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Introductie 
 
De documentatie van de spoorwegen is zeer omvangrijk en daarom ondergebracht in meerdere 
rubrieken. Dit zijn: 
 
B   Beleid en planning 
D   Dienstuitvoering; dienstregelingen; tarieven; bedrijfsresultaten 
G  Goederenvervoer (ook goederen- en dienstmaterieel 
I   Infrastructuur (ook werkmaterieel) 
M  Materieel (tractie en reizigersmaterieel) 
Ni  Documentatie Spoorwegen Nederlands-Indie 
O   Organisatie en administratie; wet- en regelgeving algemeen 
Ov  Opleiding en vorming 
P   Personeel 
Pe  Archieven en verzamelingen van personen; persoonsarchieven 
S   Documentatie Spoorwegen Suriname 
V   Veiligheid 
Vo  Voorlichting (dienstuitvoering) 

  
Binnen een rubriek kunnen meerdere inventarissen voorkomen.  
De collectie van de SNR wordt regelmatig aangevuld en daarom worden de inventarissen regelmatig 
vervangen door een geactualiseerde versie. Op de website van de NVBS wordt steeds de actuele versie 
gepubliceerd. 
 
De onderstaande lijst beoogt een overzicht te geven van de betreffende rubriek. Soms zijn 
gedetailleerdere lijsten aanwezig maar deze zijn minder geschikt voor online publicatie. Vemelding van 
een onderwerp in de lijst wil zeggen dat er informatie beschikbaar is maar de omvang van die informatie 
kan zeer verschillend zijn. Het kan daarom handig zijn om alvorens naar Amersfoort af te reizen, contact 
te zoeken met de beheerder. 
 
De collectie is op afspraak te raadplegen. Neem hiervoor contact op met de beheerder(s) van de 
verzameling Documentatie Spoorwegen  Nederland en geef daarbij zoveel mogelijk aan waar uw be-
langstelling naar uitgaat. Voor de contactgegevens zie de website. Bij een onaangekondigd bezoek aan 
de archiefruimte in Amersfoort is veelal geen gelegenheid om op specifieke vragen in te gaan wanneer 
de betreffende beheerder niet aanwezig is.  
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Wetten, reglementen, statuten en voorschriften 

 R.D.V. - 1918-1962 

 Overige reglementen, statuten en voorschriften voor het spoorwegpersoneel - 1914-
1997 

 Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren - 1925-1978 

 Dienstvoorwaarden, enz. voor het personeel van NS (serie C 21XX tot C24XX) - 1954-
1991 

 Stukken over de CAO voor het spoorwegpersoneel - 1992-2002 

 Stukken over Dienst- en Rusttijden van het spoorwegpersoneel - 1875-1978 

 Werving, werkomstandigheden en voorzieningen van het 
spoorwegpersoneel 
 Wervingsmateriaal voor nieuw NS personeel - 1949-2008 

 Uniform- en werkkleding NS personeel - 1969-1992 

 Stukken over het dienstverband van spoorwegpersoneel - 1897-1999 

 Stukken voor het NS personeel over arbeidsvoorwaarden, taakomschrijving, 
werkomstandigheden, enz. - 1954-2009 

 Voorlichtingsmateriaal voor nieuw en bestaand NS personeel incl. nazorg - 1944-2005 

 Personeelsblad NS Rayon Arnhem 1968-1980 

 Personeelraad, Ondernemingsraad (OR) 

 Stukken over de Personeelraad en OR, werkoverleg of andere medezeggenschap - 1965-
2004 

 Verslagen van de Personeelraad der Nederlandsche Spoorwegen - 1926-1939 

 Vakverenigingen voor spoorwegpersoneel 
 Documentatie over sociale aspekten van het spoorwegpersoneel - 1903-1921 

 Jaarboekjes, namenlijsten enz. van vakverenigingen voor spoorwegpersoneel - 1863-
1937 

 Stukken over de Spoorwegstaking 1903 

 Stukken over stakingen en/of arbeidsconflicten van het spoorwegpersoneel - 1970-2017 

 Statuten en huishoudelijk reglementen incl. wervingsmateriaal van vakverenigingen 
voor spoorwegpersoneel - 1918-1986 

 Voorlichtingsmateriaal voor de leden van vakverenigingen voor spoorwegpersoneel 
over o.a. R.D.V., CAO - 1937-1978 

 Jaarverslagen van vakverenigingen voor spoorwegpersoneel - 1903-1922, 1932-1971 

 Verenigingsbladen van vakverenigingen voor spoorwegpersoneel - 1914-2001 
 


