast waren er aspirantleden en ereleden. 
Architecten die tevens makelaar of bouwvakpatroon waren, konden voortaan 
alleen donateur worden. Een tweede fusiepoging in 1917 leidde in 1918 tot het 
samengaan van de BNA en de Maatschappij in de "Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche architecten BNA", 
kortweg BNA (hier verder aangeduid als Maatschappij/BNA, om verwarring met 
de BNA 1908-1918 te voorkomen). In januari 1919 vond de eerste vergadering 
van de nieuwe bond plaats.

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Amsterdam

Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde

Bond van Nederlandse Architecten, BNA

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Vakvereeniging van 
Nederlandsche Architecten, MBVA

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

Straaten, J. van

Warnsinck, Isaac

Godefroy, Abraham Nicolaas
Bereik en inhoud

Bereik en inhoud
Het deel van het archief dat bewaard is gebleven, heeft een omvang van 3,5 
meter. Het vertoont vooral hiaten in de series die losse stukken bevatten, zoals 
de correspondentie. Deze hiaten zijn deels veroorzaakt door de 
eerdergenoemde brand en zijn deels waarschijnlijk te wijten aan slecht beheer 
van het archief in de periode voorafgaand aan de fusie met de BNA.

De notulenregisters van de bestuursvergaderingen zijn op het eerste deel na 
aanwezig en vormen door hun volledigheid een van de belangrijkste bronnen 
voor de geschiedenis van de Maatschappij. De kopieboeken zijn op 1 na 
verloren gegaan. Van de overige stukken ontbreken de jaren 1869 en 1870 

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/0015cec6-5349-5018-9587-b8e4b5affb4c
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/87bf7aec-59b6-56c7-9c67-ac758f594d17
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/663be12a-e413-5bf2-9469-771f728465f9
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/5ddb0cb3-c12a-5cfd-a122-6ed3a20a0eaa
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/1bb7082f-5be3-5ee4-a328-5f35b4f4fd58
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/801ad40c-bfc3-51e5-aed2-3e34518e924c
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/801ad40c-bfc3-51e5-aed2-3e34518e924c
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/66c7c7dc-e69f-56a9-9897-eb81728e06c9
http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/6dc27dff-b1eb-5663-aa94-55c2c2b86b27
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geheel. Uit de periode van 1871 tot 1906 is incidenteel iets bewaard gebleven, 
onder andere stukken die in de notulenregisters waren opgeborgen. Van 1908 
ontbreekt de correspondentie van de letters L-Z en van 1909 ontbreekt zij 
vrijwel geheel. Van de jaren 1910-1912 waren slechts enkele dossiers 
aanwezig. Van 1915-1918 ontbreken eveneens de meeste stukken.

Bij een bezoek aan de Maatschappij/BNA werden twee mappen met brieven uit 
de archieven van de Maatschappij en de BNA gevon\-den, die een "collectie 
handschriften" vormden, waarschijnlijk samengesteld in de jaren '60 van deze 
eeuw. De stukken tot 1919 zijn in het archief teruggebracht.
Manier van ordenen

Manier van ordenen
In de dynamische periode van het archief zijn verschillende ordeningsstelsels 
toegepast en eenmaal, in 1867, is het tot dan gevormde archief herordend. In 
1842 begon de secretaris, I. Warnsinck, met het nummeren van alle stukken 
die de Maatschappij ontving en opmaakte, met uitzondering van de notulen 
van de vergaderingen, die in registers werden afgeschreven. Een hoofdnummer
gaf het onderwerp aan dat in de stukken behandeld werd en een volgnummer 
gaf de chronologie van het stuk aan. Een lijst met een verklaring van de 
onderwerpnummers is echter niet aangetroffen. In 1867 was het aantal 
onderwerpnummers onoverzichtelijk groot geworden. De toen nieuw benoemde
secretaris H.M. Tetar van Elven stelde het bestuur voor het aantal rubrieken 
voorlopig terug te brengen tot acht (aan te geven met een letter) en de 
volgnummers ieder jaar met nr. 1 te laten beginnen (zie inv.nr. 103). De 
stukken uit de voorgaande periode heeft hij volgens dit systeem opnieuw 
geordend, in jaarmappen. Per jaar werd een inhoudsopgave gemaakt waarin de
stukken op volgnummer werden opgenomen met een verwijzing naar het 
onderwerp (de letter) waar zij waren ondergebracht. Tetar van Elven noemde 
deze inhoudsopgaven de "Registers der Ingekomen Stukken, Brieven en 
Bijlagen" (inv.nr. 99). Deze inhoudsopgaven verwijzen ook naar de in de 
verloren gegane kopieboeken afgeschreven, uitgaande brieven. Het 
ordeningsplan van Tetar van Elven werd door zijn opvolger H.W. Nachenius in 
de loop van 1872 weer gewijzigd. De rubriekenaanduiding verdween geheel en 
alle ingekomen en uitgaande stukken kregen een volgnummer met vermelding 
van het jaar. Alle ingekomen stukken werden per jaar in een omslag 
opgeborgen.Het ordeningsplan van Tetar van Elven werd door zijn opvolger 
H.W. Nachenius in de loop van 1872 weer gewijzigd. De rubriekenaanduiding 
verdween geheel en alle ingekomen en uitgaande stukken kregen een 
volgnummer met vermelding van het jaar. Alle ingekomen stukken werden per 
jaar in een omslag opgeborgen.Het 20ste-eeuwse deel van het archief bestond 
naast de notulenregisters uit correspondentie, dossiers en een aantal mappen 
met nog niet in het archief ondergebrachte stukken.De correspondentie was 
alfabetisch geordend op afzender en geadresseerde en is van een volgnummer
(in blauw potlood) voorzien. Zij was toegankelijk via een indicateur en klappers 
op de indicateur. Twee van deze klappers zijn bewaard gebleven (1909, 1912), 
maar omdat de indicateur ontbreekt en de stukken door ons anders geordend 
zijn, zijn ze onbruikbaar. De stukken uit de dossiers zijn van een 
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onderwerpnummer (in rood potlood) voorzien. Een lijst met een verklaring van 
deze nummers ontbreekt echter. Er is gekozen voor een herordening van de 
stukken omdat goede toegangen op de gebruike ordeningsstelsels ontbraken 
en niet te reconstrueren waren, en omdat het archief zo lacuneus is. Er zijn 
rubrieken gevormd die nauw aansluiten bij de doelstellingen van de 
Maatschappij.De "Registers der Ingekomen Stukken, Brieven en Bijlagen" 
(inv.nr. 99) zouden door de herordening in aanmerking komen voor 
vernietiging. Zij zijn echter bewaard, omdat ze, soms met een korte 
inhoudsopgave, verwijzen naar brieven afgeschreven in de verloren gegane 
kopieboeken.Bij onderzoek op basis van het archief blijft het raadzaam om ook 
de algemene correspondentie te raadplegen, omdat die ook de stukken bevat 
die meer dan 1 onderwerp behandelen, of slechts terloops een onderwerp 
aanstippen.De collectiesDe collectie tekeningen en prenten, waarvan bij de 
brand voornamelijk prijsvraagtekeningen verloren zijn gegaan, is na de 
overdracht aan de SAM op het DB opgeborgen bij andere tekeningen uit 
dezelfde periode. Een deel van de tekenigen is in de loop der tijd in passe-
partouts gezet en in de daarvoor bestemde laden opgeborgen. Alleen de 
tekeningen van het legaat Godefroy (89 stuks) zijn steeds bij elkaar gehouden. 
De tekeningen die onzes inziens tot het bezit van de Maatschappij behoorden, 
zijn weer bij elkaar gebracht en waarbanden met het archief hersteld. Het 
Maatschappijbezit kon gereconstrueerd worden aan de hand van de volgende 
gegevens en kenmerken. Een deel van de tekeningen en prenten heeft een 
stempel van de Maatschappij of van de Maatschappij/BNA. Over enkele 
tekeningen is correspondentie bewaard gebleven, andere tekeningen worden 
als schenking genoemd in de notulen van de bestuursvergaderingen (echter 
niet altijd met een nadere beschrijving). Ook zijn er tekeningen die 
gepubliceerd zijn in de tijdschriften. Tekeningen met brand- en/of waterschade 
kunnen met grote waarschijnlijkheid tot de collectie van Maatschappij gerekend
worden.Een zestal tekeningen behoord hebbend aan de Maatschappij bevindt 
zich thans in de tekencollectie van de Technische Universiteit te Delft (lade 
Nederlandse Gebouwen; map Oude Tekeningen en Opmetingen). Het betreft 
vier tekeningen van de Rijnsburgsche Poort te Leiden en twee tekeningen van 
gevels te Leiden.In de bijlage zijn alleen die tekeningen en prenten opgenomen
die zich op het DB bevinden en waarvan op dit moment met zekerheid kan 
worden gesteld dat zij tot het beziet van de Maatschappij behoorden (206 
bladen, inclusief legaat Godefroy). Nader onderzoek zal moeten uitmaken of de
tekeningenlijst uitbreiding behoeft. Het legaat Godefroy is als een op zichzelf 
staand onderdeel van de collectie beschreven. De tekeningen en prenten zijn 
primair geordend naar hun aard: ontwerpen en studietekeningen en tekeningen
ter documentatie van bouwkunst in binnen- en buitenland 
(opmetingstekeningen en topografische tekeningen). De grens tussen ontwerp-
en studietekeningen is niet altijd duidelijk aan te geven, daarom zijn deze niet 
verder gescheiden. Bij de door de Maatschappij aangelegde collectie stond het 
documentatie belang voorop, daarom zijn eerst de tekeningen ter 
documentatie en daarna de ontwerp- en studietekeningen beschreven. Bij het 
beschrijven van het legaat van de architect Goderfroij leek het ons zinvoller 
eerst zijn ontwerptekeningen te beschrijven en daarna de tekeningen van oude
bouwkunst, die hij voornamelijk in de latere jaren van zijn leven maakte. Na te 
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zijn geordend naar hun aard zijn de tekeningen en prenten topografisch-
alfabetisch gerangschikt. Per plaats zijn eerst de gebouwen voor kerkelijke en 
wereldlijke instellingen op naam beschreven en dan de panden die onderdeel 
uitmaken van een gracht- ofstraatwand op de gracht- of straatnaam. Bij het 
legaat Godefroy komen daarna de tekeningen waarop meerdere, niet aan 
dezelfde straat of in dezelfde plaats gelegen, gebouwen voorkomen. Als laatste
volgen de niet topografisch onder te brengen tekeningen.Als in een 
inventarisbeschrijving tekeningen en/of prenten genoemd worden en er bij de 
beschrijving van de uiterlijke vorm sprake is van "bladen", dan zijn de 
tekeningen en/of prenten overgebracht naar de tekeningenafdeling. De overige
genoemde tekeningen en prenten zijn in de omslagen opgeborgen.Van de 
collectie boeken zijn door de Maatschappij in de loop van haar bestaan 
meerdere catalogi opgesteld (zie inv.nr. 257 en het stuk daarvoor, zonder nr.). 
Na de fusie met de Bond van Nederlandsche Architecten in de bibliotheek van 
de Maatschappij/BNA werd het boekenbezit geschoond en werd een nieuwe 
catalogus gemaakt. Bij de overdracht van de bibliotheek van de 
Maatschappij/BNA in 1974 en 1978 is een lijst van overgedragen boeken 
opgesteld. Deze boeken zijn thans opgenomen in de bibliotheek van het DB. 
Het bestaan van de catalogi en van de overdrachtslijst is voor ons reden 
geweest van de collectie boeken van de Maatschappij geen lijst aan te leggen 
als bijlage bij de inventaris
Bronnen

Bronnen
C.T.J. Louis Rieber, "De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst van 1842 
tot 1892", Bouwkundige Bijdragen 38 / Bouwkundig Tijdschrift 12 (1892).

P. van der Linden, '50 jaar BNA", Bouwkundig Weekblad 76 (1958) pp. 239-244.

Verslagen van de werkcolleges "Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst", 
Vrije Universiteit Amsterdam, o.l.v. drs. E. de Jong, najaar 1982, najaar 1983, 
najaar 1984 (typoscript VU/DB).

E.P. Botman en P.J. van den Heuvel, Voorlopige catalogus van de 
architectuurtekeningen van A.N. Godefroy, najaar 1986 (typoscript VU/NDB).
Bestaan en bewaarplaats van originelen

Bestaan en bewaarplaats van originelen
Zie het BNA-archief, code BNAR, voor archiefstukken van Louis Rieber, 
algemeen secretaris van de Maatschappij

Voor Ledenlijsten van de Maatschappij en de BNA (1842-1971): zie het archef 
van de BNA inv.nrs BNAR a5134-a5145
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

MBBO.110394282 Stukken van algemene aard

MBBO.110394282 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
MBBO.110394287 Notulen bestuursvergaderingen

MBBO.110394287 NOTULEN BESTUURSVERGADERINGEN
MBBO.110394289

Registers van notulen van bestuursvergaderingen,
1848-1918. 15 delen
N.B.:-Notulen over de periode 1842 - mei 1848 ontbreken.
-Bevat tevens de notulen van de algemene vergaderingen der leden tot en met 
1876.

MBBO1 Notulen: mei 1848 - juni 1854
MBBO2 Notulen: september 1854 - mei 1861
MBBO3 Notulen: juni 1861 - maart 1866
MBBO4 Notulen: mei 1866 - juli 1869
MBBO5 Notulen: juli 1869 - november 1876
MBBO6 Notulen: januari 1877 - september 1880
MBBO7 Notulen: oktober 1880 - december 1885

N.B.:Bevat tevens de notulen van de vergadering van het bestuur 
en het bestuur van de afdeling Amsterdam, 20 januari 1883; de 
vergadering van het bestuur en de tentoonstellingscommissie, 24 
februari 1883; de vergadering van het bestuur, het bestuur van de
afdeling Amsterdam, de voorzitters van de overige afdelingen en 
de voormalige tentoonstellingscommissie, 10 maart 1883.

MBBO8 Notulen: januari 1886 - april 1891
N.B.:Bevat tevens twee concepten van een adres aan de minister 
inzake nieuw te stichten universiteitsgebouwen te Utrecht, 
november 1887.

MBBO9 Notulen: mei 1891 - oktober 1894
N.B.:Bevat tevens de notulen van de vergadering van het bestuur 
en aandeelhouders in de lening groot 3.200,- gulden , 5 januari 
1893; de vergadering van het bestuur en de redactie, 4 januari 
1894; de vergaderingen van het bestuur en de feestcommissie, 
juli 1891 - oktober 1892; en ingeplakte stukken van diverse aard.

MBBO10 Notulen: november 1894 - mei 1898
N.B.:Bevat tevens de notulen van de buitengewone vergadering 
van de voorzitters van de afdelingen, twee leden van de financiële
commissie, de voorzitter en de secretaris van de Maatschappij, 14
februari 1895; de obligatiehoudersvergadering van 17 maart 
1897.

MBBO11 Notulen: juli 1898 - oktober 1903
MBBO12 Notulen: november 1903 - december 1907
MBBO13 Notulen: januari 1908 - maart 1910

N.B.:Bevat tevens de notulen van de bestuursvergadering in 
combinatie met de voorzitters en secretarissen van de afdelingen,
8 april 1908; de vergadering van de Raad der Afdelingen met het 
hoofdbestuur, 13 mei 1909.

MBBO14 Notulen: mei 1910 - januari 1913
N.B.:De notulen van de 675e bestuursvergadering ontbreken.

MBBO15 Notulen: februari 1913 - december 1918
N.B.:Bevat tevens een kort verslag van de conferentie van het 
bestuur van de Maatschappij met de BNA, waarop de agenda voor
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de eerste gemeenschappelijke vergadering werd vastgesteld, 10 
december 1918.

MBBO16 Agenda van de vergadering van het hoofdbestuur van 13 januari 1908.
1908 1 stuk

MBBO.110394288 Notulen algemene vergaderingen der leden

MBBO.110394288 NOTULEN ALGEMENE VERGADERINGEN DER 
LEDEN

MBBO17 Stukken houdende oproepen voor de algemene vergaderingen en 
de algemene bijeenkomsten der leden,
1855-1900. 1 omslag
N.B.:-1855-1868 met uitnodigingen voor de tentoonstellingen van bekroonde 
prijsvraagontwerpen en van bouwmaterialen.
-1872-1900 met de agenda's voor algemene vergaderingen.
-1872 in tweevoud.
-Voor de convocaties 1874-1881 en 1895-1901 zie ook inv.nrs. 19 en 36.

MBBO18 Presentielijst van de algemene vergadering van 1869.
1869 1 stuk

MBBO19 Presentielijsten van diverse vergaderingen,
1884-1901. 1 deel
N.B.:Bevat tevens de convocaties en agenda's voor de algemene vergaderingen 
1895-1901, m.u.v. 1899, en voor de buitengewone algemene vergadering 1893.

MBBO20 Stukken betreffende onderwerpen besproken en te bespreken op 
de algemene vergaderingen 1861-1863,
1861-1863 1 omslag
ingediend door de afdeling Amsterdam, de heer A.W. Gezellen en de heer I. 
Gosschalk,

MBBO21 Teksten van de toespraken, namens het bestuur gehouden op de 
algemene vergaderingen van 1843-1866, 1868, 1917.
1843-1866, 1868, 1917 1 pak
N.B.:1917 in concept.

MBBO.110394314
Verslagen van de algemene vergaderingen 1849-1862. Gedrukt.
1849-1862 5 banden, 10 deeltjes
N.B.:-Met dubbele exemplaren over dezelfde jaren, m.u.v. 1850, 1850, 1851, 
1857 en 1860.
-Vanaf 1854 met de verslagen van de algemene bijeenkomsten.
-Na 1862 worden de verslagen niet meer afzonderlijk gedrukt, maar 
verschijnenzij in de Bouwkundige Bijdragen en het Bouwkundig Weekblad.
-Inv.nrs. 22, 23 bevatten tevens het vervolg op de laatst gedruktenaamlijst der 
leden, 1852.
-Inv.nrs. 24, 25, 26 bevatten tevens de catalogus van de bibliotheek, 1862.

MBBO22 periode: 1849-1856
MBBO23 periode: 1850-1857
MBBO24 periode: 1854-1862
MBBO25 periode: 1857-1862
MBBO26 periode: 1858-1862

MBBO27 Register van notulen van ledenvergaderingen, mei 1915- 
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november 1918.
1915-1918 1 deel
N.B.:-Bevat tevens notulen van de algemenevergaderingen, september 1915 - 
juni 1918; en van de buitengewone leden-
vergadering, 8 mei 1918.
-Gaat verder als register van notulen van de Maatschappij/BNA.

MBBO28 Verslag van de algemene vergadering gehouden tijdens het 
nationaal congres ter gelegenheid van het nationaal congres ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Maatschappij, 28 mei 
1892. Gedrukt.
1892 1 deel
N.B.:Bevat tevens de tekst van de feestrede uitgesproken door prof.dr. A. 
Pierson.

MBBO29 Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 
maart 1881. Gedrukt.
1881 1 stuk

MBBO30 Stukken houdende persberichten over de algemene vergaderingen,
1842-1845, 1847, 1864.
1842-1845, 1847, 1864. 1 omslag
N.B.:Bevat tevens mededelingen betreffende de prijsvragen uitgeschreven in 
1842, 1843 en 1845.

MBBO31 Stukken betreffende activiteiten georganiseerd in het kader van de 
algemene vergaderingen, 1893, 1899, 1908.
1893, 1899, 1908. 1 omslag
N.B.:Bevat tevens mededelingen betreffende de prijsvragen uitgeschreven in 
1842, 1843 en 1845.

MBBO.110394325 Correspondentie

MBBO.110394325 CORRESPONDENTIE
MBBO.110394326

Ingekomen stukken, 1845-1918.
1845-1918. 3 pakken en 1 blad
N.B.:-Niet over alle jaren zijn stukken aanwezig.
-Inv.nr. 32 met een litho (plategrond van een gedeelte van Antwerpen).

MBBO32.1 Periode: 1845-1885
MBBO32.2 Periode: 1845-1885
MBBO32.3 Litho plattegrond gedeelte van Antwerpen, 1 blad
MBBO33 Periode: 1902-1912
MBBO34 Periode: 1913-1918

MBBO35 Concepten en minuten van uitgaande stukken, 1859, 1881, 1909, 
1912.
1859, 1881, 1909, 1912. 1 omslag

MBBO.110394328
Kopieboek en doorslagen van uitgaande brieven en circulaires, 
1846, 1872-1881, 1908-1918.
1846, 1872-1881, 1908-1918. 1 deel en 1 omslag
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MBBO36 kopieboek, 1872-1881.
MBBO37 doorslagen, 1846, 1908-1918.

MBBO38 Correspondentie tussen bestuursleden onderling, 1865-1917.
1865-1917. 1 omslag
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MBBO.110394283 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

MBBO.110394283 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE 
ONDERWERPEN

MBBO.110394335 Organisatie: oprichting

MBBO.110394335 ORGANISATIE: OPRICHTING
MBBO39 Circulaire en kopij voor persberichten houdende de aankondiging 

van de oprichting van de Maatschappij en het verzoek tot 
aanvaardingvan het lidmaatschap.
1842. 1 omslag
Met verzendlijst en drie reacties.

MBBO.110394336 Organisatie: reorganisatie en fusie

MBBO.110394336 ORGANISATIE: REORGANISATIE EN FUSIE
MBBO40 Stukken betreffende het voorstel tot uitbreiding en reorganisatie van de 

Maatschappij, ingediend door de heer I. Gosschalk op de algemene vergadering 
van 1868.
1868 1 omslag
Met stukken van de commissie tot onderzoek van dit voorstel.

MBBO41 Stukken betreffende de vorming van een Bond van Nederlandsche Bouwkundige 
Vereenigingen, 1898.
1898 2 stukken

MBBO42 Stukken betreffende de eerste fusie-poging van de Maatschappij en de BNA.
1913-1914. 1 omslag
Met stukken betreffende de reorganisatie van de Maatschappij na het mislukken 
van de fusie.

MBBO43 Stukken betreffende de fusie van de Maatschappij en de BNA,
1917-1918. 1 omslag
N.B.:Zie ook de stukken betreffende deze fusie in het archief van de BNA, 1917-
1919. (In bruikleen bij de Stichting Architectuur Museum.)

MBBO44 Formulieren van leden, waarin zij verklaren de statuten van de Maatschappij/BNA
te kennen en zonder voorbehoud te onderschrijven,
1918-1919. 1 omslag

MBBO.110394337 Wetten en reglementen

MBBO.110394337 WETTEN EN REGLEMENTEN
MBBO45 Wetten van de Maatschappij,

1842, 1850, 1880, 1890, 1900. 1 omslag
Met stukken betreffende wijzigingen, 1850-1908.
N.B.:-1880 alleen de algemene bepalingen.
-Zie ook inv.nr. 32, brief van 3 maart 1860.

MBBO46 Statuten en algemeen huishoudelijk reglement van de 
Maatschappij,
1908, 1915. 1 omslag
Met stukken betreffende wijzigingen, 1914, 1916.

MBBO47 Huishoudelijk reglement voor het hoofdbestuur van de 
Maatschappij,
1897, 1909. 3 stukken
N.B.:1897 minuut; 1909 in tweevoud.
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MBBO.110394346 Bestuur, leden, ereleden, donateurs

MBBO.110394346 BESTUUR, LEDEN, ERELEDEN, DONATEURS
In het archief van de BNA, code BNAR, bevinden zich bij de stukken van Louis 
Rieber foto's van bestuursleden van de Maatschappij onder inv.nr. BNAR a5662.
Voor Ledenlijsten van de Maatschappij en de BNA (1842-1971): zie het archef 
van de BNA inv.nrs BNAR a5134-a5145

MBBO48 Stukken houdende de bestuurssamenstelling per jaar,
1842-1908. 1 omslag

MBBO49 Correspondentie betreffende het bestuurslidmaatschap,
1842-1914. 1 omslag

MBBO.110394356
Stukken betreffende verkiezingen van bestuursleden van de 
Maatschappij,
1855-1915. 2 omslagen

MBBO50 Periode: 1855-1912
MBBO51 Jaar: 1915

MBBO52 Kopij voor dagbladannonces en een circulaireaan de leden, 
houdende de namen van de nieuwbenoemde bestuursleden,
1853-1867. 1 omslag

MBBO53 Bepalingen omtrent het lidmaatschap
1844 1 stuk

MBBO.110394359
Naamlijsten van leden, alfabetisch op woonplaats, met opgaaf van 
beroep,
1843-1871,[ca. 1912], [1914]. 16 delen

MBBO54 Jaar: 1843,januari
MBBO55 Jaar:1843,december
MBBO56 Jaar:1846
MBBO57 Jaar:1847
MBBO58 Jaar:1848
MBBO59 Jaar:1849
MBBO60 Jaar:1850
MBBO61 Jaar:1851
MBBO62 Jaar:1853
MBBO63 Jaar:1856
MBBO64 Jaar:1860
MBBO65 Jaar:1863
MBBO66 Jaar:1869
MBBO67 Jaar:1871
MBBO68 Jaar:[ca. 1912]
MBBO69 Jaar: [1914]

MBBO70 Stukken betreffende de aanmelding voor en de opzegging van het lidmaatschap 
van de Maatschappij,
1848-1916. 1 omslag
N.B.:Bevat tevens de Wetten van de Vereniging tot bevordering van den bloei 
van alle ambachten of vakken, welke in betrekking staan tot de bouwkunde, 
1848.
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MBBO71 Stukken betreffende de splitsing van de groep gewone leden in architect-leden 
en gewone leden, en aanmeldingen voor de verschillende ledengroepen,
1908 1 omslag

MBBO72 Reglementen voor de Commissie van Onderzoek,
1909, 1911. 1 omslag
N.B.:1909 met concept; 1911 in drievoud.

MBBO73 Correspondentie betreffende de samenstelling van de Commissie van Onderzoek
betreffende Candidaten voor het Architect lidmaatschap.
1912 1 omslag

MBBO74 Stukken betreffende de voordrachten aan de Commissie van 
Onderzoek voor het architectlidmaatschap,
[1910]-1912. 1 pak
N.B.:-De rapporten van [1910] van de Commissie van Onderzoek ontbreken.
-Bevat tevens enkele adviezen van de commissie inzake gewone leden, 1911; en
stukken betreffende het op de lijst van architect-leden plaatsen van de heer 
H.van der Vijgh na de reorganisatie van de Maatschappij, oktober 1914.

MBBO75 Stukken betreffende de voordrachten aan de Commissie van 
Onderzoek voor het gewoon lidmaatschap,
1910-1911 1 omslag
N.B.:-Met 2 verzamelstaten, onvolledig,[1910]; en een rapport van de Commissie
van Onderzoek, 1911.
-Zie ook inv.nr. 74.

MBBO.110394384
Correspondentie betreffende de aanmelding en de voorwaarden 
voor het buitengewoon lidmaatschap,
1909-1914. 2 omslagen

MBBO76 Periode: 1909-1910
MBBO77 Periode: [1911]-1914

MBBO78 Stukken betreffende de voordrachten aan de Commissie van 
Onderzoek voor het lidmaatschap,
1917 1 omslag

MBBO79 Brief aan de heer D.E. Wentink houdende mededeling van zijn schorsing als 
architect-lid. Doorslag.
1911 1 stuk

MBBO80 Register van nieuwe architect-leden, gewone, buitengewone en 
kunstlievende leden,
1908-1910 1 deel

MBBO81 Lijsten van buitengewone leden die wegens reorganisatie moeten 
overgaan naar de groep architectleden of de groep gewone leden.
[1909]. 1 omslag
Met bijbehorende circulaire aan de buitengewone leden.
In tweevoud, gehectografeerd.

MBBO82 Staten houdende de namen van af te schrijven en bij te schrijven 
leden,
[1912]. 2 stukken
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MBBO83 Stukken betreffende de splitsing van de groep architect-leden in 
verband met een reorganisatie van de maatschappij,
1911- 1912, 1914. 1 omslag

MBBO84 Brief van de afdeling Bouwkundige Ingenieurs van de Vereeniging van Delftse 
Ingenieurs
1914. 1 stuk
betreffende de beslissing, dat iemand die lid is van een andere vakvereniging 
van architecten geen lid kan blijven of worden van de maatschappij,

MBBO85 Correspondentie betreffende adreswijzigingen en vertrek,
1908-1914. 1 omslag

MBBO86 Stukken betreffende de werving van nieuwe leden,
[ca.1877], 1908. 3 stukken

MBBO87 Circulaire aan de leden houdende een referendum over de contributieheffing en 
erecode,
[1905]. 1 stuk

MBBO88 Stukken betreffende de benoeming van ereleden,
1849-1916. 1 omslag

MBBO89 Correspondentie betreffende de aanmelding voor het 
donateurschap,
1912. 1 omslag

MBBO90 Ingekomen brieven houdende berichten van het overlijden van de 
leden en de ereleden.
1848-1914. 1 omslag
met brieven van rouwbeklag.

MBBO.110394347 Personeel

MBBO.110394347 PERSONEEL
MBBO91 Stukken betreffende de functie secretaris/secretaris-redacteur,

1914, 1917. 1 omslag

MBBO92 Stukken betreffende het ontslag en het faillissement van de portier,
G.F. van Luyn.
1913-1914. 1 omslag
Met stukken betreffende de ontstane vacature,
N.B.: Zie ook gedeponeerd archief Commis¬sie van Financiën inv. nr. 387.

MBBO93 Brieven houdende sollicitaties naar mogelijk bestaande vacatures.
1908, 1914. 1 omslag
Met twee antwoorden.

MBBO94 Stukken betreffende het wijzigen en afsluiten van 
levensverzekeringen voor de personeelsleden,
1911-1912, 1917-1918. 1 omslag
N.B.: Zie ook gedeponeerd archief Commissie van Financiën inv. nr. 387.
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MBBO95 Stukken betreffende het dienstverband van de verschillende 
personen met de maatschappij,
1866-1914. 1 omslag

MBBO.110394348 Correspondenten

MBBO.110394348 CORRESPONDENTEN
MBBO96 Correspondentie betreffende het correspondentschap,

1842-1881, 1908. 1 omslag

MBBO97 Circulaires, concept-circulaires en kopij voor dagbladannonces 
houdende mededelingen van het bestuur aan de correspondenten,
1846-1871. 1 omslag

MBBO98 Ingekomen brieven van de correspondenten betreffende 
onderwerpen uit hun taak voortvloeiend,
1843-1879. 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nrs. 262, 263.

MBBO.110394349 Archief

MBBO.110394349 ARCHIEF
MBBO99 Inhoudsopgaven op de archiefstukken,

1842-1868, 1872. 1 pak
N.B.: Bevatten ook opgave van uitgaande brieven, afgeschreven in de verloren 
gegane kopieboeken.

MBBO.110394409
Klappers op de indicateur,
1909, 1912. 2 delen
N.B.: De indicateur ontbreekt.

MBBO100 Jaar: 1909
MBBO101 Jaar: 1914

MBBO102 Lijst van de stukken van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde die 
zijn overgedragen aan de Maatschappij,
[1842]. 1 stuk

MBBO103 Brief aan de secretaris, H.M. Tetar van Elven, aan het hoofdbestuur houdende 
het voorstel tot een nieuw nummeringssysteem van de archiefstukken over te 
gaan,
1867. 1 stuk

MBBO.110394350 Eigendommen: algemeen

MBBO.110394350 EIGENDOMMEN: ALGEMEEN
MBBO104 Lijst van boeken, prenten, papieren, meubels etc. van de Maatschappij, die E.S. 

Heyninx in zijn bezit had en die na zijn dood zijn teruggegeven.
1848. 2 stuks
Met begeleidend schrijven.

MBBO.110394413 Eigendommen: huisvesting

MBBO.110394413 EIGENDOMMEN: HUISVESTING
MBBO105 Stukken betreffende het huren van ruimten ten behoeve van het secretariaat, de

Commissie van Redactie en de te houden vergaderingen en tentoonstellingen,
1844-1879. 1 omslag
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MBBO106 Stukken betreffende het onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van 
een maatschappelijk gebouw, door de Commissie voor de Stichting van een 
Gebouw voor Permanente Tentoonstellingen,
1883-[1884]. 1 omslag

MBBO107 Stukken betreffende de aankoop van het perceel Marnixstraat 402 te 
Amsterdam,
1884-1885. 1 omslag

MBBO108.1 Stukken betreffende aanbesteding en bouw van het maatschappelijk gebouw 
aan de Marnixstraat 402.
1884-1885. 1 omslag
Met 2 litho's. (Schill en Haverkamp)

MBBO108.2 Stukken betreffende aanbesteding en bouw van het maatschappelijk gebouw 
aan de Marnixstraat 402.
1884-1885. 2 bladen
Met 2 litho's. (Schill en Haverkamp)

MBBO109 Affiche voor de openbare verkoop van huis en erf aan de Wijde Kapelsteeg nr. 2 
op maandag 22 december 1884.
1884 1 stuk
N.B.: Het affiche is overgebracht naar de bijlagen bij de stukken (port 1)

MBBO110 Stukken betreffende de financiering van het Maatschappelijk 
gebouw,
1883-1914. 1 omslag

MBBO111.1 Stukken betreffende onderhoud en verbouwingen van het 
Maatschappelijk gebouw.
1908-[¬1916]. 1 omslag
Met schetstekeningen, calques en blauwdrukken,

MBBO111.2 Stukken betreffende onderhoud en verbouwingen van het 
Maatschappelijk gebouw.
1908-[¬1916]. 12 bladen
Met schetstekeningen, calques en blauwdrukken,

MBBO112 Stukken betreffende de lening van 3.200,- gulden tegen 3 %, 
uitgeschreven ter verbetering van het maatschappelijk gebouw,
1902-1913. 1 omslag

MBBO113 Stukken betreffende de hypothecaire lening tegen 4 % op het 
maatschappelijk gebouw,
1917 1 omslag

MBBO114 Stukken betreffende belastingheffing op de huurwaarde en de 
opbrengst van het maatschappelijk gebouw,
[1898], 1901. 2 stukken

MBBO115 Stukken betreffende huur en gebruik van zaalruimte in het 
maatschappelijk gebouw door diverse instellingen en verenigingen,
1907-1914. 1 omslag
N.B.:Zie ook gedeponeerd archief Commissie van Financiën inv.nr. 382.
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MBBO.110394414 Eigendommen: schenkingen, legaten, schulden

MBBO.110394414 EIGENDOMMEN: SCHENKINGEN, LEGATEN, 
SCHULDEN

MBBO116 Stukken betreffende schenkingen van litho's, tekeningen en foto's,
1848, 1874, 1913. 1 omslag

MBBO117 Stukken betreffende schenkingen van boeken,
1843-1918. 1 omslag

MBBO118 Correspondentie betreffende de schenking van de bibliotheek van 
Architectura et Amicitia aan de Maatschappij,
1918. 3 stukken

MBBO119 Ingekomen brief van de Amsterdamse Ambachtschool, houdende de aanbieding 
van een voorzittershamer,
1862. 1 stuk

MBBO120 Brieven aan J.H.W. Leliman betreffende het verkrijgen van 
informatie over een periodieke schenking van  250,- uit het fonds 
J.H. Leliman
1913. 2 stukken
Doorslagen

MBBO121 Stukken betreffende het aanvullen van het tekort van  4.000,- 
middels hoofdelijke omslag over de leden en de aspirantleden,
1916 1 omslag

MBBO122 Stukken betreffende de legaten van de heren E. de Markas, A.N. 
Godefroy, I. Gosschalk, Th. G. Schill en W. Hamer.
Respectievelijk 1856, 1900, 1907, 1914. 1 omslag
N.B.: - Zie ook inv.nr. 90. Dit betreft een aantekening van A. Salm inzake het 
vermaken van alle architectonische boeken en foto's (e.d.) door I. Gosschalk aan 
de Maatschappij.
- Voor de tekeningen uit het legaat Godefroy zie de nrs. 118-206 van de bijlage.

MBBO123 Ingekomen brief van de zoon van D.D. Büchler waarin hij 2 portretten van wijlen 
zijn vader aanbiedt.
1847 1 stuk
Met op de brief het afschrift van het antwoord van J.H. Leliman,

MBBO124 Stukken betreffende de schuld van de Maatschappij aan de erven 
C.T.J. Louis Rieber,
1909-1914. 1 omslag

MBBO.110394415 Financiën

MBBO.110394415 FINANCIËN
N.B.: Zie ook gedeponeerd archief Commissie van Financiën, inv. nrs. 369-389.

MBBO125 Begrotingen en concept-begrotingen,
1843, 1894-1908. 1 omslag
N.B.: - Onvolledige serie.
- 1903 in viervoud.



24 Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst /
Archief

MBBO

MBBO126 Rekening en verantwoording,
1842-1875. 1 omslag
N.B.: - Onvolledige serie.
- Met als bijlagen de rekening en verantwoording der Bouwkundige Bijdragen; 
onvolledig.

MBBO127 Jaarrekeningen,
1879-1885, 1908-1917. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens journalen van uitgaven, 1879-1885; de toelichting over 1909; 
en de balans van het fonds "Eereprijsvraag Gode¬froy", 1908, 1909.

MBBO128 Balansen,
1886-1907 1 omslag
N.B.: Over 1886-1891 tevens gedrukte exemplaren.

MBBO129 Journalen van uitgaven en journalen van ontvangsten,
1899-1903 1 omslag
N.B.: - 1903 met bijlagen.
- Bevat tevens de rekening van de fa. Mouton & Co over het jaar 1903; een lijst 
met advertentie-inkomsten Bouwkundig Weekblad, 1903; een staat met de 
aantallen en formaten van de geplaatste advertenties, Bouwkundig Weekblad, 
Bouwkundig Tijdschrift, 1903.

MBBO130 Journalen van uitgaven,
1904-1907. 1 omslag
N.B.: - Bevat tevens de rekeningen van de fa. Mouton & Co over de jaren 1904, 
1906; lijsten met advertentie-inkomsten Bouwkundig Weekblad, 1904, 1906; en 
staten met de aantallen en formaten van de geplaatste advertenties, 
Bouwkundig Weekblad, Bouwkundig Tijdschrift, 1904, 1906.
- zie ook inv. nr. 127.

MBBO131 Register van de rekening-courant en de depositorekening bij de 
Credietvereeniging,
1908. deel 1
N.B.: Bevat tevens de rekening-courant met de fa. J.A. Matthens en Co inzake de 
obligatie-uitschrijvingen, 1908.

MBBO132 Lijst met afdelingen waaruit de leden voor de commissie voor het Nazien der 
Rekening en Verantwoording worden gekozen in de jaren
1881-1907. 1 stuk
N.B.: Bevat tevens de rekening-courant met de fa. J.A. Matthens en Co inzake de 
obligatie-uitschrijvingen, 1908.

MBBO.110394416 Taken: het werkprogramma

MBBO.110394416 TAKEN: HET WERKPROGRAMMA
MBBO133 Stukken betreffende de commissies voor afwikkeling van punten 

van het werkprogramma,
1916-1918. 1 omslag

MBBO134 Stukken betreffende de afwikkeling van punt 7 van het 
werkprogramma: "de bouw van volkswoningen door bekwame 
architecten",
1916-1917. 1 omslag
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N.B.: Bevat tevens het rapport Hoe kan in Nederland in de bijzondere 
tijdsomstandigheden worden voortgebouwd voor de volkshuisvesting, 
uitgebracht door de Volksbond tegen drankmisbruik, 1918.

MBBO135 Stukken betreffende de afwikkeling van punt 11 van het 
werkprogramma: "het bevorderen van eenheid bij het Middelbaar 
Technisch Onderwijs",
1916. 1 omslag

MBBO.110394448 Taken: publikaties

MBBO.110394448 TAKEN: PUBLIKATIES
N.B.: Voor ingekomen brieven over de jaren 1842-1861 zie ook gedeponeerd 
archief Commissie van Redactie inv. nrs. 366-367.

MBBO136 Register van notulen van de Commissie van Redactie van het 
Bouwkundig Weekblad,en Bouwkunst,
1909-1920. 1 deel
N.B.: - Niet volledig bijgehouden.
- Voor de notulen over de periode 1848-1866 zie gedeponeerd archief Commissie
van Redactie inv. nrs. 356.

MBBO137 Correspondentie tussen de commissarissen van de redactie van de 
Bouwkundige Bijdragen en het Bouwkundig Weekblad betreffende 
vergaderingen en de inhoud van de bladen,
1868, 1907-1908, 1913. 1 omslag

MBBO138 Reglementen voor de Commissie van Redactie,
(ca. 1900), 1909. 1 omslag
N.B.: - (ca. 1900) in concept.
- 1909, in tweevoud, met 1 concept.

MBBO139 Stukken betreffende de samenstelling van de Commissie van 
Redactie van de Bouwkundige Bijdragen,
1842-1879. 1 omslag

MBBO140 Stukken betreffende de werving van Correspondenten voor het 
Bouwkundig Weekblad,
1909. 1 omslag

MBBO141 Brief van de Maatschappij aan de Journalisten Kring houdende het 
verzoek de kaarten van de correspondenten te mogen voorzien van
het stempel der Journalisten Kring. Met antwoord.
1908. 2 stuks

MBBO142 Stukken van de commissie van Redactie van de Bouwkundige 
Bijdragen ingekomen bij het bestuur,
1842-1874. 1 omslag

MBBO143 Ingekomen stukken betreffende de Bouwkundige Bijdragen, 
aangetroffen in het bestuursarchief.
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1843-1879. 1 omslag
Met 1 foto van het grafmonument van Jacob van Campen en 1 gravure naar de 
foto.

MBBO.110394468
Ingekomen stukken betreffende het Bouwkundig Weekblad,
1887-1918. 2 pakken

MBBO144 Pak 1
1887-1918, 1 omslag

MBBO145 Pak 2
1887-1918, 1 omslag

MBBO146 Minuten en doorslagen van uitgaande brieven betreffende het 
Bouwkundig Weekblad,
1881, 1907-1918. 1 omslag

MBBO147 Correspondentie tussen de Maatschappij en de correspondenten 
van het Bouwkundig Weekblad betreffende de inhoud van het blad,
1907-1914. 1 omslag

MBBO148 Stukken betreffende het Bouwkundig Tijdschrift.
1881, 1883, 1906-1908, 1912-1914. 1 omslag & 7 bladen
Met 7 tekeningen
N.B.: zie voor de tekeningen de nrs. 34, 48, 50, 55-57, 62 van de bijlage.

MBBO149 Correspondentie betreffende het periodiek Bouwkunst,
1906-1908, 1913-1914. 1 omslag

MBBO150 Stukken betreffende het periodiek Afbeeldingen van Oude 
Bestaande Gebouwen.
1853-1913. 1 omslag & 45 bladen
Met 45 Tekeningen.
N.B.: - Zie voor de toezending van tekeningen en voorstellen daartoe ook de 
afdelingsverslagen uit deze periode, inv. nrs. 328-341.
- Zie ook inv. nr. 309.
- Zie voor de tekeningen de nrs. 5-9, 20-24, 33, 37-41, 43-45, 51-54, 63-73, 79, 
81-86, 91, 92, 98, 99, van de bijlage.

MBBO151 Stukken betreffende voorstellen om te komen tot het uitgeven van 
diverse boeken,
1850-1947. 1 omslag
N.B.: Het betreft een bouwkundige almanak of bouwkundig zakboekje, met 
"Opgave van eenige Oude en Bui¬tenlandsche Maten (etc.)", concept; een 
bouwkundig woorden¬boek; een geschiedenis van de Nederlandse 
architec¬tuur (zie daarvoor ook inv. nr. 309).

MBBO152 Proefdruk van een bouwkundige terminologie door W.N. Rose.
1849-1851. 3 stukken
Gedrukt. Met begeleidend schrijven en een brief houdende aanmerkingen van de
heer Eyck van Suylichem,
N.B. Het betreft deel I, de middeleeuwse bouwkunst; niet verschenen.
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MBBO153 Stukken betreffende de Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het 
Binnenhof te 's-Gravenhage, uitgegeven door de maatschappij 
o.l.v. de commissie van Advies voor de Grafelijke Zalen, ingesteld 
door het ministerie van waterstaat,
1906-1917. 1 omslag

MBBO154 Stukken betreffende de publikatie Oud Utrecht, geschreven door S. 
Muller Fzn.,
1908. 3 stukken
N.B.: Zie ook inv. nr. 156.

MBBO155 Stukken betreffende de publikatie Oud Amsterdam, geschreven 
door D.F. Slothouwer, als gedenkboekje van de voormalige afdeling
Amsterdam,
1917. 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nr. 156.

MBBO156 Correspondentie betreffende diverse publikaties van de 
maatschappij,
1907-1908, 1913-1914. 1 omslag

MBBO157 Stukken betreffende Het Vredespaleis, een uitgave van Elsevier 
onder redactie van een door de Maatschappij gevormde 
commissie,
1906-1908, 1913. 1 omslag

MBBO158 Correspondentie met uitgevers en boekhandelaren betreffende de 
verzorging en verzending van de publikaties van de Maatschappij,
1842-1919. 1 omslag

MBBO159 Stukken betreffende de verzorging van het drukwerk voor de 
Maatschappij,
1871-1879, 1913. 1 omslag

MBBO160 Stukken betreffende de advertenties in de periodieken,
1907-1916. 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nrs. 129, 130, en het gedeponeerd archief Commissie van 
Financiën inv. nrs. 378, 381.

MBBO161 Annonces voor de dagbladen en een circulaire aan de leden 
betreffende auteurswerving, het verschijnen en het verspreiden 
van de Bouwkundige Bijdragen,
1842. 3 stukken

MBBO162 Rapport van de Commissie Contract Uitgever, die tot doel had de 
vertragingen bij de verschijning van de Bouwkundige Bijdragen te 
onderzoeken en contacten met leveranciers en ambten af te 
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sluiten.
1871 1 omslag
Met 12 Bijlagen.

MBBO163 Stuk houdende het voorstel tot prijsverlaging van de Bouwkundige Bijdragen,
(1848). 1 stuk

MBBO164 Stukken betreffende de reorganisatie van de periodieken,
1881, 1908, 1913. 1 omslag

MBBO165 Stuk houdende de handtekening van de secretaris J.H. Leliman, waarvan een 
stempel is gesneden, voor de verschillende boek- en plaatuitgaven van de 
Maatschappij als waarmerk dienende,
1862 1 stuk

MBBO166 Kalenders uitgegeven door de maatschappij,
1890, 1894.

MBBO.110394449 Taken: algemene bijeenkomsten der leden

MBBO.110394449 TAKEN: ALGEMENE BIJEENKOMSTEN DER LEDEN
MBBO167 Stukken betreffende het instellen, respectievelijk het verhogen van 

de frequentie van de algemene bijeenkomsten der leden,
1853, 1868. 1 omslag

MBBO.110394491
Stukken betreffende te behandelen onderwerpen op de algemene 
bijeenkomsten der leden,
1854-1880. 22 omslagen
N.B.: Voor de convocaties 1855-1868 zie ook inv. nr. 17.

MBBO168 Jaar: 1854
MBBO169 Jaar: 1855
MBBO170 Jaar: 1856
MBBO171 Jaar: 1857
MBBO172 Jaar: 1858
MBBO173 Jaar: 1859
MBBO174 Jaar: 1860
MBBO175 Jaar: 1861
MBBO176 Jaar: 1862
MBBO177 Jaar: 1863
MBBO178 Jaar: 1864
MBBO179 Jaar: 1865
MBBO180 Jaar: 1866
MBBO181 Jaar: 1867
MBBO182 Jaar: 1868
MBBO183 Jaar: 1869
MBBO184 Jaar: 1872
MBBO185 Jaar: 1873
MBBO186 Jaar: 1874
MBBO187 Jaar: 1875
MBBO188 Jaar: 1879
MBBO189 Jaar: 1880
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MBBO.110394450 Taken: prijsvragen

MBBO.110394450 TAKEN: PRIJSVRAGEN
N.B.: Het archief van de in 1911 ingestelde Permanente Prijsvraag-Commissie 
(PPC), waarin de Maatschappij vertegenwoordigd is, bevindt zich als 
gedeponeerd archief in het BNA-archief (in bruikleen bij de SAM).

MBBO190 Algemene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen.
1910, 1911, 1914. 1 omslag
Met stukken betreffende wijzigingen.
N.B.: Bevat tevens het huishoudelijke reglement voor de Permanente 
Prijsvraagcommissie, 1911,1914.

MBBO191 Correspondentie betreffende werkzaamheden van de PPC,
1911, 1918. 1 omslag

MBBO192 Lijsten van uitgeschreven prijsvragen,
1842-1878, 1880-1902. 2 stukken
N.B.: De lijst van 1880-1902 bevat tevens opgaaf van door de afdelingen 
uitgeschreven prijsvragen.

MBBO193 Stukken betreffende de procedure bij de prijsvragen,
1861, 1883, 1911. 1 omslag

MBBO194 Lijst met de jurysamenstellingen voor de prijsvragen uitgeschreven in de jaren 
1871-1902.
1871-1902. 1 stuk

MBBO.110394519
Stukken betreffende de prijsvragen uitgeschreven in de jaren 1824-
1891.
1824-1891. (35 omslagen)
N.B.: - 1842, 1845, zie ook inv. nr. 30.
- 1843, zie ook inv. nr. 30 en de nrs. 141-147 van de bijlage.
- 1848, zie ook de nrs. 135-140 van de bijlage.
- 1867, wegens 25-jarig bestaan der Maatschappij een internationale prijsvraag. 
Met 16 foto's, die zijn overgebracht naar de tekeningenafdeling.
- 1868, hoofdprijsvraag in samenwerking met de maatschappij tot Bevordering 
de Toonkunst.
- 1891, programma voor de prijsvraag ter gelegenheid van de 50-jarig bestaan 
van de Maatschappij.

MBBO195 Jaar: 1842
MBBO196 Jaar: 1843
MBBO197 Jaar: 1844
MBBO198 Jaar: 1845
MBBO199 Jaar: 1846
MBBO200 Jaar: 1847
MBBO201 Jaar: 1848
MBBO202 Jaar: 1849
MBBO203 Jaar: 1850
MBBO204 Jaar: 1851
MBBO205 Jaar: 1852
MBBO206 Jaar: 1853
MBBO207 Jaar: 1854
MBBO208 Jaar: 1855
MBBO209 Jaar: 1856
MBBO210 Jaar: 1857
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MBBO211 Jaar: 1858
MBBO212 Jaar: 1859
MBBO213 Jaar: 1860
MBBO214 Jaar: 1861
MBBO215 Jaar: 1862
MBBO216 Jaar: 1863
MBBO217 Jaar: 1864
MBBO218 Jaar: 1865
MBBO219.1 Jaar: 1867
MBBO219.2 Jaar: 1867
MBBO220 Jaar: 1868
MBBO221 Jaar: 1869
MBBO222 Jaar: 1870
MBBO223 Jaar: 1871
MBBO224 Jaar: 1872
MBBO225 Jaar: 1873
MBBO226 Jaar: 1877
MBBO227 Jaar: 1878
MBBO228 Jaar: 1880, 1881
MBBO229 Jaar: 1891

MBBO230 Stukken betreffende de buitengewone prijsvraag inzake de 
mogelijkheid tot loonsverhoging voor de ambachts- en bouw-
lieden, uitgeschreven in 1863.
1863 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nr. 173; verzoek van J.H. Leliman tot het uit¬schrijven van 
extra prijsvragen.

MBBO231 Correspondentie betreffende de prijsvraag Eengezins-
werkmanswoningen, (uitgeschreven in 1907).
1907 1 omslag

MBBO232 Ingekomen brieven betreffende de Bricorna-prijsvraag, door de 
Maatschappij uitgeschreven voor de Fabrieken van nageperste en 
andere Steenen,
1907-1908. 1 omslag

MBBO233 Stukken betreffende de voorlopige plannen tot het uitschrijven van 
een studieprijsvraag Plan Zuid, Amsterdam,
1916. 1 omslag

MBBO234 Stukken betreffende de "Dam-prijsvraag", uitgeschreven door de 
Maatschappij in samenwerking met Architectura et Amicitia,
1907-1908, 1912. 1 omslag

MBBO235 Stukken betreffende de prijsvraag voor een archeologisch museum 
te Athene,
1858. 1 omslag

MBBO.110394526
Stukken betreffende de prijsvraag voor een beursgebouw te 
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Liverpool.
1863 1 omslag & 2 bladen
Met 2 litho's.

MBBO236.1 documentatie
MBBO236.2 documentatie
MBBO236.3 tekeningen, 2 bladen

MBBO237 Stukken betreffende de terinzagelegging van het programma van 
de prijsvraag voor een Paleis voor de vergaderingen van de Staten-
Generaal, .
1864 3 stukken
N.B.: Het programma ontbreekt.

MBBO238 Stukken betreffende het uitschrijven van een prijsvraag voor een 
Nederlandse gebouw op de internationale tentoonstelling te 
Brussel,
1908-1909. 1 omslag

MBBO239 Kopij voor dagbladannonces houdende de bekendmaking van door 
anderen uitgeschreven prijsvragen,
1855, 1863. 3 stukken

MBBO.110394451 Taken: tentoonstellingen

MBBO.110394451 TAKEN: TENTOONSTELLINGEN
MBBO240 Regelement voor de tentoonstelling van architectonische ontworpen in de 

vergaderzaal van het maatschappelijk gebouw,
(na 1884) 1 stuk

MBBO241 Regelement voor de permanenente tentoonstelling in het maatschappelijk 
gebouw,
1909. 1 stuk

MBBO242 Stukken betreffende de tentoonstellingen van bekroonde 
prijsvraagontwerpen en andere tekeningen, gehouden tijdens de 
algemene vergaderingen en algemene bijeenkomsten der leden,
1859-1866. 1 omslag
N.B.: Voor de uitnodigingen voor de tentoonstellingen 1855-1868 zie inv. nr. 17.

MBBO243 Stukken betreffende de tentoonstellingen van bouwmaterialen, 
gehouden tijdens de algemene vergaderingen en algemene 
bijeenkomsten der leden,
1862-1879. 1 omslag
Met een litho van een geoctrooieerd riool van Ph. Lind & Co, Rotterdam,
N.B.: Voor de uitnodigingen voor de tentoonstellingen 1855-1868 zie inv. nr. 17.

MBBO244 Stukken van de commissie voor de Permanente Tentoonstelling 
betreffende de permanente tentoonstelling van bouwmaterialen in 
het maatschappelijk gebouw,
(eind 1884, begin 1885). 1 omslag

MBBO245 Correspondentie betreffende de permanente tentoonstelling van 
bouwmaterialen in het maatschappelijk gebouw,
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1908, 1913, 1914. 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nr. 111 en gedeponeerd archief Commissie van Fi¬nanciën inv. 
nr. 383.

MBBO246 Correspondentie betreffende de tentoonstelling in het 
maatschappelijk gebouw van ontwerpen voor de prijsvraag 
Dorpsschool, uitgeschreven door de Vereeniging van 
Nederlandsche Baksteenfabrikanten en beoordeeld door de 
Maatschappij,
1913. 1 omslag

MBBO247 Stukken betreffende diverse tentoonstellingen in het 
maatschappelijk gebouw,
1911-1914. 1 omslag

MBBO248 Stukken betreffende de tentoonstelling van bouwmaterialen 
georganiseerd door de Vereeniging voor Volksvlijt in samenwerking 
met het bestuur der Maatschappij,
1853. 1 omslag

MBBO249 Stukken betreffende een te 's-Gravenhage te organiseren 
tentoonstelling van bouwtekeningen en modellen enz.,
1871. 3 stukken

MBBO250 Stukken betreffende tentoonstellingen waarvoor de Maatschappij 
tekeningen inzendt,
1860, 1868, 1879. 1 omslag

MBBO251 Correspondentie betreffende het verzekeren van tentoongestelde 
tekeningen en objecten,
1911-1912, 1914. 1 omslag

MBBO252 Stukken betreffende de nieuw opgerichte Nederlandsche 
Vereeniging voor Tentoonstellings Belangen en de 
vertegenwoordiging van de Maatschappij daarin, .
1913-1914 1 omslag

MBBO.110394452 Taken: bibliotheek

MBBO.110394452 TAKEN: BIBLIOTHEEK
N.B.: Zie ook inv. nrs. 117, 118, 122.

MBBO253 Stukken betreffende het tot stand komen van een reglement voor 
de bibliotheek,
1862-1873. 1 omslag

MBBO254 Reglement voor de Bibliotheekcommissie,
1911. 3 stukken
N.B.: In tweevoud, met de minuut.
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MBBO255 Correspondentie betreffende de bezoeken aan de bibliotheek, de 
uitleen en de aanschaf van boeken
1868, 1872, 1907-1919 1 omslag

MBBO256 Correspondentie met uitgevers/boekverkopers betreffende e 
aanschaf van boeken voor de bibliotheek. Met boekcatalogi en 
prospectussen.
1914-1918. 1 omslag

MBBO256a Catalogus van de bibliotheek, 1898. Fotokopie, 1984.
1984 1 stuk
N.B.: Het origineel bevindt zich in de bibliotheek van het Royal Institute of British
Architects te Londen.

MBBO257 Eerste vervolgcatalogus van de bibliotheek,
(ca. 1866). 2 stukken
N.B.: - In tweevoud.
- Voor de catalogus zie inv. nrs. 24,25,26.

MBBO258 Rapport van de Commissie tot het Beheer over de Boeken-verzameling over het 
proefjaar 1863,
1864. 1 stuk

MBBO259 Ingekomen stukken betreffende de uitwisseling van publikaties met
Nederlandse instellingen,
1848-1918. 1 omslag
N.B.: Vanaf 1916 met een aantal doorslagen van uitgaande brieven.

MBBO260 Correspondentie betreffende de uitwisseling van publikaties met 
buitenlandse instellingen,
1843-1917. 1 omslag

MBBO.110394453 Taken: behartiging van de belangen van personen werkzaam in het bouwvak en van het bouwvak in het algemeen

MBBO.110394453 TAKEN: BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN 
PERSONEN WERKZAAM IN HET BOUWVAK EN VAN HET BOUWVAK 
IN HET ALGEMEEN
N.B.: Zie ook inv. nr. 328; betreffende werkverschaffing in de winter.

MBBO261 Reglement voor de Commissie tot Behartiging der Vakbelangen van den 
Architect, 1909.
1909 1 stuk
Doorslag.

MBBO262 Stukken betreffende het voorstel tot herinvoering van 
livretten/zakboekjes voor ambachtslieden. Met de antwoorden van 
de correspondenten op een hen hieromtrent toegezonden 
circulaire.
1846-1848 1 omslag
N.B.: Bevat tevens twee livretten, uit 1775 en 1787.

MBBO263 Stukken betreffende het tegengaan van drankmisbruik door 
ambachtslieden,
1843. 1 omslag
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MBBO264 Stukken betreffende het verzekeren van opzichters en tekenaars 
tegen ziekten en ongevallen,
1911, 1916, 1917. 1 omslag

MBBO265 Ingekomen brieven houdende het verzoek tot plaatsing op of tot 
raadpleging van de lijst met sollicitanten naar een betrekking als 
opzichter-tekenaar,
1908-1914. 1 omslag

MBBO266 Correspondentie betreffende vacante betrekkingen waarbij de 
Maatschappij bemiddelt,
1907-1914. 1 omslag

MBBO267 Stukken betreffende vacante overheidsbetrekkingen waarbij de 
Maatschappij opkomt voor de belangen van de architect,
1908-1916. 1 omslag

MBBO268 Honorariumtabel voor bouwkundige werkzaamheden. Met 
toelichtingen van de berekening van de betaling van het 
honorarium van architecten,
1895, 1904. 1 omslag
N.B.:- Beide in tweevoud.
- Bevat tevens het Bouwkundig Weekblad, 6 juli 1895, waarin de tabel van 1895 
is afgedrukt; Duitse voorschriften voor de honorariumberekening voor 
architecten en ingenieurs, 1912.

MBBO269 Correspondentie betreffende de wijziging van de honorariumtabel 
voor de volkswoningbouw, in verband met de crisissituatie tijdens 
de Eerste Wereldoorlog ,
1916-1918. 1 omslag

MBBO270 Ingekomen formulieren, ingevuld door architecten, betreffende het 
"verhoudingscijfer tusschen de bouwsom en de kosten de 
werkteekeningen van bouwwerken voor den volkswoningbouw", .
1918 1 omslag

MBBO271 Ingekomen formulieren, ingevuld door architecten, betreffende het 
"verhoudingscijfer tusschen de bouwsom en de kosten der 
werkteekeningen van particuliere bouwwerken",
1918 1 omslag

MBBO272 Correspondentie met de rijksoverheid inzake het 
architectenhonorarium,
1917-1918. 1 omslag

MBBO273 Stukken betreffende de wijzigen van de honorariumtabel voor de 
particuliere woningbouw en het opstellen van een honorariumtabel 
voor het maken van uitbreidingsplannen,
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1917 1 omslag

MBBO274 Correspondentie betreffende honorariumberekeningen en 
toezending van honorariumtabellen,
1907-1917. 1 omslag

MBBO275 Stuk van de advocaat mr. Egbert J.C. Goseling houdende mededeling van de 
rechtelijke erkenning van de honorariumtabel van de maatschappij als "constant 
gebruik" tussen de architectenen opdrachtgevers,
(ca. 1907). 1 stuk

MBBO276 Stukken betreffende de samenstelling en de samenkomsten van de
geschillencommissies voor de honorariumtabel en de 
honorariumtabel voor de volkswoningbouw,
1907, 1916-1917. 1 omslag

MBBO277 Stukken betreffende geschillen voorgelegd aan de Permanente 
Commissie inzake de Honorariumtabel.
1906-1917. 1 omslag
Met Correspondentie.

MBBO278 Adres van de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaars
Bond aan de minister van landbouw, handel en nijverheid inzake de
prijsstijging van bouwmaterialen.
1914. 1 omslag
Afschrift. Met verzoek tot adhesiebetuiging en antwoord.

MBBO279 Ingekomen brieven van Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 
betreffende hun publikaties Handleiding voor Woning-
bouwvereenigingen en Rapport over geschiedenis, inhoud en 
werking van bepalingen betreffende minimum-loon en maximum-
arbeidsduur in bestekken voor bouwwerken,
1914. 1 omslag

MBBO280 Correspondentie met het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 
betreffende een bijeenkomst om te komen tot de oprichting van 
een centrale organisatie ter bevordering van de belangen van de 
volkshuisvesting,
1914. 1 omslag

MBBO281 Stukken aangelegd door de Eereraad van de Maatschap 
betreffende het geschil tussen de architecten J.W. Hanrath en K.P.C.
de Bazel inzake verbouwing van het landhuis De Maerle,
1917 1 omslag

MBBO282 Stukken betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst tussen de
Maatschappij en de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en 
teekenaars Bond,
1909-1910. 1 omslag
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N.B.: Bevat tevens de Wet op de arbeidsovereenkomst, 1907; Mededeelingen 
van den Bond van Nederlandsche Architecten maart 1910 - juli 1910 waarin 
mededelingen betreffende de CAO tussen de BNA en de Bond van 
Nederlandsche Technici.

MBBO283 Correspondentie met de verzekeringsmaatschappij Fatum 
betreffende de borgstelling voor aannemers, leveranciers en 
dergelijke contractanten tegenover aanbesteders,
1910-1911. 1 omslag

MBBO284 Verslag van de commissie ingesteld op de algemene vergadering 
van 28 juni 1866 voor de regeling van het loon der architecten. Met
begeleidend schrijven.
1867 2 stukken

MBBO285 Stukken van het bureau voor Auteursrecht voor Beeldende 
Kunstenaars betreffende de wijziging van art. 50 van de 
Auteurswet 1912.
1912 1 omslag
Met antwoord. 1914.

MBBO286 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouwbedrijven in Nederland, bestaand uit de leden van de 
Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, de Maatschappij en de 
Nederlandsche Aannemersbond,
1907-1910. 1 omslag

MBBO287 Jaarverslagen van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland.
1908, 1909. 1 omslag
Met begeleidend schrijven.

MBBO288 Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland,
1906, 1908, 1911, 1912. 1 omslag
Met stuk betreffende de wijziging, (1910)
N.B.: - 1908 in tweevoud
- 1911 in tweevoud.
- 1912 in drievoud.

MBBO289 Huishoudelijk regelement van de Raad van Arbitrage voor de 
Bouwbedrijven in Nederland,
1908, 1911. 1 omslag
N.B.: Beide in tweevoud.

MBBO290 Ingekomen stukken van de Raad van Arbitrage voor de 
bouwbedrijven in Nederland betreffende de financiële toestand van
de Raad, 1909.
1909 1 omslag
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MBBO291 Correspondentie betreffende de wijziging van paragraaf 24 van de 
Algemeene Administratieve Voorschriften; het recht op 
termijnsverlenging bij vertraging in de uitvoering van werken, en 
gevolge van werkstaking en uitsluiting,
1916-1917. (1 omslag)
N.B.: Bevat tevens een brief van de Nederlandsche Aannemersbond houdende 
het voorstel tot herziening van de Administratieve Voorschriften, 1907.

MBBO.110394626
Stukken betreffende het jaarlijks door de Maatschappij uit te 
brengen verslag aan de minister van landbouw, nijverheid en 
handel over de toestand in de bouwbedrijven,
1908-1912. 4 omslagen

MBBO292 Betreffende verslag over 1909.
MBBO293 Betreffende verslag over 1910.
MBBO294 Betreffende verslag over 1911.
MBBO295 Betreffende verslag over 1912.

MBBO296 Stukken betreffende diverse onderwerpen waarover de 
Maatschappij om advies wordt of waarover zij van advies dient,
1907-1916 1 omslag

MBBO.110394454 Taken: onderwijs

MBBO.110394454 TAKEN: ONDERWIJS
MBBO297 Regelmaat voor de Commissie van Onderwijs,

1912 2 stukken

MBBO298 Correspondentie betreffende algemene aspecten van de door de 
Maatschappij afgenomen examens,
1907-1914. 1 omslag

MBBO299 Correspondentie betreffende de examens voor bouwkundig 
opzichter, bouwkundig tekenaar, onderbaas en uitvoerder,
1907-1917. 1 omslag

MBBO300 Correspondentie betreffende verzoeken om toezending van 
kopieën van diploma's en puntenlijsten van afgelegde examens,
1907-1914 1 omslag

MBBO301 Correspondentie betreffende het in te stellen examen bouwkundig 
hoofdopzichter,
1912-1913. 1 omslag

MBBO302 Correspondentie betreffende de rijkssubsidie voor de Maatschappij 
afgenomen examens,
1917. 1 omslag
N.B.: Zie ook gedeponeerd archief Commissie van Financiën inv. nr. 385.

MBBO303 Lijsten met beantwoorde vragen betreffende het 
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bouwkunstonderwijs op de tekenscholen, opgesteld door de 
inspecteur voor het middelbaar onderwijs. Behoren bij het rapport 
van 1881 van de Onderwijscommissie van de Maatschappij,
(tussen 1877-1881). 1 omslag
N.B.: - Het Rapport van de Onderwijscommissie ontbreekt.
- Beschadigd door brand.

MBBO304 Stukken betreffende diverse onderwijsaangelegenheden,
1854, 1860, 1907, 1913-1919. 1 omslag

MBBO.110394455 Taken: monumentenzorg en stadsschoon

MBBO.110394455 TAKEN: MONUMENTENZORG EN STADSSCHOON
MBBO305 Correspondentie betreffende het behoud en de restauratie van 

monumenten,
1881, 1907-1914. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens stukken van de Monumentencommissie van de Maatschappij, 
waarvan in 1913 sprake is.

MBBO306 Ingekomen stukken van de Commissie der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen tot het opsporen, het behoud en het bekend 
maken van Overblijfsels der Vaderlandsche Kunst en Beschaving uit
vroegere tijden,
1860-1866. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens stukken van de secretaris van de Maatschappij houdende 
commentaar op de stukken of aantekening van ontvangen tekeningen.

MBBO307 Stukken betreffende nieuw- of verbouw van gebouwen en 
betreffende stadsplanning,
1851, 1881, 1895, 1905, 1912-1917. 1 omslag
N.B.: - In enkele gevallen in samenwerking met de Bond Heemschut.
- 1851 met situatieschets Botermarkt te Amsterdam.
- Zie ook inv. nr. 8.

MBBO308 Stukken betreffende de Bond Heemschut, waarin de Maatschappij 
vertegenwoordigd is,
1910-1912, 1915. 1 omslag

MBBO309 Stukken betreffende de inventarisatie van Nederlandse oude 
gebouwen, die tot doel heeft te komen tot een geschiedenis van de
Nederlandse bouwkunst,
1854-1879. 1 omslag

MBBO310 Stukken betreffende de totstandkoming en het functioneren van 
schoonheidscommissies en de openbaar bouwkundig 
adviesbureaus,
1908, 1909, 1913-1918. 1 omslag

MBBO311 Stukken betreffende de opheffing van de Commissie van 
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
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1879 3 stukken

MBBO312 Stukken betreffende de restauratie van kasteel Doorwerth,
1911. 1 omslag

MBBO313 Stukken betreffende de studie: "Het goedrecht van de toepassing 
van het flauwhellende en platte dak in Nederland", die verscheen 
in het Bouwkundig Weekblad van 25 augustus 1917 en ook 
afzonderlijk is uitgeschreven,
1917. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens het Rapport der Conferentie over het Bouwkunstig Element bij
de bescherming der Schoonheid van Nederland, 1911.

MBBO314 Correspondentie betreffende het verzoek van B. von Brucken Fock 
tot ondersteuning van zijn publikatie Aesthetische leidraad bij den 
woningbouw,
1914. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens de publikatie Woningbouw ten plattelande van dezelfde 
auteur.

MBBO.110394456 Taken: materialen en technieken

MBBO.110394456 TAKEN: MATERIALEN EN TECHNIEKEN
MBBO315 Stukken betreffende het rapport van de Commissie Keuring Hout 

waarin de Maatschappij vertegenwoordigd is,
1913-1914. 1 omslag

MBBO316 Stukken betreffende nieuwe materialen en technieken,
1851-1914. 1 omslag

MBBO317 Rapporten betreffende waterglas en loodwithoudende verven,
1856, 1913. 3 stukken
Met begeleidende brief 1856.
N.B.: Voor het rapport van de afdeling Rotterdam betreffende waterglas, zie inv. 
nr. 336.

MBBO318 Rapport uitgebracht door de heren Boerbooms en Freem inzake de oorzaken van 
het instorten van een gewelf in de in aanbouw zijnde kerk der Jezuïeten te 
nijmegen,
1896. 1 stuk

MBBO319 Stukken betreffende het onbrandbare rieten dak, mede naar 
aanleiding van een bijdragen van R.P.J. Tutein Nolthenius in het 
Bouwkundig Weekblad nr. 43, 1909;
1909-1910, 1913-1914. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens correspondentie betreffende een in het maatschappelijk 
gebouw opgesteld model van een onbrandbaar rieten dak, (1913).

MBBO.110394660 Jubilea en huldigingen

MBBO.110394660 JUBILEA EN HULDIGINGEN
MBBO320 Stukken betreffende huldiging en felicitatie van diverse personen 

door de Maatschappij,
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1855-1914. 1 omslag

MBBO321 Gedicht voorgedragen tijdens een bijeenkomst der leden van 28 oktober 1848, 
ter herdenking van de eerste-steenlegging van het stadhuis/paleis op de Dam, 
door W.H. Warnsinck. Bzn.,
1848. 1 stuk

MBBO322 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van de 
Maatschappij,
1866-1874. 1 omslag
N.B.: zie ook inv. nr. 219.

MBBO323 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de 
Maatschappij,
1891, 1893. 2 stukken
N.B.: Zie ook inv. nr. 229

MBBO324 Ingekomen brief van de BNA houdende de felicitatie met het 70-jarig bestaan 
van de Maatschappij.
1912. 1 stuk

MBBO.110394668
Stukken betreffende de aanbieding van medailles en diploma's aan
de Maatschappij,
1871-1872. 3 stukken
N.B.: Een van de diploma's is overgebracht naar de tekeningenafdeling.

MBBO325.1 documentatie
MBBO325.2 documentatie

MBBO326 Ingekomen brief van de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand 
betreffende de verlening van het erelidmaatschap aan het bestuur van de 
Maatschappij,
1855. 1 stuk

MBBO.110394661 Lidmaatschap en vertegenwoordigingen van de Maatschappij

MBBO.110394661 LIDMAATSCHAP EN VERTEGENWOORDIGINGEN 
VAN DE MAATSCHAPPIJ

MBBO327 Stukken betreffende de lidmaatschappen en de 
vertegenwoordigingen van de Maatschappij,
1907-1918. 1 omslag

MBBO.110394662 Bemoeienis met de afdelingen en de plaatselijke commissies

MBBO.110394662 BEMOEIENIS MET DE AFDELINGEN EN DE 
PLAATSELIJKE COMMISSIES

MBBO.110394671
Ingekomen stukken van de afdelingen,
1850-1915. 14 omslagen
N.B.: Inv. nr. 340 bevat tevens de wetten van het voorafgaand Bouwkunstig 
Genootschap, 1848.

MBBO328 Amsterdam, 1852-1909
MBBO329 Arnhem, 1854-1909
MBBO330 Delft, 1867-1879
MBBO331 's-Gravenhage, 1861-1909
MBBO332 Groningen, (1896)-1909
MBBO333 Haarlem & omstreken, 1907-1915
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MBBO334 Leiden, 1852, 1868-1879, 1913
MBBO335 Maastricht, 1861
MBBO336 Rotterdam, 1850-1879
MBBO337 Schagen, 1872-1878
MBBO338 Utrecht, 1878-1909
MBBO339 Vlissingen, 1871
MBBO340 Zutphen, 1852-1862
MBBO341 Zwolle, 1865-1879

MBBO.110394672
Ingekomen stukken van de plaatselijke Commissies,
1917. 14 omslagen

MBBO342 Alkmaar
MBBO343 Amsterdam
MBBO344 Arnhem-Nijmegen-Oosterbeek-Renkum-Tiel
MBBO345 Deventer
MBBO346 Enschede
MBBO347 Goes
MBBO348 's-Gravenhage
MBBO349 Groningen
MBBO350 Haarlem
MBBO351 Hilversum
MBBO352 Leeuwarden
MBBO353 Maastricht
MBBO354 Rotterdam
MBBO355 Utrecht

MBBO356 Minuten en doorslagen van uitgaande stukken aan verschillende 
afdelingen,
1859-1913. 1 omslag

MBBO357 Regelement van de Raad de Afdelingen,
1909. 1 omslag
N.B.: In viervoud.

MBBO358 Stukken betreffende verzoeken tot het vormen van een plaatselijke
commissie,
1917. 1 omslag

MBBO359 Correspondentie tussen de Maatschappij en de afdelingen 
betreffende de financiële consequenties bij de overgang van 
afdeling naar plaatselijke commissie
1915 1 omslag

MBBO360 Stukken van het bestuur aan de afdelingen houdende vragen ter 
behandeling op vergaderingen,
1888-1899, 1901. 1 omslag
Gedrukt en op foliovellen geplakt.

MBBO361 Brief van het bestuur aan de plaatselijke commissies houdende het verzoek de 
vraag van de Nationale Woningraad inzake het opstellen van een lijst van 
architecten voor arbeiderswoningbouw voor te bereiden voor de algemene 
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vergadering,
1918. 1 stuk

MBBO.110394663 Documentatie

MBBO.110394663 DOCUMENTATIE
MBBO362 Mededeelingen van den Bond van Nederlandsche Architecten, nrs. 

1-44, juni 1909 - mei 1915.
1909-1915 1 omslag
N.B.: - Onvolledige serie.
- Nr. 22 in drievoud; nr. 24 in tweevoud

MBBO363 Kranteknipsels betreffende onderwerpen van kunst, bouwkunst, 
volkshuisvesting e.d.,
1850, 1909, 1913, 1917-1918. 1 omslag
N.B.: - Onvolledige serie.
- Nr. 22 in drievoud; nr. 24 in tweevoud

MBBO364 Verslagen en mededelingen van de directie van den landbouw; lijst 
van officiëele personen, instellingen en vereenigingen op land- en 
tuinbouwgebied,
1910. 1 omslag



MBBO Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst /
Archief

43

MBBO.110394284 Gedeponeerde archieven

MBBO.110394284 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
MBBO.110394713 Archief van de Commissie van Redactie

MBBO.110394713 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN REDACTIE
N.B.: Vanaf 1862 is er geen apart commissie-archief meer bijgehouden; zie 
verder inv. nrs. 136-166.

MBBO365 Register van notulen van de vergaderingen van de Commissie van 
Redactie,
1848-1866. 1 deel
N.B.: Bevat tevens een index op de bepalingen m.b.t. de redactie van de 
Bouwkundige Bijdragen opgesteld op de voorlopige bijeenkomst van 4 augustus 
1848.

MBBO.110394711
Ingekomen brieven,
1842-1861. 2 pakken
N.B.: Bevat tevens een index op de bepalingen m.b.t. de redactie van de 
Bouwkundige Bijdragen opgesteld op de voorlopige bijeenkomst van 4 augustus 
1848.

MBBO366 Periode: 1842-1850, 1 pak
MBBO367 Periode: 1851-1861, 1 pak

MBBO368 Facturen van R. de Vries Jr., graveur en drukker van de 
Bouwkundige Bijdragen en de Afbeeldingen van Oude Bestaande 
Gebouwen,
1855-1859. 1 omslag

MBBO.110394714 Archief van de Commissie van Financiën

MBBO.110394714 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIËN
MBBO369 Reglementen van de commissie van Financiën,

1909, 1911. 1 omslag
N.B.: - 1909 in tweevoud, als concepten voor 1911.
- 1911 in tweevoud.

MBBO370 Klad-notulen van de vergaderingen van de Commissie van 
Financiën,
1913-1914. 1 omslag

MBBO371 Agenda's van de vergaderingen van de Commissie van Financiën,
1911, 1913-1915. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens 2 berichten van verhindering.

MBBO372 Ingekomen brief van J. Stuyt houdende de opzegging van zijn lidmaatschap van 
de commissie, n.a.v. openheid over de reorganisatie van de Maatschappij,
1914 1 stuk

MBBO373 Begrotingen en ontwerp-begroting van de Maatschappij,
1912-1916. 1 omslag
N.B.: - Bevat tevens een toelichting op de begrotingen van 1913 en 1914.
- Begrotingen mei 1915 - mei 1916 betreft alleen de inkomsten.

MBBO374 Concept-begrotingen van de examens voor bouwkundig opzichter 
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en tekenaar,
1911-1915. 1 omslag
N.B.: Bevat tevens de rekening en verantwoording 1910, 1911.

MBBO375 Klad-staat van ontvangsten en uitgaven van het Bouwkundig 
Weekblad en Bouwkunst.
1914. 3 stukken
Met bijlagen.

MBBO376 Financiële verslagen over de boekjaren 1912 en 1913 door de 
Commissie van Financiën aan het bestuur van de Maatschappij 
uitgebracht,
1913, 1914. 2 stukken

MBBO377 Ingekomen brieven van L.G. Verburg L. Gzn., controleur van de 
financiële administratie van de Maatschappij,
1913, 1914. 1 omslag

MBBO378 Stukken betreffende de advertenties voor het Bouwkundig 
Weekblad en Bouwkunst,
1913 1 omslag

MBBO379 Ingekomen stukken van de fa. Mouton & Co houdende de 
maandelijkse afrekening van de advertentieopbrengsten van het 
Bouwkundig Weekblad,
1912-1915. 1 omslag

MBBO380 Stukken betreffende de vorderingen van de fa. Mouton & Co op, en 
schulden van Mouton aan de Maatschappij,
1914, 1917. 1 omslag
N.B.: Zie ook inv. nrs. 129-130.

MBBO381 Correspondentie tussen de secretaris, J. Gratama, en de 
advertentie-acquisiteur, F. Muller, betreffende de advertentie- en 
abonneewerving voor de periodieken,
1914 1 omslag

MBBO382 Correspondentie met huurders van ruimte in het maatschappelijk 
gebouw,
1913-1914. 1 omslag

MBBO383 Circulaire van het bestuur aan de leden betreffende de permanente
tentoonstelling in het maatschappelijk gebouw,
(ca. 1913). 2 stukken
N.B.: In tweevoud.

MBBO384 Stukken betreffende de gevolgen van de brand van 6 maart 1914 
in het maatschappelijk gebouw,
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1914. 1 omslag

MBBO385 Ingekomen missive van het ministerie van binnenlandse zaken 
betreffende de toekenning van een rijkssubsidie van ? 5.000,- voor 
de door de Maatschappij afgenomen examens,
1914. 1 omslag

MBBO386 Stukken betreffende de financiële gevolgen voor de Maatschappij, 
en in het bijzonder voor de periodieken, van het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog,
1914. 1 omslag

MBBO387 Correspondentie met de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden
van 1845 betreffende het opzeggen van de levensverzekering van 
de heer G.F. van Luyn,
1914. 1 omslag

MBBO388 Ingekomen brieven van B.J. Ouëndag betreffende zijn gift aan de 
Maatschappij en de financiële afwikkeling van zijn werkzaamheden 
voor de Maatschappij,
1914. 1 omslag

MBBO389 Stukken houdende klad-aantekeningen van diverse aard,
(ca. 1913-1915). 1 omslag
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MBBO.110394285 Stukken die niet in het archief thuishoren

MBBO.110394285 STUKKEN DIE NIET IN HET ARCHIEF THUISHOREN
MBBO390 Bewijs van lidmaatschap en bewijzen van betaling van de 

contributie en van betaling van diverse publikaties van de 
Maatschappij van de heer J.H. Stoel Azn.,
1842-1869. 1 omslag
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MBBO.110394286 collectie prenten en tekeningen van de Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst

MBBO.110394286 COLLECTIE PRENTEN EN TEKENINGEN VAN DE 
MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN DE BOUWKUNST

z.jr.
De tekeningen zijn per blad beschreven onder ADLIB - Objecten in eigen Beheer
Alle afmetingen zijn gegeven in centimeters.
De schaal wordt alleen vermeld indien aanwezig op de tekening. Er worden a- en
b-nummers gebruikt als er op beide zijden van het blad een tekening staat.
Indien straatnamen inmiddels gewijzigd zijn wordt de huidige naam tussen 
haakjes vermeld.
OBG = Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen
BB/BT = Bouwkundige Bijdragen/Bouwkundig Tijdschrift

MBBO.110395920
collectie prenten en tekeningen uit legaat Godefroy
z.jr. 78 stukken
Deze tekeningen uit het legaat A.N. Godefroy zijn beschreven onder de code 
GODE.
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MBBO.110665570 Supplement / Betreft: tekeningen waarvan het verband met het archief niet duidelijk is; geen aanwinstnummer

MBBO.110665570 SUPPLEMENT / BETREFT: TEKENINGEN WAARVAN 
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MBBOs1 Kerk voor de Hervormde Gemeente te Helmond, ontwerptekening 
en bestek

MBBOs2 Kerk der Hervormde Gemeente te Bosch, opmetingstekeningen, 5 
stuks, 1820; architect J. de Greef

MBBOs3 Perkamenten Oorkonde afgegeven t.g.v. de voltooide restauratie 
van het stadhuis te Bolsward - 1894

1 blad
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MBBO.110665574 Supplement / Betreft: tekening aangetroffen in bibliotheek NAi. De exacte herkomst van deze tekening is niet meer te achterhalen, maar gezien de stempel achterop behoort deze tekening tot het archief van MBBO. Geen aanwinstnummer

MBBO.110665574 SUPPLEMENT / BETREFT: TEKENING 
AANGETROFFEN IN BIBLIOTHEEK NAI. DE EXACTE HERKOMST VAN 
DEZE TEKENING IS NIET MEER TE ACHTERHALEN, MAAR GEZIEN DE
STEMPEL ACHTEROP BEHOORT DEZE TEKENING TOT HET ARCHIEF 
VAN MBBO. GEEN AANWINSTNUMMER

MBBOs4 'Extract van het kadastrale plan der stad Amsterdam aanwijzende 
de situatie van de oude beurs, de Vischmarkt, de Dam en 
omliggende straten', 1836
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