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ARCHIEFVORMING 
 
 

Geschiedenis van de archiefvormers  
 
 
Rantsoeneringsbureau voor Gedistilleerde Dranken (b estaansjaren 1941-1946)  
 
Begin 1941 werd door de Sectie Spiritus van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd (RVO) geconstateerd dat op grond van de voorraadpositie van spiritus en moutwijn 
moest worden overgegaan tot een inkrimping van de toewijzingen van spiritus en moutwijn 
aan distilleerderijen en likeurstokerijen. Deze toewijzingen waren gebaseerd op de 
hoeveelheden spiritus en moutwijn die door distilleerderijen en likeurstokerijen in 1939 waren 
ingeslagen en verbruikt. Vanaf 1 april 1941 kromp de Sectie Spiritus haar toewijzingen in tot 
60% van de inslag over 1939. Omdat distilleerderijen en likeurstokerijen hierdoor minder 
gedistilleerde dranken konden produceren, zagen zij zich genoodzaakt hun leveranties aan 
groothandels, slijterijen en café’s op vergelijkbare schaal in te krimpen. In nauw overleg met 
de Nederlandse Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (Nevedil) en kartelorganisatie De 
Verenigde Distillateurs werd besloten voorschriften uit te vaardigen die de distributie van 
gedistilleerde dranken in goede banen moest leiden. In augustus 1941 werden door de Sectie 
Spiritus een rantsoeneringsreglement en rantsoeneringsvoorschriften vastgesteld. Voor de 
uitvoering van deze voorschriften werd een Rantsoeneringsbureau voor Gedistilleerde 
Dranken (RGD) in het leven geroepen, waarvan secretariaat en administratie werden 
ondergebracht ten kantore van De Verenigde Distillateurs aan de Lange Haven 57 te 
Schiedam. Enkele personeelsleden van De Verenigde Distillateurs kwamen bij het RGD op de 
loonlijst te staan. De omvangrijke administratie van de RGD – waarin tot op het niveau van 
elke afzonderlijke Nederlandse slijterij en horecagelegenheid in kaart werd gebracht welk 
volume gedistilleerd gedurende een bepaalde periode mocht worden aangekocht – leidde al 
snel tot ruimtegebrek. In mei 1942 werd daarom een gedeelte van het belendende pand Lange 
Haven 59 (tot dan in gebruik als vergaderlokaal van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen) door het RGD in gebruik genomen. 
   
Directeur van het RGD werd Nicolaas Franciscus (Nico) van Moorsel (1887-1954), die groot 
gezag in de gedistilleerdbranche genoot als secretaris van De Verenigde Distillateurs. In het 
dagelijks leven was Van Moorsel directeur van N.V. Distilleerderij v/h Simon Rijnbende & 
Zonen (Schiedam), een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek 
(Delft). Met de uitvoerende werkzaamheden van het RGD was vooral de secretaris belast. 
Deze functie werd vervuld door Mr. Johan Alexander van Lanschot Hubrecht (1910-2000), die 
eerder als directiesecretaris verbonden was geweest aan de N.V. Zuid-Nederlandse 
Spiritusfabriek (Bergen op Zoom). Dat Van Moorsel en Van Lanschot Hubrecht naar voren 
werden geschoven als directeur en secretaris van het RGD maakt duidelijk dat de 
spiritusfabrieken in Delft en Bergen op Zoom bij de vorming van het RGD min of meer het heft 
in handen hadden. Van Lanschot Hubrecht stond voor de uitvoering van zijn werkzaamheden 
in nauw overleg met Van Moorsel en met de overige leden van de zogenaamde 
Rantsoeneringscommissie. De leden van deze commissie werden aangewezen door De 
Verenigde Distillateurs (3 zetels), de Nevedil (1 zetel), de Vereniging van Fabrikanten van 
Zwak-Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (FAVAD, 1 zetel), de Nederlandse Bond van 
Grossiers in Gedistilleerd (NBG, 1 zetel) en de Centrale Vereniging voor de Handel in 
Gedistilleerd en Andere Alcoholhoudende Dranken (CVG, 1 zetel). In de 
Rantsoeneringscommissie waren tevens 3 adviserende zetels ingeruimd voor de 
spiritusindustrie. Aangezien de rantsoeneringsvoorschriften kracht van wet hadden, was het 
RGD naar aard en wezen een publiekrechtelijke organisatie. 
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Eind 1944 heeft de Duitse Wehrmacht het RGD misbruikt om met name Schiedamse en 
Rotterdamse distilleerderijen en likeurstokerijen te beroven van hun laatste voorraden gereed 
product. 
 
Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (bestaansjare n 1944-1955) 
 
Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij werd op 
19 juli 1944 de Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD) opgericht. Deze organisatie in de 
zin van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 kreeg tot taak “alle regelingen te 
treffen op het gebied van de productie, den handel, den afzet en den in- en uitvoer van 
gedistilleerde dranken, voor zoover hierin niet door andere wetten en besluiten […] is 
voorzien.” De werkzaamheden en bevoegdheden van het RGD werden geleidelijk 
overgedragen aan de VGD. In formele zin ressorteerde de VGD onder het Hoofdbedrijfschap 
voor Akkerbouwproducten, waaraan het regelmatig verslag diende uit te brengen. De VGD 
trad op als verbindende en regulerende instantie in het ‘verticale’ overleg tussen en met alle 
zogenaamde Woltersomse organen op het gebied van productie, groothandel, tussenhandel, 
detailhandel en horecaverkoop in/van gedistilleerde dranken. Deze Woltersomse organen 
waren in 1942 opgericht, veelal ter vervanging van privaatrechtelijke brancheorganisaties. De 
bedoelde Woltersomse organen waren de Ondervakgroep Gist-, Spiritus- en Moutwijnindustrie 
(secretaris Drs. Ch.H.L. Smits te Den Haag), de Ondervakgroep Distilleerderijen van Niet- of 
Lichtgezoete Dranken (secretaris Mr. M.J.A. Steenhuis te Den Haag), de Ondervakgroep 
Distilleerderijen van Likeuren met een alcoholgehalte van meer dan 15% (secretaris Mr. M.M. 
van Velzen te Schiedam), de Ondervakgroep Fabrieken van Zwak-Alcoholhoudende en 
Alcoholvrije Dranken (secretaris Mr. Dr. D.A. Hoogenraad te Rotterdam), de Ondervakgroep 
Exportdistilleerderijen (secretaris de reeds genoemde Steenhuis), de Ondervakgroep 
Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren (secretaris de reeds genoemde Hoogenraad), de 
Sectie Import van Gedistilleerd en Likeuren (secretaris Drs. H.W. Pleiter te Amsterdam), de 
Vakgroep Tussenpersonen in Alcoholhoudende Dranken (secretaris Mr. G.A.J.M. Mutsaerts te 
Amsterdam), de Ondervakgroep Detailhandel in Gedistilleerd (secretaris Mr. G.W. Jonker te 
Den Haag) en de Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- en Aanverwante 
Bedrijven (secretaris F.A. Pfeifer te Den Haag). Dat al deze Woltersomse organen in één 
verticaal verband werden bijeengebracht was uniek. Andere vakorganisaties in de zin van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 zijn namelijk niet tot stand gekomen. 
 
Aangezien de VGD bedoeld was als rechtsopvolger van het RGD, werden RGD-directeur Nico 
van Moorsel en RGD-secretaris Johan van Lanschot Hubrecht benoemd tot voorzitter en 
secretaris van de VGD. Zij lieten zich bijstaan door een bestuur en een raad van bijstand 
waarin voor wat betreft het product gedistilleerd alle verticale geledingen van de bedrijfskolom 
(producenten, groothandelaren, tussenpersonen, detailhandelaren en horecaondernemers) 
waren vertegenwoordigd. De VGD hield aanvankelijk kantoor in het pand Lange Haven 57 te 
Schiedam (tevens zetel van kartelorganisatie De Verenigde Distillateurs) maar verhuisde in 
oktober 1946 naar het pand Westmolenstraat 2 (hoek Lange Haven) te Schiedam. Dit pand 
had laatstelijk dienst gedaan als kantoor van de Gemeentelijke Technische Bedrijven en had 
in een nog verder verleden onderdak geboden aan het consultatiebureau van de Schiedamse 
Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen en de tandheelkundige kliniek van het Algemeen 
Ziekenfonds Eendracht maakt Macht. In maart 1948 werd het pand voor ƒ 40.000 door de 
VGD gekocht. 
 
Na de oorlog ontstond vooral bij sommige producenten van gedistilleerde dranken groeiende 
irritatie over de rol van VGD-secretaris Johan van Lanschot Hubrecht, die in een aantal 
dossiers een te eigenmachtig optreden werd verweten. Dit eigenmachtig optreden was 
mogelijk mede het gevolg van de zwakke gezondheid van Nico van Moorsel. Van Lanschot 
Hubrecht aanvaardde met ingang van 1954 een andere betrekking (algemeen secretaris van 
de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel) en Nico van Moorsel kwam op 19 
mei 1954 te overlijden. Op dat moment was reeds duidelijk dat de VGD binnen niet al te lange 
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tijd zou worden opgevolgd door een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie krachtens de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie (1950). Met het oog hierop nam Cornelis (Cees) Dirkwager (1895-1957), 
firmant van distilleerderij Fa. M. Dirkzwager Az. (Schiedam), zo’n anderhalf jaar het 
voorzitterschap waar tot aan het moment dat het Productschap voor Gedistilleerde Dranken 
daadwerkelijk haar werkzaamheden aanving (1 januari 1956). Johan van Lanschot Hubrecht 
bleek bereid tot deze datum in naam secretaris van de VGD te blijven. Vanwege de 
getroebleerde verstandhouding tussen Cees Dirkzwager en Johan van Lanschot Hubrecht 
werd het VGD-secretariaat in de jaren 1954 en 1955 feitelijk waargenomen door adjunct-
secretaris Mr. Johannes (Jan) van Winkelhof (1917-1982), die al vanaf februari 1942 optrad 
als naaste assistent van Van Lanschot Hubrecht. 
 
De VGD heeft in de ruim elf jaar van haar bestaan een groot aantal verordeningen 
uitgevaardigd op het gebied van prijzen, minimumsterkte en benaming van gedistilleerde 
dranken. Ook werden bedrijfseisen vastgesteld voor distilleerderijen en likeurstokerijen 
alsmede erkenningsreglementen opgesteld voor exporteurs, importeurs en groothandelaren 
van/in gedistilleerde dranken. De middelen ter financiering van de VGD werden verkregen 
door heffingen op de grondstoffen spiritus en moutwijn en door heffingen op de import en 
export van gedistilleerde dranken. 
 
 
Productschap voor Gedistilleerde Dranken (bestaansj aren 1954-2002)  
 
Het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD) werd ingesteld bij Wet van 30 
september 1954 en begon zijn werkzaamheden per 1 januari 1956. Net als de VGD kende het 
PGD een verticale werkingssfeer die zich uitstrekte tot alle schakels van de bedrijfskolom: van 
de producenten van spiritus en moutwijn tot de slijterij- en horecabedrijven waar gedistilleerde 
dranken aan de consument werden verkocht. Er was echter ook een belangrijk verschil. In het 
bestuur en de raad van bijstand van de VGD was alleen plaats geweest voor ondernemers en 
werkgevers. Daarentegen werden in het PGD-bestuur zetels ingeruimd voor 
vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemerszijde. Deze bestuurszetels 
dienden bovendien in paritaire verhouding tot elkaar te staan. Aan werkgeverszijde kregen de 
volgende organisaties één of meer bestuurszetels toegewezen: het Verbond van Nederlandse 
Werkgevers (namens de spiritus- en moutwijnproducenten), het Centraal Verbond van 
Distillateurs en Likeurstokers (Cevedil), de Unie van Distillateurs en Likeurstokers, de 
Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcholhoudende en Alcoholvrije Dranken (FAVAD), de 
Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeuren (GROHAD), de 
Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde Dranken (VI of VIGD), de Vereniging van 
Agenten in Wijn en Buitenlands Gedistilleerd, de Nederlandse Bond van Slijters in 
Gedistilleerd, Wijn en Andere Dranken, de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en 
Restauranthouders en Slijters (Hocres), de Nederlandse Bond van Horeca- en Aanverwante 
Bedrijven en de Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en 
Aanverwante Bedrijven (Horecaf). De bestuurszetels aan werknemerszijde werden verdeeld 
onder zeven vakbonden. 
 
Bij de aanvang van haar werkzaamheden heeft het PGD een aantal bestaande verordeningen 
van de VGD overgenomen. Deze werden na verloop van tijd omgezet in nieuwe 
verordeningen. De twee minimumprijsverordeningen van de VGD – de Verordening 
Glasprijzen Jenever enz. (1949) en de Prijzenverordening Verkoop Gedistilleerde Dranken per 
Maat (1951) – kwamen echter bij Koninklijk Besluit van 2 juni 1956 te vervallen omdat de 
Minister van Economische Zaken ten deze een zeer terughoudend optreden van het PGD 
verlangde. Alleen voor wat betreft de export van gedistilleerde dranken kreeg het PGD de 
bevoegdheid minimumprijzen vast te stellen. Overeenkomstig artikel 1, lid 4, sub a van de 
Instellingswet werd deze bevoegdheid uiteindelijk bij afzonderlijk Koninklijk Besluit van 23 juni 
1959 geregeld. De hoogte van de minimumexportprijzen werd vastgesteld door de 
zogenaamde Commisie van Negen. De samenstelling van deze commissie was gelijk aan die 
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van de Sectie Export van de Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (AVDL). 
Dat het PGD de bevoegdheid kreeg tot het vaststellen van minimumexportprijzen was niet 
alleen ten behoeve van de exporteurs, die op deze wijze verzekerd waren van een rendabele 
exportprijs, maar diende tot op zekere hoogte ook een algemeen belang, namelijk het 
verkrijgen van een zo groot mogelijke deviezenopbrengst. 
 
Waar het PGD in de jaren vijftig, zestig en zeventig meer dan eens gepleit heeft voor een 
binnenlandse minimumprijsverordening, gaf het Ministerie van Economische Zaken ten deze 
geen duimbreed toe. Eerst nadat Bols en andere grote gedistilleerdproducenten elke vorm van 
individuele verticale prijsbinding hadden los gelaten en de prijsconcurrentie in de branche 
bijgevolg tot ongekende hoogte oplaaide, stemde Economische Zaken er onder strenge 
voorwaarden in toe dat het PGD bij Koninklijk Besluit (van 17 december 1975) de bevoegdheid 
kreeg minimumprijzen vast te stellen voor de twee belangrijkste soorten Nederlands 
gedistilleerd (jenever en vieux). Deze bevoegdheid gold evenwel slechts voor een periode van 
maximaal drie jaar. Tegen de door het PGD vastgestelde minimumprijzen rees al snel 
bezwaar van zogenaamde discountslijterijen die goedkope jenever uit België importeerden. 
Een juridisch geschil met een discountslijterij die beboet was voor overtreding van de  
minimumprijsverordening leidde uiteindelijk tot een zaak voor het Europese Hof van Justitie te 
Luxemburg. Dat bepaalde dat een minimum detailhandelsprijs die zowel van toepassing was 
op producten van eigen bodem als geïmporteerde producten in strijd was met artikel 30 van 
het EEG Verdrag aangezien zo’n prijsmaatregel in de praktijk neerkwam op een kwantitatieve 
importbeperking. Tengevolge van de uitspraak van het Europese Hof werd de prijsverordende 
bevoegdheid van het PGD per 1 maart 1978 ingetrokken. 
 
In 1981 werd door het PGD een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 
(FWO) ingesteld dat haar gelden verkreeg middels speciale jaarlijkse bestemmingsheffingen. 
Uit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting werd een groot aantal zeer 
uiteenlopende activiteiten gefinancierd. Zo werd door het Fonds, namens de gehele 
gedistilleerdindustrie en –handel, bijgedragen aan voorlichtingscampagnes op het gebied van 
glasrecycling en aan de uitvoering van achtereenvolgende verpakkingsconvenanten met de 
rijksoverheid. Ook de bijdragen van de gedistilleerdindustrie en –handel aan de activiteiten van 
de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) en de Stichting Alcohol Research (SAR) 
werden betaald uit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting. Voorts heeft 
het Fonds een groot aantal onderzoeken gefinancierd die de gedistilleerdindustrie en –handel 
meer inzicht moesten verschaffen in het drinkgedrag van Nederlandse alcoholconsumenten en 
de trends die zich ten deze aandienden. Vanaf 1991 trad het Fonds op als uitgever van de 
voorheen onder auspiciën van de Stichting Centraal Gedistilleerdbureau verschijnende 
periodieken Exportmededelingen (uitgave gestaakt in 1997) en Gedistilleerdnieuws (uitgave 
gestaakt in 2012). Uit de middelen van het Fonds werden ook de activiteiten bekostigd die in 
de periode 1990–1999 plaatsvonden onder de noemer Actie Proost. Deze activiteiten hadden 
tot doel het imago van gedistilleerd te verbeteren en het dalende verbruik een halt toe te 
roepen. Over deze en andere activiteiten ter promotie van gedistilleerde dranken vond 
periodiek overleg en afstemming plaats met de Nederlandse Gedistilleerdunie (NGU). Min of 
meer in het verlengde van de Actie Proost lag de in 1999 met middelen van het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting ontwikkelde workshop Smaak en geur, van 
jenever en whisky tot likeur. Met deze workshop en het bijbehorende gelijknamige cursusboek 
werd distilleerderijen, import- en groothandelsbedrijven en slijterijketens een middel aangereikt 
om de productkennis van hun medewerkers op te frissen dan wel te verdiepen en te 
verbreden. De workshop is ook aangeboden aan hotelscholen en horecaopleidingen ter 
verbetering van de drankenkennis van docenten. Vermeldenswaard is tenslotte dat het Fonds 
samen met het Wijninformatiecentrum (WIC) van het Productschap Wijn de uitgave heeft 
mogelijk gemaakt van het Zoekboek wijn/gedistilleerd waarvan tussen 1999 en 2005 vijf 
edities verschenen. 
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Begin jaren zeventig drongen de vakbonden die bestuurlijk betrokken waren bij het PGD aan 
op hervormingen. Met name Industriebond NVV ergerde zich in toenemende mate aan het feit 
dat binnen het productschap nauwelijks zaken aan de orde kwamen die van direct belang 
waren voor werknemers. Een andere ergernis betrof het gegeven dat tal van zaken reeds in 
werkgeverskringen waren voorbesproken alvorens deze in het PGD aan de orde werden 
gesteld, waardoor de PGD-vergaderingen in zekere mate een schijnvertoning waren. Daarbij 
kwam dan nog dat kwesties die binnen het PGD werden besproken vaak ook al aan de orde 
waren geweest in het Productschap voor Bier, het Bedrijfschap Frisdranken en het 
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken. Omdat de bestuursleden van 
vakbondszijde veelal ook in deze bedrijfslichamen actief waren, moesten zij soms drie- of 
viermaal een vergelijkbare discussie bijwonen en dezelfde argumenten pro en contra 
aanhoren. Vanuit deze optiek lanceerde Industriebond NVV de gedachte om de voornoemde 
bedrijfslichamen samen te voegen in een ‘Groot Drankenschap’ of ‘Productschap Dranken’. 
Deze gedachte was mede ingegeven door het feit dat inmiddels door overnames en fusies 
enkele drankenconcerns waren ontstaan (Heineken Nederland N.V., Allied Breweries 
Nederland N.V.) waarin bier-, frisdrank-, gedistilleerd- en slijterijbelangen samen kwamen. 
Grote gedistilleerdproducenten als N.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols (Nieuw-
Vennep) en Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V. (Hendrik-Ido-Ambacht) toonden zich 
echter geharnaste tegenstanders van een Productschap Dranken. Zij voerden onder meer aan 
dat een Productschap Dranken geen eenduidige accijnsboodschap kon uitdragen richting de 
overheid, zolang de gedistilleerd- en brouwerijsector in accijnskwesties vaak lijnrecht 
tegenover elkaar stonden. 
 
De onvrede van de vakbonden over het functioneren van het PGD kon ten dele worden 
weggenomen door de oprichting van een Commissie Garantiefonds die zich boog over de 
totstandkoming van een fonds waaruit uitkeringen konden worden gedaan aan werknemers 
van distilleerderijen die bij een faillissement niet aan hun financiële verplichtingen konden 
voldoen. Ten behoeve van zo’n fonds werd in 1972 bij verordening een bestemmingsheffing 
afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie gecreëerd ten bedrage van 25 cent per hectoliter 
ingeslagen alcohol ad 100%. In 1978 werden, volgend op het faillissement van Distilleerderij 
Arie Bitter B.V. (Schiedam), de eerste aanvragen voor een uitkering krachtens de 
afvloeiingsregeling gehonoreerd. De Verordening Bestemmingsheffing Afvloeiingsregeling 
Gedistilleerdindustrie 1972 werd in 1979 herzien o.a. om het onmogelijk te maken dat ook 
eigenaar-directeuren van distilleerderijen een beroep zouden kunnen doen op een uitkering. 
Het garantiefonds wist de onvrede van de vakbonden over het functioneren van het PGD 
slechts tijdelijk af te wenden. Midden jaren tachtig werd opnieuw van vakbondszijde de wens 
naar voren gebracht dat werknemersaangelegenheden (arbeidsomstandigheden, 
arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, werkgelegenheid, scholing) meer centraal dienden te 
staan. Verschillende bonden gaven bovendien aan niet langer bereid te zijn hun 
bestuurszetel(s) in het PGD in te vullen als niet aan deze wens tegemoet werd gekomen. 
Gaandeweg schortten inderdaad verschillende bonden hun deelname aan het productschap 
op. Toen in 1991 de situatie dreigde te ontstaan dat geen van de vakbonden meer officeel 
vertegenwoordigd was in het PGD, belegden voorzitter en secretaris van het PGD in allerijl 
een rondetafelconferentie met de vakbonden waarin beterschap werd beloofd en lijnen voor de 
toekomst werden uitgezet. In 1992 en 1993 werd onderzocht aan welke concrete producten 
ten deze behoefte was binnen de gedistilleerdindustrie en gedistilleerdhandel. In 1995 
verscheen als eerste product een checklist arbeidsomstandigheden, die overigens in nauwe 
samenwerking was ontwikkeld met het Bedrijfschap Frisdranken en Waters en het 
Productschap Wijn. 
 
Voor het voorzitterschap van het PGD zijn immer personen aangezocht die geacht werden 
boven de partijen te staan, dat wil zeggen die niet gerekend konden worden tot de werkgevers 
in de gedistilleerdindustrie en –handel, noch konden worden aangemerkt als 
vertegenwoordigers van de werknemers in deze bedrijfstak. Opvallend is daarbij dat het 
voorzitterschap gedurende de eerste drie decennia steeds is bekleed door politici van KVP-
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huize, te weten voormalig minister van Binnenlandse Zaken en senator Mr. Dr. P.J. (Piet) 
Witteman (1892-1972, voorzitter 1956-1965), wethouder van Breda Mr. K.A.M. (Karel) 
Bastiaensen (1908-1980, voorzitter 1966-1976) en voormalig staatssecretaris van 
Economische Zaken Drs. L.J.M. (Louis) van Son (1922-1986, voorzitter 1977-1986). Bij de 
benoeming van deze voorzitters door de Kroon, op voordracht vanuit de gedistilleerdbranche, 
heeft mogelijk een rol gespeeld dat veel Schiedamse distillateurs rooms-katholiek waren. Na 
het overlijden van Louis van Son werd voor het eerst een niet-confessioneel politicus 
voorgedragen als voorzitter, te weten Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters (1931-2005), burgemeester 
van Lelystad en prominent lid van D66. Gruijters is van 1987 tot en met 2001 PGD-voorzitter 
geweest. Gedurende het laatste half jaar van het bestaan van het PGD als zelfstandig pbo-
orgaan (januari t/m juni 2002) werd de voorzittershamer gehanteerd door het voormalig 
Tweede Kamerlid voor de VVD P.M. (Piet) Blauw (1939). 
 
Adjunct- en waarnemend VGD-secretaris Mr. Jan van Winkelhof werd in 1956 de eerste 
secretaris van het PGD en heeft deze functie daarna meer dan twintig jaar bekleed. In 1976 
werd Van Winkelhof arbeidsongeschikt verklaard. Een al te ruimhartige alcoholconsumptie 
bleek zijn gezondheid zeer ernstig te hebben ondermijnd. Oudgediende Hendrik (Henk) van 
Geem, in september 1941 begonnen als buitendienstmedewerker/controleur van het RGD en 
daarna opgeklommen tot chef de bureau, werd in september 1976 benoemd tot waarnemend 
PGD-secretaris. Toen duidelijk werd dat Van Winkelhof niet terug zou keren werd Van Geem 
(1920-2001) per 1 juli 1978 benoemd tot PGD-secretaris. Na het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd maakte Van Geem in januari 1985 plaats voor Mr. Chr.F. (Chris) 
van der Vlis (1943). Deze zegde het PGD echter al binnen vier jaar vaarwel teneinde leiding te 
gaan geven aan het secretariaats- en bestuursservicebureau Wissenraet B.V. (Amsterdam). In 
de persoon van Drs. J.J.M. (Jack) Verhoek (1949), voormalig adjunct-directeur van het 
Bedrijfschap Horeca, kreeg het PGD vervolgens weer een secretaris met een langjarig 
dienstverband (april 1989 t/m februari 2001). Verhoek verruilde het PGD-secretarisschap 
uiteindelijk voor dezelfde functie in dienst van het Centraal Brouwerij Kantoor (Amsterdam). 
Vervolgens werd het PGD-secretariaat een half jaar lang (maart t/m augustus 2001) op interim 
basis geleid door Mr. Robert Charles (Rob) Basart (1944-2008) en Drs. Jan Hommes (1965). 
Voor Basart was het zijn laatste klusje voor de gedistilleerdsector. In dienst van Teppema B.V. 
(dochterbedrijf van Moret Ernst & Young Management Consultants) was Basart van 1981 tot 
en met 1999 als secretaris verbonden geweest aan verschillende privaatrechtelijke branche- 
en kartelorganisaties in de gedistilleerdsector. Hoewel Basart gedurende een half jaar de titel 
van PGD-secretaris voerde, werd het secretariaat te Schiedam in deze periode feitelijk 
bestierd door Jan Hommes, die opereerde onder de titel directeur. Hommes was in dienst van 
de adviesgroep branchesamenwerking van Cap Gemini Ernst & Young Nederland B.V. 
(Utrecht). Als opvolger van Basart en Hommes trad in september 2001 Mr. M.C. (Marja) Guijt 
(1962) aan als secretaris. 
 
Het PGD heeft gedurende zijn gehele bestaan kantoor gehouden op het adres 
Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) te Schiedam. 
 
 
Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranke n (bestaansjaren 2002-2014)  
 
Vanaf 1 juli 2002 werden nagenoeg alle werkzaamheden van het PGD voortgezet door de 
Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. De totstandkoming van het 
Productschap Dranken was het gevolg van een door de politiek afgedwongen 
hergroeperingsoperatie, die voortvloeide uit een politieke discussie over het (gebrekkige) 
functioneren van de product- en bedrijfschappen. In het kader van deze 
hergroeperingsoperatie werden het PGD, het Productschap voor Bier, het Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken 
samengebracht onder de paraplu van het Productschap Dranken. De verordeningen van de 
publiekrechtelijke bedrijfslichamen die in het Productschap Dranken opgingen werden ten dele 
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geschrapt en ten dele samengevoegd en omgezet in verordeningen van het Productschap 
Dranken. Wat de vier product- en bedrijfschappen vóór hun samenvoeging wel hadden weten 
te bewerkstelligen, was dat onder het Productschap Dranken een viertal tot op zekere hoogte 
zelfstandig opererende commissies kwam te ressorteren. Artikel 88a van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie voorzag in de mogelijkheid van dergelijke commissies, die wel een eigen 
bestuur maar geen verordenende bevoegdheid hadden. De Commissie Gedistilleerd was zo’n 
commissie ex artikel 88a van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Het bestuur was samengesteld 
uit vertegenwoordigers van werknemers- en ondernemersorganisaties namens de 
ethylalcohol- en gedistilleerdindustrie, de importhandel, de groothandel en de detailhandel in 
gedistilleerde dranken. Feitelijk zette de Commissie Gedistilleerd alle uitvoerende en 
coördinerende taken van het PGD voort, deed zij dit vanuit het vertrouwde pand aan de 
Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) en beschikte zij hiertoe over een eigen secretaris en 
tien medewerkers (8,5 fte). Daarmee was de Commissie Gedistilleerd qua personeelsomvang 
veruit de grootste van de vier commissies ex artikel 88a die ressorteerden onder het 
Productschap Dranken. Bij de Commissie Bier en de Commissie Frisdranken en Waters 
stonden formeel geen mensen op de loonlijst en werden de werkzaamheden uitgevoerd door 
mensen die in dienst waren van twee privaatrechtelijke organisaties, te weten de Stichting 
BBM te Rotterdam (Commissie Frisdranken) en het Centraal Brouwerij Kantoor te Amsterdam 
(Commissie Bier). Vermeldenswaard in dit verband is voorts dat de Commissie Slijters een 
aantal werkzaamheden, in het bijzonder de financiële administratie, liet uitvoeren door de 
Commissie Gedistilleerd. Dit laatste was de continuering van een arrangement dat al sinds 
1993 bestond tussen het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken en 
het PGD. 
 
Overigens kende de Commissie Gedistilleerd allesbehalve een gemakkelijke start. Secretaris 
Guijt voldeed niet geheel aan de (wellicht te hooggespannen) verwachtingen en wist zich ook 
niet te verzekeren van de steun van al haar medewerkers, welke laatsten nog nauwelijks 
bekomen waren van de veranderingen die door Basart en Hommes in gang waren gezet. Na 
het min of meer gedwongen vertrek van Guijt trad per 1 juni 2004 Mr. J.W.N.M. (Joep) 
Stassen (1967) aan als nieuwe secretaris. Stassen was eerder al als juridisch medewerker 
werkzaam geweest op het PGD-secretariaat te Schiedam. De vergaderingen van de 
Commisie Gedistilleerd werden voorgezeten door het voormalig Tweede Kamerlid voor de 
VVD Piet Blauw. Vanaf juli 2004 combineerde Blauw het voorzitterschap van de Commisie 
Gedistilleerd met het voorzitterschap van het overkoepelende Productschap Dranken. 
Ongeveer tezelfdertijd besloot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Importeurs en 
Producenten van Gedistilleerde Dranken (VIP) haar secretariaat onder te brengen ten kantore 
van de Commisie Gedistilleerd. Deze beslissing vloeide vooral voort uit de krimpende 
binnenlandse afzetmarkt voor gedistilleerde dranken en de wens van diverse 
gedistilleerdproducenten en -importeurs tot het terugdringen van collectieve administratieve 
lasten en een meer kostenefficiënte branchevertegenwoordiging op zowel privaat- als 
publiekrechtelijk niveau. Het gevolg van dit alles was dat Joep Stassen vanaf september 2004 
zowel secretaris was van de Commissie Gedistilleerd als van de VIP. 
 
Wat bij de samenvoeging van de secretariaten van Commisie Gedistilleerd en VIP ook een rol 
speelde was dat aan producenten en importeurs van gedistilleerde dranken met ingang van 
2004 niet alleen een bestemmingsheffing werd opgelegd ten behoeve van het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting maar tevens een bestemmingsheffing ten 
behoeve van het Gedistilleerd Educatie- en Studiecentrum (GEEST). Dit educatie- en 
studiecentrum, dat werd ondergebracht in het Jenevermuseum te Schiedam, was bedoeld als 
“trefpunt voor geïnteresseerden en belanghebbenden” op het gebied van gedistilleerde 
dranken. Diverse activiteiten op het gebied van voorlichting en informatievoorziening – 
waaronder de workshop Smaak en geur, van jenever en whisky tot likeur – werden door de 
Commissie min of meer doorgeschoven naar GEEST en daarmee feitelijk in handen gelegd 
van het Jenevermuseum. Achteraf moet worden geconstateerd dat GEEST nooit echt van de 
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grond is gekomen en dat de bestemmingsheffing ten behoeve van GEEST verdacht veel weg 
had van een vorm van steunverlening aan het Jenevermuseum. 
 
Vanaf 2005 werd steeds duidelijker dat het politieke draagvlak voor het instandhouden van de 
product- en bedrijfschappen wankelde. Met name vanuit werknemersorganisaties werd sterk 
aangedrongen op een verdere clustering en samenvoeging van schappen en een duidelijker 
profilering van de schappen op het terrein van de factor arbeid. Anticiperend op een 
gedwongen opschaling of samenvoeging van de bestaande schappen – al dan niet gepaard 
gaande aan verschuivingen in het takenpakket – besloot de Commissie Gedistilleerd het eigen 
pand aan de Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) te verkopen. Een overweging die 
eveneens pleitte voor verkoop was dat veel arbeidsintensieve werkzaamheden inmiddels door 
de Commissie waren gestaakt (periodieke uitgave World Drink Trends), uitbesteed (allerhande 
statistieken) of doorgeschoven naar GEEST (voorlichting en informatievoorziening). Als gevolg 
van dit alles was reeds een aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand tot stand 
gekomen, waardoor de Commissie Gedistilleerd qua huisvesting toekon met veel minder 
ruimte. In april 2009 werd het pand Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) door de Commissie 
Gedistilleerd verkocht voor € 615.000. Enkele maanden later, in september 2009, verhuisde 
de Commissie Gedistilleerd naar Den Haag, waar kantoorruimte werd betrokken in het pand 
van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) aan het Stadhoudersplantsoen 12. Uiteraard 
verhuisde ook het secretariaat van de VIP mee naar de nieuwe locatie. 
 
Erg lang heeft de periode van inwoning bij het HPA niet geduurd. In december 2011 volgde 
een nieuwe verhuizing, ditmaal naar de locatie Dagelijkse Groenmarkt 3-5 in Den Haag (een 
deel van het oude stadhuis van Den Haag), alwaar sinds juli 2008 ook de Commissie 
Frisdranken en Waters en de Commissie Bier kantoor hielden. Ook deze tweede verhuizing 
hield verband met het politieke discours over de toekomst van de product- en bedrijfschappen. 
Op 5 oktober 2011 hadden de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten 
dat de publieke taken van de product- en bedrijfschappen aanzienlijk zouden worden 
ingeperkt. Als reactie op deze brief zette de Commissie Gedistilleerd een koers in die een 
verantwoorde afbouw van de activiteiten en een ontbinding van het Productschap Dranken 
mogelijk moest maken. Toen de Tweede Kamer op 14 december 2011 een motie aannam 
waarin de regering werd opgeroepen te komen met een voorstel tot opheffing van de product- 
en bedrijfschappen waren het Productschap Dranken en alle daaronder ressorterende 
commissies feitelijk reeds bezig hun werkzaamheden af te bouwen of over te dragen aan 
privaatrechtelijke brancheorganisaties. Dit proces werd versneld nadat het aantredende 
Kabinet Rutte II in het regeerakkoord van 29 oktober 2012 liet weten dat de product- en 
bedrijfschappen na 31 december 2013 geen activiteiten meer zouden mogen ontplooien. 
Ultimo 2014 hield de Commissie Gedistilleerd op te bestaan. Gedurende de laatste tweeënhalf 
jaar werd het voorzittterschap waargenomen door de heer J.M.J.J. de Keijzer (FNV 
Bondgenoten). 
 
 
Bond van Distillateurs in Nederland (bestaansjaren 1900-1918) en Bond van Distillateurs 
en Likeurstokers in Nederland (bestaansjaren 1918-1 926) 
 
Op 18 januari 1900 werd door een gezelschap Schiedamse, Rotterdamse en Delftse 
distillateurs de Bond van Distillateurs in Nederland opgericht. Aanleiding tot oprichting van 
deze bond waren de prijsnoteringen van moutwijn (een halffabrikaat dat verwerkt werd in 
jenever) aan de moutwijn- en korenbeurs te Schiedam. In deze officiële beursnoteringen 
waren niet de kosten verdisconteerd die distillateurs moesten maken voor de in- en verkoop 
van moutwijn. Omdat veel distillateurs zelf ook in moutwijn handelden hadden zij behoefte aan 
een alternatieve prijsnotering die boven die van de beurs lag. Het vaststellen van deze 
alternatieve prijsnotering was aanvankelijk de belangrijkste activiteit van de Bond. Voorzitter 
van de Bond werd distillateur Johannes Caspar Hermanus Kramers (1850-1917), directeur 
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van de Fa. Gebr. Kramers (Schiedam). Als administrateur van de Bond trad op Leendert 
Adrianus Christoffel Ingenhoes (1854-1915), in het dagelijks leven directiesecretaris van N.V. 
Distilleerderij v/h Simon Rijnbende & Zonen (Schiedam). Juridisch adviseur van de Bond was 
de Haagse advocaat Mr. Martinus Tels (1854-1924). Al spoedig na oprichting begon de Bond 
zich ook te buigen over andere zaken dan de moutwijnprijzen. Aan de Tweede Kamer werden 
diverse adressen gezonden, onder andere betreffende de herziening van de Drankwet en 
betreffende enkele voorgenomen verhogingen van de accijns op gedistilleerde dranken. 
Verder keerde de Bond zich tegen de door de Schiedamse gemeenteraad vastgestelde 
verordening tot regeling van de controle op de echtheid van Schiedamse jenever (1901). 
Ondanks deze en andere acties was de Bond niet erg zichtbaar, met name omdat een eigen 
secretariaatskantoor (‘bondsbureau’) en mededelingenblad (‘bondsorgaan’) ontbraken. In 
1902 trad voorzitter Kramers om gezondheidsredenen af. Ook zijn opvolgers Henricus 
Raijmundus Maria Antonius van Gent (1845-1922, directeur van de Schiedamse distilleerderij 
Fa. J.H. van Gent, bondsvoorzitter van 1902-1908) en Johannes Hendricus Maria Lutz (1850-
1939, directeur van de Rotterdamse distilleerderij Fa. Hoboken, De Bie & Co, bondsvoorzitter 
van 1908-1916) slaagden er niet in om de Bond zichtbaar te maken.  
 
Na het overlijden van administrateur Leendert Ingenhoes werd de administratie van de Bond in 
oktober 1915 ondergebracht bij de Schiedamse advocaat en procureur Mr. Martinus Maria van 
Velzen (1883-1951), die kantoor hield aan de Tuinlaan 60. Het idee om Van Velzen als 
administrateur aan te stellen was afkomstig van Simon Adrianus Maas (1880-1964), directeur 
van Simon Rijnbende & Zonen. Na het overlijden van Leendert Ingenhoes had Simon Maas, 
die in naam secretaris-penningmeester van de Bond was, zelf enige tijd noodgedwongen de 
rol van administrateur moeten vervullen. In 1916 volgden Maas’ promotie tot voorzitter van de 
Bond en Van Velzens benoeming tot secretaris-penningmeester. Onder leiding van dit jonge 
en vitale tweemanschap (door sommige leden spottend aangeduid als de Fa. Maas & Van 
Velzen) zou de zichtbaarheid van de Bond sterk toenemen. Vanaf januari 1917 trad de Bond 
naar buiten met een eigen orgaan, het Correspondentieblad van den Bond van Distillateurs in 
Nederland, en in maart 1918 werd een eigen bondsbureau geopend. Hiertoe was door de 
Bond een herenhuis aan de Lange Haven te Schiedam aangekocht van brander en distillateur 
Bernard Anton Jozef Wittkampf (1871-1945). De aankoop van deze behuizing was 
noodzakelijk omdat de administratieve werkzaamheden van de Bond in de loop van 1917 
aanzienlijk waren toegenomen evenals het aantal gehouden vergaderingen. Vanwege de 
Eerste Wereldoorlog werden spiritus en moutwijn, de twee belangrijkste grondstoffen voor de 
bereiding van gedistilleerde dranken, steeds schaarser. In nauw overleg met de spiritus- en 
moutwijnproducenten had de Bond daarom in oktober 1917 tot rantsoenering van deze 
grondstoffen besloten. Door de spiritus- en moutwijnproducenten werd hiertoe het Centraal 
Bureau voor de Verkoop van Technische Spiritus en Gedistilleerd (Delft) opgericht. Met de 
eerlijke verdeling van spiritus en moutwijn onder distillateurs en likeurstokers werd echter de 
Bond van Distillateurs in Nederland belast. De rantsoenering van spiritus en moutwijn ging 
gepaard met het vaststellen van maximumprijzen voor gedistilleerde dranken teneinde 
prijsopdrijving te voorkomen. De centrale rol die de Bond voor zichzelf opeiste bij de 
rantsoenering van grondstoffen en de prijsregulering van gedistilleerde dranken leidde ook tot 
een fusie met de Bond van Likeurstokers. Bij deze zusterorganisatie waren vooral distillateurs 
en likeurstokers aangesloten wier bedrijven gevestigd waren buiten de regio Schiedam-
Rotterdam-Delft. De fusie vond officieel plaats op 4 juni 1918 en het fusieproduct ging Bond 
van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland heten. Vanwege het toegenomen ledental werd 
het nieuwe bondsgebouw aan de Lange Haven 97 uitgebreid met een vergaderzaal, die 
gebouwd werd in de tuin van het pand. In april 1919 werd deze rijk gedecoreerde vergaderzaal 
officieel in gebruik genomen. De bestuursleden van de Bond lieten zichzelf vereeuwigen in de 
vorm van uit hout gesneden kopjes die de consoles sieren van de zoldering van de 
vergaderzaal. Overigens bracht secretaris Van Velzen ook zijn advocatenpraktijk onder in het 
pand aan de Lange Haven 97. Daartoe huurde hij enkele lokalen van de Bond met een aparte 
ingang aan de Vismarkt. Een kantoorgenoot en compagnon van Van Velzen was Mr. 
Ferdinand Bordewijk (1884-1965), die later vooral beroemdheid verwierf als literator. 
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Vooral dankzij de bemoeienis van de Bond bleef de winstgevendheid van de meeste 
distilleerderijen en likeurstokerijen – uitgezonderd de bedrijven die zich geheel op export 
toelegden – in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog redelijk op peil. Na de Eerste 
Wereldoorlog braken in de Nederlandse gedistilleerdindustrie echter zware tijden aan. In de 
export van jenever was reeds tijdens de oorlog behoorlijk de klad komen te zitten. Een 
naoorlogs herstel van deze export bleef uit doordat een toenemend aantal landen overging tot 
importbeperkingen en protectionistische maatregelen. Door de invoering van de prohibitie in 
de Verenigde Staten (1919) viel ook de belangrijke Amerikaanse exportmarkt weg. Op de 
binnenlandse markt deden accijnsverhogingen van april 1919 en januari 1921 de afzet en 
consumptie van gedistilleerde dranken sterk krimpen. Ten gevolge van al deze 
omstandigheden trad op de binnenlandse markt een verscherping van de concurrentie op. Een 
sterk neerwaartse prijsdruk leidde tot de roep om minimumprijsregelingen die de concurrentie 
in goede banen moesten leiden. De voornaamste inspanningen van de Bond waren er 
inderdaad op gericht om prijsbederf te voorkomen maar een groot probleem was dat veel 
grossiers in gedistilleerd zich weinig gelegen lieten aan de prijsvoorschriften van de Bond. 
 
Tot overmaat van ramp slaagde de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland er 
niet in om de eenheid te bewaren. Irritaties tussen bondsvoozitter Maas en secretaris-
penningmeester Van Velzen leidden in mei 1920 tot het vertrek van laatstgenoemde. Ook bij 
sommige distillateurs en likeurstokers riep de persoon van bondsvoorzitter Maas steeds meer 
weerstand op. De standpunten die Maas als voorzitter verkondigde – en in brochures liet 
verspreiden – werden lang niet door alle leden van de Bond gedeeld. Zo meende Maas dat 
distillateurs er beter aan deden in te zetten op winstgroei dan op volumegroei, aangezien 
binnenlandse volumegroei uiteindelijk neerkwam op een toename in de alcoholconsumptie. 
Zo’n toename was volgens Maas onwenselijk omdat het de drankbestrijders in de kaart 
speelde, die op dat moment ijverden voor een wijziging in de Drankwet die de invoering van 
plaatselijke keuze (drooglegging) mogelijk moest maken. In december 1921 splitste een groep 
ontevreden leden zich van de Bond af onder de naam Nederlandse Vereniging van 
Distillateurs en Likeurstokers (Nevedil). De druppel die de emmer had doen overlopen was 
een extra heffing welke aan de leden van de Bond werd opgelegd ter behoud van de 
bondsvoorzitter. Maas had zijn bedrijf N.V. Distilleerderij v/h Simon Rijnbende & Zonen, dat in 
financiële moeilijkheden was gekomen, in juli 1921 verkocht aan de N.V. Nederlandse Gist- en 
Spiritusfabriek (Delft). Niet meer werkzaam zijnde als distillateur bleek Maas alleen bereid zich 
voor de Bond te blijven inzetten als gesalarieerd voorzitter. Bovenop zijn salaris als 
bondsvoorzitter van ƒ 20.000 wist Maas een riante bonusregeling in de wacht te slepen. De 
heffing voor deze bonusregeling bedroeg ƒ 1 per hectoliter binnenlandse afzet jenever en 
brandewijn ad 50% alcohol. De bondsleden die niet bereid waren deze ‘gulden voor Maas’ te 
betalen verenigden zich in de Nevedil. Het eerste bestuur van de Nevedil bestond uit voorzitter 
Willem Joseph Hasekamp (1863-1938), directeur van de Fa. W. Hasekamp & Co. (Schiedam), 
vice-voorzitter Jan Hendrik Moltzer (1883-1951), directeur van de N.V. Amsterdamsche 
Likeurstokerij ’t Lootsje der Erven Lucas Bols, en secretaris-penningmeester Mr. M.M. van 
Velzen. Laatstgenoemde hield inmiddels weer kantoor op de Tuinlaan in Schiedam. 
 
Pogingen van zowel Bond als Nevedil om elk voor zich met een prijsregeling een bodem in de 
binnenlandse markt te leggen waren uiteraard gedoemd te falen. Uiteindelijk bleken beide 
brancheorganisaties op dit punt tot elkaar veroordeeld. Een eerste poging tot vorming van een 
gemeenschappelijke prijsregeling faalde in januari 1923. Bij deze prijsregeling was als derde 
partij de Nederlandse Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters (Bond van KR&S) 
betrokken. Onenigheid tussen Simon Maas en Abraham Staalman (1871-1935), secretaris van 
de Bond van KR&S, was waarschijnlijk de oorzaak van het falen van deze prijsregeling. De 
Bond van KR&S meende nog gelden tegoed te hebben van de Bond van Distillateurs en 
Likeurstokers in Nederland, voortvloeiende uit een eerdere overeenkomst die ten doel had om 
in eendrachtige samenwerking ook de groothandel te binden aan een prijsregeling. In 1925 
deden vertegenwoordigers van Bond en Nevedil opnieuw en poging om te komen tot een 
gezamenlijke minimumprijsregeling. Ditmaal was niet de Bond van KR&S maar de 
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Nederlandse Bond van Grossiers in Gedistilleerd als derde partij bij deze besprekingen 
betrokken. Het prijskartel dat door de twee distillateursbonden en de grossiersbond in de 
steigers werd gezet beperkte zich dan ook tot de groothandelsprijzen van de belangrijkste 
soorten Nederlands gedististilleerd. Na een lange reeks vergaderingen werd op 20 mei 1926 
de vereniging De Verenigde Distillateurs opgericht. Nagenoeg alle leden van de Bond werden 
tevens lid van De Verenigde Distillateurs. De leden van de Nevedil traden alleen en bloc toe 
tot De Verenigde Distillateurs. Kort daarop, in augustus 1926, ging de Bond van Distillateurs 
en Likeurstokers in Nederland failliet. Het faillissement was aangevraagd door de Bond van 
KR&S, dat nog steeds een tegoed in zijn boeken had staan voortvloeiende uit de door Maas 
en Staalman gesloten samenwerkingovereenkomst. Overigens meldde ook Simon A. Maas, in 
1925 afgetreden als voorzitter, zich als schuldeiser bij de curator. Hij meende nog recht te 
hebben op de bonusregeling die hem in 1921 was toegezegd. Ten gevolge van het 
faillissement werd het bondsbureau aan de Lange Haven 97 door de curator verkocht aan de 
Stichting Het Gereformeerd Jeugdhuis. In de burelen waar voorheen Van Velzen en Bordewijk 
hun advocatenpraktijk hadden uitgeoefend nam een notaris zijn intrek. De uit 1919 daterende 
vergaderzaal ging dienst doen als kerkruimte voor het Leger des Heils en enkele andere kleine 
kerkgenootschappen. 
 
 
De Ver(e)enigde Distillateurs (bestaansjaren 1926-1 991) 
 
Na het faillissement van de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland werd 
kartelorganisatie De Verenigde Distillateurs als vanzelf de meest representatieve organisatie 
van Nederlandse distillateurs en likeurstokers. Weliswaar bleef ook de in december 1921 
opgerichte Nevedil als brancheorganisatie en belangenvereniging voortbestaan maar het 
aantal leden was te beperkt om de Nevedil werkelijk als representatief te doen laten gelden. 
Vermoedelijk heeft de Nevedil vooral gefunctioneerd als een organisatie waarin marktleider 
Erven Lucas Bols met enkele andere belangrijke distilleerderijen vooroverleg voerde ten 
aanzien van het prijsoverleg en andere zaken die in de vereniging De Verenigde Distillateurs 
aan de orde kwamen. Mr. M.M. van Velzen heeft tot aan zijn overlijden in 1951 het 
secretariaat van de Nevedil gevoerd. Na zijn overlijden werd het secretariaat voortgezet door 
zijn zoon en compagnon Mr. Adrianus Franciscus Antonius (Dik) van Velzen (1915-1996), 
totdat begin 1960 werd besloten de Nevedil volledig in De Verenigde Distillateurs te laten 
opgaan. Hoe dan ook kan geconstateerd worden dat Nevedil en De Verenigde Distillateurs 
voor het oog van de buitenwereld al vanaf 1926 gezamenlijk optraden. Het meest zichtbaar 
gebeurde dat in de jaren dertig, toen Nevedil en De Verenigde Distillateurs eendrachtig actie 
voerden tegen het accijnsbeleid van de Nederlandse regering. Beide organisaties wisten veel 
publiciteit te genereren met de uitgave van Een bloemlezing uit de onderwereld (1935). In 
deze uitgave werd de Nederlandse regering opgeroepen door middel van een accijnsverlaging 
een einde te maken aan de destijds wijdverbreide clandestiene stook- en smokkelpraktijken. 
 
In maart 1929 werd door De Verenigde Distillateurs een minimumprijsreglement uitgevaardigd 
dat redelijk is nageleefd en gedurende de crisisjaren de scherpste kantjes van de 
prijsconcurrentie heeft weten te verzachten. Het prijsreglement werd met ingang van 1935 
aangevuld met een zogenaamd quotecontract, wat in wezen een contingenteringskartel was. 
Prijs- en contingenteringskartel hebben tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
gefunctioneerd maar verloren met de invoering van de rantsoenering van gedistilleerde 
dranken (april 1941) hun reden van bestaan. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd 
opnieuw een prijsreglement ingevoerd. Over de herinvoering van het quotecontract kon echter 
geen overeenstemming worden bereikt. 
 
De door De Verenigde Distillateurs gehanteerde grossiersprijzen vielen uiteen in drie 
categorieën. De grossiers die waren aangesloten bij de Nederlandse Bond van Grossiers in 
Gedistilleerd genoten de hoogste korting. Deze grossiers werden, naar de kleur van de 
prijscouranten die voor hen waren bestemd, aangeduid als gele grossiers. Voor de niet-
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aangeslotenen bij de Nederlandse Bond van Grossiers in Gedistilleerd, de zogenaamde 
blauwe grossiers, golden minder gunstige prijzen. Deze prijzen werden genoteerd en verspreid 
in prijscouranten gedrukt op blauw papier. Tenslotte waren er nog prijscouranten op wit papier 
met prijzen voor kleinhandelaren die wegens grote afname aan grossiers waren gelijk te 
stellen. Deze categorie stond ook wel bekend als kleine grossiers. Vanaf 1957 werden alle 
prijscouranten gedrukt op wit papier. Aanvankelijk bleef men nog spreken van gele, blauwe en 
kleine grossiers, later raakten de termen A-, B- en C-grossiers in zwang. 
 
Het voorzitterschap van De Verenigde Distillateurs viel lange tijd (1930-1957) toe aan Cees 
Dirkzwager, terwijl Nico van Moorsel ongeveer even lang (1926-1953) als secretaris optrad. 
Voor de daadwerkelijke secretariaatsvoering en administratie van de vereniging werd 
aanvankelijk een beroep gedaan op Mr. M.M. van Velzen. Diens kantoor aan de Tuinlaan 
deed in elk geval tot 1929 dienst als secretariaatsbureau van De Verenigde Distillateurs. 
Vermoedelijk werd echter in 1930 of kort daarna kantoorruimte betrokken in een pand dat 
eigendom was van de N.V. Schiedamsche Distilleerderijen (producent van Giraf jenever) aan 
de Lange Haven 57 te Schiedam. Rond dezelfde tijd dat het secretariaatsbureau van De 
Verenigde Distillateurs verplaatst werd naar dit pand begon de Haagse advocaat en procureur 
Mr. Marius Johannes Albert Steenhuis (1891-1965) op te treden als juridisch adviseur van De 
Verenigde Distillateurs. Nadat Nico van Moorsel in december 1953 om gezondheidsredenen 
zijn secretarisfunctie had opgegeven trad juridisch adviseur Steenhuis gedurende enkele jaren 
ook op als waarnemend secretaris. 
 
In 1958, kort voor zijn pensionering, droeg Steenhuis het secretariaat van De Verenigde 
Distillateurs over aan Drs. Petrus Michel (Piet) Pauw (1910-1991). De econoom Pauw was 
medefirmant van een door Gerardus Johannes (Gerard) Teppema (1900-1965) opgericht 
secretariaats- en adviesbureau te Den Haag. De klanten van Bureau G.J. Teppema waren 
brancheorganisaties, beroepsorganisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van 
waarborgfondsen en erkenningsregelingen. Een belangrijke klant van Bureau Teppema was 
de Vereniging van Sigarettenfabrikanten in Nederland (VSN), waarvoor Piet Pauw optrad als 
secretaris/directeur. Hoewel Pauw voor De Verenigde Distillateurs min of meer dezelfde 
werkzaamheden verrichtte als voor de VSN, mocht hij zich officieel tooien met de titel van 
voorzitter van De Verenigde Distillateurs. Dat Pauw niet tot secretaris maar tot voorzitter werd 
benoemd, was omdat door het overlijden van Cees Dirkzwager ook de positie van voorzitter 
vacant was. Bovendien bleven kantoor en administratie van De Verenigde Distillateurs 
gevestigd in het pand aan de Lange Haven 57. In fysieke zin werd de secretariaatsvoering dus 
niet verplaatst naar Bureau Teppema (zoals bijvoorbeeld wel het geval was met het 
secretariaat van de VSN). Onder leiding van voorzitter Piet Pauw verhuisde het secretariaat 
van De Verenigde Distillateurs in januari 1963 wel naar een eigen pand, waarmee een einde 
kwam aan de inwoning bij de N.V. Schiedamsche Distilleerderijen. Dit pand gelegen aan de 
Nieuwe Haven 125 te Schiedam was door De Verenigde Distillateurs aangekocht voor ƒ 
60.000. 
 
In het zicht van zijn pensioen droeg Piet Pauw zijn werkzaamheden eind 1974 over aan Mr. 
R.L.J. (Rob) Toet (1942). Laatstgenoemde, eveneens firmant van Bureau Teppema, voerde 
officieel de titel van directeur. De rol van secretaris werd vanaf het midden van de jaren zestig 
vervuld door Petronella Johanna Margaretha (Nel) van Geem-van Meurs (1921-1989), die 
reeds vanaf eind jaren dertig werkzaam was op het secretariaat van De Verenigde 
Distillateurs. Nel van Geem-van Meurs was bovendien de echtgenote van waarnemend PGD-
secretaris Henk van Geem. Daardoor deed zich vanaf 1976 de bijzondere situatie voor dat de 
secretariaten van De Verenigde Distillateurs en het PGD de facto samen kwamen in het 
echtpaar Van Geem. Overigens keerden in de jaren zeventig steeds meer producenten De 
Verenigde Distillateurs de rug toe omdat zij in de snel veranderende markt – opkomst van 
discountslijterijen en parallelimport van gedistilleerd – een eigen prijsbeleid wensten te voeren. 
Daarmee werd het prijsreglement van De Verenigde Distillateurs feitelijk een dode letter.  
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Op verzoek van De Verenigde Distillateurs ondernam Louis van Son in 1979 op persoonlijke 
titel (dus uitdrukkelijk niet in zijn hoedanigheid als PGD-voorzitter) een poging een nieuwe 
minimumprijsregeling voor jonge jenever en vieux tot stand te brengen. Nadat Van Sons 
poging om zo’n minimumprijsregeling van de grond te krijgen was mislukt, werd door een elftal 
producenten van jonge jenever en vieux een contingenteringskartel (quoteringsregeling) 
opgezet onder de noemer Vereniging van Nederlandse Gedistilleerdfabrikanten (VNG). Het 
secretariaat van dit kartel werd eveneens gehuisvest in het pand Nieuwe Haven 125. Nel van 
Geem-van Meurs werd benoemd tot secretaris. Het contingenteringskartel was ontworpen 
door Raadgevend Bureau Berenschot B.V. (Utrecht), dat in 1978 en 1979 soortgelijke kartels 
voor de vruchtenwijnfabrikanten en de frisdrankenindustrie in de steigers had gezet. Voor 
zover bekend vonden de vergaderingen van de VNG plaats aansluitend op die van De 
Verenigde Distillateurs. Het contingenteringskartel VNG werd keurig aangemeld bij het 
Ministerie van Economische Zaken. 
 
In 1981 werd Rob Toet als directeur van De Verenigde Distillateurs (en vermoedelijk ook als 
directeur van de VNG) opgevolgd door Rob Basart. Onder Basarts leiding vond een 
reorganisatie plaats waarbij het eigen pand van De Verenigde Distillateurs aan de Nieuwe 
Haven 125 te Schiedam werd afgestoten. De secretariaten van De Verenigde Distillateurs en 
de VNG, alsmede dat van de inmiddels ‘inwonende’ Algemene Vereniging van Distillateurs en 
Likeurstokers (AVDL), werden in 1982 overgebracht naar het kantoor van Basarts werkgever 
Bureau Teppema in Den Haag. Om praktische en financiële redenen verhuisde ook het 
secretariaat van de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende Dranken 
(FAVAD) in 1983 naar Bureau Teppema. In 1991 volgde een nieuwe reorganisatie waarbij de 
kartelorganisaties De Verenigde Distillateurs en VNG alsmede de brancheorganisaties AVDL 
en FAVAD onder één en dezelfde noemer werden samengebracht: Nederlandse 
Gedistilleerdunie (NGU). 
 
 
Sectie Spiritus (bestaansjaren 1939-1951)  
 
Met het oog op een eerlijke verdeling van de grondstoffen spiritus (melassealcohol) en 
moutwijn in oorlogstijd werd op 13 oktober 1939 door de Minister van Economische Zaken 
krachtens de zogenaamde Spiritusbeschikking een Sectie Spiritus ingesteld. De 
werkzaamheden van de Sectie Spiritus bestonden uit het monitoren van de productie van 
spiritus en moutwijn en het afgeven van vergunningen voor de aan- en verkoop van deze 
grondstoffen. De Sectie Spiritus maakte aanvankelijk onderdeel uit van het Rijksbureau voor 
Chemische Produkten (RCP) maar aangezien veruit de meeste vergunninghouders 
distilleerderijen en likeurstokerijen waren, werd de Sectie Spiritus per 1 november 1940 
overgeheveld naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RVO). De 
werkzaamheden van de Sectie Spiritus werden uitgevoerd door het Spiritusverkoopkantoor 
Bergen op Zoom-Delft (SVK). Het SVK (1919-1984) was het verkoopsyndicaat van de twee 
grootste Nederlandse producenten van melassealcohol, te weten de N.V. Nederlandsche Gist- 
en Spiritusfabriek (Delft) en de N.V. Zuid-Nederlandsche Spiritusfabriek (Bergen op Zoom). 
SVK-directeur George Lodewijk Marinus Franck (1885-1942) werd tevens directeur van de 
Sectie Spiritus. In augustus 1941 werden door de Sectie Spiritus gedetailleerde voorschriften 
vastgesteld voor de toewijzing van gedistilleerde dranken aan groothandels, horeca- en 
slijterijbedrijven. De uitvoering van deze voorschriften werd gedelegeerd aan het 
Rantsoeneringsbureau voor Gedistilleerde Dranken (RGD) te Schiedam. Na de oorlog kwam 
de Sectie Spiritus te ressorteren onder de Afdeling Agrarische Handel en Nijverheid van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (LVV). De productie van en handel in 
spiritus en moutwijn hebben tot 9 juli 1951 onder toezicht gestaan van de Sectie Spiritus. Op 
laatstgenoemde datum werd de Spiritusbeschikking ingetrokken. Ultimo 1951 kwam als 
vanzelf ook een eind aan de Sectie Spiritus. 
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Centraal Verbond van Distillateurs en Likeurstokers  (bestaansjaren 1953-1956) 
 
Diepgaand verschil van mening over de vraag waar het secretariaat zou moeten worden 
ondergebracht van een her op te richten ‘vrije vereniging’ ter vervanging van de drie 
Woltersomse organen voor distillateurs en likeurstokers (Ondervakgroep Distilleerderijen van 
Niet- of Lichtgezoete Dranken, Ondervakgroep Exportdistilleerderijen en Ondervakgroep 
Distilleerderijen van Likeuren met een alcoholgehalte van meer dan 15%), leidde begin jaren 
vijftig tot het ontstaan van twee vrije verenigingen: de Unie van Distillateurs en Likeurstokers 
(kortweg aangeduid als de Unie, opgericht op 2 oktober 1952) en het Centraal Verbond van 
Distillateurs en Likeurstokers (Cevedil, opgericht 1 mei 1953). 
 
Leidende figuur binnen de Unie was distillateur Cees Dirkwager. Aangezien Dirkzwager grote 
bezwaren had tegen VGD-secretaris Johan van Lanschot Hubrecht, die hij in enkele 
belangrijke dossiers een te eigenmachtig optreden verweet, wenste hij de vrije vereniging 
onder geen beding onder te brengen in het kantoorpand van de VGD te Schiedam 
(Westmolenstraat 2). Een aantal collega-distillateurs volgde hem in deze redenering. Het 
secretariaat van de Unie werd toevertrouwd aan advocate Mr. Ernestine Maria (Tineke) Uhl 
(1913-1969), die werkzaam was ten kantore van advocaat en procureur Mr. Marius Steenhuis 
te Den Haag (Parkstraat 73). De keuze voor dit kantoor lag nogal voor de hand aangezien 
Steenhuis als raadsman optrad van kartelorganisatie De Verenigde Distillateurs, waarvan 
Dirkzwager voorzitter was. Daarbij had Steenhuis in de achterliggende jaren het secretariaat 
van twee van de drie Ondervakgroepen gevoerd.  
 
Het Centraal Verbond van Distillateurs, dat in de aanloop van zijn ontstaan bij wijze van 
compromis nog secretariaat had gehouden ten kantore van advocaat en procureur Mr. A.F.A. 
van Velzen te Schiedam (Tuinlaan 108), vond vanaf mei 1953 inderdaad domicilie in het 
kantoorpand van de VGD. Als Cevedil-secretaris trad echter niet Johan van Lanschot 
Hubrecht maar diens rechterhand Jan van Winkelhof op. Nadat Van Lanschot Hubrecht  een 
betrekking had aanvaard als algemeen secretaris van de Nederlandse Maatschappij van 
Handel en Nijverheid (1954) en daarmee geen storende factor meer was in de machtstrijd 
tussen de twee vrije verenigingen, groeiden Unie en Cevedil snel naar elkaar toe. Wat betreft 
de Nederlandse gedistilleerdmarkt vertegenwoordigden Unie en Cevedil elk ongeveer 40% 
van de binnenlandse afzet maar wat betreft de gedistilleerdexport was de Cevedil duidelijk 
veel representatiever (iets meer dan 90% van exportvolume) dan de Unie (iets minder dan 
10% van exportvolume). Dat kwam omdat vrijwel alle grote exportdistilleerderijen (N.V. Erven 
Lucas Bols, N.V. J.H. Henkes’ Distilleerderij, de distilleerderijen gelieerd aan de N.V. 
Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek) lid waren van de Cevedil. Vanaf september 
1956 gingen Unie en Cevedil samen verder onder de naam Algemene Vereniging van 
Distillateurs en Likeurstokers (AVDL). 
 
 
Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstok ers (bestaansjaren 1956-1991) 
 
Bij de fusie van Unie en Cevedil tot AVDL werd gekozen voor een secretariaat dat los stond 
van het PGD. Het secretariaat van de AVDL werd aanvankelijk ondergebracht bij advocaat en 
procureur Tineke Uhl te Den Haag (Parkstraat 73). Zij heeft het AVDL-secretariaat net iets 
langer dan twee jaar onder haar hoede gehad. Nadat zij per 1 november 1958 een functie bij 
de gemeente Rotterdam aanvaardde, bleef de positie van secretaris enige tijd oningevuld. Pas 
op 9 maart 1960 werd een nieuwe secretaris benoemd in de persoon van advocaat en 
procureur Mr. A.F.A. van Velzen. Deze had juist de Nevedil, waarvan hij sinds 1951 het 
secretariaat had gevoerd, zien opgaan in De Verenigde Distillateurs. In 1970 kwam een fusie 
tot stand tussen het Schiedamse advocatenkantoor van Van Velzen en de Rotterdamse 
advocatenkantoren van Mr. Abraham Sebastiaan (Ab) Nolst Trenité (1925) en Mr. Dirk 
Abraham Hoogenraad (1903-1986). Tengevolge van deze fusie verhuisde het secretariaat van 
de AVDL van Tuinlaan 108 te Schiedam naar het kantoor van de nieuwe maatschap Nolst 
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Trenité, Hoogenraad & Van Velzen aan de Eendrachtsweg 61 te Rotterdam. Ook de 
secretariaten van de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende en Alcoholvrije 
Dranken (FAVAD) en de Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en 
Likeuren (GROHAD) – beiden onder de hoede van Hoogenraad – vonden hier onderdak. In 
1974 verhuisde de maatschap Nolst Trenité, Hoogenraad & Van Velzen naar het voormalige 
Gerzongebouw aan de Korte Hoogstraat 30 te Rotterdam. De secretariaten van AVDL, 
FAVAD en GROHAD verhuisden mee. 
 
In de eerste twintig jaar van haar bestaan is de AVDL als brancheorganisatie niet erg zichtbaar 
geweest. Een dominerende rol binnen de ‘Algemene Vereniging’ werd gespeeld door 
voorzitter Johannes Pieter (James) Coebergh (1906-1977), eigenaar van Coebergh’s 
Distilleerderij N.V. (Schiedam). Coebergh, die tevens vice-voorzitter was van het PGD, gaf er 
de voorkeur aan zaken binnen het PGD aan te kaarten en af te handelen, vermoedelijk omdat 
het PGD-secretariaat over veel meer tijd, mankracht en middelen beschikte dan AVDL-
secretaris Van Velzen. In de praktijk functioneerde het AVDL daardoor als de privaatrechtelijke 
bijwagen van het PGD. Tot één van de weinige zaken die exclusief op het conto van de AVDL 
kunnen worden bijgeschreven behoorde de invoering van een overwerkregeling voor het 
personeel van distilleerderijen (1962). Een jaarlijks terugkerende activiteit was het vaststellen 
van de datum waarop distillateurs met de uitlevering van de bessenjenever nieuwe oogst 
mochten beginnen. 
 
Toen Coebergh wegens zijn verslechterende gezondheid begin 1977 niet langer het 
voorzitterschap van de AVDL kon bekleden en hij in september van dat jaar overleed, werd 
binnen de AVDL een werkgroep herstructurering geformeerd. Deze werkgroep kreeg de 
opdracht te onderzoeken hoe de AVDL zich scherper kon profileren en een meer 
onafhankelijke koers van het PGD kon gaan varen. De werkgroep herstructurering kwam tot 
de voorspelbare conclusie dat de AVDL behoefte had aan een onafhankelijke (dat wil zeggen 
niet-bedrijfsgebonden) voorzitter, aan een fulltime secretaris en aan een ‘eigen’ 
secretariaatskantoor. Uitvoering gevend aan de wens tot herstructurering werd het secretariaat 
per 1 oktober 1978 ondergebracht in het pand Nieuwe Haven 125 te Schiedam, dat eigendom 
was van de (kwijnende) kartelorganisatie De Verenigde Distillateurs. Aangezien de 
ledenbestanden van AVDL en De Verenigde Distillateurs grotendeels samenvielen was de 
koppeling van beide secretariaten geen onlogisch arrangement. De taakverdeling tussen 
AVDL en De Verenigde Distillateurs was helder: De Verenigde Distillateurs gingen over de 
binnenlandse grossiersprijzen en de AVDL over alle andere zaken. Als nieuwe (fulltime) 
secretaris van de AVDL werd Jhr. Mr. J.E.H. (Justus) Clifford Kocq van Breugel (1943) 
aangetrokken. Scheidend secretaris Van Velzen werd vanwege zijn onafhankelijke positie het 
voorzitterschap aangeboden. 
 
Het eigen – zij het met De Verenigde Distillateurs gedeelde – secretariaatskantoor te 
Schiedam bracht de AVDL echter niet de door de leden gewenste profilering. Secretaris 
Clifford Kocq van Breugel vertrok al na een jaar, waarna de secretarispositie vacant bleef en 
min of meer door voorzitter Van Velzen werd waargenomen. In 1982 ging Van Velzen met 
pensioen en besloten De Verenigde Distillateurs hun kantoorpand aan de Nieuwe Haven 125 
te verkopen. De organisaties die hier waren gehuisvest – behalve De Verenigde Distillateurs 
ook de AVDL en de Vereniging van Nederlandse Gedistilleerdfabrikanten (VNG) – brachten 
daarop hun secretariaten en administraties over naar het kantoor van Bureau Teppema B.V. in 
Den Haag. In 1983 besloot de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende 
Dranken (FAVAD) haar secretariaat eveneens onder te brengen bij Teppema. 
Bestuursvergaderingen van alle genoemde verenigingen vonden nadien in de regel plaats bij 
Teppema, aanvankelijk in de villa waarin Teppema kantoor hield aan de Benoordenhoutseweg 
43 in Den Haag maar vanaf 1986 in de vestiging van Moret Ernst & Young (waarvan Teppema 
sinds 1978 een zelfstandig onderdeel vormde) aan de Wassenaarseweg 80 in Den Haag. 
Teppema-directeur Basart trad op als secretaris/directeur van alle genoemde branche- en 
kartelorganisaties. 
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Vereniging Nederlandse Gedistilleerdunie (bestaansj aren 1991-2003) en Stichting 
Vrienden van de NGU in oprichting (bestaansjaren 20 00-2001) 
 
In 1991 besloten de branche- en kartelorganisaties waarvan Teppema het secretariaat voerde 
voortaan onder één gemeenschappelijk noemer naar buiten te treden: Nederlandse 
Gedistilleerdunie (NGU). Deze naam werd overigens al sinds 1983 door de AVDL gevoerd als 
alternatieve benaming. Vanwege de slechte bereikbaarheid van het kantoor in Den Haag, 
verhuisde Teppema – en daarmee ook het secretariaat van de NGU – in maart 1993 naar de 
vestiging van Moret Ernst & Young in Utrecht (Varrolaan 100). Vanaf 1998 opereerde 
Teppema niet langer onder eigen naam maar onder de vlag van Ernst & Young Consulting 
B.V. (als de adviesgroep Branchesamenwerking). Na de overname van de adviestak van Ernst 
& Young door het Franse automatiseringsbedrijf Cap Gemini (2000) luidde de naam Cap 
Gemini Ernst & Young Nederland B.V. (Utrecht). NGU-secretaris/directeur Rob Basart droeg 
zijn functie ultimo 1999 over aan zijn jongere collega Drs. B.H. (René) van der Steeg (1966). 
Omdat uit kostenoverwegingen inmiddels was besloten de NGU te laten fuseren met de 
Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde Dranken, heeft Van der Steeg zich vooral bezig 
gehouden met de afwikkeling van de NGU. Nadat NGU en VI(GD) zich in december 2001 
formeel hadden aaneengesloten tot de Vereniging van Nederlandse Importeurs en 
Producenten van Gedistilleerde Dranken (VIP) werd de NGU te slapen gelegd en vervolgens 
medio 2003 geliquideerd. 
 
In de ruim tien jaar van haar bestaan heeft de NGU zich vooral bezig gehouden met 
voorlichting en propaganda voor Nederlands gedistilleerd, met de definities van jenever en 
andere gedistilleerde dranken en met fiscale kwesties. Voor deze issues waren aparte 
werkgroepen geformeerd. Tussen NGU en PGD vond een hoge mate van taakafstemming 
plaats. PGD-beleidsmedewerkers hadden zitting in de werkgroepen die opereerden onder 
auspiciën van de NGU. De PGD-secretaris was op uitnodiging veelal aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen van de NGU. Omgekeerd nam de NGU in het algemeen bestuur van 
het PGD vier zetels en in het dagelijks bestuur van het PGD één zetel in. Uit het periodiek 
overleg tussen de NGU en het PGD in de NGU Werkgroep Voorlichting is in 1995 de Stichting 
Het Jenevergenootschap voortgekomen. De werkzaamheden van deze stichting, die naar buit 
trad onder de naam Genevergenootschap, bestonden onder andere uit het benoemen van 
jeneverambassadeurs en het verheffen van bepaalde horecagelegenheden tot erkende 
jenevercafé’s. De financiering van het Genevergenootschap gebeurde vanuit de NGU. Niet 
onvermeld mag blijven dat de NGU een zeer actieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming 
van de Stichting Museum De Gekroonde Brandersketel (Schiedam), dat in 1996 haar deuren 
opende voor het publiek. Ook aan de financiering van de exploitatiekosten van dit museum 
heeft de NGU in aanzienlijke mate bijgedragen. 
 
Onder de vlag van de NGU opereerden ook enkele secties. De Sectie Zwak Gedistilleerd was 
de voortzetting van de FAVAD. De Secties Sterke Merken en Private Label waren feitelijk de 
voortzetting van de quoteringsregeling die eerder onder de naam VNG had geopereerd. Voor 
zover bekend heeft deze quoteringsregeling tot ver in de jaren negentig gefunctioneerd. 
 
De NGU liet net als voorloper AVDL haar contributies heffen en innen door het PGD. Ten 
behoeve van de NGU voerde het PGD ook diverse maandelijkse enquêtes uit: naar de 
binnenlandse afzet van sterk gedistilleerde dranken, naar de binnenlandse afzet van zwak 
gedistilleerde dranken en naar de binnenlandse afzet van een aantal jenevermerken.  
 
Een aantal leden van de NGU participeerde sinds 1992 in de Stichting Activiteiten 
Slijtersbranche (STAS), een vanuit de slijterijsector opgezette organisatie die tot doel had de 
verkoop te bevorderen van Nederlands gedistilleerd. Toen de STAS begin 2000 ter ziele ging 
besloot het bestuur van de NGU tot oprichting van de Stichting Vrienden van de NGU. Deze 
stichting moest gelden bijeenbrengen om een imagocampagne te financieren voor Nederlands 
gedistilleerd. Aan de tien NGU-leden die voorheen participeerden in de STAS werd hiertoe 
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door het PGD een heffing opgelegd. Uiteindelijk werd het plan voor een afzonderlijke Stichting 
Vrienden van de NGU toch weer afgeblazen (januari 2001) waarna de geïnde gelden werden 
overgemaakt naar de NGU. 
 
 
Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeu ren (bestaansjaren 1942-1954), 
Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedis tilleerd en Likeuren 
(bestaansjaren 1950-2005) en Stichting Onderwijs Va kbekwaamheid voor de 
Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren (bestaansj aren 1950-1978)  
 
De in mei 1942 ingestelde Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren was een 
onderdeel van de ‘Woltersomse’ Vakgroep Groothandel in Alcoholhoudende en Alcoholvrije 
Dranken. De Ondervakgroep was in wezen de publiekrechtelijke opvolger van de Nederlandse 
Bond van Grossiers in Gedistilleerd, die op last van de bezetter werd opgeheven. Het 
secretariaat van de Ondervakgroep werd gevoerd door de Rotterdamse advocaat en 
procureur Mr. Dr. Dirk Abraham Hoogenraad (1903-1987), die kantoor hield aan de Coolsingel 
75. 
 
Per 1 januari 1950 werd een nieuwe privaatrechtelijke brancheorganisatie opgericht onder de 
naam Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeuren (GROHAD), 
waarvan Hoogenraad eveneens de secretaris werd. De heroprichting van een vrije vereniging 
betekende niet dat de Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren gelijktijdig 
werd opgeheven. Deze opheffing kreeg pas in 1954 haar beslag. De reden daarvan was dat  
de Ondervakgroep vanwege haar publiekrechtelijk karakter alle beroepsgenoten verenigde en 
vanuit die positie ijverde om de toegang tot het beroep te reguleren. Met het oog daarop 
wenste de Ondervakgroep de groothandel in gedistilleerd en likeuren onder de vigeur van de 
Vestigingswet Bedrijven 1954 te brengen. Alle verzoeken hiertoe gericht aan de regering 
faalden echter. De enige manier waarop de toegang tot het beroep enigszins kon worden 
gereguleerd was door middel van het Erkenningsreglement groothandel in gedistilleerde 
dranken (1948) en het latere Erkenningsreglement groothandelaren in en importeurs van 
gedistilleerde dranken (1952). Deze erkenningsreglementen waren op verzoek van de 
Ondervakgroep uitgevaardigd door de VGD. Wie een erkende groothandel in gedistilleerd en 
likeuren wenste te beginnen of voort te zetten, diende hiertoe een schriftelijke cursus 
vakbekwaamheid te volgen. Deze cursus werd verzorgd door de Stichting Onderwijs 
Vakbekwaamheid voor de Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren, waarvan Hoogenraad 
eveneens de secretaris was. 
 
Medio 1961 werd op last van de Commissie Adviezen Vestigingsregelingen van de Sociaal-
Economische Raad het Erkenningsreglement groothandelaren in en importeurs van 
gedistilleerde dranken ingetrokken. Daarmee verviel ook de bestaansreden van de cursus 
vakbekwaamheid. De laatste examens waren in mei 1961 gehouden. De Stichting Onderwijs 
Vakbekwaamheid voor de Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren werd overigens pas ultimo 
1978 geliquideerd. 
 
In 1970 ging de advocatenpraktijk van Hoogenraad op in de maatschap Trenité, Hoogenraad 
& Van Velzen, die aanvankelijk kantoor hield in een pand aan de Eendrachtsweg 61 in 
Rotterdam en in 1974 neerstreek in het voormalige Gerzongebouw aan de Korte Hoogstraat 
30 in Rotterdam. Toen de 75-jarige Hoogenraad – die overigens een principiële 
geheelonthouder was – zich in 1978 uit de maatschap terugtrok werd het secretariaat van de 
GROHAD door Hoogenraad per 1 januari 1979 overgedragen aan Drs. Cornelis Johannes 
(Cees) Kievit (1925-1999). Laatstgenoemde was tevens secretaris van de Algemene 
Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Dranken (BBM). Deze 
brancheorganisatie bezat een kantoorpand aan de Heemraadssingel 167 te Rotterdam. 
Verreweg de meeste GROHAD-leden oefenden tevens de groothandel in bier en frisdranken 
uit en waren vanuit die hoedanigheid lid van de Kring Groothandel van de BBM. Vanwege de 
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ledenoverlap tussen GROHAD en BBM was het dus begrijpelijk dat het GROHAD-secretariaat 
bij de BBM werd ondergebracht. Een andere optie die vermoedelijk is overwogen, is het 
GROHAD-secretariaat onder te brengen bij het PGD in Schiedam. Dat niet voor deze laatste 
optie is gekozen zal zijn voortgevloeid uit de wens van veel groothandelaren om enige 
distantie te bewaren ten opzichte van het PGD, dat gedomineerd werd door de producenten 
van gedistilleerd en likeuren. 
 
Onder de vleugels van de BBM verviel de GROHAD tot een vereniging die nauwelijks nog 
activiteiten ontplooide. Eind jaren negentig van de twintigste eeuw werd een vergeefse poging 
gedaan de GROHAD nieuw leven in te blazen, door grote slijterijketens als Mitra en Gall & Gall 
bij de vereniging te betrekken. Per 1 januari 2006 ging de GROHAD op in de Vereniging van de 
Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), wat weer een 
voorzetting was van de Kring Groothandel van de BBM. 
 
 
Sectie Import Gedistilleerd en Likeuren (bestaansja ren 1943-1953) en Vereniging van 
Importeurs van Gedistilleerde Dranken (bestaansjare n 1950-2001) 
 
De in september 1943 ingestelde Sectie Import Gedistilleerd en Likeuren was een onderdeel 
van de Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren. De Sectie Import 
Gedistilleerd en Likeuren was opgericht om de belangen te behartigen van de Nederlandse 
importeurs van buitenlands gedistilleerd (cognac, whisky, rum, arak, etc.). Op dit specifieke 
terrein was voor de oorlog geen representatieve brancheorganisatie actief. Vandaar dat het 
secretariaat van de Sectie werd ondergebracht bij de Raad voor de Voedselvoorziening. De 
secretaris van genoemde Raad, de econoom Drs. Hendrik Willem (Hans) Pleiter (1903-1980), 
trad ook op als secretaris van de Sectie. Met ingang van 1947 werd het secretariaat van de 
Sectie ondergebracht bij de Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken. VGD-secretaris Johan van 
Lanschot Hubrecht heeft daardoor meer dan drie jaar ook het secretariaat van de Sectie 
Import Gedistilleerd en Likeuren gevoerd. 
 
In april 1950 werd door de importeurs van buitenlands gedistilleerd een vrije vereniging 
opgericht: de Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde Dranken (VIGD of kortweg VI). 
Vanaf dat moment vielen Sectie en Vereniging bestuurlijk samen, tot aan de formele opheffing 
van de Sectie in 1953. De VI(GD) deelde van aanvang af een secretariaatsbureau met de 
enkele weken eerder heropgerichte Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren 
(CVNW). Secretaris van VI(GD) en CVNW was de Amsterdamse advocaat en procureur Mr. 
Jan Verkerk (1910-1983), wiens kantoor gevestigd was in het pand Herengracht 388. In 
december 1955 verhuisden VI(GD) en CVNW naar een eigen kantoorpand aan de Van 
Eeghenlaan 27. Dat beide verenigingen een gezamenlijk secretariaatsbureau voerden vloeide 
voort uit het gegeven dat veel wijnhandelaren ook actief waren als importeurs van cognac en 
andere gedistilleerde dranken. Jan Verkerk werd in 1975 opgevolgd door Mr. R.J.B. (Ruud) 
Wallast Groenewoud (1944). 
  
Tussen de VI(GD) en het PGD bestonden vanaf 1956 nauwe banden. In het PGD-bestuur 
nam de VI(GD) één (gedeelde) bestuurszetel in. Vanwege het groeiende aandeel van 
buitenlands gedistilleerd op de Nederlandse markt kreeg de VI(GD) met ingang van 1982 twee 
bestuurszetels in het PGD toegewezen. Diverse verenigingswerkzaamheden, waaronder het 
heffen en innen van contributie, liet de VI(GD) uitvoeren door het PGD. Op verzoek van de 
VI(GD) verrichtte het PGD vanaf 1967 elk kwartaal een enquête naar de afzet van buitenlands 
gedistilleerd op de Nederlandse markt. Deze kwartaalenquête werd medio 1981 omgezet in 
een maandenquête. Voor de algemene bestuurs- en ledenvergaderingen van de VI(GD) werd 
als regel ook de secretaris van het PGD uitgenodigd. 
 
Vanaf 1984 werd binnen de VI(GD) herhaaldelijk van gedachten gewisseld over  de voor- en 
nadelen van een fusie met de CVNW en/of de AVDL en later de NGU. Kort na de viering van 
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het 50-jarig bestaan fuseerde de VI(GD) uiteindelijk met de NGU tot de Vereniging van 
Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken (VIP). 
 
 
Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producente n van Gedistilleerde Dranken 
(bestaansjaren 2001-2013) 
 
Uit de fusie van de Vereniging Nederlandse Gedistilleerdunie (NGU) en de Vereniging van 
Importeurs van Gedistilleerde Dranken (VI of VIGD) ontstond op 10 december 2001 de 
Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken (VIP). 
Onder de VIP ressorteerden twee secties die in feite voortzettingen waren van de vroegere 
afzonderlijke verenigingen, te weten de Sectie Nederlands Gedistilleerd en de Sectie Import 
Gedistilleerd. Laatstgenoemde sectie bestond slechts op papier, als opdrachtgever en 
financier van de door de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken uitgevoerde 
maandenquête naar de afzet van buitenlands gedistilleerd op de Nederlandse markt. 
Vergaderingen en bijeenkomsten werden door de Sectie Import Gedistilleerd niet belegd. Bij 
de Sectie Nederlands Gedistilleerd was dat daarentegen wel het geval. Onder de Sectie 
Nederlands Gedistilleerd opereerde voorts een Werkgroep Voorlichting, die een voortzetting 
was van de NGU Werkgroep Voorlichting. Een groot deel van de werkzaamheden van deze 
werkgroep bestond uit het aansturen en begeleiden van de activiteiten van het 
Genevergenootschap, zoals de benoeming van jeneverambassadeurs en de erkenning van 
jenevercafé’s. In 2004 werd de Werkgroep Voorlichting omgedoopt in Commissie 
Communicatie. 
 
Onder de vlag van de VIP opereerden ook nog enkele andere commissies, te weten een 
Commissie Ready To Drink (die zich boog over de problemen terzake van kant-en-klare 
cocktails in blikjes en flesjes, de zogenaamde premixdranken, in de volksmond breezers 
geheten) en een Commissie Public Affairs (ter coördinatie van werkzaamheden die tot april 
2004 werden uitgevoerd door Cap Gemini Ernst & Young Nederland B.V. te Utrecht en daarna 
door EPPA Nederland B.V. te Den Haag). Een meer ad hoc karakter hadden de Commissie 
Museum (die zich boog over de financiële problemen van het Gedistilleerdmuseum te 
Schiedam) en de Werkgroep Branchesamenwerking (die de mogelijkheid onderzocht van een 
nauwere samenwerking tussen de VIP en de Commissie Gedistilleerd van het Productschap 
Dranken). De contributieheffing en –inning van de VIP werd verzorgd door de Commissie 
Gedistilleerd, net zoals de PGD dat had gedaan ten aanzien van de voorgangers van de VIP. 
De secretaris van de Commissie Gedistilleerd werd ook uitgenodigd voor de 
bestuursvergaderingen van de VIP. 
 
Aanvankelijk trad Ruud Wallast Groenewoud op als secretaris van de VIP en was het 
secretariaat gevestigd in Amsterdam (Van Eeghenlaan 27). Gevolg gevend aan een 
dwingende suggestie van de Werkgroep Branchesamenwerking werd het VIP-secretariaat per 
21 september 2004 ondergebracht bij de Commissie Gedistilleerd (Westmolenstraat 2, 
Schiedam) en werd de enkele maanden eerder aangetreden secretaris van de Commissie 
Gedistilleerd, Joep Stassen, tevens benoemd tot secretaris (directeur) van de VIP. Bij de 
verhuizingen van het secretariaat van de Commissie Gedistilleerd in september 2009 (naar  
Stadhoudersplantsoen 12 in Den Haag) en december 2011 (naar Dagelijkse Groenmarkt 3-5 
in Den Haag) verhuisde ook de VIP mee. Het voorzitterschap van de VIP werd tot medio 2008 
uitgeoefend door mensen uit eigen kring. De dreigende opheffing van de Commissie 
Gedistilleerd bracht de VIP er daarna toe een ‘externe’ voorzitter te kiezen die over goede 
ingangen in Den Haag beschikte. Gevreesd werd namelijk dat er bij het wegvallen van de 
Commissie Gedistilleerd meer afstand zou ontstaan tussen de gedistilleerdbranche enerzijds 
en de Haagse politiek en ambtenarij anderzijds. In de persoon van senator en voormalig 
Tweede Kamerlid voor het CDA drs. J.S.J. (Hans) Hillen (1947) werd per 1 september 2008 
een voorzitter gevonden die beschikte over goede ingangen in Den Haag. Sneller dan 
verwacht stapte Hillen echter al weer op omdat hij gevraagd werd minister van Defensie te 
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worden in het kabinet Rutte-Verhagen (oktober 2010). Jan Schinkelshoek (1953), voormalig 
Tweede Kamerlid voor het CDA, trad in 2011 aan als Hillens opvolger bij de VIP. 
 
Toen duidelijk werd dat de Commissie Gedistilleerd binnen afzienbare tijd zou ophouden te 
bestaan, werd door de VIP bekeken welke taken van de Commissie Gedistilleerd eventueel op 
privaatrechtelijke basis zouden kunnen worden voortgezet. In 2012 werd door VIP-secretaris 
Joep Stassen begonnen met het uitwerken en opzetten van een eigen organisatie die deze 
taken (monitoring van alcoholbeleid, fiscale zaken, kwaliteit en wetgeving van gedistilleerde 
dranken) moest gaan uitvoeren en bekostigen. In 2013 nam de VIP hiertoe de nieuwe naam 
SPIRITS.NL aan. Het secretariaat van SPIRITS.NL werd met ingang van 2014 verplaatst naar 
het communicatieadviesbureau Schinkelshoek & Verhoog van Jan Schinkelshoek (Smidswater 
27, Den Haag). 
 
 
Drawij-Stichting (bestaansjaren 1955-1985)  
 
In oktober 1955 werd op initiatief van de Federatie van Slijtersorganisaties en met steun van 
de brancheorganisaties van producenten, importeurs en groothandelaren van gedistilleerde 
dranken een stichting opgericht die ten doel had het bevorderen van de “regelmatige en 
gezonde handel in sterk-alcoholhoudende dranken”. In feite was de Drawij-Stichting, waarvan 
het secretariaat berustte bij PGD-secretaris Jan van Winkelhof, een prijskartel. De Drawij-
Stichting bepaalde tegen welke prijzen gedistilleerde dranken in de slijterij dienden te worden 
verkocht. Deze consumentenprijzen werden gepubliceerd in een speciale prijscourant (de 
Drawij Prijscourant of Oranje Slijtersprijscourant). Als prijskartel was de Drawij-Stichting 
complementair aan het prijskartel van De Verenigde Distillateurs, dat zich slechts uitstrekte tot 
de groothandelsprijzen. Behalve het vaststellen van de consumentenprijzen stelde de Drawij-
Stichting ook regels op ten aanzien van leveringsvoorwaarden, kortingen en toegiftartikelen. 
Deze regels werden vastgelegd in de zogenaamde Drawij-voorwaarden, die in juni 1956 in 
werking traden. De Drawij-prijzen en Drawij-voorwaarden golden overigens alleen voor de 
zogenaamde acceptanten: de producenten, importeurs en groothandelaren van gedistilleerde 
dranken die zich aan de Drawij-Stichting hadden gecommitteerd en er financieel aan 
bijdroegen. Er waren ook outsiders. 
 
Op de naleving van de Drawij-voorwaarden werd toegezien door controleurs, die formeel in 
dienst waren van het PGD maar wier arbeidskosten en onkosten door het PGD werden 
doorbelast aan de Drawij-Stichting. Deze controleurs reisden stad en land af om klachten 
inzake overtredingen te onderzoeken. Toen in april 1964 alle vormen van collectieve verticale 
prijsbinding door de Minister van Economische Zaken onverbindend werden verklaard, viel de 
bodem onder de Drawij-Stichting weg. Hangende een juridisch beroep tegen deze 
onverbindendverklaring bleef de Drawij-Stichting nog een aantal jaren actief, zonder dat 
evenwel in rechte tegen prijsovertreders kon worden opgetreden. In 1968 werden alle 
activiteiten beëindigd, waarna de Drawij-Stichting in slapende toestand werd gebracht. Eind 
1985 werd de Drawij-Stichting ontbonden. 
 
 
Contactcommissie voor de Gedistilleerdindustrie en –handel (bestaansjaren 1966-1975) 
 
Nadat de Drawij-Stichting haar prijsregelende bevoegdheid was kwijt geraakt werd in augustus 
1966 een informeel overlegorgaan opgericht van producenten (Algemene Vereniging van 
Distillateurs en Likeurstokers), groothandelaren (Nederlandse Bond van Grossiers in 
Gedistilleerd) en kleinhandelaren (Federatie van Slijtersorganisaties) op het gebied van 
gedistilleerde dranken. Deze zogenaamde Contactcommissie voor de Gedistilleerdindustrie en 
–handel had geen rechtspersoonlijkheid en geen speciale bevoegdheden. Er vond vrijblijvend 
overleg plaats over ontwikkelingen in de gedistilleerdbranche, in het bijzonder over de 
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gevolgen van de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (november 1967). PGD-
secretaris Jan van Winkelhof trad op als secretaris van de Contactcommisie. 
 
 
Centrale Vereniging voor de Handel in Gedistilleerd  en Andere Alcoholhoudende 
Dranken  (bestaansjaren 1928-1977)  
 
Verticaal overleg tussen producenten, groothandelaren en kleinhandelaren (slijters en 
horecaondernemers) op het gebied van gedistilleerde dranken kwam in Nederland reeds in 
1923 van de grond met de oprichting van de Vereniging Centrale Gedistilleerd-Commissie 
(Cegedisco). Het secretariaat van deze federatieve vereniging was ondergebracht bij het 
bureau van de Nederlandse Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters in 
Amsterdam. Deze brancheorganisatie van horecaondernemers en slijters werd naar zijn 
invloedrijke secretaris/directeur, het Tweede Kamerlid voor de Middenstandspartij en 
Vrijheidsbond Abraham Staalman (1871-1935), ook wel aangeduid als de Bond van Staalman. 
Abraham Staalman trad ook op secretaris van de Cegedisco. In dit federatieve overlegorgaan 
bespraken de bonden en verenigingen van distillateurs, groothandelaren van gedistilleerde 
dranken, slijters en horecaondernemers kwesties inzake de Drankwet en kwesties inzake 
accijnzen. Door een gecoördineerd optreden hoopten deze bonden en verenigingen sterker te 
staan tegenover de overheid en tegenover drankbestrijdingsorganisaties. De producenten van 
gedistilleerd werden binnen de Cegedisco vertegenwoordigd door de vereniging De Verenigde 
Distillateurs. 
 
In oktober 1928 werd de Cegedisco omgedoopt tot de Centrale Vereniging voor de Handel in 
Gedistilleerd en Andere Alcoholhoudende Dranken (CVG). Een dossier waar de CVG zich 
vooral op heeft geprofileerd was het streven naar minimumconsumptieprijzen in de horeca. Dit 
heeft de CVG – overigens zonder enig succes – onder meer via de Wet op de Bindend- en 
Onverbindendverklaring van Ondernemersovereenkomsten trachten te bereiken. Vermoedelijk 
werd na het overlijden van Abraham Staalman het secretariaat van de CVG ondergebracht bij 
advocaat en procureur Mr. Martinus Maria van Velzen (1883-1951) te Schiedam (Tuinlaan 
118). Het Tweede Kamerlid voor de Vrijzinnig-Democratische Bond Jan Schilthuis (1882-1965) 
trad vanaf 1936 op als voorzitter van de CVG. 
 
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwamen de werkzaamheden van de CVG stil 
te liggen. Jan Schilthuis werd voorzitter van de Adviescommissie voor 
Kleinhandelsaangelegenheden van het Rantsoeneringsbureau voor Gedistilleerde Dranken 
(RGD). Eind 1943, begin 1944, bij de vorming van de verticaal georganiseerde 
publiekrechtelijke Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD), kwam de CVG plotseling 
weer even in beeld als mogelijk alternatief. Aangezien de CVG echter in wezen een 
overlegorgaan was en nimmer met regelende of verordenende bevoegdheden bekleed was 
geweest, werd de CVG ongeschikt bevonden om te fungeren als publiekrechtelijke 
organisatie. Voor Jan Schilthuis was slechts een rol weggelegd als adviseur van de VGD 
inzake kleinhandelsaangelegenheden. 
 
Na de oorlog leidde de CVG een slapend bestaan. Het vooroorlogse streven naar een 
minimumconsumptieprijs in de horeca werd in 1950 door de VGD gerealiseerd in de vorm van 
de Verordening Glasprijzen Jenever enz. In 1954 deed secretaris-penningmeester Gerrit 
Staalman Azn. (1902-1970) een poging de CVG te revitaliseren. De taken en activiteiten die hij 
de CVG toedacht werden echter niet opportuun geacht of konden, wat betreft de producenten 
van gedistilleerd, even goed door de Stichting Centraal Gedistilleerdbureau (CGB) worden 
uitgevoerd. Niettemin stemden De Verenigde Distillateurs er in oktober 1955 mee in dat de 
CVG als federatieve vereniging bleef voortbestaan. Ook de Nederlandse Bond van Grossiers 
in Gedistilleerd en de horecabonden en slijtersorganisaties bleven jaarlijks kleine bedragen 
aan de CVG doneren. Enige rol van betekenis heeft de CVG echter niet meer gespeeld. Tot 
1967 heeft de CVG diverse activiteiten van het Propagandafonds Gedistilleerde Dranken en 
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het daarmee verbonden Gilde van het Gouden Glaasje financieel ondersteund maar feitelijk 
was het CVG niet meer dan een vehikel ten behoeve van Gerrit Staalman. Met diens 
overlijden hield ook de CVG op te bestaan. Het resterend vermogen werd beheerd door de 
laatste voorzitter, James Coebergh. Eerst na het overlijden van Coebergh (1977) werd de 
CVG daadwerkelijk geliquideerd. De geldmiddelen van de CVG zijn vermoedelijk overgemaakt 
naar de Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (AVDL). 
 
 
Stichting Het  Gedistilleerdbureau (bestaansjaren 1949-1954), Stic hting Centraal 
Gedistilleerdbureau (bestaansjaren 1954-), Actiefon ds Gedistilleerdindustrie en –handel 
(bestaansjaren 1954-1980) en Stichting Actiefonds G edistilleerdindustrie en –handel 
(bestaansjaren 1980-1985)  
 
In augustus 1949 werd de Stichting Het Gedistilleerdbureau opgericht ter uitvoering van 
werkzaamheden die buiten de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de VGD vielen. 
Nico van Moorsel en Johan van Lanschot Hubrecht, respectievelijk voorzitter en secretaris van 
de VGD, werden eveneens tot voorzitter en secretaris van Het Gedistilleerdbureau benoemd. 
In de oprichtingsakte van Het Gedistilleerdbureau werden de doelstellingen opzettelijk zeer 
ruim gedefinieerd: het verhogen van de vakbekwaamheid van ondernemers in de 
gedistilleerdindustrie en –handel, het treffen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 
van gedistilleerde dranken, het bevorderen van eerlijkheid in de handel en het geven van 
voorlichting over de gedistilleerdindustrie en –handel. In de praktijk heeft Het 
Gedistilleerdbureau, waarvan de naam in februari 1954 gewijzigd werd in Centraal 
Gedistilleerdbureau (CGB), zich hoofdzakelijk bewogen op de terreinen van 
informatievoorziening, publieksvoorlichting en collectieve reclame. Zo heeft het CGB jarenlang 
persberichten en nieuwsbulletins verspreid waarin de standpunten van de 
gedistilleerdindustrie werden uiteengezet. Tot 1990 was het CGB ook verantwoordelijk voor de 
uitgave en verspreiding van de door de VGD geïnitieerde periodieken Exportmededelingen 
(1947) en Distillateursnieuws (1949, vanaf 1978 Gedistilleerdnieuws). In 1991 werd deze 
informerende taak overgedragen aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en 
Voorlichting van het PGD. 
 
In 1951 was Het Gedistilleerdbureau – voor de gelegenheid opererend onder de Engelse 
benaming Dutch Spirits Marketing Board – verantwoordelijk voor de eerste vorm van 
collectieve propaganda voor het Nederlands gedistilleerd: een exportbrochure getiteld The 
Spirit of the Golden Age. Voor de financiering van deze uitgave werd een beroep gedaan op 
de middelen van de VGD. Onder de leus Een matig mens is zijn vrijheid waard heeft het CGB 
voorts campagne gevoerd tegen accijnsverhoging alsmede tegen een wetsontwerp dat een 
stelsel van plaatselijke keuze (lokale drooglegging door gemeenten) mogelijk moest maken. 
Voor de financiering van deze propagandacampagne werd in 1954 het Actiefonds 
Gedistilleerdindustrie en –handel opgericht, dat gelden bijeenbracht door heffing van een 
toeslag over het factuurbedrag van leveranties van gedistilleerde dranken met een 
alcoholsterkte van 15% of hoger. Verreweg de meeste producenten, importeurs en 
groothandelaren in gedistilleerd hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan het Actiefonds. 
Er waren echter ook outsiders, die weigerden aan het Actiefonds deel te nemen.  
 
Het Actiefonds was geen zelfstandige rechtspersoon maar ressorteerde onder het CGB. Het 
beheer over het Actiefonds werd gevoerd door het CGB-bestuur. Het CGB-bestuur bestond 
vanaf 1956 uit de zogenaamde werkgeversbestuursleden van het PGD. Het Actiefonds heeft 
van april 1954 tot en met november 1957 middels diverse publiciteitscampagnes en 
publieksactiviteiten van zich laten horen en leidde daarna een min of meer slapend bestaan. 
Uit de resterende middelen van het Actiefonds werd onder andere de uitgave gefinancierd van 
een propagandaboekje over Nederlands gedistilleerd voor buitenlandse toeristen (1965-1967). 
In juli 1980 werd het Actiefonds een zelfstandige stichting. Als zodanig heeft de Stichting 
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Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel slechts vijf jaar bestaan. In oktober 1985 werd 
deze stichting geliquideerd. 
 
Wat betreft het CGB dient nog te worden vermeld dat deze organisatie zich vanaf 1955 tevens 
heeft gemanifesteerd als verstrekker van getuigschriften en decoraties voor jubilarissen van 
bedrijven in de gedistilleerdindustrie en –handel. Vanaf 1990 was het verstrekken van 
getuigschriften en decoraties nog de enige activiteit die door het CGB werd ontplooid. Toen de 
privaatrechtelijke brancheorganisatie SPIRITS.NL met ingang van 2014 haar secretariaat 
onderbracht ten kantore van het communicatieadviesbureau van oud-politicus Jan 
Schinkelshoek, verplaatste ook het CGB zijn zetel naar deze locatie. 
 
 
Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken (b estaansjaren 1958-1979) en 
Stichting Fonds voor Voorlichting en Publiciteit Ge distilleerde Dranken (bestaansjaren 
1979-) 
 
Nadat in 1957 gebleken was dat groothandelaren in gedistilleerd niet langer financieel 
wensten bij te dragen aan de collectieve propaganda en reclame voor gedistilleerd, werd in 
maart 1958 een nieuwe Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken opgericht. Het 
secretariaat van dit Propagandafonds berustte bij het PGD. De werkgeversbestuursleden van 
het PGD vormden ook het bestuur van het Propagandafonds. De financiële middelen van het 
Propagandafonds werden grotendeels bijeengebracht door de producenten van gedistilleerde 
dranken. Deze middelen werden geïnd door de producenten van spiritus en moutwijn in de 
vorm van een toeslag op deze grondstoffen. Overigens waren lang niet alle distillateurs en 
likeurstokers bereid deze toeslag te betalen en daarmee bij te dragen aan het 
Propagandafonds. De producenten van spiritus en moutwijn hebben ook uit eigen middelen 
bijgedragen aan het Propagandafonds. 
 
Het Propagandafonds heeft met name in de jaren 1959-1967 van zich doen spreken, deels in 
de vorm van reclame-uitingen onder eigen naam en deels in de vorm van publicitaire 
activiteiten onder de naam van het in 1960 ingestelde Gilde van het Gouden Glaasje. Door 
middel van landelijke etalagewedstrijden voor slijters (1960-1966) en schenktoernooien voor 
horecaondernemers (1964-1967) werd beoogd de productpresentatie van gedistilleerde 
dranken in detailhandel en horeca op een hoger niveau te brengen. Ondertussen liep door 
fusies en overnames het aantal producenten van gedistilleerde dranken steeds verder terug. 
Vooral grote producenten twijfelden vanaf 1965 steeds vaker aan nut en noodzaak van 
collectieve propaganda en maakten duidelijk meer waarde te hechten aan merkreclame voor 
hun eigen producten. Het aantal zogenaamde Gilde distillateurs – zij die financieel bijdroegen 
aan het Propagandafonds – liep geleidelijk aan terug. Vandaar dat in 1967 werd besloten niet 
langer middelen bijeen te brengen voor het Propagandafonds. Met de resterende middelen 
werden alleen op incidentele basis nog enkele activiteiten gefinancierd, zoals de uitgave van 
een lesbrief over Nederlands gedistilleerd (1970-1975). 
 
Door een statutenwijziging in april 1979 werd de naam van het Propagandafonds gewijzigd in 
Stichting Fonds voor Voorlichting en Publiciteit Gedistilleerde Dranken (FVP). De Stichting 
FVP leidde een min of meer slapend bestaan. Incidenteel werden donaties verstrekt aan 
Museum De Gekroonde Brandersketel te Schiedam en aan publicitaire activiteiten van de 
NGU. Ook trad de Stichting FVP op als sponsor van een aflevering van het RTL5 
televisieprogramma Nederland in bedrijf die geheel gewijd was aan de drankenindustrie 
(2004). Het bestuur van de Stichting FVP werd gevormd door de werkgeversbestuursleden 
van het PGD en vanaf 2002 door de werkgeversbestuursleden van de CG/PD. Met ingang van 
2014 werd de Stichting FVP losgekoppeld van de CG/PD. Het secretariaat werd gehuisvest 
ten kantore van het communicatieadviesbureau van Jan Schinkelshoek. 
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Stichting Jenevergenootschap (bestaansjaren 1995-) 
 
De Stichting Jenevergenootschap werd in mei 1995 opgericht door de NGU Werkgroep 
Voorlichting. De stichting trad naar buiten onder de naam Genevergenootschap met 
activiteiten die erop waren gericht de belangstelling voor het product jenever te bevorderen. Zo 
werden bekende Nederlanders tijdens jaarlijkse bijeenkomsten benoemd tot 
jeneverambassadeurs en -commandeurs. Het lidmaatschap van het Genevergenootschap 
stond open voor mensen die veel voor het Nederlands gedistilleerd betekenden. 
Horecagelegenheden met veel aandacht voor jenever konden in aanmerking komen voor het 
predicaat erkend jenevercafé. Al deze activiteiten werden tot en met 2001 gefinancierd door 
de NGU en vanaf 2002 door de Sectie Nederlands Gedistilleerd van de VIP. De aansturing 
van de activiteiten geschiedde aanvankelijk door de NGU Werkgroep Voorlichting, vanaf 2002 
door de VIP Werkgroep Voorlichting en vanaf september 2004 door de VIP Sectie Nederlands 
Gedistilleerd. Met de uitvoering van de activiteiten van het Genevergenootschap was van 
aanvang af het bedrijfje Marketing Events (Amsterdam) belast. Ook de secretariaatsvoering 
werd grotendeels overgelaten aan dit bedrijfje, dat eigendom was van P.M.C. (Peter) 
Wybenga. Bij een statutenwijziging in 2003 werd vastgelegd dat de secretariaatsvoering van 
de Stichting Jenevergenootschap voortaan door de VIP zou geschieden. Met ingang van 2014 
werd het secretariaat van de Stichting Jenevergenootschap gehuisvest ten kantore van het 
communicatieadviesbureau van Jan Schinkelshoek. 
 
 
Werkgroep Alcohol en Maatschappij (bestaansjaren 19 80-1989) 
 
De Werkgroep Alcohol en Maatschappij (WAM) werd in augustus 1980 opgericht als reactie op 
het voornemen van de Nederlandse regering om te komen tot een “samenhangend 
alcoholbeleid”. De belangrijkste doelstelling van dat beleid was het terugdringen van 
alcoholmisbruik. De publiekrechtelijke bedrijfslichamen en privaatrechtelijke 
brancheorganisaties van de producenten, groothandelaren en detailhandelaren in 
alcoholhoudende dranken (gedistilleerd, bier en wijn) voorzagen dat het samenhangend 
alcoholbeleid in de praktijk zou neerkomen op een alcoholontmoedigings- of 
alcoholpreventiebeleid. Het standpunt van de regering was namelijk dat door het gemiddeld 
alcoholverbruik te doen laten afnemen, als vanzelf ook het alcoholmisbruik zou worden 
teruggedrongen. Producenten, groothandelaren en detailhandelaren in alcoholhoudende 
dranken wilden dat de regering geen alcoholontmoedigings- maar een alcoholmatigingsbeleid 
zou voeren, waarin verantwoord alcoholgebruik centraal stond. Zij verenigden zich in de WAM 
teneinde in overleg met ambtenaren e0n regeringsvertegenwoordigers dat standpunt uit te 
dragen. Het secretariaat van de WAM, die formeel geen rechtspersoonlijkheid had, werd 
gevoerd door het PGD te Schiedam. De PGD-secretarissen Henk van Geem (1980-1985) en 
Chris van der Vlis (1985-1989) traden op als secretaris van de WAM. Op initiatief van PGD-
secretaris Jack Verhoek werd de WAM in 1989 opgeheven en omgevormd tot het 
Overlegplatform Drank- en Horecawet. 
 
 
Stichting Gedistilleerd Examens Nederland (bestaans jaren 1996-) 
 
In 1995 onderkenden het PGD en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende 
Dranken (BDAD) dat het in Nederland ontbrak aan een onafhankelijke toezichthoudende 
instantie op het niveau van de gedistilleerdopleidingen en –examens. Als toezichthouder op de 
diverse wijnopleidingen en –examens voor beginners en gevorderden was reeds sinds 30 
december 1985 de Stichting Wijnexamens Nederland (SWEN) actief. Analoog aan deze 
SWEN werd door PGD en BDAD gezamenlijk op 16 september 1996 de Stichting Gedistilleerd 
Examens Nederland (SGEN) opgericht. De SGEN stelde zich ten doel eindtermen vast te 
stellen voor cursisten van de gedistilleerdmodule van het slijtersvakdiploma (SGEN niveau 1) 
en de liquoristenopleiding van de Wijnacademie (SGEN niveau 2) alsmede toelatingseisen 
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vast te stellen voor deze opleidingen. De voornoemde Wijnacademie, die behalve een 
liquoristenopleiding ook de opleiding tot vinoloog verzorgde, had oorspronkelijk geopereerd 
onder de paraplu van het BDAD maar was met ingang van 20 juni 1995 verzelfstandigd onder 
de naam Stichting SlijtersOpleidingen (SSO). In het bestuur van de SGEN hadden uitsluitend 
personen zitting die namens hun brancheorganisatie tevens zitting hadden in ofwel het bestuur 
van het PGD, ofwel het bestuur van het BDAD. Voorts was één bestuurszetel ingeruimd voor 
een vakbondsvertegenwoordiger. Het secretariaat van de SGEN was aanvankelijk 
ondergebracht bij het PGD in Schiedam. PGD-medewerker A.J. (André) de Bloeme was in 
uitvoerende zin belast met het SGEN-secretariaat. De kosten van de SGEN werden verdeeld 
tussen PGD en BDAD. Het bestuur van de SGEN kwam slechts sporadisch bijeen. In 
september 2009 werd het secretariaat van de SGEN ondergebracht bij de SSO te Schiedam 
op het adres Dam 9a. Activiteiten werden op dat moment niet of nauwelijks meer ontplooid. 
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Geschiedenis van het archiefbeheer  

 
De archieven zijn gevormd in de periode 1935-2014 en zijn afkomstig van achtereenvolgende 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties alsmede van verschillende privaatrechtelijke branche- 
en kartelorganisaties. Niet van alle aangetroffen archieven en archiefbestanddelen is na te 
gaan wie verantwoordelijk was voor het beheer en waaruit dit beheer bestond. 
 
Het archiefbeheer van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties RGD, VGD, PGD en CG/PD is 
over het algemeen redelijk zorgvuldig geweest. Gebleken is dat in het verleden diverse 
opschoningsoperaties zijn uitgevoerd. Dat is onder andere gebeurd in 1984 op last van de 
toenmalige PGD-secretaris Henk van Geem en in 1994 op last van de toenmalige PGD-
secretaris Jack Verhoek. Naar mag worden aangenomen zijn ook door hun voorgangers de 
nodige archiefbestanddelen vernietigd. Voor zover bekend zijn bij deze opschoningsoperaties 
nimmer officiële vernietigingslijsten gebruikt maar is door de betreffende secretarissen 
simpelweg naar eigen goeddunken gehandeld. Naar het zich laat aanzien zijn vooral 
omvangrijke, ruimteverslindende archiefbestanddelen vernietigd die op dat moment hun 
praktische waarde verloren hadden, zoals de administratie van RGD en VGD inzake de 
gedistilleerdrantsoenering uit de periode 1941-1948, de geretourneerde enquêteformulieren uit 
de periode 1956-1979 die ten grondslag lagen aan diverse gepubliceerde PGD-statistieken, de 
rapporten van de buitendienstmedewerkers van het PGD uit de periode 1956-1984 (enkele 
kleine delen hiervan zijn aan vernietiging ontsnapt) en de organoleptische 
productbeoordelingen van de Keuringscommissie van het PGD uit de periode 1981-1993. Ook 
van het zogenaamde schaduwarchief met uitgaande stukken van de PGD-secretaris (ordners 
met stukken voorzien van zogenaamde S-nummers) zijn in de loop der tijd grote delen 
vernietigd. Dat geldt eveneens voor de financiële administraties van RGD, VGD en PGD; na 
het verstrijken van de fiscale bewaarplicht werd veel financiële administratie vernietigd. 
Daarentegen was wat betreft notulen, vergaderstukken en circulaires soms sprake van een te 
grote bewaardrift. Verschillende van deze reeksen bleken in twee- of zelfs in drievoud te zijn 
gearchiveerd. Van de belangrijkste notulenreeksen bleek alleen die van de openbare 
vergaderingen van het PGD incompleet. 
 
Op enig moment – vermoedelijk in de jaren negentig – is door een medewerker van het PGD 
die belast was met archiveringszaken een zelfontworpen systematische archiefcode ingevoerd 
waarmee vervolgens bepaalde archiefbestanddelen zijn herordend. Hiertoe werd elk 
afzonderlijk archiefstuk voorzien van een cijfercode en vervolgens opgeborgen in een 
daarmee corresponderende hangmap. Slechts een klein deel van het aanwezige 
archiefmateriaal – ongeveer 8 strekkende meter – is op deze wijze onder handen genomen. 
Deze poging tot herordening is vermoedelijk al snel weer gestaakt – uit tijdgebrek, 
moedeloosheid of onvrede met de gebruikte systematiek. 
 
Ook van de privaatrechtelijke organisaties die hun secretariaat hebben gedeeld met de 
voornoemde publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kan gezegd worden dat het archiefbeheer 
redelijk zorgvuldig was. Dit betreft de volgende rechtspersonen: Stichting Het 
Gedistilleerdbureau / Centraal Gedistilleerdbureau (CGB), Stichting Actiefonds 
Gedistilleerdindustrie en –handel, Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken, Stichting 
Fonds voor Voorlichting en Publiciteit Gedistilleerde Dranken, Stichting Gedistilleerd Examens 
Nederland (SGEN), Centraal Verbond van Distillateurs en Likeurstokers (Cevedil) en Drawij-
Stichting. De archieven van al deze rechtspersonen leveren voldoende informatie op over aard 
en wezen van deze organisaties, over de werkzaamheden en activiteiten, over de belangrijkste 
actoren en over de beleidskeuzes die werden gemaakt. 
 
Dat kan niet gezegd worden van de archieven en archiefbestanddelen die in de loop der tijd 
door verschillende privaatrechtelijke organisaties bij PGD en CG/PD zijn gedeponeerd of die 
op andere wijze zijn terechtgekomen bij PGD en CG/PD. Deze archieven bevatten grote en 
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manifeste hiaten. Zo rijst uit het aangetroffen archiefmateriaal van de vereniging De Verenigde 
Distillateurs slechts een schimmig beeld op van deze kartelorganisatie. Vermoedelijk is het 
archief van De Verenigde Distillateurs nagenoeg geheel vernietigd en zijn de aangetroffen 
archivalia slechts de stukken die in de loop der tijd op vertrouwelijke basis aan het PGD 
werden toegezonden. Waarschijnlijk heeft de vernietiging van het archief van De Verenigde 
Distillateurs plaatsgevonden in 1982 toen deze vereniging haar pand in Schiedam verkocht en 
de secretariaatsvoering in fysieke zin werd ondergebracht bij Bureau Teppema in Den Haag. 
In de villa aan de Benoordenhoutseweg 43 waar Teppema kantoor hield was slechts zeer 
beperkte archiefopslag mogelijk. 
 
Ook het aangetroffen archief van de Vereniging Nederlandse Gedistilleerdunie (NGU) is verre 
van compleet. Zo ontbreken alle stukken die betrekking hebben op de Secties Sterke Merken 
en Private Label en het daarmee verbonden zijnde contingenteringskartel, dat tot zeker 
halverwege de jaren negentig heeft gefunctioneerd. Verantwoordelijk voor het archiefbeheer 
van de NGU was het reeds genoemde Bureau Teppema. Het is zeer wel mogelijk dat de 
archiefstukken die betrekking hebben op de genoemde secties door Teppema bewust zijn 
vernietigd teneinde de sporen van het kartel uit te wissen. 
 
De NGU heeft verschillende rechtsvoorgangers gehad, waaronder de Nederlandse Vereniging 
van Distillateurs en Likeurstokers (Nevedil), de Unie van Distillateurs en Likeurstokers (Unie) 
en de Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (AVDL). Van de archieven van 
deze rechtsvoorgangers van de NGU ontbreekt elk spoor. Mogelijk zijn ook deze archieven 
vernietigd toen de AVDL haar secretariaat in 1982 besloot onder te brengen bij Teppema. 
Tussen de archiefbescheiden van het PGD zijn overigens wel enkele stukken opgedoken die 
afkomstig waren van de AVDL. Deze stukken zijn door de AVDL op vertrouwelijke basis aan 
het PGD toegezonden onder meer in verband met de contributieheffing, die door de AVDL 
was uitbesteed aan het PGD. Zo ook bleken zich tussen de archiefbescheiden van het RGD 
en de VGD stukken te bevinden die afkomstig waren van de Sectie Spiritus van het 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Deze stukken zijn door genoemde 
Sectie op vertrouwelijke basis ter hand gesteld van RGD en VGD in verband met de 
rantsoenering van gedistilleerde dranken. Bekend is dat het eigenlijke archief van de Sectie 
Spiritus na de oorlog rigoureus is vernietigd, zulks in verband met de toenmalige schaarste 
aan grondstoffen voor de papierindustrie. 
 
Onduidelijk is waar de archieven van de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland, 
de Vereniging Centrale Gedistilleerd-Commissie (Cegedisco), de Centrale Vereniging voor de 
Gedistilleerdhandel (CVG) en de Nederlandse Bond van Grossiers in Gedistilleerd (NBG) zijn 
gebleven. Aannemelijk is dat de archieven van deze organisaties al lang geleden zijn 
vernietigd. 
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Verantwoording van de bewerking  
 
 
Met de bewerking van de archieven is een aanvang gemaak in de maanden mei t/m 
september 2009, voorafgaande aan de verhuizing van de CG/PD van Schiedam 
(Westmolenstraat 2) naar Den Haag (Stadhoudersplantsoen 12). Duidelijk was dat de CG/PD 
in Den Haag over een archiefbewaarplaats zou komen te beschikken die veel minder ruim 
bemeten was dan die in Schiedam. Zaak was dus de archieven in verband met deze 
verhuizing in enkele maanden tijds op een verantwoorde wijze flink in te krimpen. 
 
Bij de eerste globale inventarisatie werd circa 230 strekkende meter archiefmateriaal 
aangetroffen, opgeborgen in hangmappen en dossierkasten, banden en ordners, dozen, 
archiefzakken en verzegelde pakketten. Een inventaris van deze archieven ontbrak. Er was 
geen sprake van een fysieke scheiding tussen de archieven van publiekrechtelijke 
bedrijfslichamen (vallend onder het regime van de Archiefwet) en de archieven van 
privaatrechtelijke branche- en kartelorganisaties (niet vallend onder het regime van de 
Archiefwet). Van de aangetroffen archieven en archiefbestanddelen van privaatrechtelijke aard 
was op het eerste gezicht niet altijd duidelijk wie de archiefvormer was geweest. Mogelijk 
betrof het stukken die in de loop der tijd vertrouwelijk waren toegezonden of overhandigd aan 
RGD, VGD, PGD of CG/PD, in welk geval de voornoemde publiekrechtelijke bedrijfslichamen 
dus de eigenlijke archiefvormers waren. Een andere mogeljkheid was dat de privaatrechtelijke 
archieven en archiefbestanddelen op enig moment in actief beheer of depot zijn overgedragen 
aan RGD, VGD, PGD of CG/PD, in welk geval de betreffende privaatrechtelijke organisaties 
dus de archiefvormers waren. 
 
De eerste globale inventarisatie was er vooral op gericht duidelijkheid te verkrijgen over aard, 
omvang en herkomst van de archieven en archiefbestanddelen teneinde een schifting aan te 
kunnen brengen tussen wat in aanmerking kwam voor verhuizing en nadere bewerking en wat 
kon worden afgestoten of kon worden vernietigd krachtens de ten deze geldende 
vernietigingslijst (Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden 
ingesteld op grond van het Tweede Hoofdstuk van de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
(ministeriële beschikking van 30 januari 1979, nr. 197.820, Nederlandse Staatscourant, 18 juni 
1979, nr. 115). 
 
In princpe kwamen voor verhuizing en nadere bewerking in aanmerking: 
• De archieven van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen RGD, VGD, PGD en CG/PD. 
• De archieven van de privaatrechtelijke branche- en kartelorganisaties die hun secretariaat 
hebben gedeeld met één van de genoemde publiekrechtelijke bedrijfslichamen. 
• De archieven en archiefbestanddelen van opgeheven privaatrechtelijke branche- en 
kartelorganisaties die op enig moment bij de genoemde publiekrechtelijke bedrijfslichamen in 
actief beheer of depot zijn gegeven. 
 
Na de eerste globale inventarisatie konden in september 2009 de volgende archieven en 
archiefbestanddelen worden afgestoten: 
• Ongeveer 20 strekkende meter archiefmateriaal dat in december 2003 door de Commissie 
Slijters van het Productschap Dranken in tijdelijke bewaring was gegeven aan de CG/PD. Het 
betrof archiefbestanddelen van het voormalige Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken (Bedrijfschap Slijters) en de daaraan gelieerde Wijnacademie. Dit 
materiaal werd geretourneerd aan de Commissie Slijters. Overigens heeft de secretaris van de 
Commissie Slijters daarop besloten dit materiaal te vernietigen. 
• Ongeveer 1 meter archiefmateriaal afkomstig van de Stichting Nationaal Gedistilleerd 
Museum (NGM, 1955-2000) en de hieraan gerelateerde Stichting De Gekroonde 
Brandersketel (1986-2000). Met de secretariaatsvoering van beide stichtingen zijn indertijd 
VGD en PGD belast geweest. Het betreffende materiaal kon worden overgedragen aan de 
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Stichting Jenevermuseum Schiedam, zijnde de rechtsopvolger van het NGM. Bij deze 
overdracht waren niet inbegrepen de stukken van de zogenaamde Commissie voor het 
Nationaal Gedistilleerd Museum (1952-1955), die fungeerde als wegbereider van het NGM. 
• Ongeveer 9 strekkende meter met ingebonden jaargangen van de uitgaven Vertrouwelijk 
Verslag (1946-1983), Exportmededelingen (1947-1992), Distillateursnieuws (1949-1978) en 
Gedistilleerdnieuws (1978-1992). Deze gestencilde en gefotokopieerde uitgaven verschenen 
onder auspiciën van VGD, PGD en CGB. Van de meeste ingebonden jaargangen bleken drie 
tot vijf exemplaren aanwezig. Besloten werd deze ingebonden jaargangen slechts in 
enkelvoud te behouden en de doublures af te stoten of te vernietigen. Aan de Stichting 
Jenevermuseum Schiedam werd een groot aantal banden afgestaan ter completering van een 
reeks die reeds in 2004 ter hand was gesteld van genoemd museum. Ook aan de Stichting 
Nationaal Likeur- en Frisdrankenmuseum Isidorus Jonkers (Hilvarenbeek) werd een groot 
aantal banden geschonken. 
 
Vernietigd werden in september 2009 de volgende archiefbestanddelen: 
• Nog eens 8 strekkende meter met doublures van de uitgaven Vertrouwelijk Verslag (1946-
1983), Exportmededelingen (1947-1992), Distillateursnieuws (1949-1978) en 
Gedistilleerdnieuws (1978-1992). 
• Vergaderstukken, jaarverslagen en uitgaven van andere publiekrechtelijke organen, 
waaronder de SER, het College Gezamenlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden PBO-Sector 
(GOA), het Productschap Wijn en het Bedrijfschap Horeca (2 meter). 
• Vergaderstukken en jaarverslagen van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) en 
de Stichting Alcohol Research (SAR) (1 meter). Bekend was dat deze privaatrechtelijke 
organisaties, waarin door PGD en CG/PD werd geparticipeerd, een zelfstandig archiefbeheer 
voerden. 
• Vergaderstukken, jaarverslagen en rapporten van internationale branche- en 
lobbyorganisaties waarvan VGD, PGD en CG/PD lid waren of waarmee contacten werden 
onderhouden (5 meter). Het betrof stukken afkomstig van de Fédération Internationale des 
Industries et du Commerce en Gros des Vins, Spiritueux, Eaux-de-Vie et Liqueurs (FIVS, 
1951-1982), de Union Européenne des Alcools, Eaux-de-Vie et Spiritueux (UEAES, 1959-
1993), de Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS, 1993-2012), The 
Amsterdam Group (TAG, 1990-2005) en de European Forum for Responsible Drinking (EFRD, 
2005-2009). Deze internationale organisaties werden geacht een eigen archiefbeheer te 
voeren of te hebben gevoerd. 
• Heffingsadministratie en financiële administratie van de PGD van vóór 1999 met uitzondering 
van jaarrekeningen en accountantsrapporten (22 meter). 
• Door bedrijven geretourneerde enquêteformulieren uit de periode 1980-1998 ten behoeve 
van diverse PGD-statistieken (8 meter). 
• Correspondentie van PGD en CG/PD uit de periode 1980-2005 die betrekking had op het 
verzamelen van gegevens ten behoeve van de seriële uitgaven Hoeveel alcoholhoudende 
dranken worden er in de wereld gedronken? en World Drink Trends (9 meter). 
• Ordners met uitgaande stukken van het PGD-secretariaat uit de periode 1985-1999 en 
bijbehorende registers (10 meter). De stukken in deze ordners waren numeriek (zogenaamde 
S-nummers) en chronologisch geordend en toegankelijk middels handgeschreven registers. 
Deze registers maakten echter in veel gevallen alleen melding van de geadresseerde. Een 
meer inhoudelijke ontsluiting van de stukken naar onderwerp of dossier ontbrak. Medewerkers 
van het CG/PD-secretariaat die ten deze werden geconsulteerd, gaven aan dat uitgaande 
stukken van enige importantie in de regel ook elders in het archief in fotokopie konden worden 
aangetroffen, bijvoorbeeld in themamappen en onderwerpsgebonden dossiers en/of als 
bijlagen bij vergaderstukken van besturen en commissies. De reeks ordners met uitgaande 
stukken vormde feitelijk niet meer dan een schaduwarchief. Omdat de reeks enkele grote 
hiaten vertoonde en ordners met uitgaande stukken van vóór 1985 geheel ontbraken, werd 
besloten de aangetroffen ordners te vernietigen. 
• Ordners met inkomende stukken van het PGD-secretariaat uit de periode 1985-1999 en 
bijbehorende registers (4 meter). De stukken in deze ordners waren chronologisch geordend 
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en toegankelijk middels handgeschreven registers. Deze registers maakten echter in veel 
gevallen alleen melding van de afzender. Een meer inhoudelijke ontsluiting van de stukken 
naar onderwerp of dossier ontbrak. Omdat ook deze ordners feitelijk als schaduwarchief 
fungeerden, is besloten ze te vernietigen. 
• Doublures van diverse notulenreeksen van RGD, VGD en PGD alsmede doublures van 
PGD-jaarverslagen en andere PGD-uitgaven en rapporten (12 meter). 
 
Al met al werd voorafgaande aan de verhuizing van Schiedam naar Den Haag dus ongeveer 
30 meter archiefmateriaal afgestoten en ongeveer 81 meter archiefmateriaal vernietigd. Het 
resterende materiaal – ongeveer 119 meter – werd verhuisd naar Den Haag om aldaar op enig 
moment in verdere bewerking te worden genomen. 
 
Met deze verdere bewerking werd in de maanden oktober t/m december 2011 begonnen. 
Aanleiding vormde wederom een verhuizing, ditmaal van Stadhoudersplantsoen 12 naar 
Dagelijkse Groenmarkt 3-5 (Den Haag). Bovendien was inmiddels ook de Erfgoedinspectie 
sterk gaan aandringen op bewerking van het materiaal in verband met de zeer wenselijk 
geachte overbrenging naar het Nationaal Archief. Richtsnoer bij de bewerking vormde de 
reeds genoemde vernietigingslijst. Uiteraard had deze lijst slechts kracht van wet voor de 
archieven van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen. Niettemin vond ook de bewerking van de 
privaatrechtelijke archieven en archiefbestanddelen plaats aan de hand van genoemde 
vernietigingslijst. 
 
Bij de bewerking van het materiaal werd de bestaande ordening zoveel mogelijk intact 
gehouden. Een uitzondering ten deze werd gemaakt voor het archiefdeel dat – vermoedelijk in 
de jaren negentig – aan een poging tot systematische herordening ten prooi was gevallen. De 
rigide systematiek van deze herordening stond te ver af van de meer organische ordening van 
de rest van het materiaal. Besloten werd daarom deze systematiek te negeren en het 
betreffende archiefdeel – ongeveer 8 meter – weer organisch in te vlechten in het grotere 
geheel. 
 
In de maanden oktober t/m december 2011 werd ongeveer 49 strekkende meter 
archiefmateriaal doorgenomen en bewerkt ten kantore van de CG/PD op het adres 
Stadhoudersplantsoen 12. In de periode mei 2012 t/m juli 2013 werd nog eens 70 meter 
archiefmateriaal doorgenomen en bewerkt ten kantore van de CG/PD op het adres Dagelijkse 
Groenmarkt 3-5. In het zicht van de naderende opheffing van de CG/PD werd tenslotte in de 
maanden augustus en september 2014 op het adres Dagelijkse Groenmarkt 2 nog eens 3 
meter archiefmateriaal bewerkt uit de periode 2009-2014. 
 
Vermeldenswaard is voorts dat in de maanden augustus en september 2014 ongeveer 2 meter 
archiefmateriaal is ingevlochten van enkele andere archiefvormers. Dit betrof met name 
stukken van de voormalige Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en 
Likeuren (GROHAD) en de voormalige Stichting Onderwijs Vakbekwaamheid voor de 
Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren. De archieven van deze twee privaatrechtelijke 
organisaties werden sinds juli 2008 beheerd door de Stichting Dranken Nederland (Den Haag). 
Ook werd nog een klein aantal stukken ingevlochten van de Stichting Gedistilleerd Examens 
Nederland (SGEN), die afkomstig waren uit het archief van het voormalige Bedrijfschap voor de 
Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken. 
 
Bij de bewerking zijn alle oorspronkelijk gebruikte verpakkingsmaterialen (ordners, 
snelhechtmappen, archiefdozen en archiefzakken) verwijderd. Ook nietjes, paperclips, 
zelfklevende memoblaadjes, plastic tabbladen, plastic en metalen spiralen zijn verwijderd. Bij 
de bewerking zijn geen sporen van schimmels, insecten of ongedierte aangetroffen. Bij de 
herverpakking zijn archiefdozen, omslagen en verpakkingsmaterialen gebruikt die voldoen aan 
de kwaliteitseisen van het Instituut Collectie Nederland. 
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Tussen mei 2009 en september 2014 is in totaal 235 meter archiefmateriaal doorgenomen en 
bewerkt. Na de bewerking in verschillende etappes resteerde een archief van 45,7 meter. 
 
 
Peter Zwaal 
Rotterdam, 13 oktober 2014



 38 

Verwante archieven en archiefbestanddelen 
 
 
NATIONAAL ARCHIEF 
 
 
Archieven van crisisinstellingen in verband met de Eerste Wereldoorlog (toegangsnr. 
2.06.079) 

Correspondentie met de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland, 1915-1919 
(inv. nr. 1301)  

 
Archief van de Staatscommissie inzake Gedistilleerd-Productie, 1919-1927 (toegangsnr. 
2.04.37) 
 
Archief van de (Stichting) Centrale (Crisis) Controledienst (toegangsnr. 2.11.16.02) 

Stukken betreffende het zogenaamde arak-schandaal te Groningen, 1946 (inv. nr. 265) 
 
Archief van de Stichting Regeringsbureau voor de Uitvoering van de Landbouwcrisiswet 1933, 
Afdeling Akkerbouw en van de Stichting Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd 
en voor de Uitvoering van de Landbouwcrisiswet 1933, Afdeling Akkerbouw (toegangsnr. 
2.11.16.03) 

Stukken betreffende het wijzigingen van diverse crisis-restitutiebeschikkingen ten aanzien 
van de moutwijn-, gist- en spiritusindustrie, 1939-1940 (inv. nr. 138)  
Stukken betreffende de instelling van een commissie van advies voor de Sectie Spiritus 
van het RVO, 1941 (inv. nr. 304) 
Stukken betreffende de contingentering van spiritus, 1941 (inv. nr. 316) 
Stukken betreffende de rantsoeneringsvoorschriften voor gedistilleerde dranken, 1941 (inv. 
nr. 336) 
Stukken betreffende de heffing op gedistilleerd, 1943 (inv. nr. 389) 

 
Archief van de Stichting Rijksbureau voor Chemische Produkten, Sectie Spiritus en van de 
Stichting Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Sectie Spiritus, 1939-1945 
(toegangsnr. 2.11.30.10) 
 
Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (toegangsnr. 2.09.09) 

Opgave van de maandelijkse extra toewijzing gedistilleerd aan de NSB-caféhouders, 1943 
(inv. nr. 79329) 
Notities betreffende de activiteiten en contacten van distilleerderij en drankenhandel firma 
Siebrand tijdens de oorlog, 1945 (inv. nr. 78803) 

 
Archief van het College voor de Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en 
Nijverheid (toegangsnr. 2.06.029.01) 

Correspondentie en bekendmakingen betreffende de gist- en spiritusindustrie en 
betreffende jenever en likeuren, 1944-1945 (inv. nr. 25.5) 

 
Archief van het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President 
(toegangsnr. 2.03.01) 

Stukken betreffende de zuivering van distillateurs en pogingen tot afschaffing van de 
rantsoeneringsmaatregelen voor gedistilleerde dranken, 1945-1948 (inv. nr. 5762) 
Stukken betreffende de inrichting van het PGD, 1953-1955 (inv. nr. 967) 
Stukken betreffende de beheersing van prijzen van gedistilleerde dranken, 1955 (inv. nr. 
661) 
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Archief van de Centrale Dienst voor Invoer en Uitvoer (toegangsnr. 2.06.088) 
Correspondentie met de VGD, 1947-1953 (inv.nr. 99) 
Publicaties en circulaires van de VGD, 1948-1951 (inv. nr. 277) 
Publicaties en circulaires van het CGB, 1951 (inv. nr. 275) 

 
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor de Prijzen 
(toegangsnr. 2.06.82) 

Stukken betreffende de opheffing van de quotering van jenever voor horecabedrijven en 
slijterijen, 1948 (inv. nr. 1128) 

 
Centraal Archief van het Ministerie van Economische Zaken (toegangsnr. 2.06.087) 

Stukken betreffende het Vestigingsbesluit Groothandel in Gedistilleerde Dranken, 1960-
1962 (inv. nr. 1451)  
Stukken betreffende het Vestigingsbesluit Importhandel in Gedistilleerd, 1960 (inv.nr. 
1471) 
Stukken betreffende de samenstelling van het college van beroep voor het PGD, 1956-
1965 (inv. nr. 2288) 
Stukken betreffende de goedkeuring van PGD-verordeningen, 1951-1965 (inv. nr. 2299) 
Stukken betreffende de instelling en benoeming van bestuursleden van het PGD, 1953-
1955 (inv. nr. 4076) 
Stukken betreffende ministeriële vertegenwoordiging bij het PGD, 1956-1961 (inv. nr. 
4087) 
 

Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat Ordeningsvraagstukken 
(toegangsnr. 2.06.059.8) 

Berichtgevingen van de secretaris van het PGD, 1956-1960 (inv. nr. 259) 
Verslagen van besloten vergaderingen van het PGD, 1956-1963 (inv. nrs. 260-261) 
Verslagen van openbare vergaderingen van het PGD, 1956-1963 (inv. nrs. 262-264) 
Vertrouwelijke verslagen van het PGD, 1957-1964 (inv. nrs. 265-266) 

 
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor het Midden- en 
Kleinbedrijf en het Toerisme (toegangsnr. 2.06.073) 

Stukken betreffende bemoeienis met de ontwikkeling van de economische 
samenwerking in de detailhandel in de alcoholhoudende dranken, alsmede 
betreffende vaststelling van de prijzen voor gedistilleerd,1960-1965 (inv. nr. 593) 

 
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Industrie en Handel 
(toegangsnr. 2.06.116) 

Prijsbeschikkingen sterke drank, 1971 (inv. nr. 843) 
 
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Prijzen, 
Ordeningsvraagstukken en Regionaal Beleid (toegangsnr. 2.06.111)  

Stukken betreffende het vaststellen van prijsbeschikkende bevoegdheden van het PGD, 
1971-1975 (inv. nr. 558) 

 
Archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (toegangsnr. 
2.11.26) 

Stukken betreffende in- en uitvoer van gedistilleerd, 1946–1951 (inv. nrs. 426-456) 
Stukken betreffende in- en uitvoer van gist en spiritus, 1946-1950 (inv. nrs. 495-505) 

 
Archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Kabinet van de 
Minister (toegangsnr. 2.11.43) 

Stukken betreffende opheffing van de distributiemaatregelen voor gedistilleerd, 1947–
1948 (inv. nr. 88) 
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Archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directoraat-
Generaal van de Voedselvoorziening (toegangsnr. 2.11.54) 

Stukken betreffende opheffing van de toewijzing gedistilleerd, 1948–1949 (inv. nr. 576) 
 
Archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie 
Internationale Organisaties (toegangsnr. 2.11.57) 

Stukken betreffende gedistilleerd, 1948–1955 (inv. nr. 498) 
 
Archief van de Afdeling Volksgezondheid van het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het Ministerie van Sociale Zaken 
(toegangsnr. 2.15.37) 

Stukken betreffende de drankbestrijding en de uitvoering van de Drankwet, 1919–1957 
(inv. nrs. 2368–2458) 

 
Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal 
Algemene Beleidsaangelegenheden (toegangsnr. 2.15.45) 

Behandeling van de toekenning per Koninklijk Besluit van de bevoegdheid tot het 
vaststellen van minimumprijzen voor gedistilleerde dranken door het PGD 1975-1976 (inv. 
nr. 1244) 
Benoemingen van de voorzitter van het PGD, 1957-1978 (inv. nr. 1245) 
Jaarverslagen van het PGD, 1964-1979 (inv. nrs. 1246-1247) 
Samenstelling van het bestuur van het PGD, 1955-1978 (inv. nr. 1248) 
Vaststelling van de vergoedingen voor de voorzitter van het PGD, 1969-1972 (inv. nr. 
1249) 
Verordeningen van het PGD, 1955-1979 (inv. nrs. 1250-1251) 
 

Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal 
Algemene Arbeidsaangelegenheden (toegangsnr. 2.15.47) 

Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, de benoeming van de voorzitter 
en de goedkeuring van verordeningen van het PGD, 1979–1993 (inv. nr. 1677) 

 
Archief van de Economische Raad (toegangsnr. 2.06.063) 

Stukken betreffende de wenselijkheid tot vaststellen van minimumdetailhandelsprijzen voor 
margarine, suiker en gedistilleerd, 1949-1950 (inv. nr. 102) 

 
Archief van de Sociaal-Economische Raad (toegangsnr. 2.06.064) 

Stukken betreffende de instelling van het PGD, 1952 (inv. nr. 884) 
Begrotingen en jaarrekeningen van het PGD, 1956-1979 (inv. nr. 885) 
Verordeningen van het PGD, 1972-1979 (inv. nr. 886) 

 
Archief van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 1951-1957 
(toegangsnr. 2.06.059.10) 
 
 
GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM 
 
Inventaris van de papieren collectie van de Stichting De Gekroonde Brandersketel 
(toegangsnr. 529) 

Ingekomen brieven van de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland, 1918 (inv. 
nr. 141) 
Circulaires van de VGD, 1948 (inv. nr. 183) 
Uitgaven van het CGB en het Actiefonds, 1950-1970 (inv. nrs. 185-189) 
Uitgaven van het PGD, 1962-1992 (inv. nrs. 191 en 193-195)   
Uitgaven van het Propagandafonds en het Gilde van het Gouden Glaasje, 1962-1974 (inv. 
nrs. 190, 192 en 196-198) 
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Uitgaven van de CVG, 1935 (inv. nr. 199) 
Uitgaven van de NGU, 1992 (inv. nrs. 200-201) 
Uitgaven van De Verenigde Distillateurs en de Nevedil, 1935-1936 (inv. nrs. 217-218) 
Uitgaven van het RGD, 1944 (inv. nr. 219)  

Archief van de Stichting Nationaal Gedistilleerdmuseum en Stichting De Gekroonde 
Brandersketel,1965-1996 (toegangsnr. 534) 
 
 
WESTFRIES ARCHIEF HOORN 
 
Archief van het Schermer’s Wijnhandel, Hoorn (toegangsnr. 0469)  

Correspondentieblad van den Bond van Distillateurs in Nederland, jaargang 1917 (inv. 
nr. 221)  
Stukken betreffende de actie voor (en tegen) plaatselijke keuze (inv. nr. 223)  
Verzoekschrift van de Bond van Distillateurs in Nederland aan de Tweede Kamer 
inzake de verhoging der accijns met een begeleidende brief (inv. nr. 226)  
Blad met foto's van de voorzitters der Bond van Distillateurs en Likeurstokers in 
Nederland over de jaren 1900-1925 (inv. nr. 228) 

 
 
NIOD INSTITUUT VOOR OORLOGS-, HOLOCAUST- EN GENOCID ESTUDIES 
 
Archief van de Nationaal-Socialistische Beweging (toegangsnr. 123) 

Stukken van de Afdeling Financiën en Administratie, waaronder stukken betreffende de 
toewijzing van extra hoeveelheden gedistilleerd aan NSB-leden (inv. nr. 672) 

 
 
STICHTING RECLAMEARSENAAL  (NIET OPENBAAR) 
 
Advertentieplakboek Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken door C.J. Palm N.V. / 
FCB-Palm N.V. (Amsterdam), 1960-1966 (inv.nr. 2000/386 fol) 
 
 
STICHTING DRANKEN NEDERLAND  (NIET OPENBAAR) 
 
Archief van de Vereniging van Fabrikanten van Zwakalcoholhoudende (en Alcoholvrije) 
Dranken (FAVAD), 1941-1987 
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Afkortingen  
 
 
Actiefonds (Stichting) Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel [aanvankelijk 

geen eigen rechtspersoon maar onderdeel van CGB]  
AVDL   Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers  
BBM Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en 

Groothandelaren in Dranken [oorspronkelijk Algemene Nederlandse 
Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten] 

BDAD   Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken 
BLEU   Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Bond   Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland 
Bond van KR&S Nederlands(ch)e Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters 
CBK   Centraal Brouwerij Kantoor 
CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek 
CCD Centrale Controledienst [van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening] 
Cegedisco  Vere(e)niging Centrale Gedistilleerd-Commissie 
CEPS   Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux  
Cevedil  Centraal Verbond van Distillateurs en Likeurstokers 
CGB   Stichting Centraal Gedistilleerdbureau 
CG/PD   Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken 
CGEY   Cap Gemini Ernst & Young Nederland B.V. 
CVG Centrale Vere(e)niging voor de(n) Handel in Gedistilleerd en Andere 

Alcoholhoudende Dranken  
CVNW   Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren 
ECD Economische Controledienst [van het Ministerie van Economische 

Zaken] 
EEG Europese Economische Gemeenschap  
EIM Stichting Economisch Instituut voor de(n) Middenstand / Stichting 

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
FAVAD Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende (en 

Alcoholvrije) Dranken 
FIVS Fédération Internationale des Industries et du Commerce en Gros des 

Vins, Spiritueux, Eaux-de-Vie et Liqueurs 
FVP   Stichting Fonds voor Voorlichting en Publiciteit Gedistilleerde Dranken 
FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting [geen eigen 

rechtspersoon maar onderdeel van PGD en nadien van CG/PD] 
GOA College Gezamenlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden PBO-Sector 
GEEST  Gedistilleerd Educatie- en Studiecentrum 
GG   Genevergenootschap 
GROHAD Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en 

Likeuren  
Hocres Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restauranthouders 

en Slijters 
h.o.d.n. handelend onder de naam 
Horecaf Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en 

Aanverwante Bedrijven 
HPA   Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten 
i.c.t.   informatie- en communicatietechnologie  
KNG&SF  N.V. Koninklijkle Nederlands(ch)e Gist- en Spiritusfabriek 
KVNW   Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren 
LVV   Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
NAD   Nederlands(ch)e Arbeidsdienst 
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NBC   Nederlandse Bartender Club 
NBG    Nederlands(ch)e Bond van Grossiers in Gedistilleerd 
NCW   Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
NEHEM  Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij 
NEI   Stichting Het Nederlands Economisch Instituut 
Nevedil  Nederlands(ch)e Vere(e)niging van Distillateurs en Likeurstokers 
NGM   Stichting Nationaal Gedistilleerd Museum 
NG&SF  N.V. Nederlands(ch)e Gist- en Spiritusfabriek 
NGU   Vereniging Nederlandse Gedistilleerdunie 
NIPO   Nederlandse Instituut voor de Publieke Opinie 
NSB   Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland 
NSDAP  National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
NVV   Nederlands(ch) Verbond van Vakvere(e)nigingen 
PBO   Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
PD   Productschap Dranken 
PGD   Productschap (Produktschap) voor Gedistilleerde Dranken 
Propagandafonds Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken 
RCP   Stichting Rijksbureau voor Chemische Producten (Produkten) 
Recobaa Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische 

Aangelegenheden 
RGD   Rantsoene(e)ringsbureau voor Gedistilleerde Dranken 
Roges Rohstoff-Handelsgesellschaft m.b.H. 
RVO Stichting Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en voor 

de Uitvoering van de Landbouwcrisiswet 1933  
SAR   Stichting Alcohol Research 
SDN   Stichting Dranken Nederland 
SER   Sociaal-Economische Raad 
SGEN    Stichting Gedistilleerd Examens Nederland 
SSO   Stichting SlijtersOpleidingen 
STAS   Stichting Activiteiten Slijtersbranche 
STIVA   Stichting Verantwoord Alcoholgebruik 
SVH   Stichting Vakonderwijs Horeca 
SVK   Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom-Delft 
SWEN   Stichting Wijnexamens Nederland 
UEAES  Union Européenne des Alcools, Eaux-de-Vie et Spiritueux 
Unie   Unie van Distillateurs en Likeurstokers 
VGAAD  Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Alcoholhoudende en Alcoholvrije 

Dranken  
VGD   Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken 
VI(GD)   Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde Dranken 
VIP Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van 

Gedistilleerde Dranken 
VNG   Vereniging van Nederlandse Gedistilleerdfabrikanten 
VNO   Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
VNW   Verbond van Nederlandse Werkgevers 
WAM   Werkgroep Alcohol en Maatschappij 
WIC   Wijninformatiecentrum [onderdeel van het Productschap Wijn] 
ZNSF   N.V. Zuid-Nederlands(ch)e Spiritusfabriek 
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 
 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 
1–9 Verslagen van bestuur en commissie van bijstand VGD, 

1944–1956.         9 omslagen 
 
1 juli 1944–november 1945 
2 januari–december 1946 
3 februari–november 1947 
4 februari 1948–november 1949 
5 maart–november 1950 
6 januari–november 1951 
7 januari–september 1952 
8 januari–december 1953 
9 januari 1954–februari 1956 
 

10–48 Vertrouwelijk verslag van VGD en PGD, 
1946–1985, 1995–2001.     36 banden, 3 omslagen 
N.B. Tweemaandelijks gestencild (later gefotokopieerd) verslag van de werkzaamheden van de secretaris 
bestemd voor het bestuur van VGD (1946–1955) en PGD (1956–1985), aangevuld met nieuwsberichten, 
mededelingen en statistieken. Uitgave na 1985 gestaakt maar in 1995 in afgeslankte vorm hervat. 
 
10 1946–1947 
11 1948–1949 
12 1950 
13 1951 
14 1952 
15 1953 
16 1954 
17 1955 
18 1956 
19 1957 
20 1958 
21 1959 
22 1960 
23 1961 
24 1962 
25 1963 
26 1964 
27 1965 
28 1966 
29 1967 
30 1968 
31 1969 
32 1970 
33 1971 
34 1972 
35 1973 
36 1974 
37 1975 
38 1976 
39 1977 
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40 1978 
41 1979 
42 1980 
43 1981 
44 1982 
45 1983 
46 maart/april 1984–november/december 1984   [omslag] 
47 januari/februari 1985–september/oktober 1985   [omslag] 
48 april 1995 (nr. 1)–maart 2001 (nr. 37)     [omslag] 
 

49–59 Jaarverslagen PGD, 
1956–2000.       7 banden, 4 omslagen 
 
49 1956–1960 
50 1961–1965 
51 1966–1970 
52 1971–1975 
53 1976–1980 
54 1981–1985 
55 1986–1990 
56 1991–1993        [omslag] 
57 1994–1996        [omslag] 
58 1997–1999        [omslag] 
59 2000–2002 (eerste helft)      [omslag] 
 

60 Jubileumuitgave 20 jaar Produktschap voor Gedistilleerde Dranken door Fok van 
Slooten, 
1976.          1 band 
 

61 Vouwbladen Jaarcijfers gedistilleerd, Kerncijfers gedistilleerd en Kerncijfers en 
aciviteiten, 
1989–2012.    1 omslag 
N.B. Uitgave onder auspiciën van PGD (vanaf 2002 CG/PD). Van 1989 t/m 1997 gepubliceerd onder de 
naam Jaarcijfers gedistilleerd; in 1998 en 1999 gepubliceerd onder de verwarrende titel Jaarverslag; van 
2000 t/m 2006 gepubliceerd onder de naam Kerncijfers (gedistilleerd); van 2007 t/m 2011 gepubliceerd 
onder de naam Kerncijfers en activiteiten. In 2012 zette brancheorganisatie VIP (later SPIRITS.NL) de 
reeks voort met twee afzonderlijke vouwbladen getiteld Kerncijfers en Kernpunten alcoholbeleid. 
 

62–90 Verslagen van besloten bestuursvergaderingen PGD, 
1956–1989.        29 omslagen 
 
62 informele vergadering, 11 januari 1956 
63 1e besloten vergadering, 27 januari 1956 
64 2e besloten vergadering, 14 maart 1956 
65 3e besloten vergadering, 23 maart 1956 
66 4e besloten vergadering, 31 mei 1956 
67 5e besloten vergadering, 31 oktober 1956 
68 6e besloten vergadering, 23 november 1956 
69 7e besloten vergadering, 10 januari 1957 
70 8e besloten vergadering, 17 april 1958 
71 9e besloten vergadering, 26 juni 1958 
72 10e besloten vergadering, 14 november 1958 
73 11e besloten vergadering, 10 juli 1959 
74 12e besloten vergadering, 23 oktober 1959 
75 13e besloten vergadering, 30 augustus 1960 
76 14e besloten vergadering, 14 augustus 1961 
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77 15e besloten vergadering, 27 oktober 1961 
78 16e besloten vergadering, 19 december 1962 
79 17e besloten vergadering, 25 april 1963 
80 18e besloten vergadering, 15 oktober 1963 
81 19e besloten vergadering, 8 oktober 1965 
82 20e besloten vergadering, 11 maart 1968 
83 21e besloten vergadering, 9 mei 1968 
84 22e besloten vergadering, 20 mei 1970 
85 23e besloten vergadering, 26 november 1970 
86 24e besloten vergadering, 24 mei 1971 
87 25e besloten vergadering, 26 november 1971 
88 26e besloten vergadering, 26 mei 1981 
89 27e besloten vergadering, 15 april 1982 
90 28–32e besloten vergadering, 1 december 1988–5 januari 1989 
 

91–278 Verslagen en vergaderstukken van het dagelijks bestuur PGD, 
1956–2002.         188 omslagen 
N.B. Verslag van 60e vergadering van het dagelijks bestuur ontbreekt. Dit is vermoedelijk een pro forma 
vergadering geweest die op 6 januari 1976 is gehouden bij de viering van het 20-jarig bestaan van het 
PGD. 
 
91 1e vergadering, 10 februari 1956 
92 2e vergadering, 27 april 1956 
93 3e vergadering, 14 september 1956 
94 4e vergadering, 27 september 1956 
95 5e vergadering, 31 oktober 1956 
96 6e vergadering, 22 maart 1957 
97 7e vergadering, 14 juni 1957 
98 8e vergadering, 25 september 1957 
99 9e vergadering, 10 januari 1958 
100 10e vergadering, 28 maart 1958 
101 11e vergadering, 23 mei 1958 
102 12e vergadering, 26 september 1958 
103 13e vergadering, 13 februari 1959 
104 14e vergadering, 20 maart 1959 
105 15e vergadering, 15 mei 1959 
106 16e vergadering, 16 september 1959 
107 17e vergadering, 15 januari 1960 
108 18e vergadering, 18 maart 1960 
109 19e vergadering, 25 mei 1960 
110 20e vergadering, 30 augustus 1960 
111 21e vergadering, 20 januari 1961 
112 22e vergadering, 10 maart 1961 
113 23e vergadering, 4 mei 1961 
114 24e vergadering, 6 oktober 1961 
115 25e vergadering, 15 maart 1962 
116 26e vergadering, 21 september 1962 
117 27e vergadering, 19 december 1962 
118 28e vergadering, 27 maart 1963 
119 29e vergadering, 23 juni 1963 
120 30e vergadering, 27 september 1963 
121 31e vergadering, 10 december 1963 
122 32e vergadering, 10 april 1964 
123 33e vergadering, 22 september 1964 
124 34e vergadering, 19 januari 1965 
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125 35e vergadering, 15 april 1965 
126 36e vergadering, 23 september 1965 
127 37e vergadering, 21 maart 1966 
128 38e vergadering, 7 september 1966 
129 39e vergadering, 22 maart 1967 
130 40e vergadering, 4 oktober 1967 
131 41e vergadering, 18 april 1968 
132 42e vergadering, 11 oktober 1968 
133 43e vergadering, 18 april 1969 
134 44e vergadering, 10 oktober 1969 
135 45e vergadering, 13 april 1970 
136 46e vergadering, 19 oktober 1970 
137 47e vergadering, 15 april 1971 
138 48e vergadering, 12 oktober 1971 
139 49e vergadering, 19 april 1972 
140 50e vergadering, 6 oktober 1972 
141 51e vergadering, 11 april 1973 
142 52e vergadering, 19 oktober 1973 
143 53e vergadering, 23 januari 1974 
144 54e vergadering, 8 mei 1974 
145 55e vergadering, 18 oktober 1974 
146 56e vergadering, 2 mei 1975 
147 57e vergadering, 30 september 1975 
148 58e vergadering, 24 oktober 1975 
149 59e vergadering, 17 december 1975 
150 61e vergadering, 5 mei 1976 
151 62e vergadering, 1 november 1976 
152 63e vergadering, 27 januari 1977 
153 64e vergadering, 20 april 1977 
154 65e vergadering, 22 juni 1977 
155 66e vergadering, 7 juli 1977 
156 67e vergadering, 17 oktober 1977 
157 68e vergadering, 12 januari 1978 
158 69e vergadering, 7 februari 1978 
159 70e vergadering, 20 april 1978 
160 71e vergadering, 21 september 1978 
161 72e vergadering, 11 december 1978  
162 73e vergadering, 25 april 1979 
163 74e vergadering, 2 augustus 1979 
164 75e vergadering, 2 november 1979 
165 76e vergadering, 26 februari 1980 
166 77e vergadering, 22 april 1980 
167 78e vergadering, 30 september 1980 
168 79e vergadering, 26 januari 1981 
169 80e vergadering, 13 mei 1981 
170 81e vergadering, 13 oktober 1981 
171 82e vergadering, 12 november 1981 
172 83e vergadering, 17 december 1981 
173 84e vergadering, 29 januari 1982 
174 85e vergadering, 2 april 1982 
175 86e vergadering, 17 juni 1982 
176 87e vergadering, 30 september 1982 
177 88e vergadering, 28 januari 1983 
178 89e vergadering, 29 maart 1983 
179 90e vergadering, 16 mei 1983 
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180 91e vergadering, 13 juni 1983 
181 92e vergadering, 22 augustus 1983 
182 93e vergadering, 5 oktober 1983 
183 94e vergadering, 16 december 1983 
184 95e vergadering, 10 april 1984 
185 96e vergadering, 10 september 1984 
186 97e vergadering, 24 april 1985  
187 98e vergadering, 14 juni 1985 
188 99e vergadering, 25 oktober 1985 
189 100e vergadering, 11 december 1985 
190 101e vergadering, 4 februari 1986 
191 102e vergadering, 4 april 1986 
192 103e vergadering, 18 juni 1986 
193 104e vergadering, 16 oktober 1986 
194 105e vergadering, 27 november 1986 
195 106e vergadering, 28 januari 1987 
196 107e vergadering, 8 april 1987 
197 108e vergadering, 21 mei 1987 
198 buitengewone ingelaste vergadering, 28 juli 1987 
199 109e vergadering, 14 oktober 1987 
200 buitengewone ingelaste vergadering, 27 november 1987 
201 110e vergadering, 27 januari 1988 
202 111e vergadering, 6 april 1988 
203 112e vergadering, 21 april 1988 
204 113e vergadering, 29 juni 1988 
205 buitengewone ingelaste vergadering, 3 oktober 1988 
206 114e vergadering, 12 oktober 1988 
207 115e vergadering, 25 januari 1989 
208 116e vergadering, 5 april 1989 
209 117e vergadering, 26 april 1989 
210 118e vergadering, 28 juni 1989 
211 119e vergadering, 14 september 1989 
212 buitengewone ingelaste vergadering, 29 september 1989 
213 120e vergadering, 11 oktober 1989 
214 121e vergadering, 17 november 1989 
215 122e vergadering, 24 januari 1990 
216 123e vergadering, 14 maart 1990 
217 124e vergadering, 25 april 1990 
218 125e vergadering, 29 juni 1990 
219 126e vergadering, 10 oktober 1990 
220 127e vergadering, 12 december 1990 
221 128e vergadering, 6 februari 1991 
222 129e vergadering, 24 april1991 
223 buitengewone ingelaste vergadering, 1 mei 1991 
224 130e vergadering, 5 juli 1991 
225 131e vergadering, 4 september 1991 
226 132e vergadering, 16 oktober 1991 
227 133e vergadering, 11 december 1991 
228 134e vergadering, 5 februari 1992 
229 135e vergadering, 10 april 1992 
230 136e vergadering, 8 juli 1992 
231 137e vergadering, 8 oktober 1992 
232 138e vergadering, 9 december 1992 

N.B. Vergadering niet doorgegaan. 
233 138e vergadering, 3 februari 1993 



 49 

234 139e vergadering, 14 april 1993 
235 140e vergadering, 30 juni 1993 
236 141e vergadering, 8 september 1993 
237 142e vergadering, 8 december 1993 
238 143e vergadering, 26 januari 1994 
239 144e vergadering, 23 maart 1994 
240 145e vergadering, 7 juli 1994 
241 146e vergadering, 28 september 1994 
242 147e vergadering, 15 december 1994 
243 148e vergadering, 3 februari 1995 
244 149e vergadering, 29 maart 1995 
245 150e vergadering, 21 juni 1995 
246 151e vergadering, 6 september 1995 
247 152e vergadering, 7 december 1995 
248 153e vergadering, 14 februari 1996 
249 154e vergadering, 4 april 1996 
250 155e vergadering, 26 juni 1996 
251 156e vergadering, 12 september 1996 
252 157e vergadering, 11 december 1996 
253 158e vergadering, 26 februari 1997 
254 159e vergadering, 2 april 1997 
255 160e vergadering, 22 mei 1997 
256 161e vergadering, 2 juli 1997 
257 162e vergadering, 11 september 1997 
258 163e vergadering, 20 november 1997 
259 164e vergadering, 28 januari 1998 
260 165e vergadering, 1 april 1998 
261 166e vergadering, 15 juli 1998 
262 167e vergadering, 23 september 1998 
263 168e vergadering, 3 februari 1999 
264 169e vergadering, 6 mei 1999 
265 170e vergadering, 1 september 1999 
266 171e vergadering, 13 oktober 1999 
267 172e vergadering, 9 februari 2000 
268 173e vergadering, 11 april 2000 
269 174e vergadering, 6 september 2000 
270 175e vergadering, 6 december 2000 
271 176e vergadering, 9 januari 2001 
272 177e vergadering, 7 februari 2001 
273 178e vergadering, 22 februari 2001 
274 179e vergadering, 11 april 2001 
275 180e vergadering, 28 mei 2001 
276 181e vergadering, 6 september 2001 
277 182e vergadering, 28 januari 2002 
278 183e vergadering, 15 april 2002 
 

279–334 Verslagen en vergaderstukken van openbare vergaderingen PGD, 
1956–1959, 1961–1968, 1976–2002.    55 omslagen, 1 band 
N.B. Ontbrekend zijn de verslagen van de 13e openbare vergadering (18 maart 1960), 14e openbare 
vergadering (30 september 1960), 17e openbare vergadering (27 oktober 1961), 26e openbare vergadering 
(27 april 1965), 28e openbare vergadering (26 april 1966), 31e openbare vergadering (27 november 1967), 
32e openbare vergadering (9 mei 1968) alsmede van de 34e  t/m 49e openbare vergadering (19 mei 1969–
6 januari 1976). Van deze vergaderingen zijn naar het zich laat aanzien uitsluitend de toespraken en 
openingswoorden van de voorzitter bewaard gebleven. Deze zijn als bijlagen opgenomen in de uitgave 
Gedistilleerdnieuws (zie inv. nrs. 1140–1156). Passages uit de ontbrekende verslagen van openbare 
vergaderingen terzake van bepaalde afgebakende onderwerpen zijn in enkele gevallen als knipsels in 
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andere dossiers aangetroffen, bijvoorbeeld in de correspondentie betreffende de Commissie ingesteld tot 
onderzoek van de leegfust- en statiegeldkwestie (zie inv. nrs. 914–916). 
Voor de ontbrekende verslagen van de 13e, 14e en 17e openbare vergadering kan het Archief van het 
Ministerie van Economische Zaken, Directoraat Ordeningsvraagstukken geraadpleegd worden. In dit 
archief bevinden zich de verslagen van openbare vergaderingen van het PGD uit de periode 1956–1963. 
Overigens is de 49e openbare vergadering vermoedelijk een pro forma vergadering geweest die op 6 
januari 1976 is gehouden bij de viering van het 20-jarig bestaan van het PGD. 
 
279 Toespraken en openingswoorden van de voorzitter tot de openbare 

vergadering, 1956–1975 
N.B. Bevat slechts de toespraken tot de 2e, 5e, 6e, 10e–12e, 14e, 16e, 17e, 22e, 23e, 25e, 28e, 40e, 
45e–48e openbare vergadering. Voor de ontbrekende toespraken raadplege men 
Gedistilleerdnieuws, waarin de meeste toespraken integraal werden opgenomen (zie inv. nrs. 
1129–1192). 

280 1e–12e openbare vergadering, 23 maart 1956–23 oktober 1959 [1 band]
 N.B. Band bevat tevens verslagen van besloten bestuursvergaderingen 1956–1959 (zie inv. nrs. 
62–74) alsmede toespraken en openingswoorden van de voorzitter gericht tot de openbare 
vergaderingen. 

281 15e–33e openbare vergadering, 24 maart 1961–22 november 1968  
282 50e–53e openbare vergadering, 16 juni 1976, 24 november 1976, 3 februari 

1977, 18 mei 1977 
283 54e–57e openbare vergadering, 14 juli 1977, 14 november 1977, 9 februari 

1978, 18 mei 1978 
284 58e openbare vergadering, 26 oktober 1978 
285 59e openbare vergadering, 2 mei 1979 
286 60e openbare vergadering, 22 augustus 1979  
287 61e openbare vergadering, 20 november 1979 
288 62e openbare vergadering, 21 maart 1980  
289 63e openbare vergadering, 8 mei 1980 
290 64e openbare vergadering, 11 november 1981 
291 65e openbare vergadering, 26 mei 1981 
292 66e openbare vergadering, 12 november 1981 
293 67e openbare vergadering, 15 april 1982 
294 68e openbare vergadering, 28 oktober 1982  
295 69e openbare vergadering, 13 juni 1983 
296 70e openbare vergadering, 28 november 1983  
297 71e openbare vergadering, 2 mei 1984  
298 72e openbare vergadering, 21 november 1984 
299 73e openbare vergadering, 23 mei 1985 
300 74e openbare vergadering, 28 november 1985 
301 75e openbare vergadering, 22 mei 1986 
302 76e openbare vergadering, 27 november 1986 
303 77e openbare vergadering, 21 mei 1987 
304 78e openbare vergadering, 27 november 1987  
305 79e openbare vergadering, 20 mei 1988 
306 80e openbare vergadering, 24 november 1988  
307 81e openbare vergadering, 26 mei 1989  
308 82e openbare vergadering, 24 november 1989 
309 83e openbare vergadering, 31 mei 1990 

N.B. Zie ook inv. nr. 1876. 
310 84e openbare vergadering, 23 november 1990 
311 85e openbare vergadering, 31 mei 1991 
312 86e openbare vergadering, 15 november 1991 
313 87e openbare vergadering, 22 mei 1992 

N.B. Zie ook inv. nr. 1877. 
314 88e openbare vergadering, 13 november 1992 
315 89e openbare vergadering, 19 mei 1993 

N.B. Zie ook inv. nr. 1878. 
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316 90e openbare vergadering, 10 november 1993 
317 91e openbare vergadering, 11 mei 1994 
318 92e openbare vergadering, 1 december 1994 
319 93e openbare vergadering, 10 mei 1995 
320 94e openbare vergadering, 1 november 1995 
321 95e openbare vergadering, 23 mei 1996 

N.B. Zie ook inv. nr. 1879. 
322 96e openbare vergadering, 20 november 1996 
323 97e openbare vergadering, 22 mei 1997 
324 98e openbare vergadering, 20 november 1997 
325 99e openbare vergadering, 28 mei 1998 
326 100e openbare vergadering, 19 november 1998 
327 101e openbare vergadering, 9 juni 1999 
328 102e openbare vergadering, 8 december 1999 
329 103e openbare vergadering, 7 juni 2000 
330 104e openbare vergadering, 22 november 2000 
331 105e openbare vergadering, 7 mei 2001 
332 106e openbare vergadering, 7 juni 2001 
333 107e openbare vergadering, 24 oktober 2001 
334 108e openbare vergadering, 10 juni 2002 
 

335–374  Verslagen en vergaderstukken van vergaderingen van de Commissie Gedistilleerd van 
het Productschap Dranken, 
2002–2012.         40 omslagen 
 
335 1e vergadering, 9 september 2002 
336 2e vergadering, 2 december 2002 
337 3e vergadering, 7 april 2003 
338 4e vergadering, 2 juni 2003 
339 5e vergadering, 15 september 2003 
340 6e vergadering, 1 december 2003 
341 7e vergadering, 5 april 2004 
342 buitengewone ingelaste vergadering, 26 april 2004 
343 8e vergadering, 21 juni 2004 
344 9e vergadering, 6 september 2004 
345 10e vergadering, 6 december 2004 
346 11e vergadering, 4 april 2005 
347 12e vergadering, 30 mei 2005 
348 13e vergadering, 13 september 2005 
349 14e vergadering, 5 december 2005 
350 15e vergadering, 10 april 2006 
351 16e vergadering, 26 juni 2006 
352 17e vergadering, 12 september 2006 
353 18e vergadering, 4 december 2006 
354 19e vergadering, 2 april 2007 
355 20e vergadering, 4 juni 2007 
356 informele vergadering, 1 augustus 2007 

N.B. Aan deze vergadering, die ging over de toekomst van de Commissie Gedistilleerd en het 
Productschap Dranken, werd alleen deelgenomen door bestuursleden namens de VIP. 

357 21e vergadering, 9 oktober 2007 
358 22e vergadering, 3 december 2007 
359 buitengewone ingelaste vergadering, 7 februari 2008 
360 23e vergadering, 31 maart 2008 
361 24e vergadering, 23 juni 2008 
362 25e vergadering, 2 september 2008 
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363 26e vergadering, 1 december 2008 
364 27e vergadering, 7 april 2009 
365 28e vergadering, 22 juni 2009 
366 29e vergadering, 8 september 2009 
367 30e vergadering, 7 december 2009 
368 31e vergadering, 8 maart 2010 
369 32e vergadering, 1 juni 2010 
370 33e vergadering, 27 september 2010 
371 34e vergadering, 5 april 2011 
372 35e vergadering, 28 juni 2011 
373 36e vergadering, 1 november 2011 
374 37e vergadering, 16 oktober 2012 
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RANTSOENERINGSBUREAU VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN (R GD) 
 
 
375 Verslagen van de directeur van het RGD, 

1941–1944.         1 omslag 
N.B. Omvat de volgende verslagen:  
Verslag van den directeur van het Rantsoeneeringsbureau voor Gedistilleerde Dranken uitgebracht over 
het tijdvak van 1 april 1941 tot 1 juli 1942 (augustus 1942); 
Het RGD in cijfers : jaar 1943 (24 januari 1944); 
Het RGD in cijfers : eerste kwartaal 1944 (vermoedelijk april 1944). 
 

376 Notulen van de Rantsoeneringscommissie (commisie ex artikel 2 van het 
Rantsoeneringsreglement), 
juli 1941–augustus 1945.       1 omslag 
 

377–381 Circulaires ten behoeve van producenten en groothandelaren van gedistilleerde 
dranken,  
1941–1945.          5 omslagen 
 
377 mei–december 1941 
378 januari–december 1942        
379 januari–december 1943 
380 januari–oktober 1944 
381 mei–december 1945 
 

382 Persberichten van het RGD, 
november 1941–oktober 1945.      1 omslag 
 

383 Rantsoeneringsreglement en richtlijnen voor de vaststelling der rantsoenen van 
gedistilleerdproducten, 
juli 1941–maart 1946.       1 omslag 
 

384 Stukken betreffende de totstandkoming van het rantsoeneringsreglement en de 
rantsoeneringsvoorschriften, 
maart–juli 1941.        1 omslag 
 

385 Toelichting op en (resumé van een) inleiding over het rantsoeneringsreglement en de 
rantsoeneringsvoorschriften door J. Auwerda, 
juli–oktober 1941.        1 omslag 
N.B. Jan Auwerda (1894-1977) was als accountant verbonden aan het accountantskantoor van R.A. Dijker 
(Rotterdam). 
 

386 Overzicht van de gedistilleerdomzet (in liters 50% alc.) in slijterijen, 
1939.          1 register 
 

387 Stukken betreffende een onderzoek naar de verkoop van gedistilleerde dranken aan 
particulieren door slijterijen, 
april 1943–april 1944.       1 omslag 
N.B. Inclusief het gedrukte rapport: Gedistilleerdomzet in de slijterij : gegevens inzake den verkoop van 
gedistilleerde dranken per maat aan particulieren en wel in het bijzonder inzake den verkoop via slijterijen 
(Schiedam : Rantsoeneeringsbureau voor Gedistilleerde Dranken, 15 april 1944). 
 

388 Grossierslijst (lijst van groothandelaren in gedistilleerde dranken ex artikel 2 van de 
Rantsoeneringsvoorschriften), 
september 1943.        1 omslag 
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389 Stukken betreffende het Tijdelijk Bureau voor de Voorziening van Gedistilleerde 
Dranken (voor het bevrijde gedeelte van Nederland), 
december 1944–mei 1945.       1 omslag 
 

390 Stukken betreffende een geschil met Fa. Frans Verbunt (Tilburg) inzake restitutie van 
een heffing over gedistilleerde dranken die door genoemd bedrijf geleverd waren aan 
het Wehrmacht Verpflegungsamt te Den Haag, 
juni–augustus 1942.        1 omslag 
 

391 Stukken betreffende de vordering van gedistilleerde dranken ingevolge de 
zogenaamde Roges-order, 
mei 1943.         1 omslag 
N.B. De Rohstoff-Handelsgesellschaft m.b.H. (Roges) was een in 1940 opgericht bedrijf dat zich bezig 
hield met het tegen lage prijzen opkopen van grondstoffen en goederen in de door Duitsland bezette 
gebieden. 
 

392–395 Stukken betreffende de vordering van gedistilleerde dranken bij Rotterdamse en 
Schiedamse bedrijven door het Wehrmacht Verpflegungsamt te Rotterdam, 
1944–1950.         4 omslagen 
 
392 september–oktober 1944 
393 november 1944–januari 1945 
394 januari–februari 1945 
395 februari 1945–oktober 1950 
 

396 Overzicht van het voorraadverloop bij Rotterdamse en Schiedamse bedrijven in de 
periode 1 september 1944 t/m 30 juni 1945 ten gevolge van diefstal van gedistilleerde 
dranken, ten gevolge van ruiling van gedistilleerde dranken voor levensmiddelen en ten 
gevolge van vordering van gedistilleerde dranken door het Wehrmacht 
Verpflegungsamt te Rotterdam, 
22 augustus 1945.        1 omslag 
 

397 Stukken betreffende toewijzingen van gedistilleerde dranken aan de NSB en haar 
organen, 
december 1941–mei 1944.       1 omslag 
 

398 Stukken betreffende de verhoging van de gedistilleerdrantsoenen voor horecabedrijven 
waarvan eigenaren lid waren van de NSDAP, 
oktober 1943–juni 1944.       1 omslag 
 

399 Stukken betreffende de verhoging van de gedistilleerdrantsoenen voor horecabedrijven 
waarvan eigenaren lid waren van de NSB, 
december 1942–augustus 1944.      1 omslag 
N.B. Zie ook: NL-HaNA Justitie CA Bijzondere Rechtspleging, 2.11.16.02, inv. nr. 79329. 
 

400 Stukken betreffende toewijzingen van gedistilleerde dranken aan zogenaamde 
Wehrmacht Verkehrslokale (horecabedrijven die bezocht worden door Duitse 
militairen), 
februari 1942–oktober 1944.       1 omslag 
 

401 Stukken betreffende toewijzingen van gedistilleerde dranken aan de kantines van de 
Nederlandse Arbeidsdienst (NAD), 
april 1942–augustus 1944.       1 omslag 
 

402 Stukken betreffende een niet gehonoreerde aanvraag van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) voor een toewijzing van gedistilleerde dranken, 
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november–december 1941.        1 omslag 
 

403 Correspondentie met het Front van Nering en Ambacht (Nederlands 
Middenstandersfront) betreffende toewijzingen van gedistilleerde dranken aan 
bepaalde horecabedrijven, 
oktober 1941–mei 1942.        1 omslag 
 

404 Stukken betreffende een geschil met R.W. Nederveen Pieterse inzake het al dan niet 
uitoefenen van een slijterij, 
juli 1942–juli 1945.        1 omslag 
N.B. Reinier Wouterus Nederveen Pieterse (1880-19??) was horecaondernemer te Rotterdam-
Hillegersberg maar beweerde ook een slijterij uit te oefenen op grond waarvan hij in aanmerking hoopte te 
komen voor een gedistilleerdtoewijzing. 
 

405 Stukken betreffende de verijdelde benoeming van F.J.E. van Houten in de 
Adviescommissie ex artikel 19 van de rantsoeneringsvoorschriften voor gedistilleerde 
dranken, 
september 1941–april 1942.       1 omslag 
N.B. Ferdinand Johannes Everardus van Houten (1904-1970) was horecaondernemer te Amsterdam en 
voorzitter van de Bond van Belanghebbenden in het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf 1940 (kortweg 
Bond 1940). Meerdere faillissementen en een justitieel verleden stonden een benoeming in de betreffende 
adviescommissie in de weg. 
 

406 Stukken betreffende misstanden in de horeca en de instelling van een verplicht 
borreluur voor desbetreffende horecabedrijven, 
april 1943–mei 1945.        1 omslag 
N.B. De belangrijkste misstanden waren de verkoop van gedistilleerde dranken boven de vastgestelde 
prijs, de verkoop van gedistilleerde dranken die met water waren aangelengd en de verkoop van 
clandestien gedistilleerde dranken. Een verplicht borreluur (‘Schnappsstunde’) stelde controleurs in staat 
beter toezicht te houden op horecabedrijven die verdacht werden van deze overtredingen. 
 

407 Berekeningen van de afleveringsbasis voor spiritus en moutwijn over 1943 ten behoeve 
van de rantsoenering voor 1944, 
januari–mei 1944.        1 omslag 
 

408 Berekeningen vermoedelijk betreffende de rantsoenering van gedistilleerde dranken, 
circa 1941–circa 1945.       1 omslag 
 

409 Persknipsels betreffende clandestiene alcoholstokerijen, misstanden in de horeca en 
overtredingen van de rantsoeneringsvoorschriften, 
april 1942–juni 1949.        1 omslag 
 N.B. De knipsels zijn ten dele geplakt op bladen die deel hebben uitgemaakt van een plakboek of album 
en ten dele geplakt op systeemkaarten.  
 

410 Stukken betreffende een overtreding van de rantsoeneringsvoorschriften door hotel-
café-restaurant Van Woudenberg (Urk), 
juni 1942–september 1943.       1 omslag 
N.B. Eigenaresse van deze horecagelegenheid was Elisabeth (Lies) van Woudenberg-van Fraassen 
(1897-1976). 
 

411 Stukken betreffende een vermeende overtreding van de rantsoeneringsvoorschriften 
door de groothandel in gedistilleerde dranken Fa. J. Bovekerk (Rotterdam), 
september 1941–september 1943.      1 omslag 
 

412 Stukken betreffende een vermeende overtreding van de rantsoeneringsvoorschriften 
door Albert Heijn N.V. (Zaandam), 
september 1941–september 1942.      1 omslag 
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413 Stukken betreffende een geschil met N.V. Distilleerderij, Likeurstokerij, Limonade- en 
Extractenfabriek van C. Polak Gzn. (Groningen) inzake de verwerving en verwerking 
door genoemd bedrijf van een partij arak en arak-gin die als oorlogsbuit in beslag was 
genomen door het militair gezag, 
juli 1945–februari 1946.       1 omslag 
N.B. Zie ook: NL-HaNA Crisis Controledienst, 2.11.16.02, inv. nr. 265. 
 

414 Stukken betreffende een geschil met Fa. E. & A. Scheer (Amsterdam) inzake de 
productie door genoemd bedrijf van arak-gin in een afwijkende samenstelling, 
oktober 1943–december 1945.      1 omslag 
 

415 Stukken betreffende vermeende misstanden bij de rantsoenering van gedistilleerde 
dranken in Maastricht, 
maart–september 1946.       1 omslag 
 

416 Stukken betreffende de voorraadpositie van onversneden en versneden arak en rum 
van de leden van de vereniging De Vereenigde Arakverkopers, 
juni 1940–augustus 1943.       1 omslag 
N.B. De leden van deze kartelorganisatie waren N.V. Handelmaatschappij Aparak (Amsterdam), N.V. De 
Batavia-Arak Maatschappij (Amsterdam), Fa. Gottfried Meijer & Co. (Amsterdam) en Fa. E. & A. Scheer 
(Amsterdam). 
 

417 Stukken betreffende de productie en rantsoenering van arak-gin, 
augustus 1943–juni 1944.       1 omslag  
N.B. Arak-gin was arak versneden met ethylalcohol (spiritus). 
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VAKORGANISATIE GEDISTILLEERDE DRANKEN (VGD) 
 
 

418 Stukken betreffende een toewijzing van brandewijn aan Van Dungen’s 
Chocoladefabrieken N.V. (Nijmegen) ten behoeve van de inmaak van kersen voor de 
productie van kersenbonbons, 
januari–juni 1946.        1 omslag 
 

419 Stukken betreffende de rantsoenering van een uit Zwitserland afkomstige partij 
Kirschwasser, 
september 1946–september 1947.      1 omslag 
 

420 Persknipsels betreffende de rantsoenering van gedistilleerde dranken, 
1942–1951.         1 omslag 
N.B. De knipsels zijn ten dele geplakt op bladen die deel hebben uitgemaakt van een plakboek of album 
en ten dele geplakt op systeemkaarten. 
 

421 Overzicht van rantsoeneringspercentages voor gedistilleerde dranken en voor de 
grondstoffen spiritus en moutwijn gedurende de rantsoeneringsperiode, 
juli 1941–juli 1951.        1 omslag 
 

422 Voorraadpositie van distilleerderijen en likeurstokerijen ingeschreven bij de VGD voor 
wat betreft grondstoffen, halffabrikaten en gereed product, 
30 juni 1945.         1 omslag 
 

423 Voorraadpositie van Schiedamse en Rotterdamse distilleerderijen en likeurstokerijen 
voor wat betreft grondstoffen, halffabrikaten en gereed product, 
juni–juli 1945.         1 omslag 
 

424 Voorraadpositie van distilleerderijen en likeurstokerijen ingeschreven bij de VGD voor 
wat betreft grondstoffen, halffabrikaten en gereed product, 
31 december 1947.        1 omslag 
 

425 Geografische spreiding van distilleerderijen en likeurstokerijen ingeschreven bij de 
VGD, 
1 januari 1948.        1 omslag 
 

426 Rantsoeneringsbasis spiritus en moutwijn voor distilleerderijen en likeurstokerijen 
ingeschreven bij de VGD, 
20 juli 1948.         1 omslag 
 

427 Arbeidsregister als bedoeld in artikel 68 van de Arbeidswet 1919 en enkele andere 
stukken betreffende personeel van RGD en VGD, 
1941–1955.         1 omslag 
 

428-431 Circulaires van de VGD, 
1945–1955.         4 omslagen 
 
428 december 1945–december 1946 
429 januari 1947–december 1948 
430 januari 1949–december 1951 
431 april 1952–december 1955 
 

432 Wat kan de historie leren? : een bijdrage ter bevordering van hechte eenheid tussen 
distillateurs en likeurstokers, 
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juli–september 1948        1 omslag 
N.B. Het betreft historische beschouwingen over de jaren 1917-1929 geschreven door Mr. J.A. van 
Lanschot Hubrecht. Deze beschouwingen werden als circulaire (16 afleveringen) toegezonden aan de 
leden van de Nederlandse Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (Nevedil) en kartelorganisatie De 
Verenigde Distillateurs. 
 

433 Circulaires van de Ondervakgroep Exportdistilleerderijen, 
oktober 1945–oktober 1949.       1 omslag 
 

434 Exportcirculaires van de VGD, 
januari 1947–januari 1956.       1 omslag 
N.B. Reeks vertoont hiaten en is derhalve niet compleet. 
 

435–437 Correspondentie met bedrijven over aanvragen voor erkenning als exportdistilleerderij, 
over aan de Keuringscommissie ex artikel 3 sub f van het Erkenningsreglement 
exportdistilleerderijen aangeboden producten, alsmede over de monsterneming van 
producten, 
1947–1956.         3 omslagen 
N.B. De correspondentie is alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
435 Fa. Van Adel  h.o.d.n. Almelosche Distilleerderij en Likeurstokerij (Almelo) – 

N.V. Advocaatfabriek Het Gelderse  Ei (Bussum) 
436 N.V. T. de Haas (Stadskanaal) – C.V. J.A.J. Nolet  (Schiedam) 
437 N.V. Distilleerderij en Handelmaatschappij O & Z (Nijmegen) – Zutphense  

Brandewijnstokerij en Distilleerderij v/h Mispelblom & Co. N.V. (Zutphen) 
 

438–439 Rapporten van de Keuringscommissie ex artikel 3 sub f van het Erkenningsreglement 
exportdistilleerderijen, 
1947–1956.         2 omslagen 
 
438 1947–1949 
439 1950–1956 
 

440 Correspondentie met de Ondervakgroep Exportdistilleerderijen betreffende de 
Keuringscommissie ex artikel 3 sub f van het Erkenningsreglement 
exportdistilleerderijen, 
1947–1955.         1 omslag 
 

441–442 Stukken betreffende een door De Verenigde Distillateurs verlangde maar nimmer tot 
stand gekomen quoteringsregeling voor gedistilleerde dranken, 
1945–1949.         2 omslagen 
 
441 augustus 1945–augustus 1948 
442 september 1948–september 1949 
 

443 Stukken betreffende een nimmer tot stand gekomen Verordening cadeauverbod bij 
verkoop van gedistilleerde dranken aan particulieren, 
mei 1952–augustus 1954.       1 omslag 
 

444 Stukken betreffende de Prijzenverordening gedistilleerde dranken per maat, 
juli 1949–juni 1952.        1 omslag 
 

445 Stukken betreffende de zuivering van Dhr. J.W. Siebrand van de Fa. J.W. Siebrand 
(Kampen), 
1945–1946.         1 omslag 
N.B. Zie ook: NL-HaNA, Justitie CA Bijzondere Rechtspleging, 2.09.09, inv. nr. 78803. 
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446 Stukken betreffende de Commissie voor het Nationaal Gedistilleerd Museum, 
maart 1954–juni 1955.       1 omslag 
N.B. De commissie (1952-1955) fungeerde als wegbereider van de Stichting Nationaal Gedistilleerd 
Museum (NGM). Hoewel ook vertegenwoordigers van de Schiedamse VVV en gemeenschap zitting 
hadden in de commissie, werd de commissie gedomineerd door vertegenwoordigers van de VGD. Het 
secretariaat van de commissie werd gevoerd door VGD-secretaris Mr. J. van Winkelhof. 
 

447 Stukken betreffende de Verordening levering van gedistilleerde dranken aan 
onbevoegden, 
oktober 1948–februari 1950.       1 omslag 
 

448 Stukken betreffende de Verordening bedrijfseisen distilleerderijen en likeurstokerijen, 
maart 1950–februari 1956.       1 omslag 
 

449 Stukken betreffende de Adviescommissie inzake het Alcoholvraagstuk, 
maart 1948–maart 1953.       1 omslag 
 

450 Stukken betreffende het Centraal Verbond van Distillateurs en Likeurstokers, 
juni 1953–april 1955.        1 omslag 
 

451 Correspondentie met Uitgeversmaatschappij C. Misset N.V. (Doetinchem) en 
hoofdredacteur F. van Slooten van Misset’s vakblad voor de handel in gedistilleerd, 
wijn, bier, etc. en Misset’s hotel-, restaurant- en cafébedrijf, 
juni 1952–december 1955.       1 omslag 
 

452 Stukken betreffende benoemingen van (bestuurs)leden in de Commissie van Bijstand, 
juli 1944–juli 1955.        1 omslag 
 

453 Stukken betreffende de advisering van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening inzake de verlening van bedrijfsvergunningen voor het 
vervaardigen van gedistilleerde dranken, 
1948–1952.         1 omslag 
 

454 Stukken betreffende de Commissie ex artikel 5 van het Erkenningsreglement 
groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken, 
november 1952–december 1955.      1 omslag 
 

455 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van het Erkenningsreglement 
groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken, 
september 1950–oktober 1954.      1 omslag 
 

456 Verslagen van de Indelingscommissie ingevolge de Verordening glasprijzen jenever 
enz. alsmede stukken betreffende de werkzaamheden van deze commissie, 
augustus–december 1950.       1 omslag 
 

457 Adviezen betreffende de prijsklasse-indeling van horecazaken met betrekking tot de 
Verordening glasprijzen jenever enz., 
september–december 1950.       1 omslag 
N.B. De adviezen zijn genummerd 39 t/m 137. Eerdere adviezen (nrs. 1 t/m 38) ontbreken. 
 

458 Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van het Likeurbesluit, 
februari 1949–december 1955.      1 omslag 
 

459 Correspondentie met de Vakgroep Logementen en Aanverwante Bedrijven van de 
Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- en Aanverwante Bedrijven en Dhr. 
G. Staalman Azn. (secretaris van deze vakgroep), 
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oktober 1946–september 1954.      1 omslag 
 

460 Correspondentie met het Directoraat-Generaal van de Prijzen, Afdeling Prijsvorming 
Landbouw en Voedselvoorziening, 
augustus 1945–juni 1949.       1 omslag 
 

461 Correspondentie met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
Afdeling Voorlichting, 
mei 1946–december 1954.       1 omslag 
 

462 Maandcapitulaties grondstofoverzichten (spiritus en moutwijn), 
januari 1946–juni 1951.       1 omslag 
 

463 Grafische overzichten van spiritustoewijzingen voor binnenlandse markt en export en 
van werkelijk gerealiseerde exportvolumes, 
oktober 1946–augustus 1949.      1 omslag 
 

464 Correspondentie met VGD-voorzitter Dhr. N.F. van Moorsel en diens echtgenote Mevr. 
H.M. van Moorsel-Gijlswijk, 
januari 1951–juni 1955.       1 omslag 
N.B. Bevat tevens een door Mr. J.A. van Lanschot Hubrecht opgesteld curriculum vitae van N.F. van 
Moorsel (juni 1948). De schaarse correspondentie met Helena Maria van Moorsel-Gijlswijk (1887-1972) 
stamt uit de periode na het overlijden van haar echtgenoot (19 mei 1954). 
 

465 Correspondentie met de Centrale Controledienst (CCD) en de Algemene 
Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
april 1952–december 1955.       1 omslag 

 
466 Correspondentie met ambtenaren voor tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening, 

april 1947–december 1955.       1 omslag 
 

467 Verslagen van gecombineerde bestuursvergaderingen van de Ondervakgroep 
Distilleerderijen van Niet of Lichtgezoete Dranken, de Ondervakgroep Distilleerderijen 
van Likeuren met een Alcoholgehalte van meer dan 15% en de Ondervakgroep 
Exportdistilleerderijen, alsmede verslagen van de commissie tot voorbereiding van de 
Unie van Distillateurs en Likeurstokers, 
mei 1949–december 1952.       1 omslag 
 

468 Stukken betreffende het overlijden van VGD-voorzitter Dhr. N.F. van Moorsel, 
mei 1954.         1 omslag 
 

469 Stukken betreffende het verkrijgen van opsporingsbevoegdheid inzake de overtreding 
van verordeningen en voorschriften van de VGD, 
februari 1946–maart 1952.       1 omslag 
 

470 Correspondentie met de (Koninklijke) Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. 
(Delft), 
februari 1947–augustus 1954.      1 omslag 
 

471 Correspondentie met Dhr. D. Stapel (Herman Janssen N.V., Schiedam), 
augustus 1952–mei 1954.       1 omslag 
 

472 Correspondentie met Dhr. H.F.L. de Wit (Pollen’s Distillateurs- en Likeurstokersbedrijf 
N.V., Rotterdam), 
februari 1952–november 1953.      1 omslag 
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473 Stukken betreffende de oprichting van het PGD en de competentieafbakening met 

andere publiekrechtelijke bedrijfslichamen, 
januari 1953–augustus 1956.      1 omslag 

 
474 Correspondentie van VGD en PGD met Spiritusverkoopkantoor (Delft) betreffende door 

distilleerderijen en likeurstokerijen verstrekte machtigingen inzake een restorno- en 
exportrestitutieregeling, 
1953–1960.         1 omslag 
 

475–482 Machtigingen door distilleerderijen en likeurstokerijen verstrekt aan VGD en PGD om 
aan het Spiritusverkoopkantoor (Delft) opgave te doen van de verwerkte hoeveelheid 
spiritus (ethylalcohol) in producten bestemd voor export naar andere landen dan België 
en Luxemburg, zulks in verband met een restorno- en exportrestitutieregeling, 
1952–1959.         8 omslagen 
N.B. De machtigingen zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
475 Fa. Van Achterberg  & Zoon (Zaltbommel) – Bijlsma ’s Wijnhandel (Sneek) 
476 Fa. Ch. Caers  (Eersel) – Fa. F.H.G. Fransen  & Zoon (Enschede) 
477 Fa. W.E. Ganzeboom  C.V. (Zwolle) – Hulstkamp ’s Distilleerderij (Rotterdam) 
478 N.V. Wijnhandel en Distilleerderij v/h G.F.H. Jagerman  (Amsterdam) – J.A. 

Mulder  N.V. (Sappemeer) 
479 Fa. G. Netten  & Zn. (Sliedrecht) – N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Fabriek 

en Handelsonderneming der Firma Rijssenbeek  & Nass (Nijmegen) 
480 Handelszaak Santing (Stadskanaal) – Wijnhandel Sybrandy  (Enkhuizen) 
481 Fa. Gebr. Terlouw  (Leerdam) – Johs. Vrijmoed  & Zonen N.V. (Schiedam) 
482 Fa. J.H.C. van Waart  (Schiedam) – Van Zuylekom ’s Distilleerderij Anno 1684 

N.V. (Amsterdam) 
 

483 Machtigingen door distilleerderijen en likeurstokerijen verstrekt aan PGD om aan het 
Spiritusverkoopkantoor (Delft) opgave te doen van de verwerkte hoeveelheid spiritus 
(ethylalcohol) in producten bestemd voor export naar België en Luxemburg, 
1964.           1 omslag 
N.B. De machtigingen zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 

 
484–487 Correspondentie met de Ondervakgroep Distilleerderijen van Niet- of Lichtgezoete 

Dranken, 
1946–1952.         4 omslagen  
N.B. Inclusief vergaderstukken van dagelijks bestuur en raad van bijstand van genoemde Ondervakgroep, 
waarvan het secretariaat gevoerd werd door advocaat en procureur Mr. M.J.A. Steenhuis te Den Haag. 
 
484 december 1946–december 1948 
485 januari 1949–december 1949 
486 januari 1950–december 1950 
487 januari 1951–december 1952 
 

488–490 Correspondentie met de Ondervakgroep Distilleerderijen van Likeuren met een 
alcoholgehalte van meer dan 15%, 
1946–1952.         3 omslagen  
N.B. Inclusief vergaderstukken van dagelijks bestuur en raad van bijstand van genoemde Ondervakgroep, 
waarvan het secretariaat aanvankelijk gevoerd werd door advocaat en procureur Mr. M.M. van Velzen en 
vanaf 1951 door diens zoon en compagnon Mr. A.F.A. van Velzen te Schiedam. 
 
488 augustus 1946–december 1948 
489 januari 1949–december 1950 
490 januari 1951–november 1952 
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491–492 Correspondentie met de Sectie Import van Gedistilleerd en Likeuren, 
1946–1951.         2 omslagen  
N.B. Inclusief vergaderstukken van dagelijks bestuur en raad van bijstand van deze Sectie, waarvan het 
secretariaat aanvankelijk gevoerd werd door Drs. H.W. Pleiter (Raad voor de Voedselvoorziening), vanaf 
1947 door Mr. J. van Lanschot Hubrecht (VGD) en vanaf 1950 door advocaat en procureur Mr. J. Verkerk 
te Amsterdam. 
 
491 januari 1946–december 1948 
492 januari 1949–december 1951 

 
493–494 Correspondentie met de Vakgroep Industrie voor Alcoholhoudende en Niet-

Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken, 
1946–1952.         2 omslagen  
N.B. Het secretariaat van deze Vakgroep werd achtereenvolgens gevoerd door Drs. Charles Henri Louis. 
Smits (1911-19??, secretaris 1942-1947), Mr. Cornelis Jan de Korver (1910-1952, waarnemend secretaris 
1947-1948), Mr. Martinus Emile Jan Hijmans (1912-1986, waarnemend secretaris 1948-1951) en Mr. 
Philippus .Hartog (Philip). Noordwal (1913-1992, waarnemend secretaris 1951-1952). Voorzitter was 
Cornelis (Cees) Dirkzwager (1895-1957), directeur van de Fa. M. Dirkzwager Azn. (Schiedam). 

 
493 oktober 1946–december 1949 
494 januari 1950–september 1952 

 
495 Correspondentie met de Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren, 

november 1946–mei 1956.       1 omslag 
N.B. Het secretariaat van deze Ondervakgroep werd gevoerd door advocaat en procureur Mr. Dr. D.A. 
Hoogenraad te Rotterdam. Voorzitter was Johannes Antonius Maria Lambermont (1895-1983), directeur 
van de Fa. A.A. Mes Gzn. (Middelburg). 

 
496 Correspondentie met de Ondervakgroep Fabrieken van Zwak-Alcoholhoudende en 

Alcoholvrije Dranken en de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende en 
Alcoholvrije Dranken (FAVAD), 
april 1946–december 1955.       1 omslag 
N.B. Het secretariaat van deze Ondervakgroep werd gevoerd door advocaat en procureur Mr. Dr. D.A. 
Hoogenraad te Rotterdam. Voorzitter was Adrianus Rijks (1890-1959), directeur van N.V. 
Handelmaatschappij v/h J.A. van Olffen (Rotterdam, vanaf 1952 Hattem). De werkzaamheden van de 
Ondervakgroep werden in 1953 beëindigd en voortgezet door de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-
Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (FAVAD). 

 
497–499 Correspondentie met de Ondervakgroep Detailhandel in Gedistilleerd en de Federatie 

van Slijtersorganisaties in Gedistilleerd, Wijn en Andere Dranken, 
1946–1954.         3 omslagen  
N.B. Het secretariaat van deze Ondervakgroep werd gevoerd door advocaat en procureur Mr. G.W.J. 
Jonker te Den Haag. Voorzitter was de Rotterdamse slijter Teunis Blok (1893-19??). De werkzaamheden 
van de Ondervakgroep werden medio 1953 beëindigd en voortgezet door de Federatie van 
Slijtersorganisatie in Gedistilleerd, Wijn en Andere Dranken. 
 
497 oktober 1946–december 1947 
498 januari 1948–december 1951 
499 januari 1952–september 1954 

 
500 Correspondentie met Dhr. J. Schilthuis, adviseur voor kleinhandelsaangelegenheden 

voor de VGD, 
september 1946–januari 1956.      1 omslag 
 

501 Correspondentie met de Ondervakgroep Exportdistilleerderijen, 
augustus 1945–mei 1953.       1 omslag 
N.B. Het secretariaat van deze Ondervakgroep werd gevoerd door advocaat en procureur Mr. M.J.A. 
Steenhuis te Den Haag. Voorzitter was Cornelis Josephus Antonius van Lede (1884-1954), directeur van 
N.V. Blankenheym & Nolet’s Distilleerderij (Rotterdam). 
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502 Stukken betreffende de Commisie van Negen, 

oktober 1945–oktober 1955.       1 omslag 
N.B. De Commissie van Negen trad adviserend op inzake het vaststellen van minimumprijzen en 
kwaliteitseisen voor gedistilleerde dranken bestemd voor export. 
 

503 Correspondentie met de Nederlandse Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers 
(Nevedil) 
december 1946–oktober 1950.      1 omslag 
N.B. Het secretariaat van de Nevedil werd aanvankelijk gevoerd door advocaat en procureur Mr. M.M. van 
Velzen en vanaf 1951 door diens zoon en compagnon Mr. A.F.A. van Velzen te Schiedam. 

 
504 Correspondentie met Pollen’s Distillateurs- en Likeurstokersbedrijf N.V. (Rotterdam), 

januari 1947–februari 1952.       1 omslag 
 
505 Correspondentie met de Doetinchemse Stoom-, Likeur- & Pommeranzenspiritus-

Fabriek Ph. van Perlstein & Zn. N.V. (Doetinchem), 
november 1951–oktober 1957.      1 omslag 

 
506 Correspondentie met N.V. Handelmaatschappij v/h J.A. van Olffen (Rotterdam en 

Hattem), 
juni 1947–februari 1955.       1 omslag 

 
507 Correspondentie met N.V. Delftsche Distilleerderij en Roomgistfabriek v/h Vlek & Co. 

(Delft), 
december 1948–oktober 1957      1 omslag 

 
508 Correspondentie met Fa. Schade & Buysing (Schiedam), 

november 1949–juni 1955.       1 omslag 
 
509 Correspondentie met N.V. Roebroeck-Dubois h.o.d.n. Distilleerderij en Likeurstokerij 

De Valk (Maastricht), 
december 1946–januari 1947.      1 omslag 

 
510 Correspondentie met Fa. B.A.J. Wittkampf (Schiedam), 

december 1948–oktober 1955.      1 omslag 
 
511 Correspondentie met het Tweede Kamerlid Th.S.J. Hooij (Haarlem), 

februari 1947–oktober 1955.       1 omslag 
N.B. Theodorus Simon Johan (Theo) Hooij (1904-1973) was behalve lid van de Tweede Kamer voor de 
KVP en woordvoerder van zijn partij inzake middenstandsaangelegenheden ook eigenaar-directeur van 
Wijnkoperij, Distilleerderij en Likeurfabriek Hooij (Haarlem) alsmede vice-voorzitter van de Ondervakgroep 
Detailhandel in Wijn. 

 
512–515 Vertrouwelijke weekverslagen ten behoeve van het Hoofdbedrijfschap voor 

Akkerbouwproducten, 
1946–1952.         4 omslagen 
N.B. Hoewel het de bedoeling was dat deze verslagen van de belangrijkste werkzaamheden van de VGD 
een wekelijkse frequentie hadden, werd deze verslagfrequentie alleen in de jaren 1946–1948 enigszins 
benaderd. In 1949 liep de verslagfrequentie sterk terug. In de jaren 1950–1952 werd de wekelijkse 
verslagfrequentie bij lange na niet gehaald. In deze 3 jaar werd slechts 46 maal een verslag opgemaakt. 
 
512 november 1946–december 1947 
513 januari 1948–december 1948 
514 januari 1949–december 1949 
515 januari 1950–november 1952 
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516 Correspondentie met het  Hoofdbedrijfschap Akkerbouwproducten, 
november 1946–oktober 1955.      1 omslag 
 

517–518 Correspondentie met het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische 
Aangelegenheden (ReCoBAA) en de Afdelingen Buitenlandse 
Handelsaangelegenheden en Buitenlandse Agrarische Voorlichting van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (LVV), 
1946–1955.         2 omslagen 
N.B. Het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA), 
onderdeel van het Ministerie van LVV, was tussen januari 1946 en september 1950 belast met alle 
aangelegenheden betreffende de in- en uitvoer van agrarische producten. De werkzaamheden werden 
nadien voortgezet door de Afdelingen Buitenlandse Handelsaangelegenheden en Buitenlandse Agrarische 
Voorlichting van het Ministerie van LVV. Aan de Afdeling Buitenlandse Agrarische Voorlichting was ook het 
Bureau Exportbevordering verbonden. 
 
517 april 1946–maart 1950 
518 april 1950–december 1955 
 

519 Correspondentie met het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, 
oktober 1946–november 1955.      1 omslag 

 
520 Correspondentie met het Bedrijfschap voor Suiker en het Bedrijfschap voor 

Aardappelen, 
juli 1947–oktober 1955.       1 omslag 

 
521 Correspondentie met de Bedrijfsgroep Derivaten van Landbouwproductenverwerkende 

Industrie, 
januari 1948–december 1950.      1 omslag 

 
522 Correspondentie met N.V. Likeurstokerij Wynand Fockink (Amsterdam), 

september 1946–december 1954.      1 omslag 
 

523 Correspondentie met N.V. Amsterdamsche Likeurstokerij ’t Lootsje der Erven Lucas 
Bols (Amsterdam) en dochterbedrijf N.V. Branderijen van de Erven Lucas Bols & A. de 
koning (Schiedam), 
oktober 1946–juli 1957.       1 omslag 
 

524 Correspondentie met Fa. Gebrs. Van der Schalk (Schiedam), 
januari 1946–oktober 1947.       1 omslag 
 

525 Correspondentie met N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (Delft), 
november 1946–november 1956.      1 omslag 
 

526 Stukken betreffende de bevoegdheden van de VGD inzake import en export van 
gedistilleerde dranken,  
november 1945–november 1946.      1 omslag 

 
527 Stukken betreffende de betrokkenheid van de VGD inzake bij prijsvaststellingen voor 

binnenlandse gedistilleerde dranken,  
1946. 1 omslag 

 
528–529 Correspondentie met de Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- en 

Aanverwante Bedrijven en het Bedrijfschap Horeca,  
1946–1957.         2 omslagen 
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N.B. Het secretariaat van deze in 1942 ingestelde Bedrijfsgroep (kortweg aangeduid als Bedrijfsgroep 
Horeca) werd gevoerd door Frederik Albin Pfeifer (1888-1970) te Den Haag. In maart 1955 werd het 
Bedrijfschap Horeca ingesteld als opvolger van de Bedrijfsgroep Horeca.    
 
528 november 1946–december 1951 
529 januari 1952–september 1957 
 

530–532 Correspondentie met de Sectie Spiritus, Afdeling Agrarische Handel en Nijverheid, 
Directie van de Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening (LVV),  
1946–1951.         3 omslagen 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1928–1923. 
 
530 augustus 1946–december 1948 
531 januari 1949–december 1949 
532 januari 1950–november 1951 
 

533 Correspondentie met de Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (LVV),  
december 1945–oktober 1951.      1 omslag 
 

534 Correspondentie met bestuursleden en leden van de Commissie van Bijstand,  
november 1946–december 1950.      1 omslag 
 

535–538 Correspondentie met individuele bestuursleden en leden van de Commissie van 
Bijstand,  
1946–1957.         4 omslagen 
 
535 C.H.A. ten Berge (C.P. Fabrieken, Groningen), januari 1954–december 1956 
 T. Blok (Fa. Jaq. Blok, Rotterdam), februari 1951–mei 1953 

J.A.M. Lambermont (Fa. A.A. Mes Gzn., Middelburg), januari 1949–augustus 
1956 
C.P. van Lede (N.V. Blankenheym & Nolet’s Distilleerderij, Rotterdam), juli 
1947–juni 1957   

536 J.G. Meijer (Hotel Wittebrug, Den Haag), maart 1951–februari 1956 
 J. Noord (Fa. J. Noord, Amsterdam), juli 1952–september 1955 
 J. van Toor (Fa. H. van toor Jzn., Vlaardingen), oktober 1950–februari 1956 
 G. Verwoest (Amsterdam), juni 1951–december 1955 
537 A.F.M. Bootz (Fa. H. Bootz, Amsterdam), maart 1951–januari 1955 

F. Havelaar (N.V. Hoogewerff, Chabot & Visser’s, Van Straalen Monsieur & 
Erkelens, Rotterdam), november 1953–januari 1956 
L. Jansen (Fa. C.C. Jansen, Nijmegen), oktober 1952–januari 1956 
C.M. Kleipool (N.V. Branderij-Distilleerderij A. Daalmeijer, Rotterdam), januari 
1956 
P. Mak (Fa. Daniël Visser & Zoonen, Schiedam), mei 1951–augustus 1956 
J.C. Meekma (Fa. J.C. Meekma, Drachten), februari 1954–januari 1956 
S. Steur (Amsterdam), februari 1952 
A. Tordoir (Fa. A. Tordoir Bzn. & Jos. Ch. M. de Groot h.o.d.n. De Groot & 
Bonke, Rotterdam), februari 1952–juni 1957 
F.X. Verbunt (Fa. Frans Verbunt & Co., Tilburg), mei 1947–januari 1957 
E. Zoetmulder (Distilleerderij en Likeurstokerij De Korenaer N.V., Schiedam), 
november 1951–januari 1956   

538 C. Dirkzwager (Fa. M. Dirkzwager Azn., Schiedam), mei 1946–december 1955 
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FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 
 
 
539–575 Begrotingen PGD 

1956–2002.         37 omslagen 
 
539 1956 
540 1957 
541 1958 
542 1959–1962 
543 1963–1965 
544 1966–1968 
545 1969 
546 1970–1973 
547 1974 
548 1975 
549 1976 
550 1977 
551 1978 
552 1979 
553 1980 
554 1981 
555 1982 
556 1983 
557 1984 
558 1985 
559 1986 
560 1987 
561 1988 
562 1989 
563 1990 
564 1991 
565 1992 
566 1993 
567 1994 
568 1995 
569 1996 
570 1997 
571 1998 
572 1999 
573 2000 
574 2001 
575 2002 
 

576-591 Jaarrekeningen PGD 
1956–2002.         16 omslagen 
 
576 1956–1958 
577 1959–1961 
578 1962–1964 
579 1965–1967 
580 1968–1970 
581 1971–1973 
582 1974–1976 
583 1977–1979 



 67 

584 1980–1982 
585 1983–1985 
586 1986–1988 
587 1989–1991 
588 1992–1994 
589 1995–1997 
590 1998–2000 
591 2001–2002 
 

592–598 Accountantsverklaringen betreffende jaarrekeningen PGD 
1955–1988, 1995.        7 omslagen 
 
592 1955–1960 
593 1961–1965 
594 1966–1970 
595 1971–1975 
596 1976–1980 
597 1981–1985 
598 1986–1988, 1995 
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BENOEMINGEN  
 
 

599–622 Benoeming bestuursleden PGD 
1956–2002.         24 omslagen 
 
599 1e zittingsperiode 1956–1957 
600 2e zittingsperiode 1958–1959 
601 3e zittingsperiode 1960–1961 
602 4e zittingsperiode 1962–1963 
603 5e zittingsperiode 1964–1965 
604 6e zittingsperiode 1966–1967 
605 7e zittingsperiode 1968–1969 
606 8e zittingsperiode 1970–1971 
607 9e zittingsperiode 1972–1973 
608 10e zittingsperiode 1974–1975 
609 11e zittingsperiode 1976–1977 
610 12e zittingsperiode 1978–1979 
611 13e zittingsperiode 1980–1981 
612 14e zittingsperiode 1982–1983 
613 15e zittingsperiode 1984–1985 
614 16e zittingsperiode 1986–1987 
615 17e zittingsperiode 1988–1989 
616 18e zittingsperiode 1990–1991 
617 19e zittingsperiode 1992–1993 
618 20e zittingsperiode 1994–1995 
619 21e zittingsperiode 1996–1997 
620 22e zittingsperiode 1998–1999 
621 23e zittingsperiode 2000–2001 
622 24e zittingsperiode 2002 (eerste halfjaar) 
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VERORDENINGEN 
 
 
623 Besluitenboek van VGD, 

juli 1944–februari 1948.       1 register 
 

624 Verordeningen- en besluitenoverzichten van VGD, 
juni 1948–december 1954.       1 omslag 
N.B. Omvat twee edities van het boekje getiteld Instellingsbeschikking met het daarbij behorende 
reglement alsmede verordeningen en besluiten. De 1e editie is bijgewerkt t/m 8 juni 1948 en bevat 
daarnaast ingeplakte aanvullingen t/m 24 februari 1951. De 2e editie (exemplaar van Mr. J. van Winkelhof) 
is bijgewerkt t/m 30 april 1951 en bevat daarnaast ingeplakte aanvullingen t./m 31 december 1954. 
 

625–627 Verordeningen en besluiten van VGD, 
september 1945–december 1955.      3 omslagen 
N.B. Deze reeks bevat de door het bestuur ondertekende verordeningen en besluiten. 
 
625 Verordeningen en besluiten VGD 1945–1955 

N.B. Deze omslag bevat: 
Algemene verordeing gedistilleerde dranken, 1945-1951 
Besluit tot opheffing van de rantsoenering van gedistilleerde dranken, 1948-1951 
Monopolieverordening Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken, 1946-1954 
Verordening verkoop van gedistilleerde dranken door slijters, 1945-1948 
Verordening verkoop van gedistilleerde dranken per glas, 1945-1951 
Administratiebesluit nr. 1, 1945-1952 
Verordening retributie administratiekosten bij scheepsproviandering, 1951-1955 
Erkenningsreglement groothandel in gedistilleerde dranken, 1948-1949 
Erkenningsreglement exportdistilleerderijen, 1946-1955 
Erkenningsreglement importeurs van gedistilleerde dranken, 1947 
Prijzenverordening Nederlandsche gedistilleerde dranken, 1946 
Prijzenverordening buitenlandsch gedistilleerd, 1947 
Prijzenverordening verloflikeur ter vervanging van wijnlikeur, 1947-1948 
Prijzenverordening gedistilleerde dranken per glas, 1946 
Prijzenverordening verkoop gedistilleerde dranken per maat, 1951 

626 Verordeningen en besluiten VGD 1945–1951 
N.B. Deze omslag bevat: 
Prijzenverordening advocaat, 1947-1948 
Verordening glasprijzen jenever enz., 1949-1951 
Heffingsverordening Egalisatiefonds Ondervakgroep Exportdistilleerderijen, 1946-1947 
Heffingsverordening grondstoffen, 1945-1948 
Heffingsverordening ingevoerde gedistilleerde dranken, 1945-1947 
Besluit uitvoerheffingen nrs. 1-2, 1946-1947 
Verordening minimumsterkte jenever, oude jenever, cognac en brandewijn, 1947-1951 
Concept-verordening minimumsterkte en benaming van likeuren, 1948 
Verordening bedrijfseisen distilleerderijen en likeurstokerijen, 1951 
Keuringsreglement Keuringscommissie exportdistilleerderijen, 1947 
Concept-verordening aanduiding flesinhoud, 1948 
Verordening op de bereiding van gedistilleerde dranken met behulp van essence, 1948 
Verordening levering van gedistilleerde dranken aan onbevoegden, 1949 
Verordening kwaliteits- en verpakkingseisen whisky, bestemd voor export, 1948 

627 Verordeningen en besluiten VGD 1947–1955 
N.B. Deze omslag bevat: 
Besluit uitvoerheffing excedente opbrengst gedistilleerde dranken, 1947 
Besluit ontheffing bereidingsverbod gedistilleerde dranken, 1952 
Ontheffingsbesluit esprits, 1950 
Erkenningsreglement groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken, 1952-1955 
Verordening verbod levering gedistilleerde dranken middels een sneeuwbal- of kettingsysteem, 
1952 
Besluit minimumexportprijzen voor gedistilleerde dranken, 1954-1955 
Verordening administratiekosten bij export van gedistilleerde dranken, 1954 
Verordening tot aanwijzing van een uitvoeringsorgaan voor verordeningen en besluiten, 1954 
Verordening bedrijfseisen groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken, 1955  
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628–631 Verordeningenoverzicht van VGD en PGD, 
1947–1992.         4 omslagen 
N.B. Rond 1960 begon het PGD met het bijhouden van een losbladig ringbandsysteem waarin de teksten 
van alle verordeningen – ook de nog van kracht zijnde verordeningen van voorloper VGD – werden 
opgenomen. Dit losbladige ringbandsysteem stond voornamelijk ten dienste van het personeel maar is op 
beperkte schaal ook daarbuiten verspreid. Het systeem is tot 1992 bijgehouden. De ringbanden zijn 
verwijderd. 
 
628 Verordeningenoverzicht VGD 1947–1955 
629 Verordeningenoverzicht PGD 1954–1978 
630 Verordeningenoverzicht PGD 1984–1987 
631 Verordeningenoverzicht PGD 1987–1992 

 
632–633 Verordeningenoverzicht van PGD, 

1956–1971.         2 ringbanden 
N.B. Als boven maar inclusief relevante verordeningen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken (Bedrijfschap Slijters) en het Bedrijfschap Horeca, alsmede diverse 
voorschriften en bepalingen uit de Warenwet en Drank- en Horecawet. In originele ringbanden. 
 
632 Verordeningenoverzicht PGD 1956–1971 
633 Verordeningenoverzicht PGD 1956–1971 

N.B. Inclusief vervallen verordeningen en voorschriften. 
 

634–642 Verordeningenoverzicht van PGD en CG/PD, 
1992–2010.         9 omslagen 
N.B. Onregelmatig verschijnend overzicht met de teksten van alle van kracht zijnde verordeningen. Deze 
overzichten werden ook aan de ingeschreven bedrijven toegezonden. De editie 1998 ontbreekt. 
 
634 Verordeningenoverzicht PGD 1992 
635 Verordeningenoverzicht PGD 1993 
636 Verordeningenoverzicht PGD 1994 
637 Verordeningenoverzicht PGD 1996 
638 Verordeningenoverzicht PGD 2000 
639 Verordeningenoverzicht PGD 2001 
640 Verordeningenoverzicht CG/PD oktober 2003 
641 Verordeningenoverzicht CG/PD februari 2004 
642 Verordeningenoverzicht CG/PD 2006 en 2010 
 

643–646 Verordeningen en besluiten betreffende vaststelling van de begroting, 
1956-2002.         4 omslagen 
 
643 1956–1966 
644 1967–1977 
645 1978–1993 
646 1994–2002 
 

647–648 Verordeningen en besluiten betreffende vaststelling van de jaarrekening, 
1956-2002.         2 omslagen 
 
647 1956–1976 
648 1977–2002 (eerste helft) 
 

649 Verordeningen en besluiten betreffende vergoedingen voor de voorzitter, 
1956–2002.         1 omslag 
 

650 Verordeningen en besluiten betreffende vergoedingen voor bestuurs- en 
commissieleden, 
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1956–2001.         1 omslag 
 

651–653 Verordeningen en besluiten betreffende salarissen en eenmalige uitkeringen voor 
personeel werkzaam bij het PGD, 
1957–2001.         3 omslagen 
 
651 april 1957– januari 1975 
652 november 1975–juli 1983 
653 november 1983– december 2001 
 

654 Verordeningen en besluiten betreffende arbeidsvoorwaarden, deeltijdarbeid, 
wachtgelden en ontslaguitkeringen voor personeel werkzaam bij het PGD, 
maart 1956–augustus 2001.       1 omslag 
  

655 Verordeningen en besluiten betreffende vrijwillig vervroegde uittreding van personeel 
werkzaam bij het PGD, 
mei 1980–juni 1998.        1 omslag 
 

656 Verordeningen en besluiten betreffende pensioenen voor personeel werkzaam bij het 
PGD, 
oktober 1959–december 2001.      1 omslag 
 

657 Besluiten betreffende toeslagen op de pensioenen en pensioenaanspraken van oud-
werknemers van het PGD en hun nabestaanden, 
augustus 1974–maart 1994.       1 omslag 
 

658–659 Verordeningen en besluiten betreffende grondstoffenheffing, 
1956-2001.         2 omslagen 
 
658 maart 1956–december 1982 
659 november 1985–juni 2001 
 

660 Verordeningen en besluiten betreffende bestemmingsheffing afvloeiingsregeling 
gedistilleerdindustrie, 
mei 1972–februari 1980.       1 omslag 
 

661 Verordeningen en besluiten betreffende bestemmingsheffing Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting, 
november 1981–november 2001.      1 omslag 
 

662 Verordeningen en besluiten betreffende bestemmingsheffing Onderzoekfonds 
Werknemersbelangen Gedistilleerdindustrie, 
november 1992–augustus 1994.      1 omslag 
 

663 Verordening betreffende bestemmingsheffing verpakkingen gedistilleerde en zwak-
alcoholhoudende dranken, 
maart–mei 1994.        1 omslag 
 

664 Verordeningen en besluiten betreffende ordehandhaving, betreffende instelling van een 
hoorcommissie inzake heffingsaangelegenheden en betreffende mandatering van 
bevoegdheden aan de secretaris, 
maart 1956–juni 2000.       1 omslag 

 
665 Instellingsverordening, 

oktober 1994–april 1996.       1 omslag 
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666 Verordeningen en besluiten betreffende de verwerking van agrarische alcohol, 

betreffende het verbod verkoop ethylalcohol, betreffende kwaliteitscontrole en 
keuringscommissie, 
november 1969–september 2000.      1 omslag 
 

667 Verordeningen en besluiten betreffende inschrijving en registratie van ondernemingen, 
betreffende het verwerven van heffingsinformatie en het uitvaardigen van 
dwangbevelen, 
maart 1956–april 2001.       1 omslag 
 

668 Verordeningen en besluiten betreffende melding en registratie van invoer en uitvoer 
van gedistilleerde dranken, 
april 1958–juli 1998.        1 omslag 
 

669 Verordeningen en besluiten betreffende het verbod tot levering van gedistilleerd aan 
onbevoegden, 
april 1958–juli 1998.        1 omslag 
 

670 Verordeningen en besluiten betreffende het verbod tot koppelverkoop en sneeuwbal- of 
kettingsysteemleveranties, 
november 1958–juli 1998.       1 omslag 
 

671 Verordeningen en besluiten betreffende retributies, 
maart 1956–december 1985.       1 omslag 
 

672 Verordeningen en besluiten betreffende exportrestituties, 
april 1963–september 1981.       1 omslag 
 

673–674 Verordeningen en besluiten betreffende benaming en samenstelling van gedistilleerde 
dranken, 
1958–1998.         2 omslagen 
 
673 november 1958–augustus 1988 
674 november 1991–september 1998 
 

675 Verordeningen en besluiten betreffende (export)prijzen van gedistilleerde dranken, 
maart 1956–augustus 1985.       1 omslag 
 

676 Verordeningen en besluiten betreffende bedrijfseisen voor distilleerderijen, 
likeurstokerijen, advocaatfabrieken, groothandels- en importbedrijven van gedistilleerde 
dranken, 
januari 1957–december 1995.      1 omslag 
 

677 Verordeningen en besluiten betreffende inhoudsmaten en hoeveelheidsaanduidingen, 
januari 1969–augustus 1998.      1 omslag 
 

678 Stukken betreffende het verlenen van dispensaties in het kader van de Verordening 
bedrijfseisen distilleerderijen en likeurstokerijen en de Verordening houdende 
vaststelling van bedrijfseisen voor advocaat vervaardigende bedrijven, 
maart 1950–september 1959.      1 omslag 
 

679 Dispensaties verleend in het kader van de Verordening bedrijfseisen distilleerderijen en 
likeurstokerijen en de Verordening houdende vaststelling van bedrijfseisen voor 
advocaat vervaardigende bedrijven, 
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januari 1957–oktober 1973.       1 omslag 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van bedrijven. 
 

680–682 Dispensaties verleend in het kader van de Verordening houdende vaststelling van 
bedrijfseisen voor groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken, 
april 1959–september 1964.       3 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van bedrijven. 
 
680 Fa. Ackerman  & Kamphuis (Aalten) – Fa. J.J. Gulikers  (Den Haag) 
681 Mineraalwaterfabriek De Hagedoorn  (Almelo) – Fa. Pronk  & Kwaak 

(Rotterdam) 
682 Fa. De Raadskelder  (Breda) – Fa. J.M. van Zijl (Utrecht) 
 

683–690 Stukken betreffende de Verordening minimumsterke jenever en soortgelijke dranken, 
1947–1989.         8 omslagen 
N.B. Inclusief stukken betreffende juridische geschillen (mei 1983–januari 1984) tussen enerzijds de 
Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (AVDL) en anderzijds slijterijketen Dirck III B.V. 
(Lisse), distilleerderij J. van den Toorn B.V. (Zwanenburg), Coöperatief Wijnkopersgilde B.A. (Heerde) en 
Slijterij-Wijnhandel Weisscher (Amsterdam) inzake de verkoop van de producten Erven Jouke de Jonghe 
Korenmout en Zachte Laaglander, zijnde jeneverachtige dranken met minder dan 35% alcohol; inclusief 
stukken betreffende een juridisch geschil (mei 1983–juli 1986) tussen de Nederlandse staat en Miro B.V. 
(Zaandam) betreffende de verkoop van Belgische jenever met minder dan 35% alcohol. 
 
683 februari 1947–mei 1961 
684 april 1965–oktober 1976 
685 februari 1979–november 1982 
686 januari–juli 1983 
687 augustus–december 1983 
688 januari 1984–augustus 1984 
689 september–december 1984 
690 januari 1985–november 1989 
 

691–696 Stukken betreffende de Verordening betreffende de benaming(en) van jenever (en 
korenwijn), 
1958–1971, 1979–1993.       6 omslagen 
 
691 juli 1958–september 1963 
692 augustus 1965–november 1971 
693 juli 1979–mei 1980 
694 juni 1980–december 1982 
695 januari 1983–november 1984 
696 maart 1986–juli 1993 
 

679–702 Stukken betreffende de communautaire definitie van jenever en de totstandkoming van 
het zogenaamde Akkoord van Antwerpen, 
1977–2011.         6 omslagen 
 
697 oktober 1977–juni 1978 
698 juli 1978–september 1979 
699 juli 1981–september 1983 

N.B. Inclusief het rapport: Nota betreffende de Europeesrechtelijke aspecten van de import in 
Nederland van Belgische jenever / P.V.F. Bos & R.D. Rischen (Brussel/Rotterdam : Nolst Trenité 
Houthoff Star Busmann), 22 augustus 1983. 

700 februari 1987–april 1996 
701 januari 1997–december 1999 
702 april 2000–november 2011 
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703–705 Stukken betreffende de bescherming van de benaming cognac, 
1942–1973.         3 omslagen 
 
703 oktober 1942–augustus 1955 
704 november 1957–november 1960 
705 februari 1961–april 1973 
 

706–708 Stukken betreffende de Verordening voorschriften bescherming benaming cognac, 
1974–1992.         3 omslagen 
 
706 juli 1974–december 1975 
707 februari 1976–oktober 1978 
708 januari 1979–mei 1992 
 

709 Stukken betreffende de Verordening registratie uitvoer gedistilleerde dranken, 
april 1969–januari 1971.       1 omslag 
 

710 Stukken betreffende de Verordening registratie uitvoer van aan alcoholaccijns 
onderworpen gegiste dranken, 
november 1964–mei 1988.       1 omslag 
 

711 Stukken betreffende de Verordening uitvoerrestitutie advocaat en de Verordening 
restitutie suikerhoudende gedistilleerde dranken en advocaat, 
april 1963–september 1981.       1 omslag 
 

712 Stukken betreffende de Verordening verbod koppelverkoop gedistilleerde dranken, 
augustus 1969–december 1995.      1 omslag 
 

713 Dispensaties verleend in het kader van de Verordening verbod koppelverkoop 
gedistilleerde dranken, 
december 1969–november 1996.      1 omslag 
 

714 Overtredingen in het kader van de Verordening verbod koppelverkoop gedistilleerde 
dranken, 
januari 1970–november 1995.      1 omslag 

 
715–717 Stukken betreffende de Verordening benaming van enige gedistilleerde dranken, 

1979–1991.         3 omslagen 
 
715 juli 1979–februari 1980   
716 oktober 1983–augustus 1984 
717 maart 1985–november 1991 
 

718 Stukken betreffende de Verordening laaggradige eierdranken alsmede stukken 
betreffende een onderzoek naar de houdbaarheid van dergelijke producten, 
september 1992–juni 1995.       1 omslag 
N.B. Inclusief het rapport: Onderzoek naar de houdbaarheid van laaggradige eierdranken / N.N. Bolder & 
C.A. van Kan (Beekbergen : Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij Het 
Spelderholt / Dienst voor Landbouwkundig Onderzoek), juni 1994. 
 

719 Stukken betreffende een juridisch geschil tussen Erven Warnink B.V. (Middelharnis) en 
J. Townend & Sons en H. Keeling & Co. (Hull) betreffende de bereiding en verkoop van 
advocaat op wijnbasis alsmede stukken betreffende een jurisch geschil tussen het 
PGD en Koninklijke Cooymans B.V. (’s-Hertogenbosch) betreffende de Verordening 
kwaliteitseisen gedistilleerde dranken bestemd voor export en het Likeurbesluit 
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maart 1975–januari 1983.       1 omslag 
 

720 Stukken betreffende de Verordening betreffende de benaming Hollandse likeur en 
advocaat, 
september 1965–november 1991.      1 omslag 
 

721–722 Stukken betreffende de Verordening betreffende de benaming van advocaat, 
1979–1992.         2 omslagen 
 
721 oktober 1979–maart 1982 
722 september 1982–november 1992 
 

723 Stukken betreffende onderzoeksmethoden van advocaat als uitvloeisel van de 
Verordening betreffende de benaming van advocaat, 
juli 1984–september 1986.       1 omslag 
 

724–728 Stukken betreffende de communautaire definitie van rum, stukken betreffende 
communautaire tariefcontingentering van rum afkomstig uit LGO en ACS-landen, 
alsmede stukken betreffende overleg tussen het PGD en de Nederlandse 
rumimporteurs, 
1961–1989.         5 omslagen 
N.B. LGO-landen zijn landen en gebieden overzee welke gassocieerd zijn met de EEG, zoals Suriname 
(tot 1975) en de Nederlandse Antillen. ACS-landen (ook wel ACP-landen) zijn landen uit Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (Pacific Ocean). De Nederlandse rumimporteurs verenigden zich in 
1972 in de Nederlandse Rum Unie (Amsterdam). 
 
724 februari 1961–juli 1972 
725 april 1973–december 1974 
726 januari 1975–december 1977 
727 februari 1978–juni 1981 
728 februari 1982–maart 1989 
 

729–733 Stukken betreffende de Commissie Warenwetgeving en Definities, 
1986–1992.         5 omslagen 
N.B. De Commissie Warenwetgeving en definities van het PGD werkte zeer nauw samen met de 
Werkgroep Definities van AVDL en nadien NGU (zie inv. nr. 1989). 
 
729 oktober 1986–september 1987 
730 februari 1988–november 1989 
731 februari–november 1990 
732 februari–september 1991 
733 januari–september 1992 
 

734–735 Correspondentie van de Commissie Warenwetgeving en Definities, 
1987–1992.         2 omslagen 
 
734 januari 1987–november 1988 
735 februari 1989–februari 1992 
 

736–743 Stukken betreffende regelgeving rond alcoholic lemonades (‘alcopops’), premixdranken 
(‘breezers’) en shooters, 
1996–1998, 2005–2006.       8 omslagen 
 
736 januari–december 1996 
737 januari–juni 1997 
738 juli–augustus 1997 
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739 september–december 1997 
740 april–oktober 1998 
741 januari–december 2005 
742 januari–april 2006 
743 mei–december 2006 
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SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN  
 
 
744 Verslagen en vergaderstukken van de Commissie Garantiefonds en stukken 

betreffende de totstandkoming van de Verordening bestemmingsheffing 
afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1972, 
februari 1970–september 1972.      1 omslag 
 

745 Stukken betreffende de (niet gehonoreerde) aanvraag van een uitkering krachtens de 
Verordening bestemmingsheffing afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1972 door 
een voormalig werknemer van N.V. Distilleerderij van J.J. Melchers Wz. (Schiedam), 
augustus 1973.        1 omslag 
 

746 Stukken betreffende het failissement van Distilleerderij Arie Bitter B.V. (Schiedam) en 
stukken betreffende de toekenning van uitkeringen aan voormalig werknemers van 
genoemd bedrijf krachtens de Verordening bestemmingsheffing afvloeiingsregeling 
gedistilleerdindustrie 1972, 
juni 1978–augustus 1979.       1 omslag 
N.B. Distilleerderij Arie Bitter B.V. (producent van onder meer de jenevers Vrijmoed en Spinwiel) werd in 
juni 1978 op last van kredietverstrekker Nederlandse Middenstandsbank (NMB) gesloten. De gang van 
zaken rond het faillissement en het ontslag van 30 werknemers leidde in de Tweede Kamer tot vragen aan 
de bewindslieden van Economische Zaken, Sociale Zaken en Justitie. 
 

747 Stukken betreffende een (juridisch) geschil tussen drie voormalig werknemers van 
Distilleerderij Arie Bitter B.V. (Schiedam) en het PGD inzake toepassing van de 
artikelen 5 en 8 van het reglement behorende bij de Verordening bestemmingsheffing 
afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1972, 
februari 1979–januari 1981.       1 omslag 
 

748 Stukken betreffende de (niet gehonoreerde) aanvraag van een uitkering krachtens de 
Verordening bestemmingsheffing afvloeiingsregeling Gedistilleerdindustrie 1972 door 
een voormalig werknemer van B.V. Wijnhandel v/h W.Th. ten Holder (Deventer), 
oktober–december 1978.       1 omslag 
 

749 Stukken betreffende het failissement van B.V. Schiedamsche Distilleerderijen 
(Schiedam) en stukken betreffende de toekenning van uitkeringen aan voormalig 
werknemers van genoemd bedrijf krachtens de Verordening bestemmingsheffing 
afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1972, 
november 1978–januari 1979.      1 omslag 
N.B. De B.V. Schiedamsche Distilleerderijen (producent van onder meer de jenevers Snik en Giraf) werd 
eind 1979 op last van kredietverstrekker Algemene Bank Nederland (ABN) gesloten. Deze sluiting leidde 
tot het ontslag van 7 werknemers. 
 

750 Stukken betreffende wijziging van de Verordening bestemmingsheffing 
afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1972 en totstandkoming van de Verordening 
wijziging bestemmingsheffing afvloeiingsregeling gedistilleerdindustrie 1979, 
mei 1976–februari 1980.       1 omslag 
 

751–759 Stukken betreffende het overleg met vakbonden en stukken betreffende 
werknemersaangelegenheden in de gedistilleerdsector, 
1987–1997.         9 omslagen 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1469–1470. 
 
751 maart 1987–november 1989 
752 januari–augustus 1990 
753 september 1990–februari 1991 
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754 maart–augustus 1991 
755 september 1991–april 1992 

N.B. Inclusief het rapport: Werkgelegenheid in de sector gedistilleerd / G.Th. Elsendoorn & G. 
Regter (Zoetermeer : Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) september 1991. 

756 mei 1992–januari 1993  
N.B. Inclusief het rapport: Inventarisatie sociale aangelegenheden in de sector gedistilleerd / P.A. 
Donker van Heel (Amsterdam : Marktplan Adviesgroep B.V.) 16 september 1992. 

757 februari–december 1993 
N.B. Inclusief de rapporten: 
Sociale aangelegenheden in de sector gedistilleerd : eerste onderzoeksresultaten / P.A. Donker 
van Heel (Amsterdam : Marktplan Adviesgroep B.V.) 7 april 1993); 
Werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeid in de sector gedistilleerd / Jacco Beentjes & Peter 
Donker van Heel (Amsterdam : Marktplan Adviesgroep B.V.) juni 1993. 

758 januari 1994–november 1995 
759 januari 1996–december 1997 

N.B. Inclusief de rapporten: 
De werkgelegenheid in de sector gedistilleerd / P.A. van der Hauw (Zoetermeer : EIM) 28 januari 
1997; 
Scholingsonderzoek Produktschap voor Gedistilleerde Dranken / Henk Zeilstra (Helmond : 
Stichting Beroepen Kwalificatie) februari 1997. 
 

760 Stukken betreffende arbeidsomstandigheden in de gedistilleerdsector, 
maart 1998–juli 1999.        1 omslag 
N.B. Omvat de volgende in samenwerking met andere publiekrechtelijke bedrijfslichamen ontwikkelde 
producten: 
Bedrijfsnoodplan wijn- en gedistilleerdbranche (Den Haag : Productschap Wijn ; Schiedam : PGD) maart 
1998; 
Arbo-werkboek voor de frisdranken en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche (Rotterdam : Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters ; Den Haag : Productschap Wijn ; Schiedam : PGD) juli 1999 (zie ook inv. nr. 
1916); 
Korte checklist voor de frisdranken en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche (Rotterdam : Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters ; Den Haag : Productschap Wijn ; Schiedam : PGD) juli 1999. 
 

761 Stukken betreffende de sociaal-economische enquêtes van 2007, 2009, 2010 en 2013, 
januari 2007–april 2013.       1 omslag 
N.B. Deze enquêtes werden voornamelijk gehouden ter bepaling van de representativiteit van 
brancheorganisatie VIP met het oog op algemeen verbindendverklaring van de CAO voor de 
Drankindustrie en de Groothandel in Dranken. Alleen de enquête gehouden in 2007 had een breder doel 
en peilde ook de behoefte aan scholing onder de ingeschreven bedrijven. Alleen van de enquête van 2009 
zijn verwerkingslijsten aangetroffen. 
 

762–767 Geretourneerde formulieren van de sociaal-economische enquête, 
2007–2013.         6 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de aangeschreven bedrijven. De formulieren zijn hoofdzakelijk 
van belang vanwege de vermelde personeelsomvang van de betreffende bedrijven. De in deze 
enquêteformulieren vermelde gegevens hebben betrekking op de peildata 1 januari 2006, 1 mei 2009, 1 
mei 2010 en 1 januari 2013. 
 
762 A Brand New Day Drinks Company B.V. (Breda) – Burg  Ter Aar B.V. 

(Heerhugowaard)  
763 Van Caem International B.V. (Leiden) – Fourcroy  Nederland B.V. (Bussum)  
764 Gall  & Gall B.V. (Zaandam) – Italcasa  B.V. (Delft) 
765 Jacob’s Import & Export (Duivendrecht) – Monte Scroppino B.V. (Amsterdam) 
766 Nice  & Candy (Rotterdam) – Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie  B.A. 

(Beesd)  
767 Tastevin B.V. (Amsterdam) – Zuidam  Distillers B.V. (Baarle-Nassau) 



 79 

INTERNE AANGELEGENHEDEN 
 
 
768–786 Verslagen en vergaderstukken van stafvergaderingen secretariaat PGD en CG/PD 

1991–2010.         19 omslagen 
N.B. Vanaf oktober 1991 vond een regelmatig werkoverleg plaats tussen de secretaris en 
beleidsmedewekers van het PGD (vanaf juli 2002 CG/PD). Door het teruglopend aantal 
beleidsmedewerkers vond na mei 2009 nog slechts sporadisch een stafvergadering plaats. 
 
768 oktober–december 1991 
769 januari–december 1992 

N.B. Verslagen van stafvergaderingen 21 februari 1992, 19 juni 1992 en 11 november 1992 
ontbreken. 

770 januari–december 1993 
771 januari–december 1994 

N.B. Verslag van stafvergadering 2 december 1994 ontbreekt. 
772 januari–december 1995 
773 januari–december 1996 
774 januari–december 1997 
775 januari–december 1998 
776 januari–december 1999 
777 januari–december 2000 

N.B. Verslag van stafvergadering 22 mei 2000 ontbreekt. 
778 januari–maart 2001 

N.B. Incompleet of zeer onregelmatige vergaderfrequentie. 
779 januari–december 2002 
780 januari–december 2003 
781 januari–december 2004 
782 februari 2005–december 2006 

N.B. Incompleet of zeer onregelmatige vergaderfrequentie. 
783 januari–december 2007 
784 januari–december 2008 
785 februari–mei 2009 
786 maart 2010 
 

787 Rapportage interim management Productschap voor Gedistilleerde Dranken door Jan 
Hommes (Cap Gemini Ernst & Young), 
juli 2001.         1 omslag 
 

788 Kwaliteitshandboek Commissie Gedistilleerd, inclusief Adviesrapport inzake 
kwaliteitshandboek Commissie Gedistilleerd door Eva Winkelman, 
januari 1999–januari 2003.       1 omslag 
N.B. Bevat administratieve procedures vastgesteld tussen januari 1999 en december 2002 verzameld door  
Eva Winkelman (1981) in het kader van een stage. 
 

789 Rapporten betreffende de i.c.t.-situatie van het secretariaat CG/PD, 
januari–februari 2004.       1 omslag 
N.B. Omvat de volgende rapporten: 
Rapport inzake automatisering 2004 en verder / H.J. (Inge) Mackay-Bezemer (Schiedam : Commissie 
Gedistilleerd van het Productschap Dranken) januari 2004); 
Quick scan Commissie Gedistilleerd / M. Vrolings (Waalwijk : Vrolings Informatie Management) 9 februari 
2004). 
 

790 Circulaires bestemd voor personeelsleden en algemene correspondentie tussen 
secretaris en personeelsleden van het secretariaat PGD, 
juni 1956–december 1977.       1 omslag 
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791 Verslagen en notities betreffende interne organisatie secretariaat PGD, 
juli 1981–januari 1990.       1 omslag 
 

792 Verslagen van het afdelingsoverleg, 
december 1992–mei 1999.       1 omslag 
N.B. Onregelmatig werkoverleg tussen de secretaris van het PGD en het administratief personeel. 
 

793 Training functioneringsgesprekken ten behoeve van secretariaat PGD door Agra 
Management (Erna Harthoorn-Lokhorst), 
september – november 1999.      1 omslag 
 

794 Verslagen van Spirit ’93, 
januari–december 1993.       1 omslag 
N.B. In verband met een interne reorganisatie van het secretariaat PGD vond in 1993 een aantal 
personeelsvergaderingen en -activiteiten plaats onder de naam Spirit ’93. Uitvloeisel van deze 
reorganisatie was de instelling van een aantal taakverantwoordelijke ‘units’. 
 

795 Verslagen van de Unit Statistiek, 
augustus 1993–juli 1996.       1 omslag 
 

796 Verslagen van de Unit Publicaties & Jaarverslag, 
augustus 1993–februari 2000.      1 omslag 
 

797 Verslagen van de Unit Heffingen, 
juli 1993–november 1993.       1 omslag 
 

798 Verslagen van het secretaressenoverleg, 
mei–juni 1994.        1 omslag 
 

799 Verslagen en vergaderstukken van bijeenkomsten conform artikel 358bis van de Wet 
op de Ondernemingsraden, 
maart 1985–december 2003.       1 omslag 
 

800 Verslagen van het project Integrale Zorg, 
oktober–december 1997.       1 omslag 
N.B. Het betreffende project had tot doel de dienstverlening van het secretariaat van het PGD aan te 
scherpen en op het niveau te brengen van commerciële secretariaatsbureaus als Teppema, Wissenraet en 
Van Spaendonck. 
 

801 Drukwerk betreffende afscheids- en jubileumrecepties personeelsleden, 
december 1970–januari 2011.      1 omslag 
 

802 Jaarrekeningen van het personeelsfonds en de personeelsclub, 
1956–1986.         1 omslag 
N.B. Jaarrekeningen 1957–1962, 1965–1967, 1979 en 1982 ontbreken. Het personeelsfonds werd per 1 
april 1985 opgeheven en omgezet in een personeelsclub. 
 

803 Stukken betreffende de personeelsclub, 
maart 1985–september 1994.      1 omslag 
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FISCALE AANGELEGENHEDEN 
 
 
804 Persknipsels betreffende de uitgave van Een bloemlezing uit de onderwereld door De 

Verenigde Distillateurs en Nevedil, 
1935.          1 cahier 
 

805–808 Persknipsels betreffende clandestiene alcoholstokerijen en andere vormen van 
alcoholfraude in Nederland,   
1949–1991.         4 omslagen 
 
805 1949–1966 
806 1968–1972 
807 1973–1975 
808 1976–1991 
 

809 Stukken betreffende een methylalcoholschandaal in België en de gevolgen daarvan 
voor Nederlandse distilleerderijen, 
1958.          1 omslag 
 

810 Persknipsels betreffende clandestiene alcoholstokerijen en andere vormen van 
alcoholfraude in België, 
1949–1972.         1 omslag 
 

811–814 Stukken betreffende (de bestrijding van) clandestiene alcoholstokerijen en andere 
vormen van alcoholfraude in Nederland, 
1946–1996.          3 omslagen 
 
811 november 1946–oktober 1958 
812 december 1969, februari 1973–december 1977  
813 januari 1978–februari 1986 
814 maart 1989–december 1996 

N.B. Inclusief geluidsopname op cassette van een radio-uitzending van Omroep Limburg (26 
oktober 1995) met de uitvinder van een al dan niet legaal distilleerapparaat voor thuisstokers. 

 
815 Stukken betrefffende de mogelijke invoering van een banderollesysteem voor 

gedistilleerde dranken in Nederland en België, 
november 1969–juni 1982.       1 omslag 
 

816–826 Vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Fiscale Kwesties en 
Klandestiene Dranken (Commissie Fiscale Zaken), 
1978–1994.         11 omslagen 
N.B. De  Commissie Fiscale Kwesties en Klandestiene Dranken werd opgericht in 1978 in verband met het  
toenemend aantal clandestiene alcoholstokerijen in Nederland en het voornemen van de Minister van 
Financiën hier paal en perk aan te stellen door middel van de invoering van zogenaamde geleidebiljetten.   
Nadat er nauwelijks meer grootschalige clandestiene alcoholstokerijen in Nederland werden ontdekt en 
opgerold werd de naam van de commissie medio 1989 gewijzigd in Commissie Fiscale Zaken. In de jaren 
daarop boog de commissie zich vooral over de herstructurering van de accijnswetgeving en de gevolgen 
van de afschaffing van de fiscale binnengrenzen in de Europese Unie per 1 januari 1993. 
 
816 november 1978–december 1985 
817 september 1986–augustus 1988 
818 september 1988–augustus 1989 
819 november 1989-december 1989 
820 januari 1990–september 1990 
821 oktober 1990–december 1990 
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822 januari 1991–maart 1991 
823 mei 1991–maart 1992 
824 april 1992–oktober 1992 
825 november 1992–augustus 1993 
826 september 1993–mei 1994 
 

827–839 Stukken betreffende verhoging en verlaging van de accijns op gedistilleerde dranken, 
1949–1996.         13 omslagen 
 
827 accijnsverhoging van 2 juli 1951, februari 1949–maart 1953 

N.B. Inclusief de brochures: 
De volksgezondheid in gevaar! (Schiedam : Stichting Het Gedistilleerdbureau) december 1949; 
Hoe staat het Nederlandse volk tegenover de voorgenomen verhoging van de 
gedistilleerdaccijns? : een greep uit adressen en perscommentaren (Schiedam : Stichting Het 
Gedistilleerdbureau) mei 1950. 

828 accijnsverhoging van 14 januari 1957, november 1956–juni 1960 
829 accijnsverhoging van 1 januari 1966, oktober 1965–januari 1968 
830 accijnsverhoging van 1 juli 1969, januari 1969–december 1969 
831 accijnsverlaging van 1 januari 1973, september 1972–januari 1973 
832 accijnsverhoging van 1 januari 1976, juli 1975–mei 1976 
833 accijnsverhoging van 1 januari 1980, augustus 1979–februari 1980 
834 accijnsverhoging van 1 januari 1981, oktober 1980–februari 1981 
835 accijnsverhoging van 1 februari 1984, augustus 1983–juni 1986 
836  accijnsverhoging van 1 april 1994, juli 1993–mei 1996 
837 accijnsverhoging van 1 januari 2003, november 2002–oktober 2004 

N.B. Inclusief het rapport: Alcohol over de grens / Alies van Lier & Petra Wolff (Amsterdam : 
Trendbox B.V.) juli 2003. 

838 accijnsverlaging van 1 januari 2006, maart–december 2005 
N.B. Inclusief het rapport: Prijselasticiteit en accijnsverandering gedistilleerd / P.M. de Jong-’t Hart 
& W.V.M. van Rijt-Veltman (Zoetermeer : EIM) 23 september 2005. 

839 aangekondigde accijnsverhoging februari 2007 (niet doorgegaan), maart 2006–
juni 2007 
N.B. Inclusief het rapport: Alcohol en accijns : een onderzoek naar de extra opbrengsten van de 
alcoholaccijns verbonden aan een accijns voor gedistilleerde producten / F. Pleijster (Zoetermeer 
: EIM) 30 mei 2007. 
 

840–841 Stukken betreffende informeel overleg van PGD met ambtenaren van het Ministerie 
van Financiën, 
1978–1997.         2 omslagen 
N.B. Vanaf 1993 ontbreken verslagen van dit ongeveer jaarlijks overleg, vermoedelijk op verzoek van de 
deelnemende ambtenaren vanwege het informele karakter. In het overleg kwamen aanvankelijk vooral 
fiscale kwesties ter sprake. Later werden ook andere kwesties aan de orde gesteld. 
 
840 mei 1978–april 1984, september 1988–augustus 1990 
841 maart 1992–oktober 1997 
 

842–843 Stukken betreffende de Begeleidingscommissie Accijnsdrukonderzoek 
Gedistilleerdsector, 
1985–1991.          2 omslagen 
 
842 verslagen en correspondentie, mei 1985–september 1987    
843 onderzoeksrapporten, januari 1986–mei 1991 

N.B. Omvat de volgende rapporten: 
Rapport inzake de accijnswetgeving en de gedistilleerdsector. Dl. I: Fiscaal-juridische 
vraagstukken / [J.W. Verstraete] (’s-Gravenhage : Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs) 
januari 1986; 
Rapport inzake de accijnswetgeving en de gedistilleerdsector. Dl. II: Fiscaal-economische 
vraagstukken / [J.W. Verstraete] (’s-Gravenhage : Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs) 
januari 1986; 
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Supplement (bijgewerkt tot en met 1986) / [J.W. Verstraete] (’s-Gravenhage : Moret Gudde 
Brinkman Belastingadviseurs) 24 april 1987; 
Actualisatie (bijgewerkt tot en met 1989) / [H.C.P.C. van Wilderen] (’s-Gravenhage : Moret Ernst 
& Young Branche-adviseurs) 22 mei 1991. 

 
844–847 Stukken betreffende Europese accijnsharmonisatie, 

1985–1995.         4 omslagen 
       
844 april 1985–oktober 1988 
845 januari 1989–november 1990 
846 januari 1991–november 1991 
847 april 1992–april 1995  
 

848–856 Overige correspondentie betreffende fiscale zaken en accijnswetgeving, 
1947, 1958–1997.        10 omslagen 
N.B. Stukken tot 1986 vertonen grote hiaten. Stukken vanaf 1986 zijn voornamelijk correspondentie met 
Ministerie van Financiën, privaatrechtelijke brancheorganisaties en individuele bedrijven over de 
herstructurering van de accijnswetgeving en de gevolgen van de afschaffing van de fiscale binnengrenzen 
in de Europese Unie per 1 januari 1993. Toegevoegd aan deze stukken is de correspondentie met het 
zogenaamde accijnscluster van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden VNO en NCW (later 
Werkgroep Accijnzen van VNO-NCW), waarin het PGD participeerde. 
 
848 maart 1947, februari 1958–november 1984 
849 april 1986–november 1988 
850 januari 1989–december 1990 
851 januari 1991–juni 1991 
852a juli 1991–oktober 1991 
852b november–december 1992 
853 januari 1992–september 1992 
854 oktober 1992–december 1992 
855 januari 1993–juni 1993 
856 juli 1993–december 1997
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AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE PRIJSVORMING EN MARKTST RUCTUUR 
 
 

857–860 Stukken betreffende de Commisie van Negen, 
1956–1970.         4 omslagen 
N.B. De Commissie van Negen was belast met de vaststelling van minimumexportprijzen en boog zich 
tevens over de kwaliteitseisen voor te exporteren gedistilleerde dranken. De samenstelling van de 
Commissie van Negen was gelijk aan die van de Sectie Export van de AVDL. De Commissie van Negen 
kwam voor het laatst bijeen op 29 juli 1970. 
 
857 januari 1956–juni 1960 
858 maart 1961–augustus 1962 
859 mei 1963–november 1963 
860 maart 1965–augustus 1970 
 

861 Overzicht prijsaanbiedingen binnenlands gedistilleerd, 
april 1969–juni 1974.        1 omslag 
 

862 Overzicht prijsaanbiedingen buitenlands gedistilleerd, 
juli 1970–juni 1974.        1 omslag 
 

863 Overzicht prijsaanbiedingen whisky, 
mei 1983–februari 1985.       1 omslag 
 

864 Stukken betreffende verticale prijsbinding (van gedistilleerde dranken), 
oktober 1971–april 1982.        1 omslag 
 

865 Stukken betreffende de totstandkoming van de Prijsverordening gedistilleerde dranken 
(1976), 
januari 1975–januari 1976.       1 omslag 
 

866–870 Stukken betreffende de Prijsverordening gedistilleerde dranken (1976), 1976-II, 1977-I 
en 1977-II en stukken betreffende het geding voor het Europese Hof van Justitie 
(Luxemburg) inzake de rechtsgeldigheid van deze prijsverordening, 
1976–1978.         5 omslagen 
 
866 februari–juli 1976 
867 augustus 1976–januari 1977 
868 februari–juni 1977 
869 juli–september 1977 
870 oktober 1977–juli 1978 
 

871 Stukken betreffende ontheffingen van de Prijsverordening gedistilleerde dranken 
(1976) en 1976-II, 
december 1975–november 1976.      1 omslag 
 

872 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde Minimummargeverordening 
gedistilleerde dranken 1978-I, 
augustus–december 1977.       1 omslag 
 

873 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde Prijsverordening gedistilleerde dranken 
1978-I, 
februari 1978–januari 1979.       1 omslag 
 

874 Notulen en andere stukken betreffende de Prijzencommissie ad hoc, 
januari–oktober 1978.       1 omslag 
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875–876 Stukken betreffende een poging van Drs. L.J.M. van Son om een 

ondernemersovereenkomst tot stand te brengen inzake minimumprijzen en 
promotionele vergoedingen voor jenever en vieux, 
1978–1979.         2 omslagen 
 N.B. Deze poging door de toenmalige voorzitter van het PGD geschiedde formeel op verzoek van de 
vereniging De Verenigde Distillateurs. Van Sons betrokkenheid was echter uitdrukkelijk à titre personnel. 
PGD-secretaris H. van Geem werd door Van Son nauwgezet op de hoogte gehouden. 
 
875 november 1978–juli 1979 
876 augustus–december 1979 
 

877 Stukken betreffende de Vereniging van Nederlandse Gedistilleerdfabrikanten, 
januari 1980–januari 1981.        1 omslag 
N.B. De Vereniging van Nederlandse Gedistilleerdfabrikanten was een quoterings- of 
contingenteringskartel waarbij een aantal producenten van jenever en vieux was aangesloten. Het archief 
van dit kartel is niet bewaard gebleven. 
 

878 Stukken betreffende prijsregulering van gedistilleerde dranken, 
februari 1980–december 1981.      1 omslag 
 

879 Notulen en andere stukken betreffende de Prijzencommissie ad hoc, 
april–oktober 1982.        1 omslag 
 

880 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde Prijsverordening gedistilleerde dranken 
1982, 
april 1982–juni 1984.         1 omslag 
 

881–886 Stukken betreffende een structuuronderzoek naar de gedistilleerdbranche door het 
Nederlands Economisch Instituut (Rotterdam) en het Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf (’s-Gravenhage), 
1968–1971.         6 omslagen 
 
881 correspondentie, juni 1968–december 1969 
882 correspondentie, januari–september 1970 
883 correspondentie, oktober 1970–januari 1971 
884 correspondentie, februari 1971–september 1972 
885 onderzoeksrapporten en discussienota’s van de Stichting Het Nederlands 

Economisch Instituut (NEI), november 1969–januari 1971 
N.B. Omvat de volgende rapporten en discussienota’s: 
Het toekomstig verbruik van gedistilleerd in Nederland (november 1969); 
Discussienota structuuronderzoek gedistilleerdbranche (november 1969); 
Structuuronderzoek gedistilleerdbranche (juni 1970) [voorlopige versie]; 
Errata structuuronderzoek gedistilleerdbranche (oktober 1970); 
Structuuronderzoek gedistilleerdbranche : samenvatting, conclusies, aanbevelingen (december 
1970) [voorlopige versie]; 
Structuuronderzoek gedistilleerdbranche / B.K. Tjioe, J.W. Meijer en J.J.E. Blok (januari 1971) 
[definitieve versie]; 
Structuuronderzoek gedistilleerdbranche : samenvatting, conclusies, aanbevelingen / B.K. Tjioe, 
J.W. Meijer en J.J.E. Blok (januari 1971) [definitieve versie]. 

886 onderzoeksrapporten en discussienota’s van de Stichting Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), november 1969–september 1970 
N.B. Omvat de volgende rapporten en discussienota’s: 
Nota betreffende de kritische omzetgrootte van de slijterijen (november 1969); 
Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken (december 
1969) [concept]; 
De te verwachten wijzigingen in het aantal verkooppunten van gedistilleerde dranken (september 
1970) [voorlopige versie]; 
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Te verwachten wijzigingen in het aantal verkooppunten van gedistilleerde dranken (september 
1970) [definitieve versie]; 
Ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten 1967-1969 : aanvullende cijfers op het rapport ‘Het 
slijtersbedrijf 1967 en 1968’ (september 1970). 
 

887 Stukken betreffende de Werkgroep Gedistilleerdbranche en een door de Nederlandse 
Herstructureringsmaatschappij (‘s-Hertogenbosch) uitgebracht rapport over de 
gedistilleerdmarkt, 
november 1984–augustus 1985       1 omslag 
N.B. Prospectief onderzoekje door de Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM) ten 
behoeve van het PGD. Het onderzoek, dat vanuit het PGD werd begeleid door de tijdelijke Werkgroep 
Gedistilleerdbranche, kreeg geen vervolg. 
 

888–890 Stukken betreffende een onderzoek naar de marktpositie van gedistilleerde dranken 
door Leyer & Weerstra Management Consultants B.V. (Amsterdam) en stukken 
betreffende de Werkgroep Consument en Kwaliteit, 
1988–1990.         3 omslagen 
N.B. Onderzoek in opdracht van het PGD. Teneinde uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het 
onderzoek werd de tijdelijke Werkgroep Consument en Kwaliteit opgericht. 
 
888 juni 1988–augustus 1989 

N.B. Inclusief het rapport: 
Versterking van de positie van het gedistilleerd in Nederland : een overzicht van mogelijkheden 
voor het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken hieraan bij te dragen / [T. Corman e.a.] 
(Amsterdam : Leyer & Weerstra Management Consultants B.V.) november 1988. 

889 september 1989–januari 1990 
N.B. Inclusief het rapport: 
De kruik ligt al zolang te water dat zij dreigt te barsten! : een visie op de positie van gedistilleerd 
op de Nederlandse markt / [T. Corman e.a.] (Amsterdam : Leyer & Weerstra Management 
Consultants B.V.) september 1989. 

890 februari 1990–juni 1990 
N.B. Inclusief de rapporten: 
Veranderend consumentengedrag en het gebruik van gedistilleerde drank / [F.W. Stobbelaar] 
(Amsterdam : Marketing Data B.V.) februari 1990; 
Samen in sterk? : een zienswijze op de gedistilleerd branche / [T. Corman e.a.] (Amsterdam : 
Leyer & Weerstra Management Consultants B.V.) 28 februari 1990. 
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OVERLEG MET RIJKSOVERHEID 
 
 
891–893 Stukken betreffende informeel overleg van PGD met ambtenaren van het Ministerie 

van Economische Zaken, 
1987–1997.         3 omslagen 
N.B. Tot en met 1990 werd van dit ongeveer jaarlijkse overleg een verslag gemaakt. Vanaf 1991 
ontbreken verslagen, vermoedelijk op verzoek van de deelnemende ambtenaren vanwege het informele 
karakter. In het overleg kwamen niet alleen economische zaken (bijvoorbeeld de marktstructuur) ter 
sprake maar werd ook gesproken over accijnsdruk, verpakkingsconvenant, werknemersbelangen en 
alcoholmatigingsbeleid. 
 
891 april 1987–april 1988 
892 maart 1989–mei 1992 
893 april 1989–mei 1997 
 

894 Correspondentie van PGD met het Ministerie van Economische Zaken, 
januari 1987–juli 1997.        1 omslag 
 

895–896 Stukken betreffende informeel overleg van PGD met ambtenaren van het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
1988–1995.         2 omslagen 
N.B. Tot en met 1990 werd van dit jaarlijkse overleg een verslag gemaakt. Vanaf 1991 ontbreken 
verslagen, vermoedelijk op verzoek van de deelnemende ambtenaren vanwege het informele karakter. In 
het overleg werd niet alleen over aangelegenheden inzake volksgezondheid (bijvoorbeeld 
alcoholmatigingsbeleid en zelfregulering op het gebied van alcoholreclame) gesproken maar kwamen ook 
tal van andere zaken aan de orde. 
 
895 augustus 1988–augustus 1991 
896 mei 1992–december 1995 
 

897–898 Correspondentie van PGD met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(WVC) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
1985–1996.          2 omslagen 
 
897 januari 1985–mei 1989 
898 juni 1989–oktober 1996 
 

899–900 Stukken betreffende informeel overleg van PGD met ambtenaren van het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), 
1991–1997.         2 omslagen 
N.B. In 1991 werd van dit overleg een verslag gemaakt. Vanaf 1992 ontbreken verslagen van dit ongeveer 
jaarlijks overleg, vermoedelijk op verzoek van de deelnemende ambtenaren vanwege het informele 
karakter. In het overleg kwamen zeer uiteenlopende zaken aan de orde. 
 
899 april 1991–oktober 1993 

N.B. Bevat tevens stukken betreffende een bespreking met de Minister van LNV d.d. 10 juni 1993. 
900 april 1994–juni 1997 
 

901–902 Correspondentie van PGD met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV), 
1984–1997.          2 omslagen 
 
901 maart 1984–oktober 1993 
902 januari 1994–april 1997 
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INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 
 
 
903–912 Stukken betreffende de Euromarktcommissie, 

1978–1984.         10 omslagen 
N.B. In tegenstelling tot andere onder het PGD ressorterende commissies kwam de Euromarktcommissie 
niet regelmatig bij elkaar maar fungeerde deze commissie meer als een klankbordgroep. De leden van de 
commissie, voornamelijk afkomstig uit de gedistilleerdindustrie, leverden commentaar op kwesties die 
speelden op Europees niveau, zoals de totstandkoming van het EEG-gedistilleerdreglement (1989). De 
beraadslagingen die ten deze werden gevoerd vonden grotendeels plaats in de Union Européenne des 
Alcools, Eaux-de-Vie et Spiritueux (UEAES) en de Fédération Internationale des Industries et du 
Commerce en Gros des Vins, Spiritueux, Eaux-de-Vie et Liqueurs (FIVS). Het PGD trad in Europa op als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse gedistilleerdindustrie en –handel maar stond in voortdurend 
overleg met de privaatrechtelijke brancheorganisatie AVDL. Ook stukken betreffende dit overleg zijn in 
deze reeks aangetroffen. Deze reeks stukken vertoont grote hiaten. Vermoedelijk zijn alleen de stukken uit 
1981 redelijk compleet. 
 
903 maart–september 1978 
904 oktober 1978–november 1979 
905 januari–december 1980 
906 januari–februari 1981 
907 maart–juni 1981 
908 juli–oktober 1981 
909 november–december 1981 
910 januari–juni 1982 
911 juli–december 1982 
912 januari–oktober 1983, februari–november 1984 
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VERPAKKINGS- EN MILIEUAANGELEGENHEDEN 
 
 
913 Notulen en andere vergaderstukken van de Commissie ingesteld tot onderzoek van de 

leegfust- en statiegeldkwestie (Leegfustcommissie, Emballagecommissie), 
juni 1956–november 1960, januari 1963–juni 1966.    1 omslag 
N.B. In mei 1956 werd door het PGD een commissie ingesteld die moest onderzoeken hoe de 
arbeidsintensieve handling en administratie van retouremballage (lege fusten en statiegeldflessen voor 
meermalig gebruik) in de gedistilleerdbranche efficiënter kon worden georganiseerd. De naam van deze 
commissie luidde officieel Commissie ingesteld tot onderzoek van de leegfust- en statiegeldkwestie. Deze 
lange naam werd echter al spoedig verbasterd tot Leegfustcommissie of – meer correct – 
Emballagecommissie. De commissie deed zelf geen onderzoek maar trad op als begeleider van een reeks 
onderzoeken (1957–1960) door econoom Dirk Elbert Beutick (1908-1993) van accountantskantoor 
Bakkenist, Spits & Co. (Amsterdam). De Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand (EIM) te Den 
Haag trad op als medefinancier van deze onderzoeken. De onderzoeksrapporten zijn van de verslagen en 
correspondentie afgezonderd (zie inv. nrs. 907– 912). In 1961 en 1962 kwam de Emballagecommissie niet 
bijeen. Nadien boog de Emballagecommissie zich vooral over de invoering van eenmalige statiegeldvrije 
flessen. 
 

914–916 Correspondentie betreffende de Commissie ingesteld tot onderzoek van de leegfust- 
en statiegeldkwestie (Leegfustcommissie, Emballagecommissie) en de onderzoeken 
door Bakkenist, Spits & Co. terzake van de leegfust- en statiegeldproblematiek, 
maart 1956–maart 1966.        3 omslagen 
 
914 maart 1956–december 1957 
915 januari 1958–maart 1961 
916 mei 1962–maart 1966 
 

917 Rapport inzake productiviteitsonderzoek gedistilleerde dranken / D.E. Beutick, 
(Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 
2 januari 1957         1 omslag 
N.B. Tevens ingesloten wijzigingsbladen terzake van dit rapport (9 oktober 1957). 
 

918 Rapport inzake uniformering van statiegelden in de gedistilleerdbranche / D.E. Beutick 
(Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 15 januari 1958, alsmede 
Rapport inzake de invoering van een uniforme statiegeldregeling in de 
gedistilleerdbranche / D.E. Beutick (Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 
4 februari 1958.        1 omslag 
N.B. Tevens ingesloten een gecombineerd afschrift van beide rapporten met een ander omslag. 
 

919 Rapport inzake de administratieve verwerking van de emballage / D.E. Beutick 
(Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 
21 september 1959.        1 omslag 
 N.B. Tevens ingesloten een eerdere versie van dit rapport (11 maart 1959) alsmede een afschrift met een 
ander omslag. 
 

920 Rapport inzake efficiënte behandeling van de emballage in de gedistilleerdbranche / 
D.E. Beutick (Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 
31 december 1959,        1 omslag 
N.B. Tevens ingesloten wijzigingsbladen terzake van dit rapport (14 maart 1960). 
 

921 Discussienota met betrekking tot de afschaffing van retouremballage in de 
gedistilleerdbranche / [D.E. Beutick] (Amsterdam : Bakkenist, Spits & Co.), 
18 maart 1960.        1 omslag 
 

922 De doelmatige administratie en behandeling van retouremballage in de groot- en 
kleinhandel in gedistilleerde dranken / D.E. Beutick (Den Haag : Economisch Instituut 
voor de Middenstand), 
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juni 1960.         1 band 
N.B. Verschenen als deel 11 in de EIM-reeks Produktiviteitsonderzoeken in distributie en ambacht. 
 

923–929 Vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Milieu en van de ad hoc 
Commissie Milieu-analyse, 
1985–1995.         7 omslagen 
N.B. De Commisie Milieu van het PGD is vermoedelijk eind jaren zeventig of begin jaren tachtig opgericht 
onder invloed van de steeds grotere overheidsbemoeienis terzake van het milieu (indammen van 
afvalstromen, bevorderen van hergebruik en recycling, bestrijden van zwerfafval). De commissie hield zich 
onder andere bezig met de rol van de gedistilleerdindustrie ten aanzien van de promotie en verspreiding 
van de zogenaamde glasbakken. Naast de Commissie Milieu ontstond in oktober 1992 de ad hoc 
Commissie Milieu-analyse, die belast werd met de begeleiding van milieustudies en studies betreffende de 
markteconomische impactt van milieumaatregelen. De vergaderstukken en correspondentie uit de periode 
1991-1994 zijn redelijk compleet. Uit andere jaren ontbreken veel stukken. 
 
923 1985–1988 
924 1989–1990 
925 januari–mei 1991 
926 juni–september 1991 
927 1992 
928 1993 
929 1994–1995 
 

930–951 Geretourneerde formulieren van de jaarlijkse ‘milieu-enquête’ 
(verpakkingsafvalenquête) in het kader van de Verordening botteling en verpakking 
van gedistilleerde en zwak-alcoholhoudende dranken (1992-1998), het Convenant 
Verpakkingen (1991-1997), het Convenant Verpakkingen II (1997-2001) en het 
Convenant Verpakkingen III (2002-2005), 
1991–2005.         22 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de aangeschreven bedrijven. 
 
930 A & S Drinks (Soest) – Avandis  C.V. (Zoetermeer)  
931 Baarle  International B.V. (Baarle Nassau) – Blana’s  Import (Oost-Souburg) 
932 Boas B.V. (Zoetermeer) – Bottelunie  B.V. (Zwaag) 
933 Brand  Wijnimport (Leiden) – Curio  Cave B.V. (Renswoude) 
934 D & L Trade (Rotterdam) – DGS Wijnkopers B.V. (Waddinxveen) 
935 Diageo Nederland  B.V. (Amsterdam) – Fruterna  Loonbotteling B.V. (Ressen) 
936 Gall  & Gall B.V. (Zaandam) – Guinness -UDV Nederland B.V. (De Meern) 
937 Hamar  B.V. (Papendrecht) – Holland  Alcomix B.V. (Amsterdam) 
938 Hooghoudt  B.V. (Groningen) – Hulsink  Distilleerderij en Wijnhandel B.V. 

(Harderwijk) 
939 Wijnhandel Van Ierssel B.V. (Waspik) – Italcasa  B.V. (Hoofddorp/Delft) 
940 Jonkers  Distillers B.V. (Tilburg) – De Kweker  B.V. (Amsterdam) 
941 Laan  V.O.F. (Heiloo) – Metro  Cash & Carry Nederland B.V. (Amsterdam) 
942 Mitra  C.V. (Doetinchem) – NIVE (Nederlandse Industrie Van Eiprodukten) B.V. 

(Nunspeet) 
943 Enterprise La Noë V.O.F. (Veenendaal) – Den Ouden  Spirits & Wine B.V. 

(Amsterdam) 
944 Pallas Wines B.V. (Waddinxveen) – Qupidos  (Terheijden) 
945 Raak (Holland) B.V. (Utrecht) – E. & A. Scheer  B.V. (Amsterdam) 
946 Schermer  Wijnkopers V.O.F. (Hoorn) – Seagram  Nederland  B.V. (Amsterdam) 
947 Siam  Trade (Amsterdam) – Wijnhandel Sybrandy -van Heerde (Enkhuizen) 
948 Tastevin Dehue B.V. (Amsterdam) – Fa. Wed. E.G. Upmeyer  (Assen) 
949 UTO Nederland B.V. (Schiedam) – Vrumona  B.V. (Bunnik) 
950 W & S Company B.V. (Wateringen) – Slijterij Wijnhandel Westerveld  (Velp) 
951 Wijnkoperij Wielinga  B.V. (Leeuwarden) – Zwaans  Boerenslok (Hardinxveld-

Giessendam) 
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952–955 Stukken betreffende de verwerking van de jaarlijkse ‘milieu-enquête’ 

(verpakkingsafvalenquête) en de rapportage van de resultaten aan de Stichting 
Verpakking en Milieu (vanaf 1997 SVM-PACT) en aan monitoringsbureau Coopers & 
Lybrand N.V. (vanaf 1998 Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.), 
1991–2004.         4 omslagen 
 
952 enquêtes 1991–1997, juni 1992–mei 1998 
953 enquêtes 1998–2001, maart 1999–mei 2003 
954 enquêtes 2002–2003, januari 2003–oktober 2004 
955 enquêtes 2004–2005, december 2004–juni 2006 
 

956 Verklaringen van bij PGD ingeschreven bedrijven betreffende aansluiting bij het 
Convenant Verpakkingen II, 
1997.          1 omslag 
 

957 Verklaringen van PGD-bestuursleden en leden van de Commissie Milieu betreffende 
aansluiting bij het Convenant Verpakkingen II, 
1997.          1 omslag 
 

958 Verklaringen van bij PGD ingeschreven bedrijven betreffende aansluiting bij het 
Convenant Verpakkingen II via een ander clusterorganisatie dan PGD, 
1997.          1 omslag 
 

959 Verklaringen van bij CG/PD ingeschreven bedrijven betreffende aansluiting bij het 
Convenant Verpakkingen III, 
2003.          1 omslag 
 

960 Verklaringen van bij CG/PD ingeschreven bedrijven betreffende aansluiting bij het 
Convenant Verpakkingen III via een ander clusterorganisatie dan CG/PD, 
2003.          1 omslag 
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ADMINISTRATIE INGESCHREVEN BEDRIJVEN 
 
 
961 Diverse overzichtslijsten van bedrijven ingeschreven bij de VGD, 

februari 1951–april 1957.       1 omslag 
N.B. Omvat de volgende overzichtslijsten:  
Lijst van distilleerderijen (met vermelding van lidmaatschap branche- en kartelorganisatie), februari 1951; 
Lijst van producenten van en groothandelaren in gedistilleerde dranken, oktober 1951; 
Lijst van distilleerderijen en likeurstokerijen, maart 1953; 
Lijst van erkende exportdistilleerderijen, 25 maart 1955; 
Lijst van erkende importeurs van gedistilleerde dranken, 5 april 1955 plus mutaties t/m 5 april 1957. 
 

962–973 Overzichts- en mutatielijsten van bedrijven ingeschreven bij het PGD, 
1956–2001.         12 omslagen 
 
962 december 1956–oktober 1962 
963 oktober 1963–september 1967 
964 oktober 1967–april 1971 
965 augustus 1972–maart 1974 
966 februari 1981–juni 1984 
967 november 1985–maart 1987 
968 april 1987–augustus 1989 
969 juni 1990–april 1992 
970 januari 1995 plus mutaties 1996 
971 februari 1997 plus mutaties 1998 
972 april–december 1999 
973 september 2001 
 

974–983 Overzichtslijsten van bedrijven ingeschreven bij de CG/PD, 
2002–2013.          10 omslagen 
 
974 mei 2002–maart 2003 
975 juni 2004–oktober 2004 
976 januari 2005–juni 2005 
977 augustus 2005–juni 2006 
978 september 2006–juli 2007 
979 december 2007–juni 2008 
980 maart 2009 
981 juni 2009 
982 maart 2010 
983 september 2011–september 2013 
 

984–989 Overzichts- en mutatielijsten van groothandelsbedrijven in gedistilleerde dranken 
ingeschreven bij het PGD, 
1963–1999.          6 omslagen 
 
984 31 december 1963–31 december 1967 
985 31 december 1970–30 december 1977 
986 31 december 1978–31 december 1983 
987 31 december 1984–31 december 1991 
988 31 december 1992–31 december 1998 
989  26 oktober 1999 
 

990 Chronologisch overzicht van nieuw ingeschreven groothandelsbedrijven in 
gedistilleerde dranken bij het PGD, 
1982–1987.         1 omslag 
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N.B. Cahier waarin van 12 januari 1982 t/m 17 november 1987de nieuw ingeschreven 
groothandelsbedrijven werden opgetekend. De inschrijvingen zijn numeriek geordend (nrs. 2432 t/m 
2510). 
 

991-1013 Inschrijvingsbewijzen van het PGD voor groothandelsbedrijven in gedistilleerde 
dranken, 
mei 1961–december 1978.       23 omslagen 
N.B. De inschrijvingsbewijzen 44 t/m 902, die allen zijn uitgegeven in juni 1961, zijn tevens alfabetisch 
geordend op bedrijfsnaam. 
 
991 nrs. 1 (16 mei 1961) – 43 (16 juni 1961) 
992 nrs. 44 (Fa. Ant. Aarts , Oosterhout) – 99 (Beuningse  Bierbrouwerij, 

Beuningen) 
993 nrs. 100 (N.V. Handelmaatschappij v/h W. Beijer , Meppel) – 199 (Wijn- en 

Gedistilleerdhandel Denevers , Middelburg) 
994 nrs. 200 (Fa. J. van Dessel , Halsteren) – 299 (Griever ’s Groothandel, 

Appingedam) 
995 nrs. 300 (Grimme ’s Drankenindustrie, Hoogezand) – 399 (Fa. Janssen  & Van 

Megen, Horst) 
996 nrs. 400 (Bierhandel C.W. Janssen  , Arnhem) – 499 (N.V. Handelmaatschappij 

v/h L. Looyen , Arnhem) 
997 nrs. 500 (Fa. A.N. de Louw , Oss) – 599 (Fa. J.A. Pieters , Middelburg) 
998 nrs. 600 (N.V. Wijn- en Gedistilleerdhandel G.H. Pieterse , Rotterdam) – 699 

(W. Smit  h.o.d.n. Toby’s Drankenindustrie, Oosterbeek) 
999 nrs. 700 (Fa. Smit  & Zoon, Wormerveer) – 799 (Fa. A. Vianen  & Zoon, 

Noorden) 
1000 nrs. 800 (Fa. J.B.G. Viester , Harderwijk) – 902 (Fa. J.N. van Zijl , Utrecht) 
1001 nrs. 903 (19 juni 1961) – 999 (2 oktober 1961) 
1002 nrs. 1000 (2 oktober 1961) – 1099 (29 november 1961) 
1003 nrs. 1100 (29 november 1961) – 1199 (5 april 1962) 
1004 nrs. 1200 (10 april 1962) – 1299 (12 november 1962) 
1005 nrs. 1300 (14 november 1962) – 1399 (7 oktober 1963) 
1006 nrs. 1400 (7 oktober 1963) – 1499 (5 oktober 1964) 
1007 nrs. 1500 (5 oktober 1964) – 1621 (28 december 1965) 
1008 nrs. 1622 (3 januari 1966) – 1718 (29 december 1966) 
1009 nrs. 1719 (13 januari 1967) – 1834 (12 december 1967) 
1010 nrs. 1835 (4 januari 1968) – 1963 (12 december 1969) 
1011 nrs. 1964 (16 januari 1970) – 2092 (19 december 1972) 
1012 nrs. 2093 (4 januari 1973) – 2210 (9 december 1974) 
1013 nrs. 2211 (7 januari 1975) – 2356 (15 december 1978) 
 

1014-1019 Inschrijvingsformulieren en -bewijzen van het PGD, 
maart 1994–mei 2002.       6 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de ingeschreven bedrijven. Slechts van een klein aantal bedrijven 
is het inschrijvingsbewijs bijgesloten en zijn derhalve ook de inschrijfnummers bekend. 
 
1014 A & S Drinks (Soest) – Café Cupido  (Rotterdam) 
1015 D & L B.V. (Den Haag) – F.C.J. van der Graaff  (Rotterdam) 
1016 S. Haas (Amsterdam) – Wijngroothandel De Kurk  (Uithoorn) 
1017 H.C. de Lange  (Den Haag) – Provignoble  B.V. (Nieuwegein) 
1018 Quality  Wines of Naarden (Naarden) – Sunshine  Food Nederland B.V. 

(Amersfoort) 
1019 Taverne Duinvermaak B.V. (Bergen, NH) – P.M. Zijlstra  (Hardegarijp) 
 

1020-1024 Inschrijvingsbewijzen en –formulieren van de CG/PD, 
juli 2002–september 2012.       5 omslagen 
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N.B. Alfabetisch geordend op naam van de ingeschreven bedrijven. De inschrijvingsbewijzen en –
formulieren waren oorspronkelijk numeriek geordend (nrs. 1473 t/m 1614). 
 
1020 17.02.09 Europe B.V. (Loosdrecht) – Culi Caribbean (Laren, NH)  
1021 DBL  Import V.O.F. (Amersfoort) – De Hoeksteen  Projects B.V. (Beuningen)  
1022 Impex Cruquius B.V. (Cruquius) – Monte Scroppino B.V. (Hilversum) 
1023 NBS (Lathum) – Ron  Abuelo Import Holland (Haarlem) 
1024 Sancerre Wijnimport (Santpoort) – Wine World Holland B.V. (Schagen) 
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INSPECTIE EN TOEZICHT OP DE NALEVING VAN VERORDENIN GEN 
 
 

1025-1032 Inspectierapporten ten behoeve van PGD en Drawij-Stichting, 
1959, 1966.          8 omslagen 
N.B. In verband met het toezicht op de naleving van verordeningen had het PGD een 
buitendienstmedewerker in dienst. Deze Lodewijk (Lou) van den Berg (1920-2009) bezocht niet alleen 
bedrijven die van overtreding van een verordening werden verdacht, maar ook bedrijven die mogelijk in 
aanmerking kwamen voor verplichte inschrijving bij het PGD en bedrijven die bepaalde enquêteformulieren 
niet of niet volledig hadden ingevuld. Van 1958 tot en met 1968 voerde Lou van den Berg tevens 
inspecties uit ten behoeve van de Drawij-Stichting. Voor de Drawij-Stichting werden vooral klachten 
onderzocht over het niet naleven van de Drawij-voorwaarden door slijterijen (zie inv. nrs. 2164–2171). 
Aanvankelijk werden zo’n 600 tot 1.000 bedrijven per jaar bezocht en geïnspecteerd. In de jaren zeventig 
en tachtig nam dit aantal sterk af. Van elk bezoek werd een afzonderlijk inspectierapport opgemaakt. Deze 
omvangrijke administratie is waarschijnlijk nadat Van den Berg in 1985 met pensioen ging vernietigd. Bij 
deze vernietiging zijn echter kleine delen van de administratie over het hoofd gezien. 
 
1025 Inspectierapporten januari 1959 (nrs. 4–46) 
1026 Inspectierapporten februari–maart 1959 (nrs. 47–176) 
1027 Inspectierapporten april–mei 1959 (nrs. 177–342) 
1028 Inspectierapporten juni–augustus 1959 (nrs. 343–500) 
1029 Inspectierapporten januari–februari 1966 (nrs. 1–124) 
1030 Inspectierapporten maart–juli 1966 (nrs. 125–339) 
1031 Inspectierapporten augustus–oktober 1966 (nrs. 340–569) 
1032 Inspectierapporten november–december 1966 (nrs. 570–687) 
 

1033-1037 Registers van inspecties ten behoeve van PGD en Drawij-Stichting, 
1956–1975.         5 omslagen 
 
1033 Numerieke registers van inspectieopdrachten, september 1959–november 1974 

N.B. Register december 1968–januari 1971 ontbreekt. 
1034 Geografisch register van inspectieopdrachten, augustus 1965–maart 1974 
1035 Registers van inspectierapporten 1956–1959  
1036 Registers van inspectierapporten 1961–1969 

N.B. Registers 1960, januari 1962–maart 1963 en 1966–1967 ontbreken. 
1037 Registers van inspectierapporten 1970–1975 
 

1038 Statistiek van uitgevoerde inspectieopdrachten ten behoeve van PGD (1963–1977) en 
Drawij-Stichting (1963–1968), 
1963–1977.         1 omslag 
 

1039 Stukken betreffende de benoeming van inspecteurs / buitendienstmedewerkers van 
VGD en PGD tot onbezoldigd controleurs van de Centrale Controledienst (CCD) van 
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van de Economische 
Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, 
1952–1957.         1 omslag 
 

1040-1046 Inspectierapporten ten behoeve van PGD en CG/PD, 
1981–2008.         7 omslagen 
N.B. In 1984 werd door het PGD een nieuwe buitendienstmedewerker aangetrokken als opvolger van Lou 
van den Berg. Deze A.J. (André) de Bloeme (1945) heeft de inspecties ten behoeve van PGD en (vanaf 
2002) CG/PD voortgezet. Daarbij kwam het accent gaandeweg steeds minder op toezicht te liggen en 
steeds meer op informatie-uitwisseling. De rapporten zijn alfabetisch geordend op naam van de bezochte 
bedrijven. In deze administratie zijn ook enkele inspectierapporten aangetroffen van voor 1984, die nog 
zijn opgemaakt door Lou van den Berg. 
 
1040 ABS  [American Bar Suppliers] (Vlaardingen) – Byk  Nederland B.V. 

(Zwanenburg) 
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1041 Cadi (Wassenaar) – Evolent  (Amsterdam) 
1042 R.J. Flipse (Nieuwegein) – Weduwe S. Joustra  & Zn. B.V. (Sneek) 
1043 W.J. van Kampen  Drankenimport (Apeldoorn) – Mülhoff  Bas Nas (Molenhoek) 
1044 Naarden  International N.V. (Naarden) – Coöperatieve Inkoopvereniging 

Superunie  B.A. (Vianen) 
1045 T & M Internationale Voedselhandel B.V. (Hengelo) – Wijnkoperij Vromans  B.V. 

(Heeze) 
1046 C.A. van Walsum  (Woudenburg) – P. van Zwieten  (Krommenie) 
 

1047 Overige rapporten van buitendienst PGD, 
1986–2007.         1 omslag 
N.B. Betreft rapporten van beursbezoeken, overleg met overheidsorganisaties (waaronder 
douanerecherche en Centraal Bureau voor de Statistiek) en rapporten inzake grensverkeer en 
detailhandel in laaggradige jenevers. 
 

1048 Numeriek register van inspectieopdrachten ten behoeve van PGD en CG/PD, 
januari 1984–oktober 2005.       1 omslag 
 

1049-1053 Processen-verbaal en andere stukken betreffende de keuringen van gedistilleerde 
dranken krachtens de Verordening Keuringscommissie van het Produktschap voor 
Gedistilleerde Dranken, 
1982–1997.          5 omslagen 
N.B. Met het oog op de kwaliteitshandhaving van Nederlandse gedistilleerde dranken vonden onder 
toezicht van de Keuringsdienst van Waren te Rotterdam regelmatig regelmatig keuringen plaats van 
nieuwe merkartikelen. In de speciale Keuringscommissie hadden vooral oud-distillateurs zitting. De 
Verordening Keuringscommissie van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken werd in 1998 
ingetrokken. Processen-verbaal en stukken betreffende de 1e keuring (3 december 1981) t/m 8e keuring (9 
september 1982), de 10e keuring (11 november 1982) t/m 29e keuring (8 november 1984) en de 66e 
keuring (1990) ontbreken. Van de keuringen uit de periode 1982–1993 (9e t/m 98e keuring) ontbreken de 
bijlagen met gedetailleerde organoleptische beoordelingen. Van de keuringen uit de periode 1994–1997 
(99e t/m 115e keuring) zijn deze bijlagen wel bewaard gebleven. 
 
1049 9e keuring (14 oktober 1982), 30e keuring (17 januari 1985)–61e keuring (20 

december 1988) 
1050 62e keuring (26 januari 1989)–65e keuring (26 april 1990), 67e keuring (13 

september 1990)–87e keuring (27 november 1992) 
1051 88e keuring (22 januari 1993)–103e keuring (10 juni 1994) 
1052 104e keuring (2 september 1994)–109e keuring (17 februari 1995) 
1053 110e keuring (19 mei 1995)–115e keuring (9 oktober 1997) 
 

1054 Overzicht van ter keuring aangeboden merkartikelen en soorten gedistilleerd, 
1e keuring (3 december 1981) t/m 98e keuring (5 november 1993). 1 omslag 
N.B. Dit overzicht vertoont hiaten. 
 

1055a Stukken betreffende de totstandkoming van de Keuringscommissie, 
april 1980–december 1981.       1 omslag 
 

1055b Stukken betreffende de werkzaamheden van de Keuringscommissie, 
februari 1982–juni 1997       1 omslag 

 
1055c Stukken betreffende de afscheidsbijeenkomst van de Keuringscommissie, 

9 oktober 1997.        1 omslag 
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GESCHILLEN 
 
 

1056-1059 Stukken betreffende een (juridisch) geschil tussen de VGD en de Commanditaire 
Vennootschap J.H. Rector & Co. (Amsterdam) over het al dan niet verlenen van een 
exportvergunning voor gedistilleerd, over de hoogte van de grondstoftoewijzing en over 
overtreding van het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941, 
1946–1951.          4 omslagen 
 
1056 april 1946–december 1947 
1057 januari 1948–juni 1949  
1058 juli 1949–mei 1951 
1059 persknipsels 1949 
 

1060 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en Wijco N.V. (Hilversum) over het in 
de handel brengen van producten onder de benaming essences welke feitelijk 
gedistilleerde dranken zijn, 
februari 1948–mei 1950.       1 omslag 
 

1061 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de Fa. Schade & Buysing 
(Schiedam) over het al dan niet verlenen van een exportvergunning voor gedistilleerd, 
september 1946–juli 1947.       1 omslag 
 

1062 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de Fa. A. Bitter (Schiedam) over 
het al dan niet verlenen van een exportvergunning voor gedistilleerd, 
september 1946–juni 1947.       1 omslag 
 

1063 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de N.V. Amsterdamsche 
likeurstokerij ’t Lootsje der Erven Lucas Bols (Amsterdam) over de Heffingsverordening 
Egalisatiefonds Ondervakgroep Exportdistilleerderijen, 
november 1945–februari 1947.      1 omslag 
 

1064 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de Fa. B.A.J. Wittkampf 
(Schiedam) over de Heffingsverordening Egalisatiefonds Ondervakgroep 
Exportdistilleerderijen, 
september 1946–juli 1947.       1 omslag 
 

1065 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de Fa. P. Melchers & Zoon 
(Schiedam) over de Heffingsverordening Egalisatiefonds Ondervakgroep 
Exportdistilleerderijen  
december 1947–december 1954.      1 omslag 
 

1066 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de N.V. Boll & Dunlop’s 
Distilleerderij (Schiedam) over aflevering van gedistilleerde dranken boven de 
geldende grondstoftoewijzingen, 
april 1948.         1 omslag 
 

1067 Stukken betreffende een geschil tussen de VGD en de Fa. Johs. De Kuyper & Zoon 
(Schiedam) over aflevering van gedistilleerde dranken boven de geldende 
grondstoftoewijzingen, 
oktober 1948–mei 1951.       1 omslag 
 

1068-1073 Stukken betreffende een juridisch geschil tussen het PGD en Pembroek B.V. 
(Loosdrecht) over het al dan niet heffingsplichtig zijn van genoemd bedrijf vanwege een 
geproduceerd halffabrikaat voor de bereiding van roomlikeuren, 
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1989–2000.         6 omslagen 
 
1068 juni 1989–november 1995 
1069 januari 1996–november 1996  
1070 januari–september 1997 
1071 juli–december 1998 
1072 januari–december 1999 
1073 maart–juni 2000 
 

1074-1076 Stukken betreffende een (juridisch) geschil tussen het PGD en Toorank B.V. (Didam) 
over al dan niet terecht opgelegde heffingen inzake alcoholaankopen voor wodka-
leveranties aan Oostbloklanden (‘Oostblokheffingen’), 
1991–2007.         3 omslagen 
 
1074 juli 1991–december 1998 
1075 januari–augustus 1999 
1076 september 1999–maart 2007 
 

1077 Stukken betreffende een (juridisch) geschil tussen het PGD en Alko International B.V. 
(Roggel) over al dan niet terecht opgelegde heffingen inzake alcoholaankopen voor 
wodka-leveranties aan Oostbloklanden (‘Oostblokheffingen’), 
mei 1996–december 2000.       1 omslag 
 

1078-1079 Stukken betreffende een juridisch geschil tussen het PGD en Beijer Beverages 
Eurodrinks Bonded Stores B.V. (Staphorst) over al dan niet terecht opgelegde 
heffingen inzake alcoholaankopen voor wodka-leveranties aan Oostbloklanden 
(‘Oostblokheffingen’), 
1993–1997.         2 omslagen 
 
1078 oktober 1993–december 1994 
1079 januari 1995–januari 1997 
 

1080 Stukken betreffende de heffingsproblematiek inzake transitoleveranties van alcohol aan 
Oostbloklanden, 
februari 1992–december 1994.      1 omslag 
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INFORMATIEVOORZIENING TEN BEHOEVE VAN INGESCHREVEN BEDRIJVEN 
 
 

1081-1128 Exportmededelingen, 
1947–1997.       45 banden, 3 omslagen 
N.B. Gestencild (later gefotokopieerd) mededelingenblad, 10 à 12 maal per jaar verschijnend. Bestaat voor 
een groot deel uit berichten overgenomen uit kranten en tijdschriften. Uitgave aanvankelijk onder auspiciën 
van de VGD, vanaf januari 1950 onder auspiciën van de Stichting Het Gedistilleerdbureau / Centraal 
Gedistilleerdbureau (CGB). Uitgave vanaf januari 1991 gefinancierd door het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting van het PGD. Uitgave met ingang van 1998 opgegaan in 
Gedistilleerdnieuws (zie inv. nrs. 1178–1192). 
 
1081 1947–1948 (jrg. 1–2) 
1082 1949 (jrg. 3) 
1083 1950 (jrg. 4) 
1084 1951 (jrg. 5) 
1085 1952 (jrg. 6) 
1086 1953 (jrg. 7) 
1087 1954 (jrg. 8) 
1088 1955 (jrg. 9) 
1089 1956 (jrg. 10) 
1090 1957 (jrg. 11) 
1091 1958 (jrg. 12) 
1092 1959 (jrg. 13) 
1093 1960 (jrg. 14) 
1094 1961 (jrg. 15) 
1095 1962 (jrg. 16) 
1096 1963 (jrg. 17) 
1097 1964 (jrg. 18) 
1098 1965 (jrg. 19) 
1099 1966 (jrg. 20) 
1100 1967 (jrg. 21) 
1101 1968 (jrg. 22) 
1102 1969 (jrg. 23) 
1103 1970 (jrg. 24) 
1104 1971 (jrg. 25) 
1105 1972 (jrg. 26) 
1106 1973 (jrg. 27) 
1107 1974 (jrg. 28) 
1108 1975 (jrg. 29) 
1109 1976 (jrg. 30) 
1110 1977 (jrg. 31) 
1111 1978 (jrg. 32) 
1112 1979 (jrg. 33) 
1113 1980 (jrg. 34) 
1114 1981 (jrg. 35) 
1115 1982 (jrg. 36) 
1116 1983 (jrg. 37) 
1117 1984 (jrg. 38) 
1118 1985 (jrg. 39) 
1119 1986 (jrg. 40) 
1120 1987 (jrg. 41) 
1121 1988 (jrg. 42) 
1122 1989 (jrg. 43) 
1123 1990 (jrg. 44) 
1124 1991 (jrg. 45) 
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1125 1992 (jrg. 46) 
1126 1993 (jrg. 47)        [omslag] 
1127 1994–1995 (jrg. 48–49)      [omslag] 
1128 1996–1997 (jrg. 50–51)      [omslag] 
 

1129-1192 Distillateursnieuws en Gedistilleerdnieuws, 
1949–2012.       45 banden, 19 omslagen 
N.B. Gestencild (later gefotokopieerd) mededelingenblad, 10 à 12 maal per jaar verschijnend. Bestaat voor 
een groot deel uit berichten overgenomen uit kranten en tijdschriften. Bevat daarnaast veel grafische en 
statistische overzichten. Uitgave aanvankelijk onder auspiciën van de VGD, vanaf eind 1949 onder 
auspiciën van de Stichting Het Gedistilleerdbureau / Centraal Gedistilleerdbureau (CGB). Begin 1978 werd 
de titel Distillateursnieuws gewijzigd in Gedistilleerdnieuws. Uitgave vanaf januari 1991 gefinancierd door 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting van het PGD. In 1988 werd 
Gedistilleerdnieuws samengevoegd met de iets oudere uitgave Exportmededelingen, waarbij al dan niet 
abusievelijk de jaargangnummering van deze laatste uitgave werd aangehouden. Uitgave na oktober 2012 
gestaakt. Ter vervanging begon brancheorganisatie SPIRITS.NL kort daarop met de uitgave van een 
onregelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. 
 
1129 1949 (jrg. 1) 
1130 1950 (jrg. 2) 
1131 1951 (jrg. 3) 
1132 1952 (jrg. 4) 
1133 1953 (jrg. 5) 
1134 1954 (jrg. 6) 
1135 1955 (jrg. 7) 
1136 1956 (jrg. 8) 
1137 1957 (jrg. 9) 
1138 1958 (jrg. 10) 
1139 1959 (jrg. 11) 
1140 1960 (jrg. 12) 
1141 1961 (jrg. 13) 
1142 1962 (jrg. 14) 
1143 1963 (jrg. 15) 
1144 1964 (jrg. 16) 
1145 1965 (jrg. 17) 
1146 1966 (jrg. 18) 
1147 1967 (jrg. 19) 
1148 1968 (jrg. 20) 
1149 1969 (jrg. 21) 
1150 1970 (jrg. 22) 
1151 1971 (jrg. 23) 
1152 1972 (jrg. 24) 
1153 1973 (jrg. 25) 
1154 1974 (jrg. 26) 
1155 1975 (jrg. 27) 
1156 1976 (jrg. 28) 
1157 1977 (jrg. 29) 
1158 1978 (jrg. 30) 
1159 1979 (jrg. 31) 
1160 1980 (jrg. 32) 
1161 1981 (jrg. 33) 
1162 1982 (jrg. 34) 
1163 1983 (jrg. 35) 
1164 1984 (jrg. 36) 
1165 1985 (jrg. 37) 
1166 1986 (jrg. 38) 
1167 1987 (jrg. 39) 
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1168 1988 (jrg. 40) 
1169 1989 (jrg. 41) 
1170 1990 (jrg. 42) 
1171 1991 (jrg. 43) 
1172 1992 (jrg. 44) 
1173 1993 (jrg. 45)        [omslag] 
1174 1994 (jrg. 48 = 46)       [omslag] 
1175 1995 (jrg. 49 = 47)       [omslag] 
1176 1996 (jrg. 50 = 48)       [omslag] 
1177 1997 (jrg. 51 = 49)       [omslag] 
1178 1998 (jrg. 52 = 50)       [omslag] 
1179 1999 (jrg. 53 = 51)       [omslag] 
1180 2000 (jrg. 54 = 52)       [omslag] 
1181 2001 (jrg. 55 = 53)       [omslag] 
1182 2002 (jrg. 56 = 54)       [omslag] 
1183 2003 (jrg. 57 = 55)       [omslag] 
1184 2004 (jrg. 58 = 56)       [omslag] 
1185 2005 (jrg. 59 = 57)       [omslag] 
1186 2006 (jrg. 60 = 58)       [omslag] 
1187 2007 (jrg. 61 = 59)       [omslag] 
1188 2008 (jrg. 62 = 60)       [omslag] 
1189 2009 (jrg. 63 = 61)       [omslag] 
1190 2010 (jrg. 64 = 62)       [omslag] 
1191 2011 (jrg. 65 = 63)       [omslag] 
1192 2012 (jrg. 66 = 64)       [omslag] 

N.B. Bevat tevens exemplaren van de nieuwsbrief SPIRITS.NL (25 juni 2013, 1 augustus 2013, 2 
september 2013, 7 september 2013 en 17 september 2013). 
 

1193-1204 Grafische en statistische overzichten die als losse bijlagen waren gevoegd bij 
Distillateursnieuws en Gedistilleerdnieuws, 
1955–1981.         12 banden 
 
1193 april 1955–juni 1960 (nrs. 1–146) 
1194 juni 1960–december 1962 (nrs. 147–218) 
1195 januari 1963–augustus 1965 (nrs. 219–309) 
1196 september 1965–mei 1967 (nrs. 310–375)) 
1197 juni 1967–juli 1969 (nrs. 376–449) 
1198 augustus 1969–maart 1971 (nrs. 450–503) 
1199 april 1971–april 1973 (nrs. 504–558) 
1200 mei 1973–augustus 1974 (nrs. 559–599) 
1201 augustus 1974–september 1975 (nrs. 600–635) 
1202 oktober 1975–november 1977 (nrs. 636–699) 
1203 december 1977–juni 1979 (nrs. 700–750) 
1204 juli 1979–juni 1981 (nrs. 751–800) 
 

1205 Uitgavereeks Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld gedronken? = 
Combien de boissons alcooliques boit-on dans le monde? = How many alcoholic 
beverages are being consumed throughout the world? = Wieviel alkoholische Getränke 
werden in der Welt getrunken?, 
november 1960–november 1988 (27 edities).    1 portefeuille 
N.B. Jaarlijks verschijnende uitgave onder auspiciën van het PGD. Aanvankelijk vooral bedoeld om aan te 
tonen dat Nederland bepaald niet voorop loopt als het gaat om de alcoholconsumptie per hoofd van de 
bevolking. Later meer bedoeld als aanvulling op Exportmededelingen (zie inv. nrs. 1081–1128). 
Opgevolgd door uitgave World Drink Trends (zie inv. nr. 1206). 
 

1206 Uitgavereeks World Drink Trends, 
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1990–2005 (15 edities).       1 portefeuille 
N.B. Min of meer jaarlijks verschijnende uitgave samengesteld onder auspiciën van het PGD (vanaf 2002 
CG/PD) en uitgegeven in samenwerking met NTC Publications Ltd. (vanaf 2002 World Advertising 
Research Center Ltd.). Opvolger van de reeks Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld 
gedronken? (zie inv. nr. 1205). Uitgave na 15e editie (2005) gestaakt. 
 

1207-1221 Stukken betreffende de productie en uitgave van World Drink Trends in samenwerking 
met NTC Publications Ltd. en World Advertising Research Center Ltd. (Henley-on-
Thames, Groot-Brittannië), 
1989–2007.         15 omslagen 
 
1207 1989 
1208 1990 
1209 1991 
1210 1992 
1211 1993 
1212 1994 
1213 1995 
1214 1996 
1215 1997 
1216 1998 
1217 1999 
1218 2000 
1219 2001 
1220 2002–2003 
1221 2004–2007 
 

1222-1226 Overzicht van invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting, tarief- en statistieknummers 
en andere voorschriften bij invoer (betreffende hoofdstuk 22: dranken, 
alcoholhoudende vloeistoffen en azijn), 
1963–2000.        1 portefeuille, 4 omslagen 
N.B. Min of meer jaarlijkse uitgave van het PGD ten behoeve van VI(GD). Deze uitgave werd naar de kleur 
van het omslag ook wel aangeduid als het “oranje mapje” of “oranje boekje”. 
 
1222 1963–1985 (23 edities)     [portefeuille] 
1223 1986–1988 (2 edities)     [omslag] 

N.B. Editie 1987 ontbreekt of bestaat niet. 
1224 1989–1991 (3 edities)     [omslag] 
1225 1992–1995 (4 edities)     [omslag] 
1226 1996–1997, 2000 (3 edities)     [omslag] 

N.B. In 1998 en 1999 niet uitgegeven. 
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MARKTANALYSE EN MARKTONDERZOEK 
 
 
1227 Halfjaaroverzichten van door alcoholproducenten verkochte volumes alcohol (spiritus 

en moutwijn) aan Nederlandse gedistilleerdproducenten, 
1952–1955.         1 omslag 

 
1228-1231 Halfjaaroverzichten van de door alcoholproducenten verkochte volumes alcohol 

(spiritus en moutwijn) aan Nederlandse gedistilleerdproducenten, uitgesplitst naar 
distilleerderijen, 
1951-1955.         4 omslagen 
 
1228 1951–1952 
1229 1953 
1230 1954 
1231 1955 

 
1232-1233 Jaaroverzichten van door distilleerderijen ingeslagen volumes alcohol (spiritus en 

moutwijn), gerealiseerde export en beschikbaar gekomen volumes voor binnenlandse 
consumptie, 
1954, 1956–1957.        2 omslagen 
 
1232 1954 
1233 1956–1957 

 
1234 Ingeslagen volumes alcohol (spiritus en moutwijn) door distilleerderijen, volgens 

opgave van alcoholproducenten, 
1956–1964.         1 portefeuille 
N.B. Het betreft systeemkaarten met jaartotalen (1956-1964) en uitsplitsingen naar moutwijn en spiritus, 
naar leverancier en kwartaaltotalen (1960-1964). 

 
1235 Overzichtslijsten van door distilleerderijen ingeslagen volumes alcohol (spiritus en 

moutwijn), uitgesplitst naar distilleerderij, volgens opgave van alcoholproducenten, 
1956–1977.         1 omslag 
 

1236 Overzichtslijsten van ingeslagen volumes alcohol (spiritus) door ondernemingen die 
uitsluitend vieux produceren, uitgesplitst naar onderneming, 
1956–1966.         1 omslag 
 

1237 Overzichtslijsten van ingeslagen volumes alcohol (spiritus en moutwijn) door 
ondernemingen die niet bij het PGD zijn ingeschreven als zijnde producenten van sterk 
en/of zwak gedistilleerde dranken, uitgesplitst naar onderneming, volgens opgave van 
alcoholproducenten, 
1956–1966, 1969.        1 omslag 
N.B. Overzichtslijsten van 1967 en 1968 ontbreken. Van 1969 alleen een handgeschreven overzicht 
betreffende de eerste 9 maanden. 
 

1238-1240 Kwartaaloverzichten van de door het Spiritusverkoopkantoor (Delft) verkochte volumes 
spiritus aan Nederlandse producenten van sterk en/of zwak gedistilleerde dranken, 
uitgesplitst naar afleveringen binnenland en indirecte export, 
1962–1964.         3 omslagen 
 
1238 1962 
1239 1963 
1240 1964 
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1241 Halfjaaroverzichten van de door N.V. Mouterij-Branderij De Koning (Schiedam) 
verkochte volumes moutwijn aan Nederlandse producenten van sterk en/of zwak 
gedistilleerde dranken, 
1962-1964.         1 omslag 

 
1242 Halfjaaroverzichten van de door N.V. Branderij en Gistfabriek Hollandia II (Schiedam) 

verkochte volumes moutwijn aan Nederlandse producenten van sterk en/of zwak 
gedistilleerde dranken, 
1962-1964.         1 omslag 
 

1243-1253 Kwartaal-, halfjaar- en jaarrapporten binnenlandse afzet sterk gedistilleerde dranken, 
1956–1992.         11 omslagen 
N.B. Uitgave van PGD. 
 
1243 Jaarrapporten 1956–1962 
1244 Jaarrapporten 1963–1968 
1245 Halfjaar- en jaarrapporten 1969–1972 
1246 Halfjaar- en jaarrapporten 1973–1976 
1247 Halfjaar- en jaarrapporten 1977–1980 
1248 Kwartaal- en jaarrapporten 1981–1982 
1249 Kwartaal- en jaarrapporten 1983–1984 
1250 Kwartaal- en jaarrapporten 1985–1986 
1251 Kwartaal- en jaarrapporten 1987–1988 
1252 Kwartaal- en jaarrapporten 1989–1990 
1253 Kwartaal- en jaarrapporten 1991–1992 
 

1254-1257 Jaarrapporten binnenlandse afzet zwak gedistilleerde dranken, 
1961–1992.         4 omslagen 
N.B. Uitgave van PGD in opdracht en ten behoeve van FAVAD (1961–1990) en NGU (1991–1992) 
gebaseerd op de maandenquête binnenlandse afzet zwak gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1273–
1274). 
 
1254 Jaarrapporten 1961–1969 
1255 Jaarrapporten 1970–1979 
1256 Jaarrapporten 1980–1989 
1257 Jaarrapporten 1990–1992 
 

1258-1263 Kwartaalenquête binnenlandse afzet sterk en zwak gedistilleerde dranken, 
1992–2012.         6 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd onder alle bij PGD en CG/PD ingeschreven bedrijven. Om die reden werd deze 
kwartaalenquête ook wel aangeduid als de “grote enquête”, zulks in tegenstelling tot de “kleine enquêtes” 

die maandelijks werden uitgevoerd onder de leden van NGU (zie inv. nrs. 1268–1276), VI(GD) (zie inv. nrs. 
1318–1328) en VIP (zie inv. nrs. 1270–1272 en 1328–1337). Vanaf oktober 2009 is de 
gegevensverzameling en -verwerking uitbesteed aan het bedrijf Data Intellica (Leusden). 
 
1258 1992–1994 
1259 1995–1997 
1260 1998–2001 
1261 2002–2005 
1262 2006–2012 

N.B. Van 2012 ontbreken het 1e en 2e kwartaalrapport. 
1263 overzicht 1996–2001 
 

1264-1269 Maandenquête binnenlandse afzet sterk gedistilleerde dranken, 
1965–1999.         6 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD, aanvankelijk in opdracht en ten behoeve van AVDL en vanaf juli 1991 
in opdracht en ten behoeve van NGU. Met ingang van 2000 samengevoegd met de maandenquête 
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binnenlandse afzet zwak gedistilleerde dranken (zie inv. nrs.1263–1266) tot de maandenquête 
binnenlandse afzet sterk en zwak gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1260–1262). 
 
1264 1965–1975 

N.B. Alle jaargangen zijn incompleet; jaargang 1976 ontbreekt. 
1265 1977–1980 

N.B. Jaargangen 1977 en 1978 zijn incompleet. 
1266 1981–1986 

N.B. Jaargang 1983 ontbreekt; jaargangen 1982, 1984 en 1985 zijn incompleet. 
1267 1987–1991 

N.B. Jaargangen 1989 en 1990 zijn incompleet. 
1268 1992–1995 
1269 1996–1999 
 

1270-1272 Maandenquête binnenlandse afzet sterk en zwak gedistilleerde dranken, 
2000–2013.         3 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD en vanaf juli 2002 door CG/PD. Vanaf oktober 2009 is de 
gegevensverzameling en -verwerking uitbesteed aan het bedrijf Data Intellica (Leusden). Aanvankelijk 
vond de enquête plaats in opdracht en ten behoeve van NGU, vanaf oktober 2002 in opdracht en ten 
behoeve van VIP en vanaf januari 2013 in opdracht en ten behoeve van SPIRITS.NL. Samenvoeging van 
de maandenquête binnenlandse afzet sterk gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1264–1269) en de 
maandenquête binnenlandse afzet zwak gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1273–1276). 
 
1270 2000–2002 
1271 2003–2005 
1272 2006–2013 

N.B. Van 2011 zijn alleen de maandrapporten van februari, maart, juli en december aanwezig; 
van 2012 zijn alleen de maandrapporten van augustus, september en december aanwezig; van 
jaargang 2013 is alleen het maandrapport van juli aanwezig. Cijfers van ontbrekende 
maandrapporten kunnen veelal worden afgeleid uit latere maandrapporten. 
 

1273-1276 Maandenquête binnenlandse afzet zwak gedistilleerde dranken, 
1982, 1985–2000.        4 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD aanvankelijk in opdracht en ten behoeve van FAVAD en vanaf juli 
1991 in opdracht en ten behoeve van NGU. Begin 2000 samengevoegd met de maandenquête 
binnenlandse afzet sterk gedistilleerde dranken (zie inv. 1264–1269) tot de maandenquête binnenlandse 
afzet sterk en zwak gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1270–1272). 
 
1273 1982, 1985–1991 

N.B. Van 1982 is alleen het maandrapport van januari aanwezig; jaargangen 1983 en 1984 
ontbreken; jaargangen 1986 en 1987 zijn incompleet. 

1274 1992–1995 
1275 1996–1999 
1276 januari 2000 
 

1277 Kwartaalenquête binnenlandse afzet premixdranken en alcoholic lemonades, 
1996–2013.         1 omslag 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD en vanaf juli 2002 door CG/PD in opdracht en ten behoeve van 7 à 12 
producenten van premixdranken (‘breezers’) en alcoholic lemonades (‘alcopops’). Vanaf oktober 2009 is 
de gegevensverzameling en -verwerking uitbesteed aan het bedrijf Data Intellica (Leusden). Van 2010 
ontbreekt het 4e kwartaalrapport; van 2011 ontbreken de rapporten van het 1e, 2e en 3e kwartaal; van 2012 
ontbreekt het 3e kwartaalrapport; van 2013 ontbreken de rapporten van het 1e, 3e en 4e kwartaal. Cijfers 
van ontbrekende kwartaalrapporten kunnen veelal worden afgeleid uit latere kwartaalrapporten. 
 

1278-1283 Maandenquête binnenlandse afzet merkjenevers, 
1986–2012.         6 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD en vanaf juli 2002 door CG/PD. Vanaf oktober 2009 is de 
gegevensverzameling en -verwerking uitbesteed aan het bedrijf Data Intellica (Leusden). Aanvankelijk 
vond de enquête plaats in opdracht en ten behoeve van AVDL, vanaf juli 1991 in opdracht en ten behoeve 
van NGU en vanaf januari 2000 in opdracht en ten behoeve van 5 à 8 producenten van merkjenevers. 
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1278 1986–1991 
1279 1992–1996 
1280 1997–1999 
1281 2000–2002 
1282 2003–2006 
1283 2007–2012 
N.B. Van 2010 ontbreken de maandrapporten van oktober en december; van 2011 ontbreken de 
maandrapporten van januari, april, mei, augustus, september, oktober en november; van 2012 is alleen 
het maandrapport van december aanwezig. Cijfers van ontbrekende maandrapporten kunnen veelal 
worden afgeleid uit latere maandrapporten. 
 

1284 Nielsen Liquor Index : vierwekelijkse overzichten en jaaroverzichten van omzetten in 
Nederlandse slijterijen, 
1987–2005.         1 omslag 
N.B. Gegevens afkomstig van A.C. Nielsen (Nederland) B.V. (Diemen), dat sinds 1976 elke vier weken de 
geldomzetten in de slijtersbranche peilde ten behoeve van grote marktpartijen. De Nielsen-cijfers werden 
door PGD en CG/PD gebruikt als referentiemateriaal. Omzetpieken en dalen zoals die naar voren kwamen 
in de eigen maand- en kwartaalstatistieken, werden door PGD en CG/PD vergeleken met de pieken en 
dalen in de Nielsen-cijfers. Reeks is zeer incompleet  
 

1285 Jaaroverzicht Nielsen Liquor Index 1990 en 1991 en Jaaroverzicht branches 
levensmiddelen, drogisterijen/parfumerie, slijterijen 1991, 
1990–1991.         1 omslag 
N.B. Uitgaven van A.C. Nielsen (Nederland) B.V. (Diemen) door PGD gebruikt als referentiemateriaal. 

 
1286-1290 Statistiekmapje betreffende de Nederlands uitvoer van gedistilleerde dranken, 

1970–1992.         5 omslagen 
N.B. Jaarlijkse uitgave van PGD ten behoeve exportdistilleerderijen als aanvulling op Exportmededelingen 
(zie inv. nrs. 1093–1115). Deze uitgave werd in de periode 1970–1990 naar de kleur van het omslag ook 
wel aangeduid als het “blauwe mapje” of “blauwe boekje”. Bevat voornamelijk CBS-cijfers aangevuld met 
cijfers en berekeningen afkomstig van PGD. 
 
1286 1970–1976 
1287 1977–1983 
1288 1984–1987 
1289 1988–1990 
1290 1991–1992 
 

1291  Importcijfers van gedistilleerde dranken, 
1952–1959.         1 omslag 
N.B. Importcijfers gegenereerd door VGD en PGD. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort drank. 
 

1292-1294 Importcijfers van gedistilleerde dranken, 
1956–1998.         3 omslagen 
N.B. Vertrouwelijke importcijfers gegenereerd door PGD. De cijfers voor 1956–1996 en 1998 zijn 
uitgesplitst naar importeur. De cijfers voor 1997 zijn uitgesplitst naar soort drank. 
 
1292 1956–1972 
1293 1973–1986 
1294 1987–1998 
 

1295  Kwartaaloverzichten van invoer van gedistilleerde dranken uit landen van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie (BLEU), 
1972, 1974–1981, 1984.       1 omslag 
N.B. Vertrouwelijke cijfers uitgesplitst naar soort drank en naar importeur. Gegevens over 1973, 1982 en 
1983 ontbreken. Van 1972 alleen gegevens over 4e kwartaal, van 1981 alleen gegevens over 1e en 2e 

kwartaal, van 1984 alleen gegevens over 4e kwartaal. 
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1296  Kwartaal- en jaaroverzichten van invoer van jenever en laaggradige jenever uit landen 
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU), 
1985–1992.         1 omslag 
N.B. Vertrouwelijke cijfers uitgesplitst naar importeur. 
 

1297-1302 Statistiekmapje betreffende de Nederlandse invoer van gedistilleerde dranken, 
1961–1992.         6 omslagen 
N.B. Jaarlijkse uitgave van de VI(GD) samengesteld door het PGD. Deze uitgave werd in de periode 
1967–1990 naar de kleur van het omslag ook wel aangeduid als het “gele mapje” of “gele boekje”. Bevat 
voornamelijk CBS-cijfers aangevuld met cijfers en berekeningen afkomstig van PGD. 
 
1297 1961–1969 
1298 1970–1976 
1299 1977–1983 
1300 1984–1987 
1301 1988–1990 
1302 1991–1992 
 

1303-1305 Lijsten van deelnemende bedrijven en merkartikelen vallend onder de kwartaal- en 
maandenquête afzet van buitenlands gedistilleerd, 
1972, 1980–1987, 1990–1996.      3 omslagen 
N.B. Lijsten behorend bij de kwartaal- en maandenquête afzet van buitenlands gedistilleerd uitgevoerd 
door het PGD in opdracht en ten behoeve van de VI(GD) (zie inv. nrs. 1306–1322). 
 
1303 1972, 1980–1987 
1304 1990–1992 
1305 1993–1996 
 

1306-1337 Kwartaal- en maandenquête afzet van buitenlands gedistilleerd, 
1969–2013.         32 omslagen 
N.B. Enquête uitgevoerd door PGD en vanaf juli 2002 door CG/PD. Vanaf oktober 2009 werd de 
gegevensverzameling en -verwerking uitbesteed aan het bedrijf Data Intellica (Leusden). Aanvankelijk 
vond de enquête plaats in opdracht en ten behoeve van VI(GD), vanaf oktober 2002 in opdracht en ten 
behoeve van VIP Sectie Import Gedistilleerd en vanaf januari 2013 in opdracht en ten behoeve van 
SPIRITS.NL Sectie Import Gedistilleerd. Tot en met juni 1981 was sprake van een kwartaalenquête, 
daarna van een maandelijkse enquête. Tot en met 1980 alleen cijfers voor Schotse whisky, Franse cognac 
en buitenlandse likeuren. Vanaf 1981 tevens cijfers voor rum, wodka en gin. Vanaf 1985 ook cijfers voor 
calvados en armagnac en vanaf 1992 ook cijfers voor Amerikaanse whiskey en Canadese whisky. 
 
1306 1969–1980 
N.B. Jaargangen 1967–1968, 1971 en 1975–1976 ontbreken; van de jaargangen 1969, 1970, 1972, 1973, 
1974, 1977, 1978 en 1979 alleen gegevens over 4e kwartaal; van jaargang 1980 alleen gegevens over 3e 
en 4e kwartaal. 
1307 1981 
1308 1982 
N.B. Rapport van de maand januari ontbreekt. 
1309 1983 
1310 1984 
1311 1985 
N.B. Rapporten van de maanden februari en maart ontbreken. 
1312 1986 
1313 1987 
1314 1988 
1315 1989 
1316 1990 
1317 1991 
1318 1992 
1319 1993 
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1320 1994 
1321 1995 
1322 1996 
1323 1997 
1324 1998 
1325 1999 
1326 2000 
1327 2001 
1328 2002 
1329 2003 
1330 2004 
1331 2005 
1332 2006 
N.B. Rapport van de maand augustus ontbreekt. 
1333 2007 
N.B. Rapporten van de maanden september en oktober ontbreken. 
1334 2008 
1335 2009 
1336 2010 
1337 2011-2013 
N.B. Van 2011 alleen rapporten van de maanden februari, maart, juli en september; van 2012 alleen 
rapporten van de maanden juli, september en december; van 2013 alleen rapport van de maand juli. 
 

1338-1348 Overzichtslijsten van slijterijvestigingen per provincie en gemeente, 
1969–1973.         11 omslagen 
N.B. Ten behoeve van het “groene mapje” of “groene boekje” (zie inv. nr. 1349) werd onder meer een 
administratie bijgehouden van het aantal slijterijvestigingen per gemeente. Het grootste deel van deze 
administratie is verloren gegaan. Het bewaard gebleven deel van de administratie is vermoedelijk gebruikt 
voor de edities 5 t/m 7 van het “groene mapje” of “groene boekje”. 
 
1338 Drenthe, oktober 1969–januari 1973 
1339 Friesland, oktober 1969–augustus 1972 
1340 Gelderland, oktober 1969–maart 1973 
1341 Groningen (provincie), oktober 1969–april 1973 
1342 Limburg, oktober 1969–november 1972 
1343 Noord-Brabant, oktober 1969–april 1973 
1344 Noord-Holland, oktober 1969–maart 1973 
1345 Overijssel (incl. Zuidelijke IJsselmeerpolders), oktober 1969–maart 1973 
1346 Utrecht (provincie), oktober 1969–januari 1973 
1347 Zeeland, oktober 1969–maart 1973 
1348 Zuid-Holland, oktober 1969–april 1973 
 

1349 Gegevens betreffende de Nederlandse gedistilleerdindustrie en -handel, 
1957–1984.         1 omslag 
N.B. Onregelmatig verschijnende uitgave van CBG (edities 1 en 2) en PGD (edities 3 t/m 11). Deze 
uitgave werd naar de kleur van het omslag ook wel aangeduid als het “groene mapje” of “groene boekje”. 
Aanwezig: 1e editie (september 1957), 2e editie (november 1959), 3e editie (voorjaar 1963), 5e editie 
(oktober 1969), 6e editie (najaar 1971), 8e editie (najaar 1975), 10e editie (najaar 1982) en 11e editie 
(najaar 1984). Ontbrekend: 4e editie (1966), 7e editie (1973) en 9e editie (1978). 
 

1350 Enige gegevens over de produktie en het verbruik van dranken in Nederland, 
juli 1967.         1 omslag 
N.B. Eenmalige vertrouwelijke uitgave van PGD. Bevat ook gegevens over productie en consumptie van 
bier en wijn en (in mindere mate) gegevens over frisdranken, zuiveldranken, koffie en thee. 
 

1351 Vertrouwelijke notities inzake fusie- en groepsvorming in de Nederlandse 
gedistilleerdindustrie en -handel, 
1970–1974.         1 omslag 
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N.B. Onregelmatig verschijnende uitgave van PGD. Aanwezig: 1e editie (3 december 1970), 2e editie (15 
september 1971), 4e editie (augustus 1974). 
 

1352 Vertrouwelijke berekeningen marktaandelen producenten sterk gedistilleerd, 
1971–1976, 1978–1983 en 1985.      1 omslag 
N.B. Marktaandelen becijferd aan de hand van gegevens verkregen door PGD-enquêtes. Tevens 
ingesloten een vergelijking van de marktaandelen uit de jaren 1979, 1983 en 1988. 
 

1353 Vertrouwelijke berekeningen marktaandelen producenten sterk en zwak gedistilleerd, 
1987–1989.         1 omslag 
N.B. Marktaandelen becijferd aan de hand van gegevens verkregen door PGD-enquêtes. 
 

1354 De kwantitatieve gedistilleerdomzetten per onderneming in 1939 en 1952, 
9 september 1953.        1 omslag 
N.B. Rapport met vertrouwelijke gegevens gegenereerd door RGD en VGD. De cijfers voor 1952 zijn 
uitgesplitst naar binnenlandse afzet en export. Van alle ondernemingen is bovendien aangegeven of deze 
lid zijn van De Verenigde Distillateurs, Nevedil, Cevedil en/of Unie. 
 

1355 Vertrouwelijke gegevens over de binnenlandse omzet van de ondernemingen 
aangesloten bij De Verenigde Distillateurs en Nevedil, 
1952–1953.         1 omslag 
 

1356 Vertrouwelijke berekeningen over de binnenlandse omzet en de export van de 
ondernemingen aangesloten bij Cevedil en Unie van Distillateurs en Likeurstokers, 
maart 1953–oktober 1955.       1 omslag 
 

1357 Vertrouwelijke berekeningen over het aandeel van het kartel De Verenigde Distillateurs 
in de afzet van sterk gedistilleerd op de binnenlandse markt, 
januari 1956–juni 1975, januari 1979–juni 1980.    1 omslag 
N.B. Marktaandelen becijferd aan de hand van gegevens verkregen door diverse PGD-enquêtes. 
 

1358 Gerealiseerde export van gedistilleerde dranken uitgesplitst naar onderneming, 
1950–1963, 1967–1968, 1972–1976.     1 omslag 
N.B. Vertrouwelijke exportcijfers gegenereerd door VGD en PGD. De cijfers voor 1950–1963 en 1967–
1968 zijn in liters (volume) en guldens (geldomzet). De cijfers voor 1972–1976 zijn alleen in liters (volume). 
 

1359 Exportvolumes van gedistilleerde dranken uitgesplitst naar onderneming 1936–1939, 
november 1946–januari 1947.      1 omslag 
N.B. Cijfers over 1936-1939 verzameld in 1946-1947 door accountantskantoor Dijker, Jonkers & Co. 
(Rotterdam) in verband met het Egalisatiefonds van de Ondervakgroep Exportdistilleerderijen. 
 

1360 Marktaandelen van exportdistilleerderijen, 
1936–1939, 1945–1947.       1 omslag 
N.B. Vertrouwelijke berekeningen door VGD. 
 

1361 Export van gedistilleerde drank uitgesplitst naar onderneming, naar verpakking en naar 
exportregio, 
mei–juli 1948.         1 omslag 
 

1362-1366 Verslagen en correspondentie van de Commissie Marktonderzoek (Gedistilleerde 
Dranken), 
1983–1995.         5 omslagen 
N.B. Aanvankelijk was sprake van een ad hoc commissie waaraan enerzijds het PGD en anderzijds de 
Commissie voor Wijn van het HPA deelnamen. Medio 1984 kreeg de Commissie Marktonderzoek een 
formele status. De commissie had tot taak het aansturen en begeleiden van het marktonderzoek dat onder 
de noemer Alkoholscanner werd uitgevoerd door (Burke-)Inter/View B.V. (Amsterdam). Begin 1991 werd 
de gezamenlijke Commissie Marktonderzoek opgeheven. Binnen het PGD werd vervolgens de Commissie 
Marktonderzoek Gedistilleerde Dranken ingesteld, ter aansturing en begeleiding van het 
Continuonderzoek consumptie gedistilleerde dranken alsmede van andere marktonderzoeken die werden 
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uitgevoerd door (NFO) Trendbox  B.V. (Amsterdam). Onderzoeksrapporten, hand-outs en presentaties zijn 
van de verslagen en correspondentie afgezonderd (zie inv. nrs. 1357–1450). 
 
1362 1983–1986 
1363 1987–1989 
1364 1990 
1365 1991–1992 
1366 1993–1995 
 

1367-1389 Onderzoeksrapporten en hand-outs in de reeks Alkoholscanner, 
1983–1991.          23 banden 
N.B. Doorlopend consumentenonderzoek naar aankoop en consumptie van alcoholhoudende, meer in het 
bijzonder gedistilleerde dranken en wijn, uitgevoerd door marktonderzoekbureau Inter/View B.V. (vanaf 
1987 Burke-Inter/View B.V., Amsterdam) in opdracht van het PGD (Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek en Voorlichting) en de Commissie voor Wijn van het HPA. Onderzoek voor wat betreft 
gedistilleerde dranken in 1991 voortgezet door Trendbox  B.V. (Amsterdam) onder de naam 
Continuonderzoek consumptie gedistilleerde dranken (zie inv. nrs. 1390–1418). 
 
1367 Alkoholscanner rapport 1 : september 1983 / Goos Eilander, september 1983 
1368 Alkoholscanner rapport 2 : september–oktober 1983 / Goos Eilander, november 

1983 
1369 Alkoholscanner rapport 3 : september–november 1983 / Goos Eilander, 

december 1983 
1370 Jaarrapport alkoholscanner : konsumentenonderzoek uitgevoerd van september 

1983 t/m augustus 1984 / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, december 1984 
1371 Alkoholscanner : jaargegevens 1984 / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, april 

1985 
1372 Alkoholscanner : gisteren gekocht versus afgelopen week gekocht, juni 1985 
1373 Jaarrapport alkoholscanner 1985 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 

periode januari–december 1985 / Ruurd Hielkema & Goos Eilander, februari 
1986 

1374 Alkoholscanner : jaargegevens 1984 en 1985 / Ruurd Hielkema & Goos 
Eilander, maart 1986 

1375 Penetratierapport 1985 / Ruurd Hielkema & Goos Eilander, april 1986 
1376 Alkoholscanner rapport 20 : vergelijking 4e kwartaal 1984, 1985 en 1986 / Ruurd 

Hielkema & Harm van Leeuwen, januari 1987 
1377 Jaarrapport alkoholscanner 1986 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 

periode januari–december 1986 / Ruurd Hielkema, Harm van Leeuwen & Goos 
Eilander, maart 1987 

1378 Alkoholscanner : jaargegevens 1984, 1985 en 1986 / Ruurd Hielkema, Goos 
Eilander & Harm van Leeuwen, maart 1987 

1379 Alkoholscanner rapport 21 : vergelijking 1e kwartaal 1984, 1985, 1986 en 1987 / 
Ruurd Hielkema & Harm van Leeuwen, april 1987 

1380 Alkoholscanner rapport 22 : vergelijking 2e kwartaal 1984, 1985, 1986 en 1987 / 
Ruurd Hielkema & Harm van Leeuwen, augustus 1987 

1381 Jaarrapport alkoholscanner 1987 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 
periode januari–december 1987 / Ruurd Hielkema & Harm van Leeuwen, maart 
1988 

1382 Alkoholscanner : jaargegevens 1984, 1985, 1986 en 1987 / Ruurd Hielkema, 
Goos Eilander & Harm van Leeuwen, maart 1988 

1383 Alkoholscanner 1987 : hand-out / Ruurd Hielkema & Goos Eilander, april 1988 
1384 Alkoholscanner rapport 23 : vergelijking 2e kwartaal 1984, 1985, 1986, 1987 en 

1988 / Ruurd Hielkema, augustus 1988 
1385 Jaarrapport alkoholscanner 1988 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 

periode januari–december 1988 / Christianne Pielage & Ruurd Hielkema, 
februari 1989 
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1386 Alkoholscanner 1988 : hand-out / Goos Eilander, Ruurd Hielkema & Christianne 
Pielage, februari 1989 

1387 Alkoholscanner rapport 24 : vergelijking 2e kwartaal 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988 en 1989 / Ruurd Hielkema & Christianne Pielage, augustus 1989 

1388 Jaarrapport alkoholscanner 1989 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 
periode januari–december 1989 / Christianne Pielage, maart 1990 

1389 Jaarrapport alkoholscanner 1990 : konsumentenonderzoek uitgevoerd in de 
periode januari–december 1990 / Christianne Pielage & Ruurd Hielkema, maart 
1991 

 
1390-1418 Onderzoeksrapporten, hand-outs en nieuwsbrieven in de reeks Continuonderzoek 

consumptie gedistilleerde dranken, 
1992–2005.     19 banden, 7 omslagen, 3 vouwbladen 
N.B. Doorlopend consumentenonderzoek naar aankoop en consumptie van gedistilleerde dranken 
uitgevoerd door marktonderzoekbureau Trendbox B.V. (vanaf 2001 NFO Trendbox B.V., Amsterdam) in 
opdracht van PGD en CG/PD (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting). Voortzetting van 
het eerder door (Burke-)Inter/View B.V. (Amsterdam) uitgevoerde onderzoek onder de naam 
Alkolholscanner (zie inv. nrs. 1367–1389). 
 
1390 Jaarcijfers 1991 alcoholhoudende dranken / Petra Wolff & Goos Eilander, maart 

1992 
1391 PGD-marktbrief nr. 1, april 1992     [vouwblad] 
1392 Presentatie t.b.v. de Gedistilleerdsociëteit / Goos Eilander, 2 juni 1992 
1393 Jaarcijfers 1992 alkoholhoudende dranken : tussentijdse rapportering, 

november 1992       [omslag] 
1394 Jaarcijfers 1992 alcoholhoudende dranken / Petra Wolff & Goos Eilander, 

februari 1993 
1395 Hand-out van de presentatie inzake konsumentenonderzoek naar de 

konsumptie van gedistilleerde dranken 1992 / Goos Eilander, maart 1993 
          [omslag] 

1396 PGD-marktbrief nr. 2, juni 1993      [vouwblad] 
1397 Jaarcijfers 1993 alkoholhoudende dranken / Petra Wolff & Goos Eilander, 

januari 1994 
N.B. Tekstrapport. 

1398 Tabellenrapport jaarcijfers 1993 alkoholhoudende dranken, januari 1994 
1399 PGD-marktbrief nr. 3, maart 1994     [vouwblad] 
1400 Tabellenrapport jaarcijfers 1994, 1e+2e kwartaal alkoholhoudende dranken, juli 

1994         [omslag] 
1401 Jaarcijfers 1994 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 

Goos Eilander, februari 1995 
1402 Consumptie gedistilleerde dranken 1e halfjaar 1995, juli 1995 
1403 Jaarcijfers 1995 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 

Goos Eilander, februari 1996 
1404 Hand-out presentatie consumptie gedistilleerde dranken t/m 3e kwartaal 1996 / 

Hein Duijvestein & Petra Wolff, november 1996 
1405 Jaarcijfers 1996 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 

Goos Eilander, januari 1997 
1406 Jaarcijfers 1997 gedistilleerde dranken : tekstrapport / Petra Wolff, februari 1998 
1407 Jaarcijfers 1997 gedistilleerde dranken : tabellenrapport / Petra Wolff, februari 

1998  
1408 Jaarcijfers 1998 gedistilleerde dranken : tekstrapport / Petra Wolff, februari 1999 
1409 Jaarcijfers 1998 gedistilleerde dranken : tabellenrapport / Petra Wolff, februari 

1999 
1410 Halfjaarcijfers 1999 gedistilleerde dranken : tekstrapport + tabellenrapport / 

Petra Wolff, juli 1999       [omslag] 
1411 Jaarcijfers 1999 gedistilleerde dranken : tekstrapport / Petra Wolff, februari 2000 
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1412 Jaarcijfers 1999 gedistilleerde dranken : tabellenrapport / Petra Wolff, februari 
2000 

1413 Jaarcijfers 2000 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff, 
maart 2001 

1414 Jaarcijfers 2001 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 
Alies van Lier, maart 2001 

1415 Jaarcijfers 2002 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 
Alies van Lier, januari 2003      [omslag] 

1416 Jaarcijfers 2003 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff & 
Alies van Lier, januari 2004 

1417 Halfjaarcijfers 2004 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra 
Wolff, augustus 2004       [omslag] 

1418 Jaarcijfers 2004 gedistilleerde dranken : tekst- en tabellenrapport / Petra Wolff, 
januari 2005        [omslag] 

 
1419-1429 Presentaties en rapporten betreffende de Alkoholscanner en het Continuonderzoek 

consumptie gedistilleerde dranken, 
1982–1994.      8 banden, 2 omslagen, 1 brochure 
 
1419 De Inter/View marketscanner : algemene uitleg / E.M.C. van Westerhoven, juli 

1982 
1420 Inventarisatie marktonderzoekmogelijkheden alkoholhoudende dranken / E.M.C. 

van Westerhoven, 11 april 1983 
1421 Brochure Alkoholscanner / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, augustus 1984 
1422 De Alkoholscanner / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, september 1984  
           [brochure] 
1423 De Alkoholscanner en haar funktie voor de detailhandel : een inleiding voor de 

VGAAD, 2 oktober 1984 
1424 Inter/View’s Alkoholscanner : weergave van een presentatie t.b.v. de Vereniging 

van Importeurs van Gedistilleerde Dranken, Goos Eilander, 19 maart 1985 
1425 De markt voor alkoholhoudende dranken in de nabije toekomst (zoals bezien in 

het licht van maatschappelijke ontwikkelingen), Goos Eilander, 16 september 
1985 
N.B. Presentatie voor de algemene ledenvergadering van de Algemene Vereniging van 
Distillateurs en Likeurstokers (AVDL). 

1426 De drankenscanner : presentatie voorstel drankenscanner nieuwe stijl / W. 
Driehuis, D. Heinhuis & C. Pielage, juni 1990 

1427 Consumptie alcoholische dranken : strategische analyse / W. Driehuis, D. 
Heinhuis & C. Pielage, 11 juni 1990 

1428 Profielschetsen gedistilleerdconsumptie : 10 jaar consumentenonderzoek 
(1983–1993) / Ids Toxopeus, april 1994    [omslag] 
N.B. Rapport van een stagiair van de Hanzehogeschool Groningen (opleiding voeding en 
marketing) gebaseerd op de Alkoholscanner en diverse Trendbox-onderzoeken. 

1429 Profielschetsen van de gedistilleerdconsument tussen 1983 en 1996) / Jan-
Lieven Poissonnier, november 1997     [omslag] 
N.B. Rapport van een stagiair van de Hogeschool Utrecht (opleiding commerciële economie) 
gebaseerd op de Alkoholscanner en diverse Trendbox-onderzoeken. 

 
1430-1436 Overige rapporten van door (Burke-)Inter/View B.V. uitgevoerde marktonderzoeken, 

1985–1987.         7 banden 
 
1430 Onderzoek inzake accijnsdruk / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, november 

1985 
1431 Onderzoek inzake accijnsdruk / Goos Eilander & Ruurd Hielkema, januari 1986 
1432 De vooruitzichten van alkoholhoudende dranken in Nederland / Goos Eilander & 

L. de Kleijn, januari 1986 
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1433 Onderzoek inzake likeuren / Harm van Leeuwen, maart 1986 
1434 Alkoholmatiging / Ruurd Hielkema & Harm van Leeuwen, november 1986 

N.B. Onderzoek naar de campagne inzake alcoholmatiging van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. 

1435 Onderzoek inzake de alkoholmatigingscampagne II / Ruurd Hielkema & Harm 
van Leeuwen, april 1987 

1436 Onderzoek inzake likeuren / Harm van Leeuwen & Ruurd Hielkema, april 1987 
 

1437-1443 Onderzoeksrapporten in de reeks Motivatieonderzoek gedistilleerde dranken, 
1991–1995.        6 banden, 1 omslag 
N.B. Periodiek consumentenonderzoek naar aankoop- en consumptiemotieven van gedistilleerde dranken, 
uitgevoerd door marktonderzoekbureau Trendbox B.V. (Amsterdam) in opdracht van het PGD (Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting). 
 
1437 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken / 

Goos Eilander, Ruurd Hielkema & Petra Wolff, juni 1991 
N.B. Meting 1: 14–28 maart 1991. 

1438 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
tabellenrapport, november 1991 
N.B. Meting 2: 8–29 oktober 1991. 

1439 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
meting 2 / Goos Eilander & Petra Wolff, januari 1992  [omslag] 
N.B. Meting 2: 8–29 oktober 1991. 

1440 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
meting 3 / Goos Eilander & Petra Wolff, juni 1992 
N.B. Meting 3: 14 april–7 mei 1992. 

1441 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
meting 4 / Goos Eilander & Petra Wolff, november 1992 
N.B. Meting 4: 25 augustus–21 september 1992. 

1442 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
meting 5 / Goos Eilander & Petra Wolff, februari 1994 
N.B. Meting 5: 29 november–10 december 1993. 

1443 Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van gedistilleerde dranken : 
meting 6 / Goos Eilander & Petra Wolff, januari 1995 
N.B. Meting 6: 13–28 oktober 1994. 
 

1444-1448 Bonusonderzoeken bij de reeks Motivatieonderzoek gedistilleerde dranken, 
1991–1995.       3 banden, 2 omslagen 
N.B. Als uitvloeisel van de met marktonderzoekbureau Trendbox B.V. (Amsterdam) gesloten 
overeenkomst inzake het Motivatieonderzoek gedistilleerde dranken had het PGD recht op enkele kleine 
zogenaamde bonusonderzoeken naar nader te bepalen onderwerpen. 
 
1444 Woordassociaties / Petra Wolff & Ruurd Hielkema, maart 1991 [omslag] 

N.B. Onderzoek naar associaties van consumenten bij de woorden drank, borrel en slijter. 
1445 Assortimentslikeuren / Ruurd Hielkema, augustus 1992 

N.B. Motivatieonderzoek naar het kopen en drinken van likeuren die niet onder een afzonderlijke 
merknaam maar onder een zogenaamd paraplu- of reeksmerk worden verkocht. 

1446 Kwalitatief onderzoek drinkers van gedistilleerde dranken / Aletta Nijboer, 
oktober 1993  
N.B. Interviews met consumenten over aankoop en bezit van gedistilleerde dranken.  
          [omslag]  

1447 Het kopen van gedistilleerde dranken / Petra Wolff, november 1994 
1448 Het kopen van gedistilleerde drank in het buitenland / Petra Wolff, januari 1995 
 

1449-1456 Overige rapporten van door (NFO) Trendbox B.V. uitgevoerde marktonderzoeken, 
1993–2010.        7 banden, 1 omslag 
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1449 Grensoverschrijdende aankopen van alkoholhoudende dranken : meting 1 en 2 
/ Petra Wolff, november 1993 
N.B. Onderzoek in opdracht van Productschap voor Wijn. 

1450 Live & living : rapportage gedistilleerde dranken, januari 1995 
N.B. Onderzoek naar gebruikersprofielen van diverse gedistilleerde dranken. 

1451 Penetratie gedistilleerde dranken / Petra Wolff, juli 1996 
N.B. Onderzoek naar thuisverbruik en consumptiefrequentie van diverse gedistilleerde dranken. 

1452 Bekendheid alcoholpercentages alcoholhoudende dranken / Petra Wolff, mei 
1997 

1453 Communicatie / Petra Wolff, maart 1999 
N.B. Onderzoek naar bekendheid van consumenten met de nationale slijtersbon en interesse van 
slijterijbezoekers voor bepaalde aspecten van gedistilleerde dranken. 

1454 Slijtersbon / Petra Wolff & Wouter Ordelman, maart 1999 
N.B. Onderzoek naar kopers en gebruikers van de nationale slijtersbon. 

1455 Drankenmonitor 2000 : brand awareness in general / Petra Wolff & Nanda 
Deen, oktober 2000 
N.B. Onderzoek naar merknaambekendheid in opdracht van negen producenten en importeurs 
van gedistilleerde dranken. 

1456 Imago-onderzoek gedistilleerde dranken / Ruurd Hielkema, februari 2010  
[omslag] 

 
1457-1460 Onderzoeksrapporten in de reeks Motivatieonderzoek licht-alcoholhoudende dranken, 

mei 1998–september 1998.      3 banden, 1 omslag 
N.B. Consumentenonderzoek naar aankoop- en consumptiemotieven van premixdranken (‘breezers’), 
alcoholic lemonades (‘alcopops’) en shooters, uitgevoerd door marktonderzoekbureau Trendbox B.V. 
(Amsterdam) in opdracht van het PGD (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting). 
 
1457 Licht-alcoholhoudende dranken / Ruurd Hielkema & Wouter Ordelman, mei 

1998  
N.B. Voorlopige presentatie. 

1458 Licht-alcoholhoudende dranken / Ruurd Hielkema & Wouter Ordelman, juli 1998 
N.B. Tekstrapport.       [omslag] 

1459 Licht-alcoholhoudende dranken : tabellenrapport, juli 1998 
1460  Licht-alcoholhoudende dranken, september 1998 

N.B. Uitgebreide samenvatting van tekstrapport. 
 

1461-1468 Overige onderzoeksrapporten, 
1953–2010.         8 omslagen  
N.B. Het betreft onderzoeksrapporten waarvan onduidelijk is welke rol VGD, PGD of CG/PD heeft 
gespeeld bij de totstandkoming en/of waarvan onduidelijk is tot welk dossier van VGD, PGD of CG/PD 
deze hebben behoord. 
 
1461 Marktonderzoek gedistilleerd deel I : statistische analyse (’s-Gravenhage : 

Nederlandse Stichting voor Statistiek) juli 1953 
1462 Pantry-check dranken : exclusieve vragen jonge jenever (Amsterdam : 

Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek B.V.) 19 
juli 1979 
N.B. Het betreft een rapport van een onderzoek in opdracht van gedistilleerdproducent De Kuyper 
(Schiedam). 

1463 Presentatierapport gedistilleerde dranken / B.H.W. Wesselink (Dongen : 
Nederlands Insituut voor Agrarisch Marktonderzoek) 23 augustus 1984 

1464 De invloed van reclame op de consumptie van gedistilleerde dranken : theorie 
en praktijk / R.H. van Oers, mei 1989 

 N.B. Het betreft een doctoraalscriptie van een student van de Economische Faculteit van de 
Erasmus UIniversiteit Rotterdam. 

1465 Spirits in the Netherlands to 2008 : market databook / John Band & Jonathan 
McKenna (London : Datamonitor PLC) 2009 
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1466 Marketingrapport slijtersbranche 2008 / Han van Es (Almelo : Van Es Marketing 
Services) augustus 2008 

1467 Consumentenonderzoek gedistilleerd : momenten en motieven / Kitty 
Koelemeijer & Jan Rutten (Veenendaal : Adfontes Marketing ; Haarlem : 
Merkbaar Marketing) 3 december 2010 

1468 The contribution of the spirits industry to the EU economy / Pauline Poel, 
Siegnaida Gosepa, Wilco Kroes, Geerten Kruis, Bram Berkhout & Walter de Wit 
(Amsterdam : Ernst & Young Tax Advisors ; Amsterdam : Regioplan Policy 
Research) december 2010 
N.B. Het betreft een onderzoekrapport in opdracht van The European Spirits Companies Liaison 
Group (Brussel) en de Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS, 
Brussel). 
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SCHOLINGSAANGELEGENHEDEN 
 
 
1469 Stukken betreffende een enquête waarin de behoefte aan scholing wordt gepeild onder 

de bij het PGD ingeschreven bedrijven, 
maart–april 1998.        1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 751–759. 
 

1470 Stukken betreffende een nimmer gerealiseerde basiscursus productietechnologie voor 
werknemers van bij het PGD ingeschreven bedrijven, 
oktober 1996–maart 1999.       1 omslag 
 

1471 Stukken betreffende de workshop Ontdek de veelzijdigheid van jenever 
 oktober 2007.         1 omslag 
N.B. Deze workshop onder leiding van A.J. (André) de Bloeme vond plaats tijdens de 46e horecavakbeurs 
Horesca die gehouden werd in het WTC Expo Leeuwarden op 1, 2 en 3 oktober 2007. 
 

1472 Stukken betreffende de totstandkoming van de workshop Smaak en geur, van jenever 
en whisky tot likeur en van de productie en verspreiding van de gelijknamige 
werkboeken, 
april 1999–oktober 2006.       1 omslag 
 

1473 Stukken betreffende een peiling onder distilleerderijen, importbedrijven en grote 
slijterijketens inzake het mogelijk gebruik van de workshop Smaak en geur etc. 
alsmede inzake de mogelijke deelname aan een cursus voor workshopdocenten (‘train 
de trainers’), 
juni–september 1999.       1 omslag 
 

1474 Stukken betreffende de vervaardiging van zogenaamde toolkits voor de docenten van 
de workshop Smaak en geur etc., 
april–mei 2001.        1 omslag 
 

1475 Stukken betreffende de Grote Gedistilleerd Kwis op de slijtersvakbeurs Dranken ’99 ter 
promotie van de workshop Smaak en geur etc., 
juli–oktober 1999.        1 omslag 
N.B. De slijtersvakbeurs Dranken ’99 vond plaats in de Jaarbeurs te Utrecht, op 5 en 6 september 1999. 
Zie ook inv. nr. 1917. 
 

1476 Stukken betreffende mailings aan slijterij- en horecabedrijven ter promotie van de 
workshop Smaak en geur etc., 
januari 2000–februari 2001.       1 omslag 
 

1477 Stukken betreffende opname van de workshop Smaak en geur etc. in een arrangement 
voor bezoekers van het Gedistilleerd Museum (Schiedam), 
april–mei 2003.        1 omslag 
 

1478 Evaluatieformulieren van deelnemers aan de workshop Smaak en geur etc.,  
december 1999–juni 2000.       1 omslag 
 

1479 Naam- en adreslijsten van docenten van de workshop Smaak en geur etc., 
2003–2006.         1 omslag 
 

1480 Stukken betreffende de organisatie van de cursus voor workshopdocenten (‘train de 
trainers’) die beroepshalve verbonden zijn aan horecaopleidingen en hotelscholen,  
april 2000–augustus 2001.       1 omslag 
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1481 Evaluatieformulieren van deelnemers aan de cursus voor workshopdocenten die 
beroepshalve verbonden zijn aan horecaopleidingen en hotelscholen, 
juli–augustus 2001.        1 omslag 
 

1482 Correspondentie met SBK Advies & Training (Helmond) betreffende de ontwikkeling 
van de workshop Smaak en geur etc. alsmede van de cursus voor workshopdocenten 
(‘train de trainers’), 
januari 1999–maart 2001.       1 omslag 
 

1483 Handleiding workshop Smaak en geur, van jenever en whisky tot likeur / Bertien 
Rhebergen & Rachel Sommerdijk (Helmond : SBK Advies & Training), 
1999.          1 omslag 
 

1484 Materialen (exclusief werkboek) voor de workshop Smaak en geur etc., 
1999.          1 omslag 
N.B. Proefvellen, certificaten, evaluatieforumulieren voor cursisten, modelovereenkomst tussen PGD en 
workshoporganisator, etc. 
 

1485-1487 Werkboek Smaak en geur, van jenever en whisky tot likeur, 
1999–2006.          3 banden  
 
1485 1e editie / Myriam Hendrickx & Rachel Sommerdijk (Schiedam : PGD) 2000 [= 

1999] 
1486 2e editie / Myriam Hendrickx, Wim Verstraaten & Matthijs Jansen (Schiedam : 

PGD) 2003 
1487 3e editie / Myriam Hendrickx, Wim Verstraaten & Matthijs Jansen (Schiedam : 

CG/PD) 2007 [= 2006] 
 

1488 Antwoorden op de vragen uit het werkboek Smaak en geur, van jenever en whisky tot 
likeur, 
1999–2007.         1 omslag 
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COLLECTIEVE PROPAGANDA, VOORLICHTING EN PUBLIC RELA TIONS 
 
 

STICHTING HET GEDISTILLEERDBUREAU / STICHTING CENTRAAL 
GEDISTILLEERDBUREAU 

 
 
1489 Stukken betreffende oprichting en statutenwijziging, 

juni 1949–november 1953, oktober 1958–december 1959, 
september 1977–juli 1980.       1 omslag 
 

1490 Uittreksels Kamer van Koophandel, 
mei 1979–februari 2014.       1 omslag 
 

1491 Circulaires, 
december 1949–januari 1958.      1 omslag 
 

1492 Persberichten en gedistilleerdguldens, 
maart 1950–september 1972, 1979–1980.     1 omslag 
N.B. De persberichten verschenen onder de titel Mededeling van het (Centraal) Gedistilleerdbureau. De 
reeks persberichten is tot en met november 1959 redelijk compleet maar vertoont daarna hiaten. 
Toegevoegd zijn enkele mededelingen in de vorm van een bankbiljet uit 1979 en 1980. Deze zogenoemde 
gedistilleerdguldens waren bedoeld om de aandacht te vestigen op de hoge accijnsdruk. 
 

1493 Stukken betreffende de afgeblazen deelname aan de manifestatie E55 (Rotterdam) en 
de alternatieve expositie in het winkelpand van P. van Reeuwijk (Rotterdam), 
augustus 1954–mei 1955.       1 omslag 
 

1494 Exportbrochure The Spirit of the Golden Age, 
1951.          1 omslag 
N.B. Engelstalige uitgave onder auspiciën van de Stichting Het Gedistilleerdbureau (Dutch Spirits 
Marketing Board) gefinancierd door de VGD en ontworpen door Studio Erasmus (Rotterdam). Naast de 
Engelstalige versie (100.000 exemplaren) zijn ook een Franstalige (35.000 exemplaren) en Spaanstalige 
versie (15.000 exemplaren) verschenen. Een exemplaar van de Franstalige versie, gepubliceerd onder de 
titel Un Chef-d’oeuvre du Siècle d’Or, bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam (archieftoegang 529, 
inventarisnr. 186). 
 

1495-1503 Notulen van bestuursvergaderingen en brieven van secretaris aan bestuursleden, 
1950–1981.          9 omslagen 
N.B. Notulen en correspondentie uit 1951 ontbreken. Na januari 1958 kwam het bestuur niet meer bijeen. 
 
1495 juni 1950 
1496 juli–november 1952 
1497 januari–november 1953 
1498 januari–december 1954 
1499 januari–december 1955 
1500 januari–december 1956 
1501 maart–december 1957 
1502 januari 1958–mei 1959 
1503 maart 1960–juni 1981 
 

1504-1515 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
1949–2011.         13 omslagen 
N.B. Eerste jaarrekening en accountantsverklaring betreft de periode 9 augustus 1949 t/m 31 december 
1950. Latere jaarrekeningen en accountantsverklaringen betreffen onveranderlijk kalenderjaren. 
 
1504 1949–1955 
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1505 1956–1960 
N.B. Jaarrekening en accountantsverklaring 1958 ontbreken. 

1506 1961–1965 
N.B. Acountantsverklaring 1962 ontbreekt. 

1507 1966–1970 
N.B. Acountantsverklaring 1967 ontbreekt. 

1508 1971–1975 
1509 1976–1980 
1510 1981–1983 
1511 1984–1985 
1512 1986–1990 
1513 1991–1994 

N.B. Acountantsverklaring 1994 ontbreekt. 
1514 1995–2000 

N.B. Acountantsverklaringen 1999 en 2000 ontbreken. 
1515 2001–2007 

N.B. Acountantsverklaring 2002 ontbreekt. 
1516 2008–2012 

N.B. Acountantsverklaringen 2008 en 2012 ontbreken. 
 

1517 Memoriaal, 
december 1949–april 1971.       1 register 
 

1518-1519 Grootboek, 
1965–1984.         2 registers 
 
1518 november 1965–oktober 1976 
1519 november 1976–december 1984 
 

1520 Stukken betreffende de invoering van eerbewijzen voor jubilarissen in de 
gedistilleerdindustrie en -handel, 
juni–december 1955.        1 omslag 
 

1521 Prijs- en voorraadlijsten van getuigschriften, medailles en andere eerbewijzen voor 
jubilarissen in de gedistilleerdindustrie en -handel, 
december 1955–april 1995.       1 omslag 
 

1522 Financieel overzicht betreffende het verstrekken van getuigschriften, medailles en 
andere eerbewijzen aan jubilarissen in de gedistilleerdindustrie en -handel, 
december 1955–januari 1987      1 omslag 
 

1523-1527 Correspondentie met bedrijven en organisaties betreffende het verstrekken van 
getuigschriften, medailles en andere eerbewijzen aan jubilarissen in de 
gedistilleerdindustrie en -handel, 
juni 1976–mei 2013.        5 omslagen 
N.B. De correspondentie is alfabetisch geordend op naam van de aanvragende bedrijven en organisaties. 
 
1523 Akzo Chemicals B.V. (Herkenbosch) – Koninklijke Cooymans  B.V. (‘s-

Hertogenbosch) 
1524 Delcave Beheer B.V. (Delft) – Hooghoudt  B.V. (Groningen) 
1525 Hulsink  Distilleerderij en Wijnhandel B.V. (Harderwijk) – Koninklijke De Kuyper  

B.V. (Schiedam) 
1526 Wijnkoperij Henri Matveld (Amsterdam) – Wijnstekerij Uelingsheide  B.V. 

(Tegelen) 
1527  UTO Nederland B.V. (Schiedam) – Van Zuylekom ’s Distilleerderij B.V. 

(Amsterdam) 
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1528 Correspondentie met producenten en juweliers betreffende aankoop, productie en 

reparatie van eerbewijzen voor jubilarissen, 
december 1955, februari 1975–juli 1999, maart 2010.   1 omslag 
N.B. De voornaamste leverancier lijkt Koninklijke Begeer B.V. (Voortschoten) te zijn geweest. 
Correspondentie uit de jaren 1956-1974 en 2000-2009 ontbreekt. 
 
 

(STICHTING) ACTIEFONDS GEDISTILLEERDINDUSTRIE EN –HANDEL 
 

 
1529-1530 Stukken betreffende de vorming van het Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel 

en de verwerving van geldmiddelen,  
1951–1958.          2 omslagen 
 
1529 januari 1951–oktober 1953 
1530 februari 1954–maart 1958 
 

1531 Reacties op de vorming van het Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel en op de 
advertentiecampagne Een matig mens is zijn vrijheid waard, 
augustus 1953–december 1956.      1 omslag 
 

1532 Notitie Het ontstaan van de slagzin “Een matig mens is zijn vrijheid waard” door 
voormalig PGD-secretaris H. van Geem, 
september 1992.        1 omslag 
 

1533 Oprichtingsakte van de Stichting Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel, 
3 juli 1980.         1 omslag 
 

1534 Stukken betreffende opheffing van de Stichting Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –
handel, 
maart 1984–oktober 1986.       1 omslag 
 

1535-1540 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
1954–1984.         6 omslagen 
N.B. Eerste jaarrekening en accountantsverklaring betreft de periode 1 april 1954 t/m 31 december 1955. 
Latere jaarrekeningen en accountantsverklaringen betreffen onveranderlijk kalenderjaren. 
 
1535 1954–1960 
1536 1961–1965 
1537 1966–1970 
1538 1972–1974 
N.B. Jaarrekening en accountantsverklaring 1971 ontbreken. 
1539 1975–1980 
1540 1981–1984 
 

1541 Kas-, bank- en giroboek, 
maart 1954–december 1985.      1 register 
 

1542 Contactafdrukken van advertentiecampagne We do not want the patronage of the few 
who abuse the right to drink van de Licensed Beverage Industries Inc. (New York), 
juni 1950–april 1953         1 omslag 
N.B. Deze advertentiecampagne uit de koker van het Amerikaanse reclamebureau Fuller & Smith & Ross 
Inc. (1930-1976) fungeerde als inspiratiebron voor de Nederlandse advertentiecampagne Een matig mens 
is zijn vrijheid waard. 
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1543-1544 Contactafdrukken van advertentiecampagne Een matig mens is zijn vrijheid waard 
(Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin), 
1954–1957.         2 omslagen 
N.B. De teksten voor deze advertentiecampagne werden geschreven door Paul Antoine Georges Bauduin 
(1905-1999) en de illustraties werden vervaardigd door Theo Forrer (1923-2004). 
 
1543 beeldadvertenties april 1954–oktober 1957 
1544 tekstadvertenties augustus 1954–november 1957 
 

1545 Contactafdrukken van advertentiecampagne Alles op z’n tijd, óók een borrel! 
(Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin), 
augustus–november 1957.       1 omslag 
 

1546 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van de brochure Dutch fairies are 
waiting to meet you (Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin), 
april–oktober 1957.        1 omslag 
N.B. Deze Engelstalige uitgave was bestemd voor buitenlandse toeristen in Nederland en werd 
voornamelijk verspreid via horecabedijven. 
 

1547 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van het boekje How to drink in 
Holland / Wie trinkt man in Holland / L’heure de l’apéritif en Hollande 
november 1962–oktober 1971.      1 omslag 
 N.B. Deze uitgave in een Engelstalige, Duitstalige en Franstalige versie was bestemd voor buitenlandse 
toeristen in Nederland en werd voornamelijk verspreid via VVV-kantoren. 
 

1548-1554 Correspondentie met Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin (Amsterdam), 
1952–1957.          7 omslagen 
N.B. Het betreft voornamelijk correspondentie over de advertentiecampagnes Een matig mens is zijn 
vrijheid waard en Alles op z’n tijd, óók een borrel! 
 
1548 mei 1952–december 1954 
1549 januari–maart 1955 
1550 april–december 1955 
1551 januari–mei 1956 
1552 juni–december 1956 
1553 januari–juni 1957 
1554 juli–december 1957 
 
 

STICHTING PROPAGANDAFONDS GEDISTILLEERDE DRANKEN 
 
 
1555 Stukken betreffende oprichting, 

januari–oktober 1958.       1 omslag 
 

1556 Oprichtingsakte en akten van wijziging, 
4 maart 1958, 12 augustus 1958 en 11 april 1979.    1 omslag 
 

1557 Notulen van bestuursvergaderingen, 
april 1958–mei 1967, september 1978.     1 omslag 
N.B. Tussen mei 1967 en september 1978 kwam het bestuur niet bijeen. 
 

1558 Notulen van gecombineerde vergaderingen van bestuur en adviescommissie, 
maart 1958–april 1968.       1 omslag 
 

1559 Stukken betreffende herbenoeming van bestuursleden, 
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mei 1961–maart 1969.       1 omslag 
 

1560 Psychologisch onderzoek naar ‘De Borrel’, 
maart 1959.         1 omslag 
N.B. Onderzoek uitgevoerd door het NIPO (Amsterdam) in samenwerking met reclame-adviesbureau C.J. 
Palm N.V. (Amsterdam) naar associaties van consumenten bij het woord borrel, naar het profiel van de 
ideaaltypische jeneverdrinker en naar opvattingen van consumenten inzake diverse soorten gedistilleerd 
en andere alcoholhoudende dranken. Eén exemplaar met omslag van NIPO en één exemplaar met 
omslag van Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken. 
 

1561 Stukken betreffende de productie en uitgave van de lesbrief Wegwijs in ’n oud 
vaderlands bedrijf : de distilleerderij / Hans van der Sloot 
november 1970–juni 1977.       1 omslag 
N.B. Lesbrief uitgegeven door de Stichting School en Bedrijf (Den Haag) in de reeks Op verkenning. 
Uitgave gefinancierd door de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken in samenwerking met het 
CGB. 
 

1562 Stukken betreffende statuten- en naamswijziging in Stichting Fonds voor Voorlichting 
en Publiciteit Gedistilleerde Dranken, 
oktober 1973–juli 1979.       1 omslag 
 

1563-1574 Fotoboekbladen van nationale schenktoernooien en etalagewedstrijden voor de èchte 
vaderlandse borrel, 
1960–1968.         12 omslagen 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. Op elk 
van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. Deelnemers aan de etalagewedstrijden waren slijters. De 
landelijke cafécompetitie (waarvan slechts één editie is gehouden) was eveneens een etaleerwedstrijd, 
maar dan voor horeca-ondernemers. Deze cafécompetitie werd vervangen door de schenktoernooien voor 
horeca-ondernemers. 
 
1563 landelijke cafécompetitie, november 1961–januari 1962 
1564 1e nationale schenktoernooi, april–mei 1964 
1565 2e nationale schenktoernooi, maart–mei 1965 
1566 3e nationale schenktoernooi, maart–mei 1966 
 N.B. Zie ook inv. nr. 1697. 
1567 4e nationale schenktoernooi, maart–mei 1967 
 N.B. Bevat tevens vaantje ten behoeve van deelnemer. 
1568 schenktoernooi voor de èche vaderlandse borrel op de Horecavakbeurs Brabant 

in Tilburg, 1968 
1569 1e landelijke etalagewedstrijd, november 1960–januari 1961 
1570 2e landelijke etalagewedstrijd, november 1961–januari 1962 
1571 3e landelijke etalagewedstrijd, oktober 1962–januari 1963 
1572 4e landelijke etalagewedstrijd, oktober 1963–januari 1964 
1573 5e landelijke etalagewedstrijd, oktober 1964–januari 1965 
1574 etalagewedstrijd voor slijterijen, april–oktober 1966 
 

1575-1579 Fotoboekbladen van nationale klaverjastoernooien voor de èchte vaderlandse borrel, 
1962–1966.         5 omslagen 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. Op elk 
van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. De nationale klaverjastoernooien vonden plaats onder 
auspiciën van het Gilde van het Gouden Glaasje en de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken. 
De voorronden en finales van de klaverjastoernooien vonden plaats in horecabedrijven. Inschrijving van 
teams van elk twee deelnemers vond plaats via horecabedrijven. 
 
1575 1e nationaal klaverjastoernooi, oktober–november 1962 
1576 2e nationaal klaverjastoernooi, oktober–december 1963 
1577 3e nationaal klaverjastoernooi, oktober–december 1964 
1578 4e nationaal klaverjastoernooi, november–december 1965 
 N.B. Zie ook inv. nr. 1698. 
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1579 5e nationaal klaverjastoernooi, oktober–december 1966 
 

1580 Bruikleenverklaringen betreffende wisselbokaal Het Gouden Glas door winnaars van 
nationale klaverjastoernooien, 
december 1963–december 1966.      1 omslag 
 

1581-1583 Prijzen 6e nationaal klaverjastoernooi voor de èchte vaderlandse borrel, 
1967.          3 plaquettes 
N.B. Het betreft plaquettes die nimmer zijn uitgereikt omdat de 6e editie van het nationaal 
klaverjastoernooi werd geannuleerd. 
 
1581 zilveren nel 
1582 gouden boer 
1583 bronzen aas 
 

1584 Nettobijdragen van deelnemende distilleerderijen aan de Stichting Propagandafonds 
Gedistilleerde Dranken, 
juli 1958–december 1967.       1 omslag 
 

1585 Overzicht van bijdragen van deelnemende distilleerderijen waarmee bijzondere 
afspraken zijn gemaakt, 
september 1960–maart 1969.      1 omslag 
 

1586-1587 Circulaires aan deelnemende distilleerderijen betreffende financiële bijdragen aan en 
restituties van de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken, 
1958–1970.         2 omslagen 
 
1586 maart 1958–december 1962 
1587 februari 1963–juli 1970 
 

1588 Stukken betreffende restituties aan deelnemende distilleerderijen voor zwak 
gedistilleerd, voor ander sterk gedistilleerd en voor alcohol voor technische doeleinden, 
september 1960–oktober 1968.      1 omslag 
 

1589 Stukken betreffende restituties aan deelnemende distilleerderijen voor export, 
augustus 1960–maart 1969.       1 omslag 
 

1590 Stukken betreffende restitutie van omzetbelasting over financiële bijdragen aan de 
Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken welke geïnd zijn door de spiritus- en 
moutwijnproducenten in de vorm van een toeslag, 
augustus 1958–juli 1965.       1 omslag 
 

1591 Stukken betreffende financiële bijdragen aan de Stichting Propagandafonds 
Gedistilleerde Dranken door het Spiritusverkoopkantoor, 
februari 1958–maart 1969.       1 omslag 
 N.B. Het Spiritusverkoopkantoor (SVK) was de verkoopassociatie van de N.V. Koninklijke Nederlandse 
Gist- en Spiritusfabriek (KNG&SF) te Delft en de N.V. Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek (ZNSF) te Bergen 
op Zoom. 
 

1592 Stukken betreffende financiële bijdragen aan de Stichting Propagandafonds 
Gedistilleerde Dranken door enkele kleinere spiritus- en moutwijnproducenten en door  
spiritusmakelaars, 
mei – juli 1958.        1 omslag 
N.B. Het betreft bijdragen van de niet bij het SVK aangesloten spiritusproducent N.V. Limburgse Gist- en 
Spiritus Industrie [Lispin] (Herkenbosch), van de moutwijnproducenten N.V. Branderij en Gistfabriek 
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Hollandia II (Schiedam) en N.V. Branderijen van de Erven Lucas Bols & A. de Koning (Schiedam) en van 
de spiritusmakelaars Fa. F. Bovenberg Jzn. (Schiedam) en Fa. Gebr. De Groot (Schiedam). 
 

1593 Financiële overzichten en notities, 
april 1959–september 1967.       1 omslag 
 

1594-1598 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
1962–1978.          5 omslagen 
N.B. Jaarrekeningen en accountantsverklaringen over de periode van fondsvorming (oktober 1958–
december 1961) ontbreken. Eerste jaarrekening en accountantsverklaring betreft de periode 1 januari t/m 
31 december 1962. Latere jaarrekeningen en accountantsverklaringen betreffende de periode 1 november 
t/m 31 oktober. De laatste jaarekening en accountantsverklaring betreft de periode 1 november 1977 t/m 
31 december 1978. 
 
1594 januari 1962–oktober 1963 
1595 november 1963–oktober 1966 

N.B. Accountantsverklaring boekjaar 1 november 1965 t/m 31 oktober 1966 ontbreekt. 
1596 november 1966–oktober 1968 
1597 november 1968–oktober 1973 
1598 november 1973–december 1978 
 

1599 Stukken betreffende de keuze van een reclamebureau voor een collectieve 
reclamecampagne voor Nederlandse gedistilleerde dranken, 
maart–september 1958       1 omslag 
N.B. Reclamebureaus en -ontwerpers die een zogenaamde pitch inzonden waren Frits van Alphen 
Reclamebureau N.V. (Amsterdam), Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin (Amsterdam), delaMar 
N.V. (Amsterdam), Van Hees Reclame-, Advies- en Advertentiebureau N.V. (Arnhem), J.W. Holsbergen 
(Amsterdam), Reclame-adviesbureau C.J. Palm N.V. (Amsterdam) en Smit’s Reclame-advies en 
Servicebureau N.V. (Amsterdam). 
 

1600-1604 Correspondentie met Reclame-adviesbureau C.J. Palm N.V. (Amsterdam), 
1962–1970.         5 omslagen 
N.B. In april 1965 werd de naam van het reclame-adviesbureau gewijzigd in FCB-Palm N.V.  De letters 
FCB staan voor Foote, Cone & Belding. 
 
1600 januari 1962–december 1963 
1601 februari–december 1964 
1602 januari–december 1965 
1603 januari–december 1966 
1604 januari 1967–september 1970 
 

1605 Correspondentie met Frits van Alphen Reclamebureau N.V. (Amsterdam), 
februari 1966–september 1967.       1 omslag 
 

1606-1608 Campagneplannen en -voorstellen van de collectieve reclamecampagne voor 
Nederlandse gedistilleerde dranken door reclame-adviesbureau C.J. Palm N.V. (FCB-
Palm N.V.), 
1958–1968.         3 omslagen 
 
1606 december 1958–juni 1961 
1607 augustus 1964–oktober 1965 
1608 januari 1966–maart 1968 
 

1609-1630 Uitgaande correspondentie betreffende de collectieve reclamecampagne voor 
Nederlandse gedistilleerde dranken, 
1958–1967.         22 omslagen 
1609 maart–juni 1958 
1610 juli–september 1958 
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1611 oktober–november 1958 
1612 december 1958–augustus 1959 
1613 september–december 1959 
1614 januari–juli 1960 
1615 augustus–december 1960 
1616 januari–april 1961 
1617 mei–september 1961 
1618 oktober–december 1961 
1619 januari–maart 1962 
1620 april–juli 1962 
1621 augustus–december 1962 
1622 januari–augustus 1963 
1623 september–december 1963 
1624 januari–april 1964 
1625 mei–oktober 1964 
1626 november–december 1964 
1627 januari–december 1965 
1628 januari–juli 1966 
1629 augustus–december 1966 
1630 januari–mei 1967 
 

1631 Deelnemerslijsten Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken, 
juni 1958–oktober 1976.       1 omslag 
 

1632 Circulaires ten behoeve van deelnemende bedrijven, 
januari 1962–mei 1970.       1 omslag 
 

1633-1635 Uitgaande correspondentie van de secretaris aan de voorzitter en vice-voorzitter van 
de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken, 
1958–1976.         3 omslagen 
 N.B. Secretaris was Mr. J. van Winkelhof; voorzitter was Johannes Pieter (James) Coebergh, directeur van 
Coebergh’s Distilleerderij N.V. (Schiedam); vice-voorzitter was Cornelis Paulus (Cees) van Lede, directeur 
van N.V. Blankenheym & Nolet’s Distilleerderij (Rotterdam). 
 
1633 februari 1958–december 1961 
1634 januari 1962–december 1964 
1635 januari 1965–januari 1976 
 

1636-1640 Uitgaande correspondentie van de secretaris aan de bestuursleden en leden van de 
adviescommissie van de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken, 
1958–1968.         5 omslagen 
  
1636 maart–december 1958 
1637 mei 1959–december 1961 
1638 januari 1962–december 1963 
1639 januari 1964–oktober 1965 
1640 februari 1966–juni 1968 
 

1641 Correspondentie met G. Staalman, secretaris van de Centrale Vereniging voor de 
Handel in Gedistilleerd en Andere Alcoholhoudende Dranken (CVG), 
februari 1960–oktober 1967.       1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 2178. 

 
1642-1647 Correspondentie met deelnemende bedrijven, 

1958–1970.         6 omslagen 
 N.B. De correspondentie is alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
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1642 Jos Beeres  Distilleerderij N.V. (Groningen) – Distilleerderij en Wijnkoperij De 

Boog  N.V. (Utrecht) 
1643 N.V. Van Calcar  & Zoon’s Distilleerderij (Hoogezand) – P. van Gent ’s 

Distilleerderij N.V. (Schiedam) 
1644 N.V. Distilleerderij De Fransche Kroon v/h Hartevelt  & Zoon (Leiden) – Fa. 

Johs. de Kuyper  & Zoon (Schiedam) 
1645 N.V. Likeurstokerij en Wijnkooperij De Wildeman v/h Levert & Co. (Amsterdam) 

– N.V. Advocaatfabriek en Distilleerderij Gele Rijder v/h Fa. Prinsen  & Van Dijk 
(Deventer) 

1646 N.V. Distilleerderij v/h Simon Rynbende  & Zonen (Schiedam) – Wed. & Gebr. 
Staffhorst N.V. (Utrecht) 

1647 Fa. B.A. van de Ven & Co. (Utrecht) – N.V. Distilleerderij Wenneker  & Co. 
(Schiedam) 

 
1648-1649 Gedistilleerdkalenders, 

1959–1976.         2 omslagen 
N.B. Jaarlijkse uitgave van de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken ten behoeve van 
slijterijen. Elke kalender was voorzien van vier kleurenplaten met afbeeldingen van schilderijen van 16e en 
17e eeuwse Nederlandse meesters. Alleen deze kleurenplaten zijn bewaard gebleven; de eigenlijke 
kalenderblokken ontbreken. De kalenders werden voor het propagandafonds geproduceerd door Katan & 
Katan N.V. (Rotterdam). 
 
1648 1959–1969 
1649 1970–1976 
 

1650 Contactafdrukken van advertentiecampagne Geniet rustig van een borrel (reclame-
adviesbureau C.J. Palm N.V.), 
december 1958–maart 1959.      1 omslag 
 

1651 Contactafdrukken van advertentiecampagne Wees gezellig, neem een echte borrel 
(reclame-adviesbureau C.J. Palm N.V.), 
november 1959–april 1960.       1 omslag 
 

1652 Stukken betreffende inschrijving van enkele slagzinnen in het daartoe bestemde 
register van het Genootschap voor Reclame, 
december 1979–juni 1991.       1 omslag 
N.B. Het betreft de slagzinnen Een matig mens is z’n vrijheid waard (1954), Wees gezellig, neem een 
echte borrel (1960) en Kleine glaasjes, groot genoegen (1966). De eerste slagzin was feitelijk eigendom 
van de Stichting Centraal Gedistilleerdbureau (Actiefonds Gedistilleerdindustrie en –handel). 
 

1653 Notitie over collectieve reclame en propaganda voor gedistilleerde dranken na de 
Tweede Wereldoorlog door PGD-secretaris H. van Geem, 
16 juli 1984.         1 omslag 
 

1654 Notitie De historie van het Gilde van het Gouden Glaasje door voormalig PGD-
secretaris H. van Geem, 
januari 1993.         1 omslag 
 

1655 Register van de broederschap van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
januari 1961–november 1966.      1 band 
N.B. Gekalligrafeerd album waarin de namen zijn opgetekend van de leden van het Gilde van het Gouden 
Glaasje 
 

1656 Reglement van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
1962.          1 omslag 
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1657 Certificaat van ridderschap van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
circa 1960.         1 omslag 
 

1658 Kerst- en nieuwjaarskaarten van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
1964–1967.         1 omslag 
N.B. Inclusief foto’s en dia’s die gebruikt zijn als afbeeldingen voor deze kaarten. 
 

1659 Etiketten met logo van het Gilde van het  Gouden Glaasje, 
1962, 1987.         1 omslag 
N.B. De originele papieren etiketten uit 1962 werden in april 1987 gereproduceerd als stickeretiketten. De 
etiketten zijn jarenlang gebruikt in het Stedelijk Museum Schiedam, toen aldaar in de kelder nog het 
Nationaal Gedistilleerd Museum was gevestigd. Bezoekers kregen een borreltje geschonken uit 
jeneverkruiken met deze etiketten. 
 

1660 Notitieblokjes (3 exemplaren) en houten wandbordje met logo van het Gilde van het 
Gouden Glaasje, 
circa 1965.         1 omslag 
 

1661 Gulde Gildeboek, 
oktober 1960–maart 1968.        1 band 
N.B. Gekalligrafeerd album waarin de officiële verrichtingen van het Gilde van het Gouden Glaasje zijn 
opgetekend. 
 

1662-1667 Correspondentie van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
1960–1971.         6 omslagen 
 
1662 juli–december 1960 
1663 januari–december 1961 
1664 januari–december 1962 
1665 januari–december 1963 
1666 januari 1964–januari 1965 
1667 januari 1966–november 1971  
 

1668 Fotoboekbladen van activiteiten van het Gilde van het Gouden Glaasje, 
januari 1962–januari 1967.       1 omslag 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. Op elk 
van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. 
 

1669 Fotoboekblad van een beursstand op de tentoonstelling/horecavakbeurs Gast en 
Gastheer in de Houtrusthallen (Den Haag), 
mei 1960.         1 omslag 
N.B. Het betreft één foto op een blad dat oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van een fotoboek of 
fotoalbum. De tentoonstelling en horecavakbeurs Gast en Gastheer vond plaats van 12 t/m 23 mei 1960 
en werd georganiseerd door de Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en 
Aanverwante Bedrijven (Horecaf) ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van deze organisatie. De 
Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken was op de beurs aanwezig met een eigen stand. 
 

1670 Fotoboekbladen van contactmiddagen, 
1960–1961.         1 omslag 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van een fotoboek of fotoalbum. Op elk 
van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. Tijdens de contactmiddagen van de Stichting 
Propagandafonds Gedistilleerde Dranken werden de campagneplannen aan de deelnemende bedrijven 
gepresenteerd. De contactmiddagen vonden plaats op 28 oktober 1960 in de Schouwburg te Utrecht en op 
20 oktober 1961 in Hotel Esplanade te Utrecht. 
 

1671 Stukken betreffende de organisatie van de contactmiddag van 20 oktober 1961, 
september–oktober 1961.       1 omslag 
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1672 Eenmalige huis-aan-huis verspreide krant getiteld De Vaderlander v/h d’Oprechte 
Schiedammer, 
12 december 1961.        1 omslag 
 

1673 Stukken betreffende de afgelaste advertentiecampagne En vergeet niet vrienden… 
vanavond een vieux (Nederlands Reclame-Adviesbureau Bauduin), 
februari – september 1961.       1 omslag 
 

1674 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van een brochure Hoe ziet de vrouw 
de echte borrel geschreven door Maria van der Elst, 
januari 1961–februari 1962.       1 omslag 
N.B. De tekst van deze brochure was een voordracht gehouden op de contactmiddag van 28 oktober 
1960. Maria van der Elst was presentatrice van het KRO-televisieprogramma Televitrine (1956-1961). 
 

1675 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van sluitzegels met de tekst Wees 
gezellig, neem een èchte borrel, 
april 1961–mei 1963.        1 omslag 
 

1676 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van een grammofoonplaatje met het 
Lied van de echte borrel gezongen door Karel van der Velden en de Borrelserenaders,  
augustus 1962–september 1963.      1 omslag 
N.B. Uitgave onder auspiciën van CGB. Het grammofoonplaatje zelf ontbreekt. Karel van der Velden 
(1921-1993) was voormalig zanger van het dansorkest The Skymasters.  
 

1677 Stukken betreffende reclamevitrines op NS Station Schiedam, 
december 1964–oktober 1965.      1 omslag 
 

1678 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van servetten en druppelvangers, 
juli 1964–oktober 1971.       1 omslag 
N.B. Deze servetten (één exemplaar bijgesloten) en druppelvangers (ontbrekend) werden voor het 
propagandafonds geproduceerd door Katan & Katan N.V. (Rotterdam). 
 

1679 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van longdrinkglazen met de tekst 
Wees gezellig, neem er ‘n echte vaderlandse borrel in!, 
oktober 1964–februari 1966.       1 omslag 
 

1680 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van flessenlabels en blikvangers,  
oktober 1966–juni 1967.       1 omslag 
 

1681 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van de gedistilleerdkalender, 
november 1967–juni 1973.       1 omslag 
 

1682 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde uitgave van een boek over Nederlands 
gedistilleerd getiteld Tot op de bodem van het glas geschreven door Hans van der 
Sloot en geproduceerd door Uitgeverij Elmar N.V. (Delft), 
februari–juli 1970.        1 omslag 
N.B. Hans van der Sloot (1943) heeft nadien wel voor een andere opdrachtgever een soortgelijk boek 
geschreven. Dit boek was getiteld Het echte Schiedamsche jeneverboek (Ter Aar : Van Lindonk, 1987) en 
verscheen ter gelegenheid van de introductie van het product Jonge Notaris door UTO Nederland B.V. 
(Schiedam). 
 

1683 Stukken betreffende eventuele deelname aan het nimmer gerealiseerde thema- en 
amusementspark Joop Geesink’s Holland Promenade N.V. (Amsterdam), 
juli 1964–juli 1966.        1 omslag 
 

1684 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van het rijmdicht De lof der jeneever 
geschreven door Robert Hennebo, 
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februari 1960–maart 1967.       1 omslag 
N.B. Door Uitgeversmaatschappij Ad. Donker N.V. (Rotterdam) heruitgegeven rijmdicht uit 1718 van 
Robert Hennebo (1685-1737). Ingesloten is ook de uitgave van dit gedicht door Ad. Donker uit 1945 (jaar 
van uitgave op titelpagina 1939). 
 

1685 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde uitgave van een pocketboekje over 
Nederlands gedistilleerd, 
februari–mei 1967         1 omslag 
 

1686 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van de brochure Longdrinks met een 
echte vaderlandse borrel, 
september 1965–april 1967.       1 omslag 
 

1687 Stukken betreffende een longdrinkcompetitie in samenwerking met de Nederlandse 
Bartenders Club (NBC), 
juni 1966–februari 1968.       1 omslag 
 

1688 Stukken betreffende de produktie en het roulement van de bioscoopcommercial 
Longdrink met vaderlandse borrel (Het geheim), 
september 1966–september 1968.      1 omslag 
N.B. Deze door Toonder Studio’s N.V. (Nederhorst den Berg) vervaardigde bioscoopcommercial werd in 
roulatie gebracht onder de titel Het geheim. 
 

1689 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van een wisselbeker voor een 
voetbaltoernooi van de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café-, 
Restauranthouders en Slijters (Hocres), 
1966.          1 omslag 
N.B. De wisselbeker werd in naam beschikbaar gesteld door het Gilde van het Gouden Glaasje maar in 
werkelijkheid door de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken. 
 

1690 Stukken betreffende sponsoring van het Veronica-radioprogramma In de Gilde 
Taverne, 
september 1965–juli 1968.       1 omslag 
N.B. Het radioprogramma werd in naam gesponsord door het Gilde van het Gouden Glaasje maar in 
werkelijkheid door de Stichting Propagandafonds Gedistilleerde Dranken. 
 

1691 Stukken betreffende de produktie en het roulement van de bioscoopcommercial Neem 
een èchte borrel, 
maart 1961–maart 1963.       1 omslag 
N.B. Deze bioscoopcommercial werd vervaardigd door Marten Toonder Film N.V. (Amsterdam). Regisseur 
van de commercial was Johan Adriaan (Han) van Gelder (1923-2012). 
 

1692 Stukken betreffende de organisatie van de etalagewedstrijd voor slijterijen 1966 door 
FCB-Palm N.V. (Amsterdam), 
december 1965–oktober 1966.      1 omslag 
 

1693 Stukken betreffende de advertentiecampagne 1966 door FCB-Palm N.V. (Amsterdam), 
december 1965–oktober 1966.      1 omslag 
 

1694-1696 Stukken betreffende de collectieve reclamecampagne, 
1965–1968.         3 omslagen 
 
1694 campagne 1965-1966, juni 1965–maart 1966 
1695 campagne 1966-1967, juni 1966–december 1966 
1696 campagne 1967-1968, juni 1967–juni 1968 
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1697 Stukken betreffende de organisatie van het 3e nationaal schenktoernooi door Frits van 
Alphen Reclamebureau N.V. (Amsterdam), 
augustus 1965–oktober 1966.      1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1566. 
 

1698 Stukken betreffende de organisatie van het 4e nationaal klaverjastoernooi door Frits 
van Alphen Reclamebureau N.V. (Amsterdam), 
augustus 1965–april 1967.       1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1578. 
 

1699 Stukken betreffende de produktie en verspreiding van geplastificeerde 
horecaprijslijsten met opdruk Neem ’n èchte vaderlandse borrel en Kleine glaasjes, 
groot genoegen, 
november 1965–maart 1966.      1 omslag 
 
 

STICHTING FONDS VOOR VOORLICHTING EN PUBLICITEIT GEDISTILLEERDE DRANKEN 
 
 
1700 Oprichtingsakte, 

1979 .          1 omslag 
 

1701-1702 Notulen en overige vergaderstukken van bestuur, 
1979–1992.         2 omslagen 
 
1701 juli 1979–januari 1987 

N.B. Inclusief de rapporten: 
Raamwerk voor het plan Nederlands gedistilleerd : fase I “Werk aan de winkel” (Amsterdam : 
Stavorinus Vroom & Wagner B.V.) 20 augustus 1984; 
Visie m.b.t. Nederlands gedistilleerd (Den Haag : Belinfante Major Adviesbureau voor Reclame en 
Marketing B.V.) 21 augustus 1984; 
Public relations voorstel 1986/1987 (Amsterdam : Forman & Partners Public Relations B.V.) 15 
oktober 1986; 
Voorlichtings- en public relationsplan 1987 (Amsterdam : Forman & Partners Public Relations 
B.V.) januari 1987. 

1702 maart 1989–oktober 1992 
 

1703 Stukken betreffende benoeming van bestuursleden, 
1980–2014.         1 omslag 
 

1704 Correspondentie, 
juli 1984–januari 1995.       1 omslag 
 

1705-1710 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
1979–2011.         6 omslagen 
 
1705 1979–1981 
1706 1982–1985 
1707 1986–1990 
1708 1991–1995 
1709 1996–2002 
1710 2003–2011 
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ACTIE PROOST 
 
 

1711-1710 Verslagen en correspondentie van de Marktcommisie en de Commissie Communicatie, 
1985–2000.         9 omslagen 
N.B. In 1985 werd de onder het PGD ressorterende Prijzencommissie ad hoc omgevormd tot de 
Marktcommissie. Deze commissie kreeg tot taak oplossingen te zoeken voor de prijserosie van 
gedistilleerde dranken in het slijterijkanaal. Wat deze problematiek betreft diende ook “in ruimere zin” naar 
het imago van gedistilleerde dranken te worden gekeken. In de eerste jaren van haar bestaan kwam de 
Marktcommissie niet tot grote daden. Onder de nieuw aangetreden PGD-secretaris Jack Verhoek werden 
de werkzaamheden van de Marktcommissie versmald tot het aansturen en begeleiden van de Actie 
Proost, een langlopende promotiecampagne die tot doel had het wat stoffige imago van gedistilleerde 
dranken te verbeteren, in de hoop dat zodoende de dalende consumptie kon worden gekeerd. De 
promotiecampagne was primair gericht op het slijterijkanaal en secundair op het horecakanaal. De Actie 
Proost werd gefinancierd uit de middelen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 
van het PGD. Begin 1999 kwam de Marktcommissie voor het laatst bijeen. Op verzoek van de NGU werd 
de commissie daarna omgevormd tot de Commissie Communicatie, die ook op een aantal andere 
activiteiten (Genevergenootschap, Nationaal Gedistilleerdmuseum) zou moeten gaan toezien. Voor zover 
bekend is de Commissie Communicatie slechts eenmaal bijeen geweest. 
 
1711 juni 1985–december 1989 

N.B. Inclusief het rapport: 
 Onderzoek inzake de consequenties van een verandering van de huidige distributiestructuur van 
alcoholhoudende dranken / J.G.A.M. de Jong e.a. (Zoetermeer : Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf) april 1989. 

1712 januari–september 1990 
1713 oktober–december 1990 
1714 januari–mei 1991 
1715 juni–december 1991 
1716 januari–december 1992 
1717 januari–december 1993 
1718 februari 1994–juli 1995 
1719 juni 1996–februari 2000 
 

1720 Stukken betreffende de organisatie van het symposium Samen sterk naar 2000 in 
samenwerking met ACTA Organisatie & Communicatie (Den Haag), 
februari–december 1990.       1 omslag 
N.B. Symposium vond plaats op 8 oktober 1990 in Ouwehand Congrescentrum (Rheden) als aftrap van de 
Actie Proost. Zie ook inv. nr. 1909. 
 

1721 Actie Proost Knipselkrant, 
oktober 1990–mei 1997.       1 omslag 
N.B. Onregelmatig verschijnende knipselkrant (11 edities). 
 

1722 Artikelenreeks Cocktail uit het tijdschrift Horeca Entree, 
april 1992–november 1993.       1 omslag 
 

1723 Stukken betreffende deelname aan de vakbeurs Delivin 1992 in de Jaarbeurs (Utrecht) 
en de organisatie aldaar van een Actie Proost Party (27 september 1992), 
juni–november 1992.        1 omslag 
 

1724 Stukken betreffende deelname aan de vakbeurs Horecava 1995 in de Rai (Amsterdam) 
en de organisatie aldaar van een wedstrijd Koken met gedistilleerd in het kader van de 
Actie Proost (16–19 januari 1995), 
mei 1994–februari 1995.       1 omslag 
 

1725-1729 Stukken betreffende de Cocktaillijn en de productie en verspreiding van de 
Cocktailwaaier, 
1991–1998.         5 omslagen 
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N.B. De Cocktaillijn was een gratis telefonisch servicenummer met cocktail- en longdrinkrecepten. De 
Cocktaillijn bestond van 15 september 1991 t/m 31 december 1997. De Cocktailwaaier was een jaarlijks 
verschijnde waaier met alle cocktail- en longdrinkrecepten van de Cocktaillijn. Van de Cocktailwaaier zijn 
tussen januari 1993 en januari 1997 vijf edities verschenen. 
 
1725 februari–december 1991 
1726 januari–december 1992 
1727 januari–december 1993 
1728 januari 1994–december 1995 
1729 januari 1996–januari 1998 
 

1730 Stukken betreffende de Mix ‘n’ Drink lijn en de productie en verspreiding van de Mix ‘n’ 
Drink folder, 
augustus 1997–januari 1999.      1 omslag 
N.B. De Mix ‘n’ Drink lijn en folder waren de opvolgers van de Cocktaillijn en de Cocktailwaaier (zie inv. 
nrs. 1725–1729) met dit verschil dat de Mix ‘n’ Drink lijn een telefonisch servicenummer was waar bellers 
voor dienden te betalen. 
 

1731 Stukken betreffende de productie en verspreiding van Let’s Mix ‘n’ Drink ansichtkaarten 
in samenwerking met Boomerang Freecards, 
december 1997–april 1998.       1 omslag 
 

1732 Stukken betreffende de productie en verspreiding van de folder Samen sterk in 
samenwerking met Wubbe Advertising B.V. (De Lier), 
februari–september 1998.       1 omslag 
 

1733 Correspondentie met adviesbureau voor strategie en communicatie Wubbe B.V. (Delft) 
betreffende de Actie Proost, 
februari 1997–oktober 1999.       1 omslag 
N.B. Wubbe B.V. was van 1997 t/m 1999 in creatieve en uitvoerende zin verantwoordelijk voor de Actie 
Proost. 
 

1734-1736 Correspondentie met reclameadviesbureau Benjamens, Van Doorn & Partners B.V. 
(Amstelveen) betreffende de Actie Proost, 
1990–1993.         3 omslagen 
N.B. Benjamens, Van Doorn & Partners (vanaf 1993: Benjamens, Van Doorn – Euro RSCG Groep 
Nederland B.V.) was van 1990 t/m 1993 in creatieve en uitvoerende zin verantwoordelijk voor de Actie 
Proost. 
 
1734 juli–december 1990 
1735 januari–december 1991 
1736 januari 1992–februari 1993, november 1993 
 

1737 Stukken betreffende sponsoring van de jaarlijkse inauguratie van de SVH 
Meesterschenkers georganiseerd door het Onderwijs Centrum Horeca (Zoetermeer), 
februari 1990–mei 1996.       1 omslag 
N.B. Betrof inauguraties op 20 februari 1990 (4e editie), 19 februari 1991 (5e editie), 18 februari 1992 (6e 
editie), 18 maart 1993 (7e editie), 24 maart 1994 (8e editie) en 29 januari 1996 (9e editie). Zie ook inv. nr. 
1908. 
 

1738 Stukken betreffende productie en verspreiding van het boekje De gedistilleerdwijzer : 
met alles wat je moet weten over binnen- en buitenlandse gedistilleerde dranken, 
januari–juli 1992.        1 omslag 
N.B. Uitgave van het PGD ten behoeve van het slijterijbedrijf in het kader van de Actie Proost. 
 

1739-1740 Stukken betreffende productie en verspreiding van de Actie Proost bureau-agenda, 
1991–1992.         2 omslagen 
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1739 januari–december 1991 
1740 januari–november 1992 
  N.B. Inclusief losbladige bureau-agenda 1993. 
 

1741 Stukken betreffende de uitgave van Actie Proost Nieuws, 
september 1990–september 1991.      1 omslag 
N.B. Onregelmatig verschijnende nieuwsbrief (3 edities). 
 

1742-1745 Stukken betreffende de Actie Proost slijtersenquête, de Actie Proost trofee en de Actie 
Proost awards, 
november 1990–oktober 1992.      4 omslagen 
N.B. De Actie Proost trofee werd jaarlijks uitgereikt aan een producent of importeur van gedistilleerde 
drank voor de beste (her)introductie in het voorafgaande jaar. Producenten en importeurs konden zichzelf 
nomineren. De Actie Proost awards werden elk kwartaal uitgereikt aan één of meer slijters voor het beste 
idee om de verkoop van gedistilleerde dranken te bevorderen. De slijtersenquête diende om de 
bekendheid met en de meningen over de Actie Proost te peilen onder slijters. Via deze enquête konden 
slijters ook hun stem uitbrengen voor de Actie Proost trofee en ideeën spuien die in aanmerking kwamen 
voor een Actie Proost award. 
 
1742 slijtersenquête 1991, Actie Proost trofee 1991 en Actie Proost awards 1e editie, 

november 1990–juni 1991 
1743 Actie Proost awards 2e en 3e editie, april 1991–maart 1992 
1744 slijtersenquête 1992, Actie Proost trofee 1992 en Actie Proost awards 4e editie, 

december 1991–oktober 1992 
1745 plaquette Actie Proost trofee 1991 voor beste (her)introductie gedistilleerd 1990, 

juni 1991 
 

1746 Stukken betreffende de Actie Proost tour, 
februari–juni 1991.        1 omslag 
N.B. Onder de naam Actie Proost tour vonden tussen 8 en 23 april 1991 zes regionale 
voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor slijters waarin doel en middelen van de Actie Proost werden 
uiteengezet. Bevat tevens foto’s en negatieven van de voorlichtingsbijeenkomsten te Hoofddorp (8 april 
1991) en Etten-Leur (23 april 1991) alsmede dia’s van presentatrice Sandra Reemer ten behoeve van de 
uitnodiging. 
 

1747 Stukken betreffende een nimmer gerealiseerde televisiecursus gedistilleerd in het 
kader van de Actie Proost, 
mei 1991–maart 1992.       1 omslag 
 

1748 Stukken betreffende een nimmer gerealiseerde deelname aan of sponsoring van het 
AVRO-televisieprogramma Kookgek in het kader van de Actie Proost, 
juli–augustus 1993.        1 omslag 
 

1749 Stukken betreffende nimmer gerealiseerde deelname aan of sponsoring van diverse 
televisieprogramma’s van Joop van den Ende TV-produkties B.V. (Aalsmeer), 
november 1996–oktober 1998.      1 omslag 
 

1750-1751 Stukken betreffende de Actie Proost horeca-enquête, 
1993–1995.         2 omslagen 
N.B. De enquête moest de bekendheid met en de meningen over de Actie Proost peilen onder horeca-
ondernemers (leden van Koninklijke Horeca Nederland). 
 
1750 horeca-enquête 1993 
1751 horeca-enquête 1995, maart–juni 1995 
 

1752 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde productie van een CD-i of CD-ROM met 
cocktail- en longdrinkrecepten van de Cocktaillijn in samenwerking met Harlon 
Communicatie B.V. (Utrecht), 
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juni 1995–augustus 1996.       1 omslag 
 

1753-1757 Stukken betreffende deelname aan en sponsoring van de Nationale Cafédag, stukken 
betreffende de verkiezingen van het Café van het Jaar en stukken betreffende de 
uitreiking van de Gedistilleerdprijs, 
1994–2000.         5 omslagen 
N.B. De wedstrijd en verkiezing van het Café van het Jaar werd vanaf 1994 georganiseerd door het 
vakblad Misset Horeca. Aanvankelijk gebeurde dat in samenwerking met de Sectie Café-barbedrijven van 
Koninklijke Horeca Nederland (Woerden), vanaf 1997 trad de uitgever van Misset Horeca, Elsevier 
Bedrijfsinformatie B.V. (Doetinchem), op als enige organisator. Vanaf 1996 werd de uitslag van deze 
verkiezing bekend gemaakt op de zogenaamde Nationale Cafédag, die gehouden werd tijdens de 
jaarlijkse Horecavakbeurs Brabant in het Autotron Rosmalen. In 1995 en 1996 werd door het PGD met 
deze activiteiten meegelift in de vorm van de zogenaamde Gedistilleerdprijs, bestemd voor het café met de 
meeste zorg en aandacht voor de presentatie van gedistilleerde dranken. In 1998 schortte de PGD haar 
deelname aan de 3e editie van de Nationale Cafédag op. 
 
1753 Café van het Jaar (1 en 2e editie) en Gedistilleerdprijs 1995, juni 1994–

december 1995   
1754 Café van het Jaar (3e editie), Gedistilleerdprijs 1996 en Nationale Cafédag (1e 

editie), januari 1996–april 1997 
1755 Nationale Cafédag (2e editie), februari–november 1997 
1756 Nationale Cafédag (3e editie), april–oktober 1998 
1757 Nationale Cafédag (4e editie), januari 1999–januari 2000 
 

1758 Stukken betreffende sponsoring van de Nationale Horeca Manifestatie en de wedstrijd 
van de Kastelein van de Toekomst, 
oktober 1991–juli 1996.       1 omslag 
N.B. De Nationale Horeca Manifestatie werd van 1989 t/m 1996 georganiseerd door het Onderwijscentrum 
Horeca (Zoetermeer). De manifestaties vonden plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens de 6e editie van 
de Nationale Horeca Manifestatie (31 maart 1994) werd voor het eerst de wedstrijd Kastelein van de 
Toekomst gehouden. Het PGD trad op als sponsor van de Nationale Horeca Manifestaties van 1 april 1993 
(tijdens welke ook de uitreiking plaatsvond van de 5e Actie Proost award), 31 maart 1994 en 11 april 1995. 
 

1759 Redactionele bijdragen van PGD aan het tijdschrift Drankendetail,  
november 1991–oktober 1999.      1 omslag 
 

1760 Kostenoverzichten Actie Proost 1992-1995,  
november 1993–februari 1996.      1 omslag 
 

1761 Stukken betreffende radiocommercials in het kader van de Actie Proost, 
oktober 1990–november 1991.      1 omslag 
N.B. De commercials werden uitgezonden van 26 november t/m 31 december 1990 en van 19 september 
t/m 31 oktober 1991 en hadden als thema Feestelijk genieten begint bij de slijter. 
 

1762 Advertentieuitgaven Actie Proost, 
1993-1998.         1 omslag 
 

1763 Actie Proost advertenties, 
1994–1998.   .      1 omslag 
 

1764 Actie Proost advertentiecampagne 1999, 
februari–oktober 1999.       1 omslag 
 

1765-1766  Persberichten van PGD, merendeels betreffende de Actie Proost, 
1990–1994.         2 omslagen 
N.B. Inclusief enige persfoto’s en negatieven. 
 
1765 oktober 1990–april 1992 
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1766 juli 1992–november 1994 
 
 

STICHTING JENEVERGENOOTSCHAP (GENEVERGENOOTSCHAP) 
 
 
1767 Stukken betreffende oprichting en statutenwijziging, 

mei 1995–september 2004.       1 omslag 
 

1768 Uittreksels Kamer van Koophandel, 
1999–2014.         1 omslag 
N.B. Uittreksels gedateerd 11 januari 1999, 12 mei 2004, 14 oktober 2004, 24 januari 2005, 6 april 2007, 
19 december 2011, 5 december 2013 en 17 februari 2014. 
 

1769 Stukken betreffende een openbare bijeenkomst en persconferentie van het 
Genevergenootschap, 
oktober–december 1998.        1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst en persconferentie vond plaats op 27 oktober 1998 in Internationaal Perscentrum 
Nieuwspoort (Den Haag). 
 

1770 Foto’s en contactafdrukken van de onthulling van het gevelschild bij de toekenning van 
het predicaat erkend jenevercafé aan café Het Wapen van Urk (Enkhuizen), 
4 juni 1999.         1 omslag 
 

1771 Stukken betreffende toekenning van het predicaat erkend jenevercafé aan 
Nederlandse horecagelegenheden, 
februari 1997–december 2002.      1 omslag 
N.B. Zeer incompleet doordat secretariaatsvoering tot september 2004 was ondergebracht bij bedrijf 
Marketing Events. Inclusief overzichtslijsten van erkende jenevercafé’s gedateerd 27 december 1998, 24 
september 1999, 30 oktober 2000, 4 januari 2001 en juni 2001. 
 

1772 Stukken betreffende niet-toekenning van het predicaat erkend jenevercafé aan 
Nederlandse horecagelegenheden, 
februari 1997–maart 2003.       1 omslag 
N.B. Zeer incompleet doordat secretariaatsvoering tot september 2004 was ondergebracht bij bedrijf 
Marketing Events. 
 

1773 Stukken betreffende benoeming van leden, ambassadeurs en commandeurs van het 
Genevergenootschap, 
juni 1999–oktober 2012.       1 omslag 
N.B. Zeer incompleet doordat secretariaatsvoering tot september 2004 was ondergebracht bij bedrijf 
Marketing Events. Inclusief overzichtslijsten gedateerd 28 juni 1999, 24 september 1999, 27 april 2001, 
maart 2002, 27 mei 2004 en oktober 2012. 
 

1774-1776 Stukken betreffende besloten voor- en najaarsbijeenkomsten van het 
Genevergenootschap, 
1996–2004, 2006-2011, 2013.      3 omslagen 
 
1774 april 1996–maart 2004 
N.B. Zeer incompleet doordat secretariaatsvoering in deze periode was ondergebracht bij bedrijf Marketing 
Events. Stukken betreffende de openbare najaarsbijeenkomst van 27 oktober 1998 onder inv. nr. 1769. 
1775 maart 2006–maart 2011 
1776 maart 2013 
 

1777 Stukken betreffende ontwerp en presentatie van het jeneverglas van de 21e eeuw, 
januari 2001–april 2004.       1 omslag 
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1778 Draaiboek en protocol erkenningen jenevercafé’s, 
augustus 1999.        1 omslag 
N.B. Het betreft de inhoud van een ordner met procedures en standaardbrieven inzake aanmelding, 
beoordeling en toekenning van het predicaat erkend jenevercafé. 

 
1779 Stukken betreffende andere jenevergezelschappen, in casu Genevercollege Nimmer 

Zat (Wageningen) en Jeneverproefkring De Drie Glaasjes (Schiedam), 
circa 2000 – 2001.        1 omslag 
 

1780 Stukken betreffende een voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van erkende 
jenevercafé’s, 
april–juni 2002.        1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst vond plaats op 3 juni 2002 in het Gedistilleerdmuseum te Schiedam. 
 

1781 Correspondentie met Marketing Events en Dhr. P.M.C. Wybenga (Amsterdam) 
betreffende secretariaatsvoering, organisatie en uitvoering van werkzaamheden ten 
behoeve van het Genevergenootschap, 
december 2002–april 2005.       1 omslag 
 

1782 Correspondentie van het Genevergenootschap met derden, 
februari 2001–december 2011.      1 omslag 
N.B. Zeer incompleet doordat secretariaatsvoering tot september 2004 was ondergebracht bij bedrijf 
Marketing Events. 
 

1783 Stukken betreffende registratie en vernieuwing van de woordbeeldmerken 
Genevergenootschap en GG alsmede van het modelmerk van het jeneverglas van de 
21e eeuw, 
januari 2003–november 2012.      1 omslag 
 

1784 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
2004–2013.         1 omslag 
N.B. Jaarrekeningen en accountantsverklaringen uit de periode mei 1995–augustus 2004 ontbreken, 
evenals de accountantsverklaringen uit 2012 en 2013. Eerste jaarrekening betreft de periode 1 september 
2004 t/m 31 december 2005 (16 maanden). Daarna zijn boekjaren gelijk aan kalenderjaren. 
 

1785 Gastenboek Genevergenootschap, 
februari 1996–2006.        1 band 
N.B. Gekalligrafeerd album waarin genodigden tijdens de bijeenkomsten van het Genevergenootschap 
behalve hun naam ook een opdracht dienden te vermelden. 
 
 

GEDISTILLEERD EDUCATIE- EN STUDIECENTRUM (GEEST) 
 
 
1786 Stukken betreffende totstandkoming en inrichting van het Gedistilleerd Educatie- en 

Studiecentrum in samenwerking met het Nationaal Gedistilleerdmuseum / 
Jenevermuseum (Schiedam), 
mei 2002–juli 2006.        1 omslag 
 

1787 Stukken betreffende activiteiten te ondernemen onder de vlag van GEEST, 
september 2006–december 2007.      1 omslag 
 

1788 Stukken betreffende productie en distributie van een vouwblad getiteld Rondleidingen, 
proeverijen en workshops in de gedistilleerdbranche, 
oktober 2004–januari 2006.       1 omslag 
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1789 Stukken betreffende de organisatie van gedistilleerdavonden voor slijterijorganisaties in 
samenwerking met TOT Public Relations B.V. (Rotterdam), 
januari 2008–najaar 2010.       1 omslag 
 

1790 Stukken betreffende sponsoring van het boek Koken met jenever… en andere 
Schiedams gedistilleerd door Myrèse Coenen, Marieke Geerts & Ank Stegmann, 
uitgave onder auspiciën van Lionsclub Schiedam, 
april–oktober 2005.        1 omslag 
N.B. Inclusief betreffende boek. 
 

1791 Stukken betreffende videofilm Het distillatieproces van jenever ten behoeve van de 
website van de CG/PD,  
circa 2009.         1 omslag 
N.B. Inclusief dvd met betreffende videofilm (6 min., 6 sec.). 
 
 

GEDISTILLEERDSOCIETEIT 
 
 

1792 Overzicht bijeenkomsten van de Gedistilleerdsociëteit onder auspiciën van het PGD en 
de CG/PD, 
1985–2003.         1 omslag 
N.B. Zoe ook inv. nrs. 1870–1873. 

 
1793 Stukken betreffende bijeenkomsten van de Gedistilleerdsociëteit,  

2003–2008.         1 omslag 
N.B. Stukken van eerdere bijeenkomsten ontbreken. 
 

1794 Stukken betreffende de bijeenkomst van de Gedistilleerdsociëteit in Proeflokaal Hoppe 
te Schiedam, 
10 juni 2002.         1 omslag 
 

1795 Stukken betreffende de bijeenkomst van de Gedistilleerdsociëteit in De Lichtfabriek te 
Haarlem en de presentatie van het consumentenonderzoek Momenten en motieven 
gedistilleerd uitgevoerd door Kitty Koelemeijer (Adfontes Marketing B.V., Veenendaal) 
en Jan Rutten (Merkbaar Marketing, Haarlem), 
3 december 2010.        1 omslag 
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN VOORLICHTING EN PUBLIC RELATIONS 
 
 

1796-1802 Lezingen, toespraken en presentaties verzorgd door PGD-medewerkers en 
bestuursleden, 
1990–1999.         7 omslagen 
 
1796 toespraken van voorzitter drs. J.P.A. Gruijters 1987-1997 
1797 lezingen, presentaties en toespraken van secretaris drs. J.J.M. Verhoek 1990 
1798 lezingen, presentaties en toespraken van secretaris drs. J.J.M. Verhoek 1991–

1994 
1799 lezingen, presentaties en toespraken van secretaris drs. J.J.M. Verhoek 1995–

1999 
1800 presentatie van secretaris drs. J.J.M. Verhoek op het congres Trends en 

actualiteiten in drankenretailing, Amsterdam, 12 december 1996 
N.B. Inclusief 12 dia’s behorend bij deze presentatie. 

1801 lezingen en presentaties van PR-medewerkster Victoria Verheul 1993–1997 
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1802 toespraak van bestuurslid drs. R.P.M. de Kuyper bij de presentatie van de Atlas 
van het Nederlands gedistilleerd, Schiedam, 4 oktober 1995 

 
1803-1810 Persknipsels over PGD, 

1992–1999.         8 omslagen 
N.B. Het betreft deels originele knipsels en deels fotokopieën. 
 
1803 1992 
1804 1993 
1805 1994 
1806 1995 
1807 1996 
1808 1997 
1809 1998 
1810 1999 

 
1811 Stukken betreffende deelname van het PGD aan de campagnes L’Europe à Table 

1994 en Tafelen in Nederland 1995 onder auspiciën van Trans Europe Promotions 
B.V. (Bloemendaal), 
oktober 1993–maart 1995.       1 omslag 
 

1812 Stukken betreffende sponsoring door het PGD van de actie Een eeuw tafelen in 
Nederland onder auspiciën van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Kookkunst 
(Haarlem) alsmede van Het kookboek van de eeuw : de beste Nederlandse recepten 
van 1900-2000 door Janny de Moor, Nico de Rooij & Albert Tielemans (Utrecht : 
Kosmos-Z&K, 1999), 
november 1998–augustus 2000.      1 omslag 
 

1813 Boek De Nederlandse kookkunst : een kostelijk verhaal door Janny de Moor, Nico de 
Rooij & Albert Tielemans, uitgave onder auspiciën van de Stichting Ontwikkeling 
Nederlandse Kookkunst (Heemstede), 
2011.          1 band 
N.B. Uitgave gesponsord door de CG/PD. Bevat hoofdstuk getiteld Gedistilleerd door de jaren heen (p.86-
87). Uitgave ten dele herdruk van Het kookboek van de eeuw : de beste Nederlandse recepten van 1900-
2000 / Janny de Moor, Nico de Rooij & Albert Tielemans (Utrecht : Kosmos-Z&K, 1999). 
 

1814 Manuscript De jeneverschrijvers : de geschiedenis van het tijdschrift Rijnbende, 
september 1988.        1 omslag 
N.B. Het betreft een ‘voorlopig manuscript’ van een boek van neerlandica Diana van Dijk (1955) en 
journalist Cees van der Wel (1952), beiden afkomstig uit Schiedam, over de geschiedenis van het 
tijdschrift Rynbende’s Blijmoedig Maandblad (1928-1939 en 1949-1962). Uit een bijgevoegde brief van 
cineast Louis van Gasteren (1922) aan Paul L. Vogels (1941) van PR-bureau Forman & Partners 
(Amsterdam) blijkt dat met PGD-voorzitter Hans Gruijters is gesproken over financiering of sponsoring van 
het betreffende boek door het PGD. Voor zover bekend is het boek nimmer in druk verschenen. 
 

1815 Stukken betreffende deelname door PGD aan het programma Brood en spelen in het 
kader van de viering van de Vrede van Munster (Den Haag, Buitenhof, 5 juni 1998), 
mei 1997 – juni 1998.        1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1915. 

 
1816 Stukken betreffende co-sponsoring door de CG/PD van een aflevering van het 

televisieprogramma Nederland in bedrijf (uitgezonden op 17 oktober 2004), 
februari–december 2004.        1 omslag 
 

1817 VHS-videoband Nederland in bedrijf, aflevering 3 (Drank) geproduceerd door Palazzina 
Productions (Kortenhoef) onder eindredactie van Theo Keizer, 
oktober 2004.         1 cassette 
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1818 Stukken betreffende de opzet van een databank gedistilleerde dranken, 

augustus 1996–juli 1998.       1 omslag 
N.B. Deze databank met gegevens aangeleverd door producenten en importeurs van gedistilleerde 
dranken lag mede ten grondslag aan de uitgave van het Zoekboek wijn/gedistilleerd (zie inv. nrs. 1819–
1828). De databank was primair bestemd voor detailhandel en horeca. 
  

1819-1823 Stukken inzake de productie en uitgave van het Zoekboek wijn/gedistilleerd,  
1998–2006.         5 omslagen 
 
1819 editie 1 (Zoekboek 1999), september 1998–oktober 1999 
1820 editie 2 (Zoekboek 2000), juni 1999–april 2000 
1821 editie 3 (Zoekboek 2001), juni 2000–januari 2002 
1822 editie 4 (Zoekboek 2003), juni 2002–december 2003 
1823 editie 5 (Zoekboek 2005), juli 2003–februari 2006 
 

1824-1828 Zoekboek wijn/gedistilleerd, 
1998–2005.         5 banden 
N.B. Uitgave in keerdruk onder auspiciën van het PGD (vanaf editie 4 CG/PD) en het 
Wijninformatiecentrum (WIC) van het Productschap Wijn. Deze uitgave was primair bestemd voor 
detailhandel en horeca. 
 
1824 editie 1 (Zoekboek 1999), december 1998 
1825 editie 2 (Zoekboek 2000), december 1999 
1826 editie 3 (Zoekboek 2001), december 2000 
1827 editie 4 (Zoekboek 2003), juni 2003 
1828 editie 5 (Zoekboek 2005), mei 2005 
 

1829-1833 Stukken betreffende de organisatie van het Jeneverfestival, 
2007–2013.         5 omslagen 
N.B. Eerste drie edities onder auspiciën van CG/PD georganiseerd door Van der Geest & Rutten B.V. 
(Vlissingen), vierde editie onder auspiciën van SPIRITS.NL georganiseerd door Minten 
Projectmanagement (Rotterdam) en marketingbureau Merkbaar (Haarlem). 
 
1829 editie 1 (Jenever Museum, Schiedam, 6 en 7 februari 2010), 

december 2007–april 2010 
1830 editie 2 (Jenever Museum, Schiedam, 12 en 13 maart 2011), 

april 2010–juni 2011 
1831 editie 3 (Jenever Museum, Schiedam, 17 en 18 maart 2012), 

augustus 2011–oktober 2012 
N.B. Inclusief dvd Jeneverfestival 2012 door Wiebe Hoogeveen (Schiedam : Broodkast 
Filmprodukties). 

1832 cd-rom Jeneverfestival 2010-2012 door Frans van der Geest (Vlissingen : Van 
der Geest & Rutten B.V., 2012) 

1833 editie 4 (Posthoornkerk, Amsterdam, 16 en 17 maart 2013), maart 2013 
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FOTOARCHIEF VGD EN PGD 
 
 

1834-1851 Foto’s van voorzitters, secretarissen en bestuursleden VGD en PGD, 
circa 1950–circa 2002.       18 omslagen 
 
1834 Foto VGD-voorzitter Nicolaas Franciscus (Nico) van Moorsel (1887-1954), 

circa 1950. 
1835 Foto PGD-voorzitter Mr. Dr. Petrus Johannes (Piet) Witteman (1892-1977), 

ongedateerd. 
N.B. Deze foto is gemaakt door A.W. Krijger, Schiedam. 

1836 Foto PGD-bestuurslid Johannes Pieter (James) Coebergh (1906-1977), 
circa 1975. 

1837 Foto PGD-bestuurslid Cornelis Paulus (Cees) van Lede (1913-1985), 
circa 1975. 

1838 Foto PGD-voorzitter Mr. Karel Antonius Marie (Karel) Bastiaensen (1908-1980), 
ongedateerd. 

1839 Foto PGD-secretaris Mr. Johannes (Jan) van Winkelhof (1917-1982), 
ongedateerd. 

1840 Foto PGD-secretaris Hendrik (Henk) van Geem (1920-2001), 
circa 1980. 

1841 Foto PGD-voorzitter Drs. Louis Joseph Marie (Louis) van Son (1922-1986), 
circa 1980. 

1842 Foto’s PGD-bestuur, 
1989. 

1843 Foto PGD-bestuurslid Drs. Robert Paul Marie (Bob) de Kuyper (1950), 
circa 1990. 

1844 Foto’s PGD-voorzitter Drs. Johannes Petrus Adrianus (Hans) Gruijters (1931-
2005), 
circa 1990. 

1845 Foto’s PGD-secretaris Drs. Jacobus Johannes Maria (Jack) Verhoek (1949), 
1991–1993. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door  Frank Broekhuizen, Tiel, en Jaap van der Vooren, Woerden. 

1846 Foto’s PGD-bestuur, 
1995. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Theo Meijer, Den Haag. 

1847 Foto PGD-secretaris Drs. J.J.M. Verhoek, 
1996 of 1997. 
N.B. Deze foto is gemaakt door Jaap van der Vooren, Woerden. 

1848 Foto’s PGD-secretaris Drs. J.J.M. Verhoek en PGD-voorzitter Drs. J.P.A. 
Gruijters, 
1996 of 1997.  
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Gé Meijnen, Vlaardingen, en Leo van Gelder, Schiedam. 

1849 Foto’s PGD-bestuur, 
augustus 1998. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Michael Kooren, Utrecht. 

1850 Foto’s PGD-bestuur in Nederlands Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
2000. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Eveline Renaud (1954), Amsterdam. 

1851 Foto Mr. Marja Caroline (Marja) Guijt (1962), 
circa 2002. 

 
1852-1867 Foto’s van PGD-medewerkers en PGD-secretariaat, 

1989–2000.         16 omslagen 
 
1852 Foto PGD-secretariaat (exterieur), Schiedam, 
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ongedateerd. 
1853 Dia’s van het PGD-secretariaat (exterieur), Schiedam, 

1989. 
1854 Foto’s PGD-medewerkers op secretariaat, Schiedam, 

1989. 
1855 Foto’s (plus negatieven) PGD-medewerkers op secretariaat, Schiedam, 

1990–1991 
1856 Foto’s PGD-medewerkers in distilleerderij Nolet, Schiedam, 

26 maart 1992. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Henk Vos, Schiedam. 

1857 Foto’s PGD-medewerkers in de sneeuw op de Lange Haven, Schiedam,  
circa 1993. 

1858 Foto’s PGD-medewerkers in Museummolen De Nieuwe Palmboom, Schiedam, 
1993. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Theo Meijer, Den Haag. 

1859 Foto’s PGD-medewerkers in slijterij, Schiedam, 
17 mei 1995. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Leo van Gelder, Schiedam. 

1860 Foto kantoorpand Lange Haven 57, Schiedam, 
1972. 

1861 Foto’s PGD-medewerkers op secretariaat, Schiedam, 
mei 1996. 

1862 Foto PGD-medewerkers in Nederlands Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
17 juli 1996. 

1863 Pasfoto’s PGD-medewerkers, 
juni 1997. 

1864 Foto’s PGD-medewerkers buiten voor secretariaat, Schiedam, 
augustus 1998. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Michael Kooren, Utrecht. 

1865 Foto’s PGD-medewerkers in Nederlands Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
2000. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Eveline Renaud (1954), Amsterdam. 

1866 Foto’s PGD-medewerkers op secretariaat, Schiedam, 
2000. 

1867 Foto’s (plus negatieven) buitenschilderwerk secretariaat Westmolenstraat 2 
(Lange Haven 127), Schiedam, 
2000. 

 
1868-1870 Fotoboekbladen PGD-medewerkers, PGD-secretariaat en PGD-personeelsactiviteiten, 

1985–1991.         3 omslagen 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. Op elk 
van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. 
 
1868 1985–1987 
1869 1988–1990 
1870 1991 
 

1871-1875 Foto’s en fotoboekbladen van PGD-personeelsactiviteiten en –excursies, 
1992–2000.         5 omslagen 
 
1871 Foto’s excursie naar Scheveningen, 

15 juli 1992. 
1872 Fotoboekbladen excursie naar Nationaal Jenevermuseum Hasselt (België), 

13 oktober 1994. 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van een fotoboek of fotoalbum. 
Op elk van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. 
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1873 Foto’s (plus negatieven) personeelsdag, 
21 november 1995. 

1874 Foto’s (plus negatieven) excursie naar Durbuy (België) ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van PGD, 
27 en 28 september 1996. 

1875 Foto’s excursie naar Nijmegen, 
2000.  
 

1876-1879 Foto’s van openbare vergaderingen van PGD, 
1990–1996.         4 omslagen 
 
1876 Foto 83e openbare vergadering ten kantore van de SER, Den Haag, 

31 mei 1990. 
Zie ook inv. nr. 309. 

1877 Foto’s 87e openbare vergadering ten kantore van de SER, Den Haag, 
22 mei 1992. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Theo Meijer, Den Haag. Zie ook inv. nr. 313. 

1878 Foto’s 89e openbare vergadering ten kantore van de SER, Den Haag, 
19 mei 1993. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Theo Meijer, Den Haag. Zie oom inv. nr. 315. 

1879 Foto’s 95e openbare vergadering ten kantore van Bacardi-Martini N.V., Gouda, 
23 mei 1996. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Joop Dorst, Gouda. Zie ook inv. nr. 321. 

 
1880-1883 Foto’s van bijeenkomsten van de Gedistilleerdsociëteit, 

1988–1994.         4 omslagen 
 
1880 Foto’s bijeenkomst  Gedistilleerdsociëteit, 

15 april 1988. 
1881 Foto’s bijeenkomst Gedistilleerdsociëteit, 

20 september 1988. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Capital Press & Photo Service B.V., Amsterdam. 

1882 Foto’s bijeenkomst Gedistilleerdsociëteit, 
circa 1990. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door André Bijkerk, Rijswijk/Zoetermeer. 

1883 Foto’s bijeenkomst Gedistilleerdsociëteit ten kantore van de Nederlandse 
Gedistilleerdunie (NGU), Utrecht, 
8 november 1994. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Fotobureau ’t Sticht, Utrecht. 

 
1884-1892 Foto’s en fotoboekbladen van jubilea en afscheidsrecepties van bestuursleden en 

medewerkers van VGD en PGD, 
1956–2000.         9 omslagen 
 
1884 Fotoboekbladen afscheid van Mr. Johan Alexander van Lanschot Hubrecht 

(1910-2000) in diens hoedanigheid als VGD-secretaris, Schiedam, 
2 januari 1956. 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van een fotoboek of fotoalbum. 
Op elk van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. 

1885 Foto’s van het 25-jarig jubileum van Mr. J. van Winkelhof in dienst van VGD en 
PGD, Schiedam, 
12 mei 1967. 

1886 Foto’s van het 25-jarig jubileum van J.J. van Linden van den Heuvell in dienst 
van VGD en PGD, Schiedam, 
17 november 1967. 

1887 Foto jubileumreceptie van PGD-medewerker L. Maljaars, 
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augustus 1981. 
1888 Foto’s afscheidsreceptie van Hendrik (Henk) van Geem (1920-2001) in diens 

hoedanigheid als PGD-secretaris, alsmede van PGD-medewerkers Dhr. ? 
Peereboom en Lodewijk (Lou) van den Berg (1920-2009), Schiedam, 
25 januari 1985. 

1889 Foto’s afscheid van Mr. Christiaan Frederik (Chris) van der Vlis (1943) in diens 
hoedanigheid als PGD-secretaris, Schiedam, 
1989. 

1890 Foto’s afscheid van Mr. Jozef Willem Nikolaas Maria (Joep) Stassen (1967) in 
diens hoedanigheid als medewerker juridische zaken PGD, 
2000. 
N.B. Stassen keerde in juni 2004 terug als secretaris van de CG/PD. 

1891 Foto’s (plus negatieven) afscheid van Margreet Planije-Louis in haar 
hoedanigheid als administratief medewerkster PGD, 
2000. 

1892 Foto’s (plus negatieven) afscheid van Annet Hage in haar hoedanigheid als 
medewerkster public relations PGD, 
25 september 2000. 

 
1893-1917 Foto’s en fotoboekbladen van bijeenkomsten en aangelegenheden welke werden 

bijgewoond door secretaris en/of voorzitter van VGD en PGD, 
1952–1999.         25 omslagen 
 
1893 Fotoboekbladen diverse gelegenheden, 

1952–1971. 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. 
Op elk van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. Het betreft o.a. foto’s van het 25-jarig 
jubileum van de Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken 
(FAVAD) te Utrecht (15 oktober 1954), de onthulling van een gedenkplaat voor VGD-voorzitter 
N.F. van Moorsel te Schiedam (eind 1954), het 50-jarig jubileum van de Nederlandse Bond van 
Slijters (1955), de oprichting van de Drawij-Stichting te Schiedam (7 oktober 1955), de opening 
van het Nationaal Gedistilleerdmuseum te Schiedam (8 juni 1966), de afscheidsreceptie van Mr. 
Dr. P.J. Witteman als voorzitter van het PGD te ’s-Gravenhage (17 december 1966), het bezoek 
van Prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven aan het Nationaal Gedistilleerdmuseum te 
Schiedam (20 december 1966) en de opening van het bondsbureau van de Verenigde 
Nederlandse Slijters (VNS) te Amsterdam (21 oktober 1970). 

1894 Fotoboekbladen van internationale bijeenkomsten, 
1958–1963. 
N.B. Het betreft bladen die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van fotoboeken of fotoalbums. 
Op elk van deze bladen zijn één of meer foto’s geplakt. 

1895 Foto van PGD-secretaris Mr. J. van Winkelhof in gezelschap van de 
Schiedamse burgemeester Mr. J.W. Peek tijdens een receptie ter gelegenheid 
van het 55-jarig jubileum van L.L.J.M. Melchers (1897-1977) in dienst van 
distilleerderij P. Melchers, Schiedam, 
2 juli 1967. 

1896 Foto van PGD-secretaris Mr. J. van Winkelhof en PGD-adjunct-secretaris J.J. 
van Linden van den Heuvell bij een bezoek aan N.V. Amsterdamsche 
Likeurstokerij 't Lootsje der Erven Lucas Bols in gezelschap van enkele 
vertegenwoordigers der Canadese gedistilleerdindustrie, Amsterdam, 
19 mei 1969. 

1897 Foto’s opening kantoor van de Verenigde Nederlandse Slijters (VNS), 
Amsterdam, 
21 oktober 1970. 

1898 Foto’s van PGD-secretaris Mr. J. van Winkelhof op de afscheidsreceptie van F. 
van Slooten in diens hoedanigheid als hoofdredacteur van het tijdschrift 
Gedistilleerd, wijn, bier en frisdranken van uitgeverij Misset, Doetinchem, 
13 november 1970. 
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1899 Foto van PGD-voorzitter J.P. Coebergh en PGD-secretaris Mr. J. van Winkelhof 
op de afscheidsreceptie van J. Noord in diens hoedanigheid als voorzitter van 
de Verenigde Nederlandse Slijters (VNS), Amsterdam, 
15 januari 1975. 

1900 Foto afscheid J.P. Coebergh in diens hoedanigheid als voorzitter van De 
Verenigde Distillateurs, 
november 1975. 
N.B. Deze foto is gemaakt door Max Koot (1917-1991), Den Haag. 

1901 Foto’s van een Schiedamse delegatie onder leiding van de Schiedamse 
burgemeester Drs. R. Scheeres bij een bezoek aan het Nationaal 
Jenevermuseum Hasselt (België), 
1984. 

1902 Foto Mr. R.C. Basart in diens hoedanigheid als vice-voorzitter PGD bij de 
overhandiging van rapporten over herstructurering van accijnswetgeving en 
accijnsdruk op gedistilleerde dranken aan de Minister van Landbouw en Visserij 
Ir. G.J.M. Braks, Den Haag, 
4 februari 1986. 
N.B. Zie ook inv. nrs. 842–843. 

1903 Foto van PGD-voorzitter Drs. J.P.A. Gruijters en PGD-secretaris Mr. Chr.F. van 
der Vlis in gezelschap van de Schiedamse burgemeester Drs. R. Scheeres, 
voorzitter Mr. A.F.A. van Velzen van het Comité Schiedamse Brandersknecht 
en beeldhouwer Hans van der Plas bij het beeld De brandersknecht, Schiedam, 
juli 1987. 
N.B. De foto is gemaakt door Ruud van der Linden (Amsterdam) ten behoeve van een artikel van 
Stan Huygens (pseudoniem van journalist Thomas Lepeltak) in De Telegraaf van 17 juli 1987. 
Voor het betreffende artikel werd echter een andere foto uit dezelfde serie gebruikt. Het beeld De 
brandersknecht, vervaardigd door beeldend kunstenaar Frits Henderickx (1919-2009) in opdracht 
van het Comité Schiedamse Brandersknecht, was in 1985 op de hoek van de Lange en de Korte 
Haven in Schiedam geplaatst. In 1987 kreeg beeldend kunstenaar J.D.M. (Hans) van der Plas 
(1925-1991) van het genoemde comité opdracht om een tweede beeld te vervaardigen, ditmaal 
voorstellende een zakkendrager. Dit beeld werd in september 1987 geplaatst bij de Nieuwe Sluis 
in Schiedam. 

1904 Foto van PGD-voorzitter Drs. J.P.A. Gruijters bij een bijeenkomst van het 
Genootschap voor Bols Corenwijn en Maatjesharing, 
juni 1988. 

1905 Foto van PGD-voorzitter Drs. J.P.A. Gruijters en de Schiedamse burgemeester 
Drs. R. Scheeres in het Nationaal Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
3 november 1988. 

1906 Foto van PGD-secretaris Mr. Chr.F. van der Vlis en Gert Paczensky bij de 
presentatie van het door laatstgenoemde geschreven boek Cognac, 
28 november 1988. 
N.B. Gert von Paczensky (1925-2014) was een culinair journalist uit Duitsland. Zijn boek Cognac 
(1984) verscheen in 1988 in een Nederlandse vertaling bij uitgeverij Atrium (Alphen aan den Rijn). 

1907 Foto’s nieuwjaarsreceptie PGD in Nationaal Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
4 januari 1989. 

1908 Foto’s inauguraties SVH meesterschenkers, 
februari 1990–februari 1992.  
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Henk Stevens, Breda. Zie ook inv. nr. 1737. 

1909 Foto’s van het door PGD georganiseerde symposium Samen sterk naar 2000, 
Ouwehand Congrescentrum, Rhenen, 
8 oktober 1990. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Ad Hupkes, Den Haag. Zie ook inv. nr. 1720. 

1910 Foto’s van PGD-secretaris Drs. J.J.M. Verhoek bij de uitreiking van 
gedistilleerdcertificaten in discotheek Alcazar, Puttershoek, 
24 maart 1994. 
N.B. Deze foto’s zijn gemaakt door Henk Stevens, Breda. 

1911 Foto’s opening Nederlands Gedistilleerd Museum, Schiedam, 
29 mei 1996.  
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N.B. Enkele van deze foto’s zijn gemaakt door Gé Meijnen, Vlaardingen. 
1912 Foto start van de actie Slijters verkopen Nederlands Gedistilleerd Museum, 

Schiedam, 
6 maart 1997. 

1913 Foto PGD-secretaris Drs. J.J.M. Verhoek in gezelschap van onbekende vrouw,  
juni 1997. 
N.B. Deze foto is gemaakt door Fotopersbureau Dijkstra B.V., Uithoorn, vermoedelijk in het kader 
van de zogenaamde Actie Proost. 

1914 Foto van het door PGD georganiseerde symposium Drank & Horecawet tijdens 
de Horecava, Amsterdam, 
5 januari 1998. 

1915 Foto’s van PGD-stand bij de herdenking van de Vrede van Munster, Binnenhof, 
Den Haag, 
5 juni 1998. 
N.B. Deze foto zijn gemaakt door T. Sun, Maarssen. Zie ook inv. nr. 1815. 

1916 Foto PGD-voorzitter Drs. J.P.A. Gruijters bij de overhandiging van het Arbo-
werkboek voor de frisdranken en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche aan 
algemeen directeur Arbeidsinspectie Drs. Ing. P.J. Huijzendveld, 
19 augustus 1999. 
N.B. Zie ook inv. nr. 760. 

1917 Foto’s (plus negatieven) van PGD-secretaris Drs. J.J.M. Verhoek bij de 
prijsuitreiking van de Grote Gedistilleerd Kwis, 
1 november 1999. 
N.B. Zie ook inv. nr. 1475. 
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OVERIGE ARCHIEVEN VAN PUBLIEKRECHTELIJKE ORGANISATI ES 
 
 

STICHTING RIJKSBUREAU VOOR DE VOEDSELVOORZIENING IN OORLOGSTIJD EN VOOR 
DE UITVOERING VAN DE LANDBOUWCRISISWET 1933 (RVO), SECTIE SPIRITUS 

 
 
1918 Stukken betreffende het opmaken van de spiritusbalans, 

1942–1946.         1 omslag 
 

1919-1921 Weekoverzichten van productie van spiritus en moutwijn door Nederlandse 
alcoholproducenten, 
1940–1946.         3 omslagen 
 
1919 9 september 1940–1 oktober 1942 
1920 1 oktober 1942–27 augustus 1944 
1921 1 juli 1945–30 september 1946 
 

1922 Weekoverzichten van productie van foezelolie door Nederlandse alcoholproducenten, 
15 november 1941–18 december 1944.     1 omslag 
 

1923 Rapport betreffende een nimmer gerealiseerde opschalings- en efficiëncyoperatie in de 
gedistilleerdbranche, 
september 1943.        1 omslag 
N.B. Bij deze operatie zouden uit het oogpunt van een efficiënte distributie veel distilleerderijen 
gedwongen worden tot sluiting of samenwerking met concurrenten. 
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OVERIGE ARCHIEVEN VAN PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATI ES 
 
 

BOND VAN DISTILLATEURS (EN LIKEURSTOKERS) IN NEDERLAND 
 
 

1924-1927 Correspondentieblad van den Bond van Distillateurs (en Likeurstokers) in Nederland, 
1917–1920.         4 banden 
N.B. Ingebonden jaargangen van een gedrukt tijdschrift, aanvankelijk voor de leden van de Bond van 
Distillateurs in Nederland, vanaf jrg. 2, nr. 8 (1 mei 1918) voor de leden van de Bond van Distillateurs en 
Likeurstokers in Nederland. Bekend is dat het Correspondentieblad ook in 1921-1924 is verschenen. Deze 
jaargangen ontbreken echter. Het Correspondentieblad bevat verslagen van bestuurs-, sectie- en 
algemene ledenvergaderingen, jaarverslagen, circulaires en ander verenigingsnieuws. Het 
Correspondentieblad bevat geen jaarrekeningen of andere financiële informatie betreffende activiteiten van 
de bond. Een deel van de inhoud van het Correspondentieblad bestaat voorts uit overgenomen berichten 
uit binnenlandse en buitenlandse kranten en tijdschriften. De ingebonden jaargangen bevatten geen 
advertenties; mogelijk hebben de tijdschriften echter oorspronkelijk omslagen gehad, die wel bedrukt 
waren met advertenties. 
 
1924 1917 (jrg. 1, 12 nummers) 
1925 1918 (jrg. 2, 20 nummers) 

N.B. Jrg. 2, nr. 20-23 (15 december 1918) bevat een lezing voor de algemene ledenvergadering 
getiteld Kartels en trusts van de Delftse hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde J.G.C. Volmer 
(1865-1935). 

1926 1919 (jrg. 3, 9 nummers) 
1927 1920 (jrg. 4, 12 nummers) 
 

1928 Uitgave (fotoboekje) ter herinnering aan de opening van het bondskantoor 
(secretariaat) te Schiedam, 
22 april 1919.         1 omslag 
 
 

DE VERE(E)NIGDE DISTILLATEURS 
 
 
1929 Jaarverslagen, 

1941, 1951-1952, 1955-1956, 1958, 1960-1966.    1 omslag 
N.B. Bevat tevens kwartaalverslagen van het 2e en 4e kwartaal 1952. 
 

1930-1932 Notulen, 
1948–1954, 1958–1968, 1976–1981.     3 omslagen 
N.B. Zeer incompleet. 
 
1930 november 1948–juni 1954 
1931 oktober 1958–maart 1968 
1932 juli 1976–januari 1981 
 

1933 Stukken betreffende een door de regering voorgenomen maar niet doorgevoerde 
accijnsverlaging per 1 januari 1940, 
november 1938–juni 1939.       1 omslag 
 

1934 Prijslijsten en prijscouranten, 
1935–1960.         1 omslag 
 

1935 Statuten en reglementen en ledenlijsten, 
1960–1965.         1 band 
N.B. Losbladig systeem in ringband met handgeschreven mutaties en aanvullingen. 
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1936 Leden- en grossierslijsten, 
1952–1962.         1 omslag 
N.B. Lijsten gedateerd 15 februari 1952, 30 mei 1953, 19 januari 1956, 25  juli 1958 en november 1962. 
De lijsten bevatten ook een overzicht van leden van de Nevedil. Laatstgenoemde vereniging was in 1926 
en bloc toegetreden tot (geassocieerd met) de vereniging De Verenigde Distillateurs en ging uiteindelijk in 
1960 hierin op. 
 

1937 Aantekeningen betreffende leden- en grossierslijsten door de VGD en het PGD, 
1949–1965.         1 omslag 
 

1938 Rapport inzake de structuur en de rentabiliteit van de gedistilleerdindustrie door Bureau 
G.J. Teppema (Den Haag), 
20 juli 1962.         1 omslag 
N.B. Vertrouwelijk rapport vermoedelijk vervaardigd door drs. P.M. Pauw in opdracht van de vereniging De 
Verenigde Distillateurs. 
 

1939-1949 Circulaires en andere uitgaande stukken ten behoeve van leden, 
1946–1968, 1973–1981.       11 omslagen 
N.B. Stukken uit de perioden 1926-1945, 1969-1972 en 1982-1991 ontbreken; in overige stukken zijn grote 
hiaten aanwezig. 
 
1939 januari 1946–december 1950 
1940 januari 1951–december 1952 
1941 februari 1953–december 1957 
1942 januari 1958–november 1959 
1943 januari 1960–oktober 1961 
1944 maart 1962–december 1963 
1945 januari 1964–december 1964 
1946 april 1965–november 1966 
1947 februari 1967–december 1968 
1948 oktober 1973–december 1977 
1949 mei 1978–januari 1981 
 
 

CENTRAAL VERBOND VAN DISTILLATEURS EN LIKEURSTOKERS (CEVEDIL) 
 
 
1950 Statuten en reglementen, 

juli 1953–november 1954.        1 omslag 
 

1951 Ledenlijsten, 
15 mei 1953, 23 maart 1954.       1 omslag 
 

1952 Jaarverslagen, 
1953–1955.          1 omslag 
 

1953 Jaarrekeningen, 
1953–1956.         1 omslag 
 

1954  Notulen en overige vergaderstukken van bestuur en algemene ledenvergadering, 
maart 1953–september 1956.      1 omslag 
 

1955-1956 Stukken betreffende de fusie met de Unie van Distillateurs en Likeurstokers tot de 
Algemene Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (AVDL), 
1953–1957.         2 omslagen 
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1955 januari 1953–mei 1956 
1956 juni 1956–januari 1957 
 

1957-1958 Correspondentie met bestuursleden, 
1953–1957.         2 omslagen 
 
1957 januari 1953–december 1954 
1958 januari 1955–januari 1957 
 

1959-1960 Stukken betreffende de Commissie van Overleg met het Bedrijfsleven inzake het 
Alcoholvraagstuk, voornamelijk betreffende een partiële wijziging van de Drankwet, 
1953–1956.         2 omslagen 
 
1959 oktober 1953–december 1954 
1960 januari 1955–juni 1956 
 

1961 Correspondentie met voorzitter C.P. van Lede (N.V. Blankenheym & Nolet’s 
Distilleerderij, Rotterdam), 
januari 1953–december 1956.      1 omslag 
 

1962 Stukken betreffende de totstandkoming van de Drawij-voorwaarden in overleg met de 
Unie van Distillateurs en Likeurstokers, De Verenigde Distillateurs, de Nederlandse 
Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers (Nevedil) en de Federatie van 
Slijtersorganisaties in Gedistilleerd, Wijn en Andere Dranken, 
maart 1954–juli 1956.        1 omslag 
 

1963 Correspondentie met Bedrijfschap Horeca, Centraal Gedistilleerdbureau (CGB), 
Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken 
(FAVAD), Accountantsbureau Jonkers & de Jong, PGD en SER, 
januari 1953–oktober 1956.       1 omslag 
 

1964 Stukken betreffende nimmer gerealiseerde publiekrechtelijke verordeningen inzake de 
beperking van het cadeaustelsel, 
februari 1953–juni 1956.       1 omslag 
N.B. Het betreft de VGD-Ontwerpverordening cadeauverbod bij verkoop van gedistilleerde dranken en de 
PGD-Ontwerpverordening houdende regeling ter zake van het aanbieden van geschenken bij de verkoop 
van gedistilleerde dranken aan wederverkopers. 
 

1965-1968 Correspondentie met leden, 
december 1952–februari 1957.      4 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
1965 C.V. H.B. de Beer Anno 1770 (Amsterdam) – Koninklijke Distilleerderij en 

Likeurfabriek J.G. Cooymans  & Zoon N.V. (‘s-Hertogenbosch) 
1966 Koninklijke Likeurstokerij, Distilleerderij en Advocaatfabriek fa. A. Dikkers  v/h  

Gebr. Stibbe (Hoogeveen) – Hulstkamp  & Zoon & Molijn N.V. (Rotterdam) 
1967 Herman Jansen  N.V. (Schiedam) – Fa. Prinsen  & Van Dijk h.o.d.n. 

Advocaatfabriek en Distilleerderij Gele Rijder (Deventer) 
1968 Wilh. Richters ’ Wijnhandel C.V. (‘s-Gravenhage) – Van Zuylekom ’s 

Distilleerderij Anno 1684 N.V. (Amsterdam) 
 
 

ALGEMENE VERENIGING VAN DISTILLATEURS EN LIKEURSTOKERS (AVDL) 
 
 
1969 Jaarverslagen, 
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1963–1966.         1 omslag 
 

1970 Ledenlijsten en stukken betreffende contributieheffing door PGD, 
oktober 1956–april 1976.       1 omslag 
N.B. Reeks zeer incompleet. Bevat ledenlijsten gedateerd 20 oktober 1956, 1 april 1958, 31 maart 1960, 
30 september 1966, 11 november 1970, 1 januari 1971 en 23 januari 1974. 
 

1971 Notulen en overige vergaderstukken van bestuur en algemene ledenvergadering, 
juli 1957–augustus 1978.       1 omslag 
N.B. Reeks zeer incompleet. Bevat notulen van algemene ledenvergaderingen van 25 mei 1962, 18 juni 
1964, 22 juni 1965, 19 juni 1966, 29 juni 1967 en 29 oktober 1976. Bevat tevens verslag van de 
Werkgroep Herstructurering, februari 1978. 
 

1972 Rapport van een onderzoek naar de mogelijkheden van een public relationscampagne 
ten behoeve van de (Algemene) Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers, 
uitgevoerd in de periode van 1 februari–7 juli 1977 door Beauchez B.V. (Den Haag), 
1977. 1 omslag 
N.B. Dit onderzoek werd gefinancierd met gelden afkomstig van de Centrale Vereniging voor de Handel in 
Gedistilleerd en Andere Alcoholhoudende Dranken (CVG) (zie inv. nrs. 2179). 
 
 

VERENIGING NEDERLANDSE GEDISTILLEERDUNIE (NGU) 
 
 

1973-1982 Notulen en overige vergaderstukken van bestuur en algemene ledenvergadering, 
1990-2002.         10 omslagen 
 
1973 oktober 1990–december 1992 

N.B. Stukken uit 1990 en 1991 op naam van NGU / Algemene Vereniging van Distillateurs en 
Likeurstokers (AVDL).  

1974 1993–1994 
1975 1995 
1976 1996 
1977 1997 
1978 1998 
1979 1999 
1980 2000 
1981 januari 2001–november 2001 
1982 december 2001–september 2002 
 

1983-1988 Notulen en overige vergaderstukken van de Werkgroep Voorlichting, 
1991, 1994-2001.        6 omslagen 
 
1983 mei 1991, mei 1994–november 1996 
1984 1997 
1985 1998 
1986 1999 
1987 2000 
1988 2001 
 

1989 Notulen en overige vergaderstukken van de Werkgroep Definities, 
februari 1985–maart 1987, november 1991.     1 omslag 
N.B. Overige stukken van deze werkgroep ontbreken. Deze werkgroep stond in nauw overleg met de 
Commissie Warenwetgeving en Definities van het PGD (zie inv. nrs. 729–735). 
 

1990 Notulen van de Werkgroep Fiscale Zaken, 
februari 1992.         1 omslag 
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N.B. Overige stukken van deze werkgroep ontbreken. 
 

1991 Notulen en overige vergaderstukken van de Sectie Zwak-Gedistilleerd, 
juni 1992–december 1995.       1 omslag 
N.B. Overige stukken van deze sectie ontbreken. 
 

1992 Stukken betreffende contributieheffing, 
februari 1997–maart 2001.       1 omslag 
 

1993-1997 Correspondentie met bestuur, met individuele leden, met Productschap voor 
Gedistilleerde Dranken en met overige organisaties en instanties, 
1991–2004.         5 omslagen 
 
1993 1990–1993 
1994 1994–1995 
1995 1996–1997 
1996 1998–2000 
1997 2001–2004 
 

1998 Ledenlijsten en organisatieoverzichten, 
april 1994–januari 2001.       1 omslag 
 

1999 Jaarverslagen, 
1994, 1996.         1 omslag 
 

2000 Jaarrekeningen, 
1996, 1998, 2000–2003 (eerste helft).     1 omslag 
 

2001 Informatiebulletins en nieuwsbrieven, 
januari 1991–mei 1995.       1 omslag 
N.B. Informatiebulletin 1991, nr. 2 ontbreekt. 
 

2002 Statistiekkaartjes, 
1992, 1994.         1 omslag 
N.B. Jaarlijkse uitgave onder auspiciën van NGU, enigszins vergelijkbaar met PGD-uitgave Jaarcijfers 
gedistilleerd (zie inv. nr. 61). Vermoedelijk slechts driemaal verschenen. Editie 1993 ontbreekt. 
 

2003 Uitgaven Nederlands gedistilleerd : een springlevende traditie door Willem Verstraaten 
(1e en 2e druk 1992), de Engelse vertaling Dutch spirits : a tradition that’s full of life 
(1993) en Atlas van het Nederlands gedistilleerd : actualiteit en historie van een 
nationaal cultuurprodukt door Willem Verstraaten (1e en 2e druk 1995), 
1992–1995.         1 omslag 
 

2004 Stukken betreffende de Stichting Vrienden van de NGU in oprichting, 
april 2000–september 2001.      1 omslag 
 

2005 Foto’s en dia’s van NGU-secretaris/directeur Mr. R.C. (Rob) Basart, 
circa 1995.         1 omslag 
N.B. De dia’s zijn vervaardigd door fotograaf Ben de Vries (Haarlem). 
 

2006 Foto’s en negatieven bestemd voor NGU-uitgaven, 
1992–1995.         1 omslag 
N.B. De foto’s en negatieven zijn vervaardigd door fotograaf Dick Weisz (Delft). 
 

2007 Foto’s en negatieven van presentatie van NGU-uitgave Nederlands gedistilleerd : een 
springlevende traditie tijdens de vakbeurs Delivin, 
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27–28 september 1992.       1 omslag 
N.B. De zwartwitfoto’s zijn vervaardigd door Fotobureau Dijkstra (Uithoorn). De fotograaf van de 
kleurenfoto’s en negatieven daarvan is onbekend. 
 
 

VERENIGING VAN IMPORTEURS VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN (VI OF VIGD) 
 
 

2008-2022 Notulen en overige vergaderstukken van bestuur en algemene ledenvergadering,  
1948–1978, 1983–1985, 1988–2001.      15 omslagen 
N.B. Stukken uit de perioden 1979–1982 en 1985–1988 ontbreken; de overige stukken van vóór 1991 
bevatten grote hiaten. 
 
2008 december 1948–november 1957 

N.B. Stukken uit 1948–1950 op naam van de Sectie Import Gedistilleerd en Likeuren. 
2009 maart 1958–maart 1965 
2010 januari 1966–december 1971 
2011 januari 1972–december 1975 
2012 januari 1976–december 1978 
2013 januari 1983–december 1983 
2014 januari 1984–november 1984 
2015 januari 1985–februari 1985 
2016 november 1988, september 1990, februari–november 1991 
2017 februari 1992–november 1993 
2018 januari–oktober 1994 
2019 januari–december 1995 
2020 januari–november 1996 
2021 februari 1997–december 1998 
2022 februari 1998–december 2001 
 

2023-2028 Correspondentie met bestuur, met individuele leden, met Productschap voor 
Gedistilleerde Dranken en met overige organisaties en instanties, 
1988–2002.          6 omslagen 
 
2023 januari 1988–december 1991 
2024 januari 1992–december 1993 
2025 februari 1994–december 1995 
2026 januari–december 1996 
2027 februari 1997–november 1999 
2028 januari 2000–november 2002 
 

2029 Overzichtslijsten samenstelling dagelijks en algemeen bestuur, 
oktober 1987–maart 1999.       1 omslag 
 

2030 Jubileumuitgave 1950–2000 : 50 jaar Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde 
Dranken door Mr. R.J.B. Wallast Groenewoud, 
2000.          1 omslag 
 

2031 Vertrouwelijke cijfers en gegevens betreffende invoer van gedistilleerde dranken en 
contributieheffing uitgesplitst naar importeur, 
februari 1959–september 1981.      1 omslag 
N.B. Reeks incompleet. Uit de aanwezige stukken kunnen cijfers en gegevens worden ontleend voor de 
kalenderjaren 1957 en 1958, voor de gebroken boekjaren (april-maart) 1963/1964–1965/1966 en 
1968/1969–1974/1975, voor het tweede kwartaal van 1976 en voor de periode juli 1980–juni 1981. 
 

2032 Correspondentie en overige stukken betreffende contributieheffing door VGD en PGD, 
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december 1951–maart 1973.       1 omslag 
Bevat ledenlijsten gedateerd 11 februari 1954, maart 1954, 5 april 1955, mei 1957, februari 1959, mei 
1961 en februari 1963, merendeels voorzien van handgeschreven correcties en aanvullingen. 
 

2033 Stukken betreffende contributieheffing door PGD, 
mei 1974–oktober 1981. 
 
 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE IMPORTEURS EN PRODUCENTEN VAN 
GEDISTILLEERDE DRANKEN (VIP) 

 
 

2034-2045 Notulen en overige vergaderstukken van dagelijks bestuur, algemeen bestuur en 
algemene ledenvergadering,  
2001–2012.         12 omslagen 
 
2034 december 2001–april 2002 
2035 mei–november 2002 
2036 januari–november 2003 
2037 januari–november 2004 
2038 februari–december 2005 
2039 maart–november 2006 
2040 maart–december 2007 
2041 januari–november 2008 
2042 maart 2009 
2043 juni–november 2009 
2044 mei–oktober 2010 
2045 januari 2011–april 2012 
 

2046-2047 Notulen van en stukken betreffende de Commissie Public Affairs (PA), 
2002-2007.         2 omslagen 
 
2046 januari 2002–december 2003 
2047 januari 2004–augustus 2007 
 

2048-2049 Notulen van en stukken betreffende de Commissie Ready To Drink (RTD), 
2002–2004.         2 omslagen 
 
2048 april 2002–november 2002 
2049 januari 2003–juni 2004 
 

2050-2051 Notulen van en stukken betreffende de Sectie Nederlands Gedistilleerd, 
2002–2004, 2007-2012.       2 omslagen 
 
2050 april 2002–september 2004 
2051 maart 2007–april 2012 
 

2052 Notulen van en stukken betreffende de Werkgroep Voorlichting van de Sectie 
Nederlands Gedistilleerd, 
februari 2001–februari 2004.       1 omslag 
 

2053 Notulen van en stukken betreffende de (ad hoc) Werkgroep Branchesamenwerking, 
juli 2003–januari 2004.       1 omslag 
 

2054 Notulen van en stukken betreffende de (ad hoc) Commissie Museum, 
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oktober 2002.         1 omslag 
 

2055 Stukken betreffende oprichting en statutenwijziging, 
november 2001–september 2004.      1 omslag 
 

2056 Ledenlijsten, 
januari 2002–september 2003.      1 omslag 
 

2057 Uittreksels Kamer van Koophandel, 
januari 2002–september 2009.      1 omslag 
 

2058 Stukken betreffende een door de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW 
(AWVN) uitgevoerde enquête naar de werkgelegenheidseffecten in de 
gedistilleerdbranche ten gevolge van de accijnsverhoging van 1 januari 2003, 
maart 2004–augustus 2004.       1 omslag 
 

2059-2066 Correspondentie met bestuur, met individuele leden, met Productschap voor 
Gedistilleerde Dranken en met Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken 
en met overige organisaties en instanties, 
2001–2010.         8 omslagen 
 
2059 december 2001–juli 2002 
2060 augustus 2002–december 2002 
2061 januari 2003–juli 2003 
2062 augustus 2003–december 2003 
2063 januari 2004–mei 2004 
2064 juni 2004–december 2004 
2065 januari 2005–december 2007 
2066 februari 2008–december 2010 
 

2067 Jaarrekeningen en accountantsverklaringen, 
2001–2012.         1 omslag 
N.B. Eerste boekjaar van 11 december 2001 t/m 31 augustus 2002; vervolgens twee boekjaren van 1 
september t/m 31 augustus; daarna een boekjaar van 1 september 2004 t/m 31 december 2005; tenslotte 
boekjaren die samenvallen met kalenderjaren. 
 

2068-2070 Circulaires ten behoeve van leden, 
2002–2004.         3 omslagen 
 
2068 februari 2002–juli 2002 
2069 september 2002–augustus 2003 
 N.B. Circulaire nr. 14 ontbreekt of bestaat niet. 
2070 september 2003–september 2004 
 N.B. Circulaire nr. 24 ontbreekt of bestaat niet. 
 

2071-2074 Stukken betreffende de website www.drinkwijzer.info en de voorlichtingscampagne 
Smaak verschilt, alcohol niet, 
2006–2011.         4 omslagen 
N.B. Zowel de website als de campagne werden grotendeels gefinancierd door de Commissie 
Gedistilleerd van het Productschap Dranken. De campagne, ontworpen door het reclamebureau Have B.V. 
(Rotterdam), werd in april 2008 gelanceerd. 
 
2071 juni 2006–december 2007 
2072 februari 2008–juni 2008 
2073 juli 2008–juni 2009 
2074 september 2009–februari 2011 
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2075 Stukken betreffende de voorlichtingscampagne De Drinkwijzer drieling, 

2013  .        1 omslag 
 
 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GROOTHANDELAREN IN GEDISTILLEERD EN LIKEUREN 
(GROHAD) 

 
 

2076-2077 Jaarverslagen, 
1948–2003.         2 omslagen 
 
2076 1948–1972, 1974–1982, 1984–1987, 1990 
2077 1999–2003 
 

2078-2082 Circulaires, 
1946–2005.         5 omslagen 
 
2078 juni 1946–oktober 1954  
2079 maart 1955–mei 1964 
2080 juni 1965–december 1978 
2081 augustus 1979–november 1994 
2082 juni 1995–december 2005 
 

2083-2085 Jaarrekeningen, 
1974–2003.         3 omslagen 
 
2083 1974, 1978–1986 
2084 1987–1994 
2085 1995–2000, 2002–2003 
 

2086-2087 Begrotingen, 
1975–2005.         2 omslagen 
 
2086 1975, 1979–1987, 1991–1992 
2087 1993, 1995, 1997–1998, 2000, 2002–2005 
 

2088 Lijsten van erkende groothandelaren in gedistilleerd en likeuren, 
september 1951–oktober 1959.      1 omslag 
N.B. De eerste drie edities van deze gedrukte lijst verschenen officieel onder auspiciën van de 
Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren. Latere edities verschenen onder auspiciën van 
de GROHAD. In totaal verschenen zeven edities van deze lijst, die vanaf de 2e editie (1 augustus 1952) 
naar de kleur van het omslag werd aangeduid als de “groene lijst”. Na intrekking van het 
Erkenningsreglement groothandelaren in en importeurs van gedistilleerde dranken door het PGD (1961) 
besloot de GROHAD deze handzame uitgave te continueren, zij het onder de nieuwe noemer ledenlijst 
(zie inv. nrs. 2089–2092). 
 

2089-2092 Ledenlijsten, 
1962–1998.         4 omslagen 
 
2089 1 juli 1962, 1 juli 1966, 1 maart 1970, 1 januari 1975–1 januari 1977 

N.B. De ledenlijsten t/m 1970 zijn in gedrukte vorm, de ledenlijsten van na die datum zijn in 
gefotokopieerde vorm. De gedrukte ledenlijsten hadden een groen omslag en kunnen worden 
beschouwd als een voortzetting van de lijst van erkende groothandelaren in gedistilleerd en 
likeuren (zie inv. nr. 2078). 

2090 1 januari 1978, 31 december 1978, 22 mei 1979, 1 januari 1980 
2091 1 januari 1981–1 januari 1987 
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2092 14 september 1989, 26 maart 1993, 12 januari 1996, 6 januari 1998 
 

2093-2094 Correspondentie inzake mutaties en opzeggingen, 
1979–2005.         2 omslagen 
 
2093 juli 1979–oktober 1993 
2094 juli 1994–oktober 2005 
 

2095 Ledencartotheek, 
1979–1994.         1 pak 
N.B. De cartotheek is geordend op vestigingsplaats. De cartotheek is aangelegd kort nadat het GROHAD-
secretariaat werd ondergebracht bij de Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en 
Groothandelaren in Dranken (BBM) en is bijgehouden tot 1994, toen de ledenadministratie werd 
geautomatiseerd. In 1990 vond een opschoning van de cartotheek plaats, wat inhield dat nieuwe 
systeemkaarten werden aangemaakt voor de ondernemingen die op dat moment lid waren van de 
GROHAD. Van een behoorlijk aantal ondernemingen zijn dus twee kaarten aanwezig. Ondernemingen 
waarvan de naam of vestigingsplaats is veranderd zijn eveneens op meer dan één plek in de cartotheek 
terug te vinden. Op de meeste kaarten is niet veel meer aangetekend dan naam en adres van de 
onderneming alsmede of de onderneming tevens lid was van de BBM. 
 

2096-2100 Vergaderstukken, 
1999–2005.         5 omslagen 
 
2096 januari–december 1999 
2097 januari–november 2000 
2098 januari–december 2001 
2099 maart 2002–november 2003 
2100 mei 2004–december 2005 
 

2101-2102 Stukken betreffende het Erkenningsreglement groothandelaren in en importeurs van 
gedistilleerde dranken en het (nimmer van kracht geworden) Vestigingsbesluit voor de 
groothandel in gedistilleerde dranken, 
1955–1961.         2 omslagen 
N.B. Deze stukken zijn grotendeels afkomstig uit het archief van het PGD. 
 
2101 juli 1955–juni 1959 
2102 januari 1960–juni 1961 
 

2103-2104 Correspondentie, 
1943–2004.         2 omslagen 
 
2103 februari 1943–oktober 1965 
N.B. Stukken uit 1943–1951 op naam van de Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren. 
2104 januari 1992–maart 2004 
 

2105 Stukken betreffende samenwerking met de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in 
Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (VGAAD) / Vereniging Drankenhandel 
Nederland (VDN) en de SlijtersUnie, 
november 1999–augustus 2003.      1 omslag 
N.B. De VGAAD (waarvan de naam na een statutenwijziging in februari 2000 gewijzigd werd in VDN) 
behartigde de belangen van Nederlandse slijterijketens. Het merendeel van deze slijterijketens was gelieerd  
aan supermarktorganisaties. De SlijtersUnie behartigde de belangen van zelfstandige slijters in het midden- 
en kleinbedrijf in Nederland (mkb-slijterijen). 
 

2106 Stukken betreffende het voornemen van de distilleerderijen Bols, De Kuyper en UTO tot 
oprichting van een gezamenlijke bottelarij (Avandis C.V. Zoetermeer), 
juni 1999–maart 2000.       1 omslag 
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2107 Stukken betreffende een statutenwijziging, 
augustus 1999–januari 2003.      1 omslag 
 

2108 Uittreksels Kamer van Koophandel, 
juli 1995–januari 2005.       1 omslag 
N.B. Het betreft uittreksels gedateerd 18 juli 1995, 25 januari 2001, 23 juli 2002, 16 augustus 2002, 9 
december 2002, 21 januari 2003 en 7 januari 2005. 
 

2109 Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Stichting Platform Verkoop 
Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD), 
december 1999–augustus 2005.      1 omslag 
 
 

STICHTING ONDERWIJS VAKBEKWAAMHEID VOOR DE GROOTHANDEL IN GEDISTILLEERD 
EN LIKEUREN 

 
 

2110-2111 Register van geslaagden voor het vakdiploma groothandel in gedistilleerd en likeuren, 
1951–1961.         2 banden 
 
2110 28 maart 1951–28 april 1960 
2111 2 mei 1961 
 

2112 Cursus vakbekwaamheid groothandel in gedistilleerd en likeuren verzorgd door het 
Instituut voor Middenstandsvakonderwijs in Nederland (VAKO) uit Zaltbommel, 
 1951–1961.         1 ringband 
N.B. Deze cursus bestond uit 30 gedrukte lessen plus examenoefeningen die cursisten per post kregen 
toegezonden. De lessen zijn niet gedateerd. Vermoedelijk zijn de meeste lessen begin jaren vijftig gedrukt. 
 

2113 Liquidatierekening 1978, 
januari 1979.         1 omslag 

 
 

DRAWIJ-STICHTING 
 
 
2114 Verslag van de bespreking na het verlijden van de stichtingsakte, notulen van 

bestuursvergaderingen, 
7 oktober 1955–30 september 1959.     1 band 
 

2115-2118 Notulen en overige vergaderstukken van bestuur, 
1955–1968.         4 omslagen 
 
2115 oktober 1955–december 1956 
2116 januari–december 1957 
2117 januari–december 1958–1959 
2118 januari 1960–december 1968 
 

2119-2124 Jaarrekeningen, 
1956–1984.         6 omslagen 
 
2119 1956–1960 
2120 1961–1965 
2121 1966–1970 
2122 1971–1975 
2123 1976–1980 
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2124 1981–1984 
 

2125-2144 Uitgaande correspondentie, 
1955–1969.         20 omslagen 
 
2125 september–december 1955 
2126 januari–juni 1956 
2127 juli–september 1956 
2128 oktober–december 1956 
2129 januari–april 1957 
2130 mei–september 1957 
2131 oktober–december 1957 
2132 januari–april 1958 
2133 mei–december 1958 
2134 januari–december 1959 
2135 januari–december 1960 
2136 januari–december 1961 
2137 januari–december 1962 
2138 januari–december 1963 
2139 januari–december 1964 
2140 januari–december 1965 
2141 januari–december 1966 
2142 januari–december 1967 
2143 januari–december 1968 
2144 november–december 1969 
 

2145 Stukken betreffende oprichting en statutenwijziging van de Drawij-Stichting en 
totstandkoming van de Drawij-voorwaarden, 
september 1954–juni 1966.       1 omslag 
 

2146 Overzicht van aan producenten en groothandelaren verkochte Drawij-stempels, 
mei 1958.         1 omslag 
 

2147 Overzichtslijsten van distilleerderijen en likeurstokerijen aangesloten bij de Drawij-
Stichting, 
maart 1956– januari 1966.       1 omslag 
 

2148 Overzichtslijsten van (mogelijke) overtreders van de Drawij-voorwaarden waarover 
door inspecteur rapport is opgemaakt, 
1959–1964.         1 omslag 
 

2149 Periodieke rapportage betreffende de naleving van de Drawij-voorwaarden en de 
controle daarop, 
oktober 1956–december 1964.      1 omslag 
 

2150 Stukken betreffende (mogelijke) overtredingen van de Wet Beperking Cadeaustelsel en 
van de Verordening levering van gedistilleerde dranken aan onbevoegden welke door 
de Drawij-Stichting zijn doorgeleid naar de Economische Controledienst (ECD) van het 
Ministerie van Economische Zaken, 
september 1959–september 1961.      1 omslag 
 

2151 Stukken betreffende medewerking van de Drawij-Stichting aan een collectieve 
reclamecampagne van de Federatie van Rotterdamse Slijters uitgevoerd door reclame-
adviesbureau Baas & Van Haastrecht N.V. (Rotterdam), 
februari–mei 1968        1 omslag 



 159 

 
2152 Kartonnen bordjes voor slijterijen teneinde het publiek te informeren dat kortingen, 

geschenken en toegiftartikelen krachtens de Drawij-voorwaarden niet zijn toegestaan, 
1956, 1965.         1 omslag 
 

2153 Correspondentie met distilleerderijen betreffende aansluiting dan wel opzegging als 
acceptant van de Drawij-voorwaarden, 
1956–1965.         1 omslag 
 

2154 Stukken betreffende financiering en inning van bijdragen van acceptanten van de 
Drawij-voorwaarden, 
1955–1964.         1 omslag 
 

2155 Stukken betreffende voorlichtingsbijeenkomsten over de Drawij-voorwaarden ten 
behoeve van distilleerderijen en likeurstokerijen, 
1956.          1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomsten vonden plaats in Utrecht (17 juli 1956) en Groningen (15 oktober 1956). De 
laatste bijeenkomst  vond plaats in samenwerking met de Noordelijke Vereniging van Distillateurs, 
Likeurstokers, Wijnhandelaren, Limonade-, Limonadesiropen en Vruchtenwijnfabrikanten (Groningen). 
 

2156 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd 
en Likeuren (GROHAD) betreffende de Drawij-voorwaarden, 
1955–1958.         1 omslag 
 

2157 Correspondentie met de Vereniging van Importeurs van Gedistilleerde Dranken (VI of 
VIGD) betreffende de Drawij-voorwaarden, 
1955–1966.         1 omslag 
 

2158 Correspondentie met slijtersorganisaties en Het Slijtersvakblad betreffende de Drawij-
voorwaarden, 
1955–1970.         1 omslag 
 

2159-2160  Stukken betreffende onverbindendverklaring van de Drawij-voorwaarden en stukken 
betreffende het beroep hiertegen ingesteld, 
1963–1970.         2 omslagen 
 
2159 december 1963–september 1967 
2160 oktober 1967–mei 1970 
 

2161 Stukken betreffende opheffing van de Drawij-Stichting, 
november 1969–juni 1986.       1 omslag 
 

2162 Stukken betreffende benoeming van bestuursleden, 
oktober 1955–september 1964.      1 omslag 
 

2163 Stukken betreffende instelling en samenstelling van een Commissie van Beroep ex 
artikel 38 van de Drawij-voorwaarden, 
maart 1956–maart 1967.       1 omslag 
 

2164-2170 Inspectierapporten en overige stukken betreffende (mogelijke) overtreding van de 
Drawij-voorwaarden en/of achterstallige bijdragen van acceptanten, 
1956–1967.         7 omslagen 
N.B. Alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. Zie ook inv. nrs. 1025–1032.  
 
2164 Agros  N.V. (Amersfoort) – Fa. G.J. Busscher  & Zn. (Enschede) 
2165 Slijterij ’t Centrum  (Veghel) – A. de Groof  (Eindhoven) 
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2166 J. de Haas (Terneuzen) – Slijterij Kwast (Den Helder) 
2167 Slijterij Lambers (Weert) – L.M. Muyen  (Eindhoven) 
2168 Fa. Niepoth  (Leiden) – N.V. Maatschappij ter Exploitatie van Fabriek en 

Handelsonderneming der Fa. Rijssenbeek  en Nass (Nijmegen) 
2169 Schaefers  Würdemann N.V. (Amsterdam) – Unica  Cash-and-Carry 

(Groningen) 
2170 M.H. van der Valk  (Delft) – T. Zijderhand  (Zevenhuizen) 
 

2171 Rapporten betreffende (mogelijke) overtreding van de Drawij-voorwaarden in 
Amersfoort, Deventer, Eindhoven, ’s-Gravenhage, Groningen, Hattem, Hoogeveen en 
het Westland, 
1956–1968.         1 omslag 
 

2172 Stukken betreffende al dan niet verleende dispensaties van de Drawij-voorwaarden, 
1956–1960.         1 omslag 
N.B. Alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 

2173 Vastgestelde publieksprijzen voor een aantal soorten binnenlands sterk gedistilleerd 
(Drawij Prijscourant), 
1956–1957.         1 band 
N.B. Ringband gedateerd 15 oktober 1956 met aanvulling gedateerd 5 maart 1957. Naar de kleur van de 
ringband ook wel Oranje Prijscourant genaamd. 
 

2174 Overzichten van publieksprijzen (Drawij-prijzen) voor een aantal soorten binnenlands 
sterk gedistilleerd, 
1957–1959.         1 omslag 
N.B. Overzichten gedateerd november 1957, oktober 1958 en september 1959. 
 

2175 Stukken betreffende de uitgave en verspreiding van de Drawij Prijscourant, 
1955–1965.         1 omslag 
 

2176 Oranje Slijters Prijscourant (1e editie mei 1965 en 2e editie juli 1966) plus knipsels uit 
Het Slijtersvakblad met aanvullingen en mutaties, 
mei 1965–juni 1967.        1 omslag 
N.B. Uitgave onder auspiciën van de Federatie van Nederlandse Slijters als opvolger van de Drawij 
Prijscourant. Voor zover bekend is het bij twee edities van de Oranje Slijters Prijscourant gebleven. De 
Federatie van Nederlandse Slijters was een samenwerkingsverband van de Nederlandse Bond van Slijters 
(Amsterdam) en de Verenigde Katholieke Slijters (Rotterdam). Deze twee slijtersorganisaties zouden in 
1969 fuseren onder de naam Verenigde Nederlandse Slijters. 
 
 

CENTRALE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN GEDISTILLEERD EN ANDERE 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN (CVG) 

 
 
2177 Stukken betreffende de afbakening van bevoegdheden tussen de op te richten 

Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken (VGD) en de CVG, 
december 1943–februari 1944.      1 omslag 
 

2178 Vergaderstukken en jaarverslagen, 
maart 1954–begin 1968.       1 omslag 
N.B.  Zeer incompleet. Aanwezig zijn slechts verslagen van vergaderingen d.d. 14 oktober 1955, 15 juni 
1956, 29 november 1956, 13 november 1958 en 26 november 1959 alsmede jaarverslagen over 1964, 
1965 en 1967. 
 

2179 Stukken betreffende de opheffing van de CVG, 
augustus 1973–november 1977.      1 omslag 
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N.B.  Het resterende vermogen van de CVG werd ten dele aangewend door de AVDL ter financiering van 
een onderzoek door Beauchez B.V. (Den Haag) naar de mogelijkheden van een public relationscampagne 
(zie inv. nrs. 1972). 
 
 

CONTACTCOMMISSIE VOOR DE GEDISTILLEERDHANDEL EN –INDUSTRIE 
 
 
2180 Notulen van vergaderingen, 

augustus 1966–oktober 1970, november 1975.    1 omslag 
N.B. Notulen van de 5e vergadering d.d. 10 januari 1967 ontbreken. Tussen oktober 1970 en november 
1975 kwam de Contactcommissie niet bijeen. 
 

2181 Correspondentie, 
augustus 1966–november 1975.      1 omslag 
 
 

WERKGROEP ALCOHOL EN MAATSCHAPPIJ (WAM) 
 
 

2182-2186 Vergaderstukken, 
1980–1989.         5 omslagen 
 
2182 augustus 1980–december 1980 (1e t/m 3e vergadering) 
2183 maart 1981–februari 1983 (4e t/m 7e vergadering) 

N.B. Verslag van de 7e vergadering d.d. 1 februari 1983 ontbreekt. 
2184 oktober 1984–november 1985 (8e t/m 10e vergadering) 
2185 oktober 1985–april 1987 (11e en 12e vergadering) 
2186 april 1987–februari 1989 (13e vergadering) 

N.B. Na 11 mei 1987 (13e vergadering) kwam de werkgroep niet meer bijeen. 
 

2187-2191 Correspondentie, 
1980–1987.         5 omslagen 
 
2187 juni–oktober 1980 
2188 november 1980–mei 1981 
2189 juli–december 1981 
2190 januari 1982–oktober 1985 
2191 november 1985–augustus 1987 
 

2192 Stukken betreffende een gezamenlijke bijeenkomst van de WAM en de 
Interdepartementale Werkgroep voor het Alcoholbeleid, 
juli–september 1981.        1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst vond plaats op 18 augustus 1981 op het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (VoMil) te Leidschendam. 
 

2193 Stukken betreffende een enquête van de door het Ministerie van Justitie ingestelde 
Commissie Kleine Criminaliteit inzake alcohol- en drugsproblematiek, 
januari–maart 1986.        1 omslag 
 

2194-2198 Knipselkrant Werkgroep Alcohol en Maatschappij, 
1980–1984.         5 omslagen 
 
2194 nr. 1 (3 oktober 1980) – nr. 9 (31 december 1980) 

N.B. Nr. 7 ontbreekt. 
2195 nr. 10 (23 januari 1981) – nr. 21 (21 december 1981) 
2196 nr. 22 (2 februari 1982) – nr. 32 (8 december 1982) 
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2197 nr. 33 (18 januari 1983) – nr. 42 (6 december 1983) 
2198 nr. 43 (10 januari 1984) – nr. 52 (14 december 1984) 
 
 

STICHTING GEDISTILLEERD EXAMENS NEDERLAND (SGEN) 
 
 
2199 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Gedistilleerd Examens Nederland, 

oktober 1995–november 1996.      1 omslag 
 

2200-2201 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Stichting Gedistilleerd Examens 
Nederland, 
1995–2005.         2 omslagen 
 
2200 januari 1997–november 2000 
2201 maart 2001–mei 2002, april 2005 
 

2202 Cursusboek De opleiding tot liquorist van de Wijnacademie : sectie distillaten en 
likeuren / red. J.A. Kruis, J. Zellenrath & H.Th.F. Jansen, 
1995.          1 omslag 
N.B. Het betreft een exemplaar dat heeft toebehoord aan dhr. A.J. (André) de Bloeme en dat is gebruikt bij 
het vaststellen van de eindtermen en exameneisen van de liquoristenopleiding van de Wijnacademie 
(SGEN-niveau 2). 

 
 


