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Beschrijving van het archief 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting van de inhoud van het archief 
W.P. Berghuis (1911-1989) was een prominent Anti-Revolutionair politicus. 
In 1940 was hij burgemeester van Smilde. Hij werd in december 1941 door 
de Duitse bezetter ontslagen. Berghuis raakte in toenemende mate betrokken 
bij de illegale organisatie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Van mei 
1942 tot april 1944 zat hij als gijzelaar in St. Michielsgestel. Na zijn vrijla-
ting dook hij onder en werkte voor het illegale blad Trouw. Na de bevrijding 
keerde hij terug als burgemeester van Smilde, werd later burgemeester van 
Kampen en had talrijke bestuurlijke en politieke functies waaronder voorzit-
ter van de ARP en lid van de Eerste Kamer. 
 Het archief bevat stukken over de hele loopbaan van Berghuis. Wat betreft 
de Tweede Wereldoorlog zijn er stukken over zijn werk als burgemeester 
van Smilde in 1940-1941 en zijn ontslag in 1941, de illegale organisatie van 
de ARP (Provinciaal (later: Noordelijk) Contact), zijn verblijf in St. Mi-
chielsgestel, het werk voor Trouw, zijn functie als adviseur van het Militair 
Gezag in 1945, zijn functies als lid van de Commissie Zuiveringsbesluit 
1945, de staatscommissie Bezettingsrecht, de Raad van Beroep voor de 
Perszuivering en raadsheer van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden. 
 
Openbaarheidsbeperkingen 
Deels openbaar, deels beperkt openbaar.  
Toestemming van de directeur van het Documentatiecentrum is vereist voor 
raadpleging van inventarisnummers 128, 131, 132 en 136, zolang deze stuk-
ken jonger zijn dan 75 jaar. 
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Geschiedenis van de archiefvormer 
 
 
 
 
 
 
 
Biografische schets1 
Wiert Pauwel Berghuis werd geboren op 25 april 1911 te Oosterend (bij 
Wommels in Friesland) als zoon van dominee Jacob Albertus Berghuis en 
Cornelia Klazina Veenkamp. In 1913 verhuisde hij naar Nieuw-Buinen en in 
1921 naar Winschoten, waar zijn vader weer predikant werd. In zijn elfde 
levensjaar bezocht hij het Openbaar Gymnasium te Winschoten, waar hij 
bleef tot in 1929. Zijn studie in de rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universi-
teit te Amsterdam sloot hij na vier jaar (1929-1933) af. Hij promoveerde in 
oktober 1937 op Het rechtskarakter der ambtenaarsverhouding bij prof. mr. 
A. Anema (Staatsrecht). 
 Van 1937 tot augustus 1939 werkte hij als ambtenaar op arbeidscontract 
(‘volontair’) bij de Provinciale Griffie te Groningen. Tengevolge van de 
mobilisatie in augustus 1939 moest hij als reserve-officier in militaire dienst, 
in welke rang hij al in 1935 was benoemd na een opleiding hiertoe in Kam-
pen. Terwijl hij gelegerd was in Hillegom hoorde hij, dat hij op 8 mei 1940 
benoemd was tot burgemeester van Smilde. Dit was de laatste burgemees-
tersbenoeming van koningin Wilhelmina voor de oorlog. Zijn installatie 
vond op 7 juni plaats. Binnen een maand trouwde hij met Margaretha Talina 
Helena Groenveld, afkomstig uit Garrelsweer (bij Loppersum) en later 
woonachtig in Haren (Groningen). 
 In het genazificeerd gemeentelijk bestel wilde hij echter niet werken en 
vroeg hij eind augustus 1941 zijn ontslag aan. Bovendien werd hem in okto-
ber wegens een conflict met de Duitsers ontslag aangezegd, waarop hij vanaf 
1 december werkloos was. Hierna stortte hij zich in het verzet als lid van het 
ondergronds Provinciaal Contact-Drenthe van de ARP (voor de oorlog gehe-
ten: Provinciaal Comité van AR-Kiesverenigingen in Drenthe). In mei 1942 
werd hij opgepakt en als gijzelaar weggevoerd naar het kamp Beekvliet te St. 
Michielsgestel, waar hij bleef tot 20 april 1944. Hij dook onder, sloot zich 
aan bij de verzetsgroep rond het illegale blad ‘Trouw’ en had contacten met 
Johannes Post van de KP (Knokploeg). Aan het eind van de oorlog werd hij 
door de Vertrouwensmannen aangewezen als hoofd Binnenlands Bestuur 
van het Militair Gezag. Generaal Kruls en andere leden van het Militair Ge-
zag wilden echter geen nieuwe staf. 
 Hij stelde zich tevreden met de positie van civiel-adviseur Binnenlands 
Bestuur van het Militair Gezag en koos na de oorlog weer voor het burge-
meesterschap. Dit ambt vervulde hij tot in juni 1970, eerst in Smilde tot juni 
1952 en daarna in Kampen. Dit was een functie, waar zijn hart naar uitging 
en die hij nauwgezet uitvoerde. Naar Kampen haalde hij verscheidene indu-
strieën en hij spande zich in voor het behouden van het historisch karakter 
van deze stad en voor het vergroten van de leefbaarheid, waarvoor hij met 

 
1 Zie voor meer informatie de biografie over W.P. Berghuis door: Dick Houwaart en 
Corrie K. Berghuis, De mannenbroeders door de bocht : herinneringen aan en van 
dr. W.P. Berghuis van 1956 tot 1968 voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij 
(Kampen 1988). 
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diverse Nederlandse architecten plannen smeedde. Als jurist en als bekend 
geworden persoonlijkheid tijdens de oorlog werd hij vanaf 1945 aangetrok-
ken als lid van de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit-1945, van de 
Staatscommissie Bezettingsrecht, van de Raad van Beroep voor de Perszui-
vering en als rechtsgeleerd raadsheer in het Bijzonder Gerechtshof te Leeu-
warden en rechter-plaatsvervanger in de Arrondissements- Rechtbank te 
Assen, bijzondere strafkamer. De Raad van Beroep voor de Perszuivering 
verliet hij voortijdig. Samen met A. Stapelkamp had hij in 1948 ontslag aan-
gevraagd, wat hun werd verleend in 1949. Zij keerden zich vooral tegen de 
opvatting van de Raad, dat het opnemen van nationaal- socialistische en pro-
Duitse publicaties aanvaardbaar was als dat zou zijn gebeurd om de uitgave 
van het blad te kunnen redden. 
 Intussen had hij diverse contacten in de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 
opgebouwd. Naast het voorzitterschap van de AR-Statencentrale Assen, het 
lidmaatschap van het Provinciaal Comité van AR-Kiesverenigingen in Dren-
the en dat van de Provinciale Staten van Drenthe was hij actief in diverse 
commissies van het landelijke AR-College van Advies. In de eerste tien jaar 
na de oorlog schreef hij diverse artikelen voor (semi-)wetenschappelijke 
bundels, anti-revolutionaire kranten en tijdschriften over onder meer demo-
cratie, verstarring van het AR-beginsel, de taak der overheid en de gehoor-
zaamheidsplicht. Bovendien werd hij in 1953 voorzitter van de Discussie-
groep Anti- revolutionair Beleid, ingesteld door de dr. A. Kuyperstichting 
om de zware geschilpunten in de partij te inventariseren. 
 In april 1956 werd hij gekozen tot voorzitter van de ARP, een beslissing 
die hem verbaasde, daar hij geen landelijke bestuurlijke functies had ver-
vuld. 
 Hij bracht nogal eens beroering in de partij. Gedacht werd dat hij aanhan-
ger was van de ‘Wijsbegeerte der Wetsidee’ (H. Dooyeweerd) en dus van de 
behoudende richting zou zijn. Hij ontpopte zich echter als iemand van de 
zogenaamde vooruitstrevende richting. Zijn houding ten aanzien van de rol 
van de overheid en die in de Kwestie Nieuw-Guinea gaven hier onder andere 
blijk van. In 1962 geloofde hij, dat het gevaar voor verstard gepraktiseerde 
AR-beginselen geweken was en ‘dat wij thans bezig zijn de bocht te nemen 
naar de tijd waarin wij zeer reëel leven’.2 Een tot twee jaar later werd duide-
lijk, wat hij precies bedoelde, toen hij de uitspraak deed, dat ‘de ARP van 
huis-uit () maar niet minder in de benadering van de politieke vraagstukken 
van vandaag sociaal gezien zowel nationaal als internationaal links is’.3 In 
1967 werd de situatie precair toen hij de AR-formateur M. Biesheuvel open-
lijk afviel door zich bereid te tonen met de PvdA samen te werken en niet 
met de VVD, zoals de formateur en andere AR-leden zich dat voorstelden. 
 In 1968 werd de combinatie van diverse functies hem te zwaar en trad hij 
in juni af als partijvoorzitter. Hij bleef ere-lid tot de fusie van de drie christe-
lijke partijen tot het Christen- Democratisch Appel (CDA) in 1978, waarvan 
hij geen lid wilde worden. 
 Op politiek terrein bleef hij actief door zijn Eerste Kamerlidmaatschap, een 
functie, die hij sinds 1959 tot in 1977 vervulde. Van 1960 tot en met 1970 
was hij fractievoorzitter voor de ARP. Van de Vaste Commissie van Buiten-

 
2 Zijn redevoering op het Partij Convent van 13 oktober 1962. Inventarisnummers 
274 en 276. 
3 Zijn redevoeringen op de Deputatenvergadering in 1963 en op het Partij Convent 
in 1964. Inventarisnummers 274, 276 en 279. 
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landse Zaken was hij zijn hele parlementaire periode lid en hij zat deze van 
1967 tot 1972 voor. 
 Ten dele verbonden aan zijn functies als Eerste Kamerlid, partijvoorzitter 
en burgemeester, maar vooral als gevolg van zijn belangstelling valt nog op 
te merken zijn bemoeienis met de Europese en internationale politiek en met 
de Europese christen-democratische samenwerking. Van de Nederlandse 
Raad der Europese Beweging was hij vanaf de oprichting in 1948 lid. Van 
1951 tot aan het eind van de jaren 1960 was hij lid van het hoofdbestuur van 
de Beweging van Europese Federalisten. Als voorzitter van de ARP was hij 
vice-president van de Europese Unie van Christen- Democraten (tot 1965 
Nouvelle Equipe Internationale (NED, daarna Union Européenne des Démo-
crates Chrétiens (UEDC). Als burgemeester nam hij door zijn lidmaatschap 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VIMG) deel aan vele Euro-
pese commissies en conferenties. Als lid van de Eerste Kamer was hij afge-
vaardigde naar de Noord-Atlantische Assemblée, de West- Europese Unie, 
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en maakte hij deel uit 
van parlementaire reizen naar Suriname/de Nederlandse Antillen (1964) en 
Indonesië’ (1968). 
 
Geschiedenis van het archiefbeheer 
De papieren betreffende het ARP-voorzitterschap, het lidmaatschap van de 
Eerste Kamer en van de Europese Beweging en die betreffende enkele ande-
re aktiviteiten heeft Berghuis tot archief gevormd (6,5 meter) en in 1968 in 
bewaring gegeven aan de dr. A. Kuyperstichting. Dit archief werd met de 
overige aldaar berustende archieven in de loop van de jaren 1970 overge-
bracht naar het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes-
tantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
 De meeste stukken in dit gedeelte van het archief waren chronologisch 
opgeborgen, d.w.z. ze zijn alle als ingekomen stukken behandeld en per 
tijdseenheid in mappen gedaan. Hiernaast had hij enkele dossiers en rubrie-
ken gevormd, waarbij vaak overlappingen met stukken uit de chronologische 
serie bleken. 
 Het archief-Berghuis is in twee gedeelten overgedragen aan het Algemeen 
Rijksarchief. In april 1983 zegde Berghuis de bewaargeving van het deel van 
zijn archief dat bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam was terechtgekomen 
op en werd het archief in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief. 
 In juli 1985 werden de archieven die Berghuis thuis bewaarde, overge-
bracht naar het Algemeen Rijksarchief. Deze archivalia betroffen zijn open-
bare functies en activiteiten van 1922-1977 (ca. 7 meter). Met dit tweede 
deel was het archief-Berghuis compleet. 
 
In juni 2012 werd het archief overgedragen aan het Historisch Documenta-
tiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam middels een overeenkomst van schenking, per 1 juni 2012. 
 
 
Inhoud en structuur van het archief 
 
Selectie en vernietiging 
Vernietigd zijn dubbele exemplaren van getypte en gedrukte stukken, de 
zogenaamde witte Kamerstukken, diverse kranteartikelen en volstrekt niet-
functionele stukken. 
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Verantwoording van de bewerking 
Het archief was in twee gedeelten overgedragen aan het Algemeen Rijksar-
chief. Beide delen van het archief zijn ineengeschoven, waarbij door C.K. 
Berghuis een geheel nieuwe ordening is toegepast. 
 
Bij deze ordening was het uitgangspunt steeds de vraag vanuit welke functie 
hij de stukken heeft opgemaakt of gekregen. De inventaris is dus ingedeeld 
naar zijn functies en aktiviteiten qualitate qua of samenhangende met die 
functies. Ze zijn bij elkaar gegroepeerd in rubrieken, die het soort bezigheid 
gekoppeld aan de werkrelatie aangeven. Deze rubrieken zijn zo mogelijk 
biografisch gerangschikt, d.w.z. aan de hand van de archiefindeling is min of 
meer zijn loopbaan te herkennen. Is er geen enkele relatie tussen zijn func-
ties, activiteiten en de stukken, dan zijn ze naar de afdeling documentatie 
overgebracht of uit het archief verwijderd. 
 
Enkele rubrieken verdienen nog een toelichting. De term Staatspolitiek zal 
aan kritiek onderhevig kunnen zijn. De hieronder geplaatste functies en akti-
viteiten betreffen alle ‘van staatswege te behartigen taken’ en hebben zowel 
een juridisch als adviserend karakter. Het door hem gevormd archief in zijn 
functie van voorzitter van de ARP is mede te beschouwen als partijarchief. 
Als voorzitter kreeg hij stukken van diverse partijorganen toegezonden, ook 
al was hij daarvan geen lid, De organisatorische opbouw van de partij is dan 
ook uitgangspunt van de ordening van dit archiefdeel. Hierbij zijn alle stuk-
ken teruggebracht naar het orgaan, waar ze binnenkomen of waarvan ze uit-
gaan. In de rubriek Voorzitter zitten stukken, die hij buiten het verband van 
de AR- organen heeft opgemaakt of ontvangen. In de rubrieken betreffende 
de overige organen zijn ook stukken van zijn hand te vinden, maar dan be-
trekking hebbend op (de taak van) dat orgaan. 
 
Gewezen moet nog worden op de nummering; deze is doorlopend van 1 tot 
en met 480, maar staat niet altijd opeenvolgend vermeld. Tijdens de afron-
ding van de inventaris is het archief aangevuld met stukken, die materieel 
geplaatst zijn aan het einde van het archief, maar in de inventaris binnen de 
rubrieken waar ze thuishoren. Dit houdt in, dat enkele hoge nummers tussen 
lage geplaatst zijn. 
 
Deze inventaris is direct afgeleid van de PDF-versie die bij het Nationaal 
Archief werd vervaardigt. De papieren inventaris uit 1987 is aan het archief 
toegvoegd (doos 1). 
 
Verwante collecties 
Voor meer archiefmateriaal betreffende W.P. Berghuis zie ook archief 469.  
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk leven 
 
 Scholier (1922-1929) en nevenaktiviteiten 
1 Schoolrapporten en getuigschrift van het Gymnasium te Win-

schoten. 1922-1929 
 1 katern, 1 stuk 
 
2 Programma voor de jaarvergadering van de Jongelingsvereni-

ging op Gereformeerde Grondslag ‘Dient den Heere’ te Win-
schoten. (1929-1930) 

 1 stuk 
  Hij is vice-voorzitter. 
 
 Student rechten (1929-1933), promovendus (1933-1937) en 

nevenaktiviteiten 
3-5 Stukken betreffende zijn studie rechten aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. 1929-1933 en zd 
 1 omslag, 2 katernen, 1 stuk 
  3 Bullen voor zijn inschrijving als student en voor het be-

haalde kandidaats- en doctoraalexamen, alsmede kwi-
tanties van betaald collegegeld. 1929-1930, 1933 

  4 Collegedictaten staatsrecht en dogmatiek burgerlijk recht, 
gedoceerd door A. Anema. 1930-1931 

  5 Kladnotitie over een aantal wijsgerige kwesties. zd 
 
6-9 Stukken betreffende zijn proefschrift en promotie aan de Vrije 

Universiteit (VU) te Amsterdam. 1933-1938 
 3 omslagen, 1 pak 
  6 Correspondentie met zijn promotor A. Anema, met E.J. 

Beumer en anderen betreffende de voorbereiding van 
zijn proefschrift en promotie. 1933, 1935-1937 

  7 Aantekeningen voor, manuscripten, drukproefversies en 
gedrukt exemplaar van zijn proefschrift Het rechtska-
rakter der ambtenaarsverhouding en bijbehorende 
stellingen. 1933-1937 

  8 Brieven, ingekomen bij hem ter gelegenheid van zijn 
promotie, alsmede zijn doctorsbul. Oktober 1937 

  9 Correspondentie en lijsten met aan te schrijven personen 
en instellingen betreffende het uitgeven en versprei-
den van zijn proefschrift, alsmeds een afschrift van 
een recensie in het tijdschrift De Magistratuur. 1936-
1938 
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10-14 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van studentenverenigin-
gen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 1930-1931,-1933, 
1935-1939, 1941-1945, 1950 en zd 

 8 stukken, 3 omslagen 
  10 Clublied van convocatie voor een vergadering van en 

manuscript van zijn literaire beschouwing voor 
AKADHMEIA. 1931 en zd 

  11 Mededelingen- en contactbladen van de Reünistenor-
ganisatie der Oratorische Vereeniging c.s. 
AKADHMEIA. 1938-1939, 1941, 1943-1945 

  12 Stukken betreffende het Corpus Studiosorum 1930-
1931, 1950 

  13 Stukken betreffende de Reünistenorganisatie van Nil 
Desperandum Deo Duce (NDDD), algemeen landelijk 
en de kring Groningen. 1933, 1935-1939, 1941-1944 
en zd, In 1938 is hij ab-actis van de Kring Groningen. 

  14 Manuscript van zijn referaat ‘De Overheid en de Wet 
Gods’, gehouden op een vergadering van de Reünis-
tenorganisatie van NDDD, kring Groningen, te Wil-
lems op 3 november 1938. 

 
15-18 Stukken betreffende zijn kamerhuur, vrijetijdsbesteding en an-

dere aktiviteiten. 1929-1930 en zd 
 6 stukken, 2 omslagen 
  15 Kwitanties van zijn kamerhuur en een ingekomen 

brief van een kamerverhuurder. 1929-1930 
  16 Aantekeningen van zijn reis met VU-studenten naar 

Zwitserland onder leiding van J. Waterink en een ver-
slag in De Standaard dienaangaande. Juli 1930 

  17 Stukken betreffende zijn deelname aan het voorberei-
dend Comité Gouden Jubileum van de Vrije Universi-
teit. 1930 en zd 

  18 Stukken, inhoudende schertspraat, grappen, grollen, 
gedichten en versjes uit zijn jeugd of studieperiode. zd 

 
 Dienstplichtige (1931-1940) en aanverwante aktiviteiten 
19 Stukken betreffende zijn benoeming tot sectie-commandant bij 

de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, korps Gronings Verband. 
1929, 1935-1937 

 1 omslag 
 
20 Stukken betreffende zijn dienst en ontslag als reserve eerste 

luitenant bij het 12de Regiment Infanterie. 1930-1940 
 1 omslag 
 
 Gijzelaar in St. Michielsgestel (1942-1944) 
21-25 Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-

geïnterneerde in Beekvliet te St.Michielsgestel. 1942-1944 
 2 stukken, 2 omslagen, 1 pak 
   Zie voor het politieke gedeelte van zijn gijzelaars-

schap nr. 169-173. 
  21 Brieven, ingekomen bij hem en enkele minuten van 

uitgaande brieven. 1942-1944 
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  22 Programma’s van, uitnodigingen voor en diverse re-
devoeringen tijdens speciale dagen en evenementen, 
waaronder de Groninger Dagen en de Boerendag; een 
exemplaar van het kampblad en een versierde op-
bergmap. 1942-1944 

  23 Namenlijst van en rijmgedicht op een aantal geïnter-
neerden. zd. 

  24 Kladnotities zd. 
  25 Instructies van de Lagerkommandant van St. Mi-

chielsgestel om zijn ontslagbewijs onmiddellijk terug 
te sturen. Mei 1944 

 
 Overige stukken betreffende zijn persoon, familie en vrien-

den 
26 Brieven, ingekomen bij hem van en enkele minuten van uit-

gaande brieven aan familie en vrienden. 1929-1930, 1934-4/5-
1942, 1944 (na 20/4) -1951, 1957-1959, 1961-1962, 1971 

 1 pak 
27 Lidmaatschapskaarten, donatiebewijzen, rouwcirculaires, huwe-

lijks- en geboortekaartjes, uitnodigingen, toegangskaarten, certi-
ficaat, paspoort. 1929-1930, 1936-1937, 1942, 1944-1948, 
1951-1952, 1954, 1958, 1960, 1963, 1972 en zd 

 1 omslag 
 
28 Correspondentie met W.J. Harders, P. v.d. Knaap, C. Langhout 

betreffende de door hem te huren Woning in Smilde. 1941 
 4 stukken 
 
29 Manuscript van zijn speechje voor het huwelijk van J. Smallen-

broek, met menukaart. 1945 
 2 stukken 
 
30 Brief van het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 

aan de familie Berghuis betreffende het gedane verzoek om zijn 
opsporing. Mei 1947 

 1 stuk 
 
31 Stukken betreffende het overlijden van zijn vader, ds. J.A. 

Berghuis. 1949 
 3 stukken 
 
32 Sinterklaasgedichtje over zijn persoon, afkomstig van de Rota-

ry-club te Kampen. 1966 
 1 stuk 
 
33 Brieven van het International Biographical Centre, ingekomen 

bij hem betreffende zijn vermelding in de biografische reeks 
‘Men of Achievement’ van 1976. 1974-1975 

 1 omslag 
34 Ter kennisneming ingekomen redevoering van P.J. Verdam 

over de rechtspositie van de ambtenaar, gehouden voor de Ne-
derlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel (NCBO), 
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waarin ingegaan wordt op de dissertatie van Berghuis uit 1937, 
met begeleidende brief. 1977 

 2 stukken 
 
 
Openbaar leven 
Algemeen 
 
477 Agenda’s over de jaren 1931-1932, 1942, 1946-1973 
 31 deeltjes 
 
478 Aantekeningen van zijn reiskosten ten behoeve van declaraties, 

gemaakt wegens diverse functies en aktiviteiten. 1945-1970 
 1 omslag 
 
479 Kladnotitie van een lijst van zijn functies en aktiviteiten (1946-

ca.1950). 
 1 stuk 
 
480 Uitnodigingen voor verscheidene officiële bijeenkomsten, aan 

hem gericht in zijn verschillende functies. 1947-1948, 1950, 
1952, 1959, 1961, 1965-1969, 1972-1974 en zd 

 1 omslag 
 
 
Openbaar leven 
Wetenschappelijk 
 
35-36 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging voor 

Calvinistische Wijsbegeerte. 1936-1939, 1941-1944, 1947, 
1951 

 2 omslagen 
  35 Correspondentie en statuten van de vereniging. 1936-

1938, 1941-1944, 1947, 1951 
  36 Manuscript, drukproef van en correspondentie betref-

fende zijn artikel ‘Het begrip ambt’ en een exemplaar 
van Philosophia Reformata, orgaan van de vereniging, 
waarin dit artikel verschenen is. 1937-1939 

 
37-38 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Calvinistische 

Juristen-Vereniging en van haar Commissie Internationale Poli-
tiek en Nationale Parlementen. 1942, 1944, 1949-1950 1954-
1957, 1959, 1974 

 2 omslagen 
  37 Stukken betreffende de vergaderingen van de Vereni-

ging en van haar commissie. 1942, 1944, 1949-1950 
1954 1956-1957, 1959 en 1974 

  38 Stukken betreffende zijn – gepubliceerd – referaat 
‘Rechts- en Welvaartsstaat’ voor de vergadering van 
de vereniging op 9 mei 1956. 1955-1956 

 
39 Manuscript van en correspondentie betreffende zijn – niet ge-

plaatst – artikel ‘Enkele opmerkingen over het karakter der Sta-
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ten-Generaal naar anti-revolutionaire opvatting’, gepland voor 
de bundel Opstellen op het gebied van recht, staat en maat-
schappij aangeboden aan prof.dr. A. Anema en prof.dr. P.A. 
Diepenhorst bij hun afscheid van de Vrije Universiteit door 
oud-leerlingen. 1947-1949, 1951 en zd 

 1 omslag 
 
40 Stukken betreffende zijn -gepubliceerd- referaat ‘De begrenzing 

der overheidstaak’, gehouden tijdens het Colloquium aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 1947, 1951 

 1 omslag 
 
41 Stukken betreffende zijn artikel ‘Enkele opmerkingen over de-

mocratie’, geschreven voor de bundel Rechtsgeleerde opstellen, 
aangeboden aan prof.dr. H. Dooyeweerd bij diens 25-jarig 
hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. 1948-1951 

 1 omslag 
 
42 Correspondentie betreffende en een exemplaar van zijn artikel 

‘Verstarring van het Anti-Revolutionaire Beginsel’, gepubli-
ceerd in Sola Fide, orgaan van de Calvinistische Studentenbe-
weging. 1949-1950 

 1 omslag 
 
43 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Kring voor We-

tenschap der Politiek. 1954-1955, 1961-1962, 1967-1968 
 1 omslag 
 
 
Openbaar leven 
Ambtelijk 
 
 Ambtenaar bij de provinciale griffie van groningen (1937-

1940) 
44 Stukken betreffende zijn sollicitaties, aanstelling en ontslag als 

ambtenaar op arbeidscontract bij de Provinciale Griffie te Gro-
ningen, alsmede doorslagen van door hem geconcipieerde voor-
drachten, besluiten en brieven, gemaakt als ambtenaar. 1935-
1939, 1942-1944, 1950-1951 

 1 omslag 
 
 Burgemeester van Smilde (1940-1941, 1946-1952) 
45-47 Stukken betreffende zijn (her-)benoeming en ontslag. 1940-

1942, 1944-1949, 1951-1952 
 3 omslagen 
  45 Correspondentie en officiële stukken. 1940-1942, 

1945-1949, 1951-1952 
  46 Felicitatiebrieven, programma van het feestconcert ter 

gelegenheid van zijn installatie en manuscript van zijn 
afscheidsrede. 1940, 1952 

  47 Correspondentie met de nieuwe NSB-burgemeester H. 
van Deemter en andere betrokkenen betreffende het 
door eerstgenoemde gedane ontruimingsbevel van zijn 
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woning in 1942, alsmede de huuropzegging in 1945. 
1942, 1944-1945 

 
48 Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad te Smilde 

van 1940-1941 
 1 omslag 
 
49 Aantekeningen en andere stukken, opgemaakt of ontvangen in 

functie. 1940-1942, 1946-1947, 1951 en zd 
 1 omslag 
 
50 Kranteartikelen betreffende de installatie van de nieuwe burge-

meester van Smilde, H. van Deemter. Juni 1942 
 5 stukken 
 
51 Manuscripten van zijn speechjes, gehouden in functie, met na-

me verband houdend met de oorlog. 1945-1948 
 1 omslag 
 
52 Brieven van de Commissaris der Koningin in Drenthe aan hem 

betreffende de op homzelf betrekking hebbende zuivering van 
overheidspersoneel. 1945, 1947 

 2 stukken 
 
 Burgemeester van Kampen (1952-1970) 
53-56 Stukken betreffende zijn (her-)benoeming, 12 1/2-jarig ambts-

jubileum en ontslag. 1952-1956, 1958, 1960, 1963-1964, 1966, 
1970 

 6 stukken, 2 omslagen 
  53 Officiële stukken betreffende (her-)benoeming en 

ontslag. 1952-1956, 1958, 1960, 1963-1964, 1970 
  54 Manuscript en getypt exemplaar van zijn installatiere-

de. 1952 
  55 Brieven, ingekomen ter gelegenheid van zijn 12 1/2-

jarig ambtsjubileum. 1964 
  56 Kranteartikelen en een bij hem ingekomen brief over 

zijn vermeend en werkelijk aftreden. 1968, 1970 
 
57 Ingekomen afschrift van de correspondentie tussen K Schilder 

en E.F. Sandberg, toenmalig burgemeester van Kampen, over 
het betrekken van de wacht in het plantsoen. Juli 1942 

 1 stuk 
 
58 Lijsten van de leden van de gemeenteraad en van de hoofden 

van de diensten in Kampen. (ca.1952) 
 2 stukken 
 
59 Handscripten van zijn speechjes in functie. 1952, 1954 
 2 stukken 
 
60 Brieven, ingekomen bij hem. 1952, 1954-1955, 1957, 1962, 

1969 
 1 omslag 
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 Lid van verenigingen, comité’s, commissies, besturen van 
stichtingen en bedrijven verbonden aan zijn burgemeester-
schap van Smilde en Kampen 

 
 Verenigingen 
61-62 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging van 

Burgemeesters, Wethouders en Gemeentesecretarissen ‘Groen 
van Prinsterer’ 1940-1941, 1947-1950, 1958 en zd 

 2 stukken, 1 omslag 
  61 Ledenlijst, correspondentie en stukken betreffende 

zijn deelname aan haar Commissie van Advies inzake 
de herziening van de Gemeentewet. 1940-1941, 1947-
1950 en zd 

  62 Kladnotities voor zijn referaat ‘De gemeenten en Eu-
ropa’, gehouden voor een bijeenkomst van de afdeling 
Overijssel, alsmede kladnotulen. Juni 1958 

 
63-67 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging van 

AR Gemeente- en Provinciebestuurders in Drenthe (tot 1952) 
en Overijssel (vanaf 1952). 1946-1950, 1952-1954, zd. met re-
troactum van 1934 

 3 stukken, 3 omslagen 
  63 Notulen van de vergaderingen van en correspondentie 

betreffende de Vereniging. 1946-1950 
  64 Manuscripten van zijn spreekbeurten over gemeente-

politiek voor vergaderingen van de vereniging in As-
sen en -op uitnodiging van de vereniging in Zeeland- 
in Goes. 1946, 1950 

  65 Stukken betreffende zijn deelname aan de commissie 
van de vereniging, die een advies moet voorbereiden 
inzake de Centrale Vereniging voor de Opbouw van 
Drenthe. 1947-1948, zd. met retroactum van 1934 

  66 Ingekomen rapporten (concept- en eind-) over de mo-
dellen Provincie- en Gemeenteprogram, vastgesteld 
door het Verband van de Vereniging. 1952-1953 

  67 Ingekomen notulen van een vergadering van de ver-
eniging in Drenthe op 29 mei 1954, waarin zijn inlei-
ding over het subsidievraagstuk verslagen staat. 

 
68-100 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging van 
108 Nederlandse Gemeenten (VNG). 1946-1960, 1965, 1970 met 

retroactum van 1937 
  Van 1946-1952 is hij Bestuurslid. 
 
 68-70 Algemeen 
  68 Jaarverslagen van de VNG over 1947-1950, 4 delen 
  69 Stukken betreffende het congres van de VNG, gewijd 

aan de herdenking van de 100-jarige werking van de 
Gemeentewet. 1951, 1 omslag 

  70 Stukken betreffende het congres ‘De grote stad en de 
kleine gemeente, haar kracht en haar zwakheid’. 1952, 
1 omslag 
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 71-73 betreffende het bestuur van de vng. 1946-1952 
  71 Inzake zijn benoeming tot bestuurslid. 1946, 1 omslag 
  72 Inzake de vergaderingen. 1946-1946, 1 pak 
  73 Inzake de vergaderingen. 1949-1952, 1 pak 
 
 74-79 Betreffende zijn deelname aan besprekingen van de VNG 

inzake: 
  74 De kwestie bescherming van de lagere tegenover de 

hogere organen. 1947-1948, 1 omslag 
  75 Het wetsontwerp Leesbibliotheken. 1948-1949, 1 

omslag 
  76 De kwestie verantwoordingsplicht van Burgemeester 

en Wethouders aan de Raad. 1948-1950, 1 omslag 
  77 Het Rapport van de Ministeriële Commissie tot bestu-

dering van de centralisatie op het gebied der gasvoor-
ziening. 1950, 1 omslag 

  78 Het Verslag van de Ministeriële Commissie van ad-
vies inzake verhoogde rechtsbescherming (Commis-
sie-de Monchy). 1950-1951, 1 omslag 

  79 Internationale gemeentecontacten. 1954, 1 omslag 
 
 80-87 Betreffende zijn deelname aan commissies van de VNG. 
  80 Inzake de vergaderingen van het Contactorgaan Poli-

tie betreffende het ontwerp-Politiewet. 1947- 1956, 1 
pak 

  81 Correspondentie betreffende de instelling van de 
Commissie voor de Herziening van de Gemeentewet. 
1950, 1955-1956, omslag 

  82 Stukken betreffende de vergaderingen van de Com-
missie voor de Herziening van de Gemeentewet en 
haar subcommissies. 1956-1959 

  83 Nota’s en concept-rapporten van de Commissie voor 
de Herziening van de Gemeentewet, haar subcommis-
sies en van leden der commissie. 1956-1959, 1 omslag 

  84 Commissie voor de Herziening van de Gemeentewet: 
Ingekomen nota’s van het Bestuur der VNG, van di-
verse personen en instellingen. 1956-1959, omslag 

  85 Stukken betreffende de vergaderingen inzake de Eu-
ropese Commissie.1954-1960, 1 pak 

  86 Inzake de Europese Commissie; Manuscript van, 
kladnotities en documentatiemateriaal voor een door 
hem opgestelde nota ‘Vertegenwoordiging van ge-
meenten in Europese Lichamen’, ter behandeling op 
de vergadering van 20 juni 1955, 1 omslag 

  87 Inzake de Europese Commissie; Ter kennisneming 
ingekomen brieven, met name betreffende de door de 
Raad van Europa georganiseerde Europese Conferen-
tie(s) van Gemeenten. 1955-1957, 1970, 1 omslag. 

 108, 88-99 Betreffende zijn afvaardiging door het VNG naar 
 commissies, organen en conferenties. 

  108 Inzake zijn bestuurslidmaatschap van het Provinciaal 
Drents Studiefonds. 1948-1952, 1 pak 
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  88 Brieven en nota’s betreffende de instelling van de 
Subcommissie Woonwagenvraagstuk van de Staats-
commissie Vervanging Armenwet. 1948-1949, 1 om-
slag 

  89 Stukken betreffende de vergaderingen van de Sub-
commissie Woonwagenvraagstuk van de Staatscom-
missie Vervanging Armenwet. 1949-1952, 1 omslag 

  90 Subcommissie Woonwagenvraagstuk van de Staats-
commissie Vervanging Armenwet: Notulen van en 
convocaties voor besprekingen van de NVG over dit 
vraagstuk, alsmede een brief, ingekomen bij hem naar 
aanleiding van deze kwestie. 1949, 1951, 1954, 1 om-
slag 

  91 Subcommissie Woonwagenvraagstuk van de Staats-
commissie Vervanging Armenwet :Eindrapport van 
de Staatscommissie Vervanging Armenwet van 1954, 
alsmede exemplaren van de Wet op Woonwagens en -
schepen (1918). 1937, 1946, 1954, 3 delen 

  92 Vertegenwoordiging van de VNG in de International 
Union of Local Authorities (IULA):Stukken betref-
fende zijn plaatsvervangend lidmaatschap in de Euro-
pese Commissie van de IULA; Vergaderingen. 1954-
1956, 1959, 1 omslag 

  93 Vertegenwoordiging van de VNG in de International 
Union of Local Authorities (IULA):Stukken betref-
fende zijn plaatsvervangend lidmaatschap in de Euro-
pese Commissie van de IULA; Ter kennisneming in-
gekomen stukken. 1954-1957, 1965, 1 omslag 

  94 Vertegenwoordiging van de VNG in de International 
Union of Local Authorities (IULA):Stukken betref-
fende zijn plaatsvervangend lidmaatschap in de Euro-
pese Commissie van de IULA; deelname aan de 
Kronberg- Conferentie ter voorbereiding van de Euro-
pese Conferentie van Gemeenten in Straatsburg in ok-
tober 1958. 1958, 1 omslag 

  95 Vertegenwoordiging van de VNG in de International 
Union of Local Authorities (IULA): Stukken betref-
fende zijn deelname aan hat 12de Congres van de 
IULA ‘De Europese Dag’ te Rome. Septernber- okto-
ber 1955, 1 omslag 

  96 Inzake zijn deelname aan de door de regering van 
Niedersachsen georganiseerde Conferentie voor Ge-
meentepolitiek in Bad Nenndorf in september 1951: 
Correspondence, programma en referaten, 1950-
1952., 1 omslag 

  97 Inzake zijn deelname aan de door de regering van 
Niedersachsen georganiseerde Conferentie voor Ge-
meentepolitiek in Bad Nenndorf in september 1951: 
Manuscript en getypte Duitse versie van zijn referaat 
‘Enkele opmerkingen over het Nederlandse Gemeen-
tewezen’, alsmede kladnotities voor een te schrijven 
verslag. zd, 1 omslag 
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  98 Inzake zijn deelname aan de door de Raad van Europa 
georganiseerde (tweede) Europese Conferentie van 
Gemeenten te Straatsburg: Stukken betreffende de de-
legatievergadering van de VNG. 1959, 1 omslag 

  99 Inzake zijn deelname aan de door de Raad van Europa 
georganiseerde (tweede) Europese Conferentie van 
Gemeenten te Straatsburg: Stukken betreffende zijn 
deelname aan de conferentie. 1959, 1 pak 

 
100 Stukken ter voorbereiding van een themanummer van de Neder-

landse Gemeente, orgaan van de VNG, over het politievraag-
stuk. 1949-1951 

 1 omslag 
 
101-106 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Centraal Orgaan 

van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behande-
ling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden. 1948-1958 

 1 omslag, 3 pakken 
  Dit Bureau is vanuit de VNG ontstaan, maar is hiervan 
  organisatorisch gescheiden. 
  101-103 Inzake de vergaderingen van het Centraal Orgaan. 

1948-1958 
  101 1948-1950 
  102 1951-1955 
  103 1956-1958 
  104 Inzake de vergaderingen van de Commissie Ziekte-

kostenvoorziening voor Ambtenaren. 1949-1952 
 
105 Inzake de vergaderingen van het Centraal Orgaan betreffende 

het Ontwerp-Algemeen Ambtenaren Reglement (AAR). 1950 
 1 omslag 
  Deze stukken heeft hij apart gehouden. In nr. 101 zitten 
  ook stukken, rakende dit onderwerp. 
 
106 Inzake de vergaderingen van de werkgroep ter bespreking van 

het Rapport van de Werkcommissie ter bestudering van artikel 
125 en 126 van de Ambtenarenwet 1929. 1956-1957 

 1 omslag 
 
107  Stukken betreffende de vergaderingen van de Commissie van 

Redactie van De Magistratuur, orgaan van het Verband van 
Verenigingen van AR Gemeente- en Provinciebestuurders in 
Nederland. 1948-1951, 1953 

 1 omslag 
  Hij is redactielid. 
 
Inv.nr. 108 staat tussen 87 en 88. 
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 Comité’s, comissies, besturen van stichtingen en bedrijven 
109 Stukken betreffende het instellen van het Gemeentelijk Comité 

te Smilde voor het oprichten van een Provinciaal Monument 
voor Gevallen Zonen van Drenthe. 1941 en zd 

 2 stukken 
  Hij is ere-voorzitter. 
 
110 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting 

Borgstellingsfonds Drenthe: ‘Economisch Financieëlen Dienst 
voor den Middenstand’. 1941 - maart 1942 

 1 omslag 
 
111-114  Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Com-

missarissen van de N.V. Waterleidingmaatschappij ‘Drenthe’. 
1948-1952 met retroactum van 1936. [1936, 1948-1952] 

 2 omslagen, 2 pakken 
  111-112 Inzake de vergaderingen. 1948-1952 
  111 1948-juli 1951 
  112 aug. 1951-1952 
  113 Inzake besprekingen betreffende het ontslag van L. 

van Genne, opzichter bij deze maatschappij. Doorsla-
gen. 1950 met retroactum van 1938. [1950, 1938] 

  114 Referentiebrieven betreffende sollicitanten naar de 
vacature van directeur van deze maatschappij. Door-
slagen. 1951 

 
115 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Com-

missarissen van de N.V. Drentse Auto-Bus Onderneming 
(DABO). 1950-1953 met retroactum van 1943. [1943-1953] 

 1 pak 
116 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de zg. Grote Com-

missie Verkeersverbindingen Groningen-Twente. 1950-1953 
 1 omslag 
 
117 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Provinciale Ver-

keerscommissie in Overijssel. 1952-1954 met retroacta van 
1946, 1948. [1946-1954] 

 1 omslag 
 
118-120 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Com-

missarissen van de N.V. Vervoersmaatschappij de Noord-
Westhoek (NWH) te Zwartsluis. 1954-1959, 1963-1968 Van 
1963-1968 is hij voorzitter van de-Raad. 

 118-119 Inzake de vergaderingen. 1954-1959, 1963-1968. 
 2 pakken 
  118 1954-1959 
  119 1963-1968 
 120 Brieven, ingekomen bij hem, onder andere betreffende 

de staking van chauffeurs van de NWH op 15 nov. 
1963. 1963-1968, 1 omslag 

 



 20 

 Overig 
121 Correspondentie in verband met zijn - tot geen resultaten lei-

dende - sollicitaties. 1934-1936, 1937, 1939-1940, 1942, 1945, 
1947-1949, 1951-1952 

 1 omslag 
 
122 Manuscripten, over- en einddrukken van zijn artikelen en re-

fera(a)t(en) over gemeentelijke en daarmee verband houdende 
kwesties, alsmede correspondentie betreffende het plaatsen in 
de diverse, bladen. 1941, 1947-1953 en zd 

 1 omslag 
 
 
Openbaar leven 
Staatspolitiek 
 
123-129 Stukken betreffende zijn civiel-adviseurschap van en lidmaat-

schap van zuiveringscommissies binnen Sectie I (Binnenlands 
Bestuur) van het Militair Gezag. 1944-1945 en zd 

 3 katernen, 1 omslag 
  123 Correspondentie inzake zijn benoeming tot civieladvi-

seur van Sectie I. 1945 
  124 Brochures van de Sectie Voorlichting Militair Gezag. 

1945 en zd 
 
125-129 Stukken betreffende zijn deelname aan de zuiveringscommis-

sies van overheidspersoneel, ingesteld door de Subsectie Zuive-
ring. 1944- 1945 en zd 

 1 stuk, 1 pak, 3 omlsagen 
  125 Inzake zijn benoeming tot voorzitter van de Documen-

tatiecommissie in Drenthe, ressorterend onder het 
Centraal Orgaan op de zuivering van overheidsperso-
neel. 1945 

  126 Inzake zijn deelname aan de Adviescommissie voor 
de zuivering van het personeel bij het Middelbaar en 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in Drenthe. 1945 

  127 Inzake zijn deelname aan de Adviescommissie voor 
de zuivering van het personeel van de Kamer van 
Koophandel en de Rijksverkeersinspectie in Drenthe. 
1945 

 
  128 Circulaires, rapporten, nota’s van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, de Staf Militair Gezag en Ver-
trouwensmannen, (ontwerp-)besluiten (o.a. het Zuive-
ringsbesluit) en andere stukken, ingekomen bij hem 
als lid van een der commissies, alsmede zijn notities 
betreffende enkele besluiten en de zuivering van bur-
gemeesters. 1944-1945 en zd 

    Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021 
 
  129 Brief van de Militaire Commissaris voor Drenthe, 

Lt.Kol. Th.J.A. Doove als dankbetuiging voor zijn 
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werk als lid der zuiveringscommissie. September 
1945 

 
130-134 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie van 

Advies Zuiveringsbesluit-1945 (Commissie-Scholten/ Patijn). 
1945-1947 

 2 stukken, 2 omslagen, 1 pak 
  130 Inzake de benoeming (en ontslag) van de leden, en 

inzake de werkwijze der commissie. 1945-1946 
  131 Statistisch overzicht van de door de commissie in 

1945-1946 uitgebrachte adviezen, verslagen van de 
adviezen der commissie betreffende drie personen, 
manuscripten van persoonsdossiers en begeleidende 
brieven. 1945-1947 

    Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023 
 
  132 Ingekomen proces-verbaal betreffende een persoon, 

gemaakt door de Politieke Recherche-Afdeling. 1946 
    Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022 
 
  133 Ingekomen nota van de Staf Militair Gezag, gericht 

aan de Militaire Commissarissen en sectiehoofden, in-
zake het nieuwe Zuiveringsbesluit, alsmede Staatsbla-
den onder andere betreffende het Zuiveringsbesluit. 
1945 

  134 Kladnotities van hem over de nota van Kesper. 1945 
 
135-137 Stukken betreffende zijn functie als rechtsgeleerd raadsheer in 

het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, 3de Kamer te Assen 
(1945-1949) en als rechter- plaatsvervanger in de Arrondisse-
ments-Rechtbank te Assen, bijzondere Strafkamer (1949-1952), 
1945-1952, met retroactum van 1943. [1943-1952] 

 2 omslagen, 1 pak 
  135 Inzake zijn benoeming en ontslag. 1945-1952 
 
  136 Proces-verbalen van de uitspraken en zittingen, ge-

daan door beide colleges. Doorslagen, voorzien van 
zijn aantekeningen en enkele manuscripten. 1946-
1950 

    Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026 
 
  137 Staatsbladen betreffende Besluiten inzake strafrecht, 

politieke delinquenten en oorlogsmisdaden. 1943, 
1945-1947 

 
138-148 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Staatscommissie 

Bezettingsrecht. 1946-1956 
 
138 Inzake zijn benoeming en ontslag. 1946-1955 
 1 omslag 
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139-144 Agenda’s, notulen van en bijlagen voor de vergaderingen der 
commissie. 1946-1954 

 6 omslagen, 4 pakken 
  139 1946 
  140 1947 
  141 1948 
  142 1949 
  143 1950 
  144 1951-1954 
  145 Correspondentie tussen de commissie en de minister 

van Binnenlandse Zaken betreffende de wetgeving in-
zake de Bezettingsmaatregelen en artikel III van het 
Wetsontwerp nr. 437 tot aanvulling van enige artike-
len van het Besluit Bezettingsmaatregelen. 1946-1947 

  146 Stukken betreffende de Wet Bezettingsmaatregelen IV 
(en V). 1947-1950, 1952 en 1956 

   Bij nr. 145-146: Deze stukken zijn apart gehouden. 
Zie voor andere stukken, hiermee verband houdend, 
de inventarisnummers 139-144. 

  147 Eindverslag, concept en drukproef. 1953-1955 
  148 Witte Kamerstukken inzake de Wet Bezettingsmaat-

regelen I-IV, inzake het Besluit Bezettingsmaatrege-
len en inzake het vervallen van bezettingsmaatregelen, 
1944, 1946-1956 

 
149-153 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Beroep 

voor de Perszuivering, met retroactum van 1945. 1945, 1947-
1949 

 3 omslagen, 1 pak 
  149 Inzake zijn benoeming en ontslag. 1947-1949 
  150 Geleidebrieven en een verslag betreffende de vergade-

ringen van de Raad. 1947-1948 
  151 Verslag van de behandeling van de Wet Noodvoorzie-

ning Perswezen in het parlement, en Staatsbladen van 
persbesluiten. 1945, 1947 

  152 Verslagen van de jurisprudentie van de Raad van Be-
roep. 1946 

  153  Verslagen van de jurisprudentie en statistiek van de 
uitspraken van de Commissie voor de Perszuivering, 
alsmede een overzicht van de zg. ‘achtergrond’ der 
Perszuivering. 1947-1949 

 
154 Stukken betreffende de vergaderingen van de Ministeriële 

Commissie Onmaatschappelijke Gezinnen. 1945-1951 
 1 pak 
  Hij is lid. 
 
155-159 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Huuradvies-

cornmissie voor het ressort Assen. 1950-1952 
 2 stukken, 4 omslagen 
  155 Inzake zijn benoeming en ontslag als voorzitter. 1951-

1952 
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  156 Brieven en andere stukken, ingekomen bij hem als 
voorzitter. 1951 

  157 Stukken ingekomen ter behandeling op de zittingen 
van de commissie, met rol. 1951-1952 

  158 Inzake de Algemene Vergaderingen van de commis-
sie. 1951-1952 

  159 Ingekomen circulaire van het Ministerie van Weder-
opbouw en Volkshuisvesting, en Staatsbladen betref-
fende huurwet en huuradviescommissie. 1950-1952 

 
160 Stukken betreffende de vergaderingen van de Ministeriële In-

vesteringscommissie voor de Lagere Publiekrechtelijke Licha-
men. 1952-1953 

  Hij is lid. 
 
161 Stukken betreffende de vergaderingen van subcommissie I (his-

torische ontwikkeling van de ambtelijke status) van de Staats-
commissie van Advies inzake de Status van Ambtenaren, als-
mede het Eindrapport van de Staatscommissie. 1952-1953, 
1958 

 1 pak 
  Hij is adviserend lid van de subcommissie. 
 
 
Openbaar leven 
Partijpolitiek 
 
 Lid van de anti-revolutionaire partij (arp) (1940-1956) 
 
 Lid van ARP-organen en AR-lid binnen de organen 
162-163 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaat- en voorzitterschap 

van de AR- Statencentrale Assen. 1940-1941,1945-1952 
  Sinds eind 1940, begin 1941 is hij bestuurslid. 
  In 1947 is hij voorzitter, 
  162 Correspondentie met G. van de Veen onder andere 

betreffende het door hem afgewezen voorzitterschap 
van deze centrale. 1940-1941 

  163 Stukken betreffende de kandidaatstelling van AR-
leden voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer, be-
treffende amendementen van Kiesverenigingen op het 
concept-Program van Actie en betreffende diverse an-
dere zaken. 1945-1952 

 
164-168 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Provinciaal Co-

mité van AR- Kiesverenigingen in Drenthe. 1940, 1944-1952 en 
zd 

 5 omslagen 
  Tijdens de WO II ging dit orgaan ondergronds; heette eerst 
   het Provinciaal Contact en later het Noordelijk Contact 
  (samen met Friesland en Groningen). 
  164 Notulen van en convocaties voor de vergaderingen 

van het Provinciaal en Noordelijk Contact. Augustus 
1940, april-juni 1945, januari 1946 
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  165 Rapport en concept van ‘Eenige richtlijnen voor een 
politiek program der Anti-Revolutionaire richting’, 
opgesteld door het Seniorenconvent van de illegale 
ARP, bekritiseerd door het Noordelijk en Oostelijk 
Contact, alsmede de nota ‘Enkele opmerkingen inzake 
de Richtlijnen betreffende een toekomstige bedrijfsor-
ganisatie’ (vermoedelijk van H. Dooyeweerd). 1944-
1945 

  166 Kladnotities voor, manuscripten van zijn spreekbeur-
ten voor en kladnotulen en een kranteverslag van bij-
eenkomsten van diverse AR-Kiesverenigingen betref-
fende de te voeren politiek na de oorlog, gemaakt als 
lid van de Sprekersorganisatie van het Provinciaal 
Comité. 1945-1949, 1951-1952 en zd 

    Zie ook inventarisnummer 190. 
  167 Stukken betreffende het voorbereiden van de AR-

kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen 
in 1948 en 1952, op welke laatste hij kandidaat staat, 
en betreffende diverse andere zaken. 1945-1952 

  168 Jaarverslagen over 1946-1950 en 1952, alsmede Ver-
slagen van de verkiezingenuitslag in Drenthe in 1937, 
1939, 1946, 1948 en 1950. 1946-1952 

 
169-173 Stukken betreffende zijn gijzelaarsschap als civiel-

geïnterneerde in Beekvliet te St. Michielsgestel. 1942-1944 en 
zd 

  Zie voor het persoonlijke gedeelte nr. 21-25. 
 
169 Kladaantekeningen van en voor discussies en referaten binnen 

de kring-Warnaar, -Resius, -Conner over de politieke situatie na 
de oorlog en het conflict in de Gereformeerde Kerk. 1942-1944 

 
170-171 Stukken betreffende het opstellen van een Beginsel- en Alge-

meen Staatkundig Program der AR-richting 1942 en zd 
 2 stukken, 1 omslag 
  170 Manuscripten van, aantekeningen voor en concept van 

zijn (of gezamenlijk met anderen geschreven) Rapport 
‘Voorloopige conclusies’ over de organisatie der AR-
richting (o.a. inzake de oprichting van een Christelijk 
Nationale Partij) en van de politiek na de oorlog. 1942 

  171 Rapport, eind- en concept-, getiteld ‘Conclusiën’, over 
het politieke program na de oorlog. zd 

    Zie ook inventarisnummer 170. 
 
172 Manuscript van, aantekeningen en concepten voor zijn – niet 

gepubliceerd – boekje ‘Herwonnen vrijheid’, inhoudende be-
schouwingen over de politiek na de oorlog. 1943 

 1 omslag 
 
173 Ingekomen rapport ‘Vrede door Recht’ betreffende de me-

ningsverschillen inzake de Generale Synode der Gereformeerde 
Kerken. 1943 

 1 katern 
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174 Stukken betreffende zijn aktiviteiten voor de Trouw-groep, in-

houdende onder meer het verspreiden van manifesten, leden-
contactblaadjes-ARP, Trouw e.d. 1944-1945 

 
175-178 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het College van Ad-

vies van de ARP. 1948-1956, 1964 
 3 omslagen 
  175 Inzake de instelling en reorganisatie van het College 

door het Centraal Comité der ARP. 1949, 1953, 1956 
  176 Notulen van de Algemene Vergadering in 1950, 1952-

1955, alsmede een verslag van de vergadering van het 
College met het Centraal Comité in 1951. [1950, 
1952-1955] 

  177 Rapporten van diverse (sub)commissies, ingekomen 
ter kennisneming. 1950-1951, 1954-1956 

  178 Jaarverslag over 1956 en samenvattingen van de 
werkzaamheden van het College in 1950 en 1952 

 
179-184 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van (sub)commissies van 

het College van Advies van de ARP. 1948-1956, 1964 
 6 omslagen 
  179 Inzake de subcommissie VIII, ingesteld ter bestude-

ring van de vraag, of wettelijke maatregelen gewenst 
zijn tegen het communisme. 1946, 1950-1951 

  180 Inzake de door hem voorgezeten subcommissie VII 
voor het bezien van de taak en plaats van de provincie 
in het Nederlands Staatsbestel. 1949-1952 

  181 Inzake ‘het werkcomité’ Europese Integratie van de 
Subcommissie Internationale Vraagstukken (IX). 
1952-1953 

  182 Inzake de werkgroep Overijssel van de Commissie 
Provinciaal Stembusprogram voor de verkiezingen 
van 1954. 1953-1954 

  183 Inzake de subcommissies voor artikel 10 en 16 van de 
Commissie tot herziening van de artikelen VII-XXIII 
van het Program van Beginselen der ARP (Program-
commissie II), alsmede het Eindrapport van Program-
commissie I en II tesamen. 1953-1955 

  184 Inzake het instellen van de Algemene Commissie tot 
samenstelling van het boek ‘Anti-revolutionair Be-
stek, toelichting op het Beginsel- en Algemeen Staat-
kundig Program der ARP’ in 1954, alsmede het ma-
nuscript van zijn voorwoord in 1964. 1954, 1964 

 
185 Stukken betreffende de door hem voorgezeten Discussiegroep 

Antirevolutionair Beleid, ingesteld door de dr. A. Kuyperstich-
ting om de geschilpunten in de ARP te inventariseren. 1953-
1957 
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195 Stukken betreffende de vergaderingen van de redactie van AR-
Staatkunde, maandelijks orgaan van de Kuyperstichting. 1953-
1960, 1964-1967, 1973-1974, 1977 

  Sinds 1953 is hij redactielid. 
  Van 1962-1977 is hij voorzitter van de redactie. 
 
 Overig 
186-196 Stukken betreffende zijn artikelen, speechjes, referaten en een 

radiocauserie. 1934-1935, 1946-1956 en zd 
 11 omslagen 
  186 Stukken betreffende zijn referaten ‘Van de Overheid 

en Gods ordinantiën’ en ‘Enkele sociale en economi-
sche maatregelen en vraagstukken van dezen tijd, be-
zien in het licht der gerechtigheid’, gehouden voor de 
AR-kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’ te Win-
schoten. 1934-1935 

    Hij was geen lid. 
  187 Manuscripten van zijn artikelen betreffende het vraag-

stuk van de christelijke staat en betreffende de alge-
mene Grondwetsherziening, verschenen in Nederland-
se Gedachten, met correspondentie. 1946, 1950 

  188 Kranteartikelen door hem geschreven, met name voor 
Trouw. 1946-1950, 1954 

  189 Stukken betreffende zijn bijdrage aan een schetsen-
bundel voor de ARJOS over de christelijke politiek. 
1947-1950 

  190 Manuscripten van en kladnotities voor zijn speechjes 
over Nederlandse en Europese politiek, gehouden 
voor AR- Kiesverenigingen en andere bijeenkomsten. 
1947-1948, (1950), 1951-1954, april 1956 en zd 

    Zie voor speechjes AR-Kiesverenigingen 
    ook nr. 166. 
  191 Stukken betreffende zijn artikel ‘Het Engelse Rege-

ringsstelsel’, verschenen in AR-Staatkunde (ju-
li/augustus) 1949 1946 en zd 

  192 Stukken betreffende zijn artikel ‘Het vraagstuk van 
den Gehoorzaamheidsplicht’ (verschenen in AR-
Staatkunde 1949) en betreffende de in AR-kring ge-
voerde analoge discussie over het recht van verzet en 
opstand. 1949-1950, 1952-1953 

  193 Manuscript van zijn bespreking van Bruins Slots boek 
Bezinning en uitzicht voor de NCRV-radio, met cor-
respondentie. 1950 

  194 Kladnotities voor en ingekomen brieven betreffende 
de door hem te geven politieke cursus voor de AR-
Kamerkieskring Haarlem over ‘De verhouding van het 
AR-beginsel en de ARP tegenover de nationale ver-
banden’. 1951 

  195 Kladnotities voor en -notulen van de door hem gege-
ven kadercursus over ‘Hoofdpunten van onze staatsin-
richting, provincie- en gemeentewet’ voor het Provin-
ciaal Comité van AR-Kiesverenigingen in Drenthe. 
November 1955 
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  196 Manuscripten van zijn artikelen of speeches, alsmede 
Kladnotities. zd 

 
197 Ter kennisneming ingekomen brochures en nota’s van AR-

huize betreffende diverse onderwerpen. 1946-1947, (1949) 
1950-1956 en zd 

 1 pak 
 
198 Stukken betreffende het diner, aangeboden door het Centraal 

Comité der ARP aan J. Schouten ter herinnering aan diens pro-
motie tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Oktober 1950 

 1 omslag 
 
199-201 Briefwisseling. 1951-1952, 1955 
 8 stukken, 1 omslag 
  199 Brieven van C.G. Meeder met het verzoek deel te 

nemen aan de oprichting van een Protestants-
Christelijke organisatie voor Volkshuisvesting. 1951-
1952 

  200 Brieven van J. Schipper en J.A.H.J.S. Bruins Slot en 
minuut van uitgaande brief aan Bruins Slot en J. 
Smallenbroek. 1952 

  201 Brief van A. Hofman, secretaris van de Raad voor 
Kerkelijk Sociale Arbeid, inzake de status van de or-
ganisaties van maatschappelijk werk, met bijlagen. 
1955 

 
202-204 Stukken betreffende zijn deelname aan conferenties. 1951-1955, 

3 omslagen 
  202 Stukken betreffende zijn deelname aan de conferenties 

van de ARP met in Nederland studerende Amerikaan-
se calvinisten. 1951, 1953-1955 

  203 Stukken betreffende zijn deelname aan de door de 
ARJOS en Junge Union-CDU van Westfalen georga-
niseerde conferentie in Siegen van 4-7 juli 1952 

  204 Stukken betreffende zijn deelname aan de Christelijke 
Sociale Conferentie, georganiseerd door het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond (CNV), op 4-7 november 
1952 

 
 
Voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij 
(1956-1968) 
 
 I. ARP-organen 
 
 Bestuur als geheel 
205-206 Stukken betreffende het voorbereiden en afronden van Jaarver-

slagen. 
 1 pak, 14 delen 
  205 Van diverse AR-organen. Concepten. 1956-1968 
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  206 Over 1955-1968, gedrukt, en Jaarverslag van het Pro-
vinciaal Comité van AR-Kiesverenigingen in Fries-
land over 1955, gedrukt [1955-1968] 

 
207-208 Stukken betreffende het voorbereiden en afronden van Begro-

tingen, balansen, jaarrekeningen van diverse AR-organen. Con-
cepten. 1955-1968 

 2 pakken 
  207 1955-1961 
  208 1962-1968 
 
209-212 Stukken betreffende het voorbereiden en afronden van Pro-

grams van Actie. 
 4 pakken 
  209 Actie-1956, 1959. 1956, 1959 met retroactum van 

1952. [1952-1956] 
  210 Actie-1963. 1962-1963 
  211 Actie-1967. Deel 1 1966 
  212 Actie-1967. Deel 2 1966 
 
213 Stukken betreffende het voorbereiden en afronden van Begin-

sel- en Algemeen Staatkundige Programs. 1957-1962, 
 1 pak 
 
214 Stukken betreffende het voorbereiden en afronden van Statuten-

1966. 1964-1965 met retroactum van 1955. [1955-1966], 
 1 omslag 
 
 Naar de afzonderlijke organen 
 
 Voorzitter 
215-227 Brieven, ingekomen bij hem en enkele minuten van uitgaande 

brieven, met bijlagen. 1956-1968 
 13 omslagen 
  215 1956 
  216 1957 
  217 1958 
  218 1959 
  219 1960 
  220 1961 
  221 1962  
  222 1963  
  223 1964  
  224 1965  
  225 1966  
  226 1967  
  227 1968  
 
228 Manuscripten van, aantekeningen voor en enige eindexempla-

ren van de teksten van zijn artikelen en spreekbeurten, gemaakt 
of gehouden als voorzitter buiten organisch verband, met cor-
respondentie. 1956-1964, 1966-1967 en zd 

 1 omslag 
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229-231 Kranteartikelen betreffende het optreden van hem als politicus. 

1956-1968 
 3 pakken 
  229 1956-1960 
  230 1961-1964 
  231 1965-1968 
 
232-236 Dossiers inzake partijfunctionarissen en -leden. 1956-1957, 

1961, 1964-1967, 1978-1979 
 5 omslagen 
  232 Inzake het ontslag van R. Gosker als partijsecretaris 

van de ARP. 1956-1957 
  233 Inzake het ontslag van G.H.J. Griffioen als secretaris 

van de redactie-commissie van Nederlandse Gedach-
ten, 1961, 1964-1966 

  234 Inzake de hoogte van de uitkering van M. Hart, in 
verband met diens oorlogsverleden. Afschriften. 
1966-1967, met retroacta van 1945-1946, 1949 1951-
1952. [1945-1967] 

  235 Inzake het conflict van A. Hartzema met de Sociale 
Dienst in Apeldoorn. 1966-1967 

  236 Inzake het gedrag van W. Aantjes (in de Tweede We-
reldoorlog). 1966-1967, 1978-1979 In 1978 werd een 
onderzoek van staatswege ingesteld. In de ARP speel-
de deze kwestie zich af in 1966-1967. 

 
237 Ingekomen brochure Minister Zijlstra en de ARP van G. 

Puchinger, met geleidebrief, alsmede notitie van C.D. van Oos-
ten betreffende deze brochure.1957-1958 

 1 omslag 
 
238-240 Kladnotities, inhoudende beschouwingen over diverse politieke 

zaken. 1957-1968 en zd 
 3 pakken 
  238 1957-1964 
  239 1965-1968 
  240 zd 
 
241 Correspondence met ds. M. Hasper betreffende een geschil 

tussen de Stichting Geestelijke liederen uit den Schat van de 
Kerk der Eeuwen en de Gereformeerde Kerken. 1959 

 1 omslag 
 
242 Stukken betreffende zijn radio- en televisie-interviews. 1959, 

1961, 1964-1967 
 1 omslag 
 
243 Stukken betreffende net bezwaar van C.G. Meeder tegen zijn 

uitspraak, dat de ARP sociaal-links is, gedaan op het Partij 
Convent van 31 oktober 1964. 1964 

 5 stukken 
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244 Stukken betreffende zijn interview met het weekblad De Spie-
gel op 11 juni 1965, waarin ingegaan wordt op zijn uitspraak 
dat de ARP sociaal-links is. 1965 

 1 omslag 
 
245 Ingekomen verslag van het IMCRV-interview met P. Jongeling 

naar aanleiding van zijn uitspraken over de samenwerking tus-
sen de christelijke partijen. November 1967 

 1 stuk 
 
246 Ingekomen en door hem becommentarieerde scriptie van 

W.F.M. Smeenk over ‘het onbehagen onder kiezers en randkie-
zers der ARP’. Gestencild. zd. (vermoedelijk 1967) 

 1 stuk 
 
247 Exemplaar van Anti-revolutionaire Staatkunde, bevattende een 

artikel van P.F. van Herwijnen over zijn voorzitterschap van de 
ARP van 1956-1968. Augustus 1968 

 1 katern 
 
 Presidium 
248 Verslagen van de vergaderingen van het Presidium. 1967-1968, 

1 omslag 
 
 Moderamen/Centraal Comité 
 Behoudens de notulen zijn de overige stukken vaak niet te 

scheiden naar dagelijks (Moderamen) en partijbestuur (Centraal 
Comité). 

 
249-251 Correspondentie. 1955-1968 
 2 omslagen, 1pak 
  249 Briefwisseling met M. Ruppert inzake de benoeming 

van deze tot lid en van Berghuis tot voorzitter van het 
bestuur van de ARP. 1955-1956 

  250 Brieven, ingekomen bij het Moderamen of Centraal 
Comité, van diverse personen en instellingen buiten 
organisch verband, en minuten van uitgaande brieven. 
1956-1968 

  251 Interne correspondentie: geleidebrieven. 1956-1968 
 
252 Manuscript van en kladnotities voor zijn eerste officieuze op-

treden als partijvoorzitter op de vergadering van net Modera-
men van 22 juni 1956. 1956 

 2 stukken 
 
253-258 Notulen. 1956-1968 
253-255 Notulen van de vergaderingen van het Moderamen met convo-

caties en agenda’s. Juni 1956-juni 1968 
 3 pakken 
  Niet alle agenda’s zijn aanwezig. 
  253 1956-1960 
  254 1961-1964 
  255 1965-1968 
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256-257 Notulen van de vergaderingen van het Centraal Comité, met 

Convocaties en agenda’s. 1956-1968 
 2 pakken 
  256 1956-1963 
  257 1964-1968 
 
258 Kladnotities, -notulen van besprekingen en vergaderingen van 

het Centraal Comité en Moderamen. 30 juni 1956, 1957, 1967 
en zd, 

 1 omslag 
 
259-260 Notities en nota’s, gemaakt door en voor (leden van) het Mode-

ramen of Centraal Comité. 1956-1959, 1961-1967 
 2 omslagen 
  259 Notities, gemaakt door en voor (leden van) het Mode-

ramen of Centraal Comité, 1956-1959, 1961-1967 
  260 Nota’s. 1956-1957, 1959, 1961, 1964-1965, 1967 
 
261 Manuscript, eindexemplaar van en kladnotities voor zijn nota’s 

‘Hoofdlijnen van AR-beleid’ en zonder titel, bestemd voor het 
Moderamen. September 1957 en zd 

 1 omslag 
  Zie ook in dit verband de brief van M. Ruppert aan 
  hem van 23 december 1957. Inventarisnummer 216. 
 
262-263 Stukken betreffende de door het Centraal Comité opgestelde 

enquêtes. 1957-1959, met retroacta van 1947, 1951. [1947-
1959] 

 1 omslag, 1 pak 
  262 Inzake de enquêtes betreffende de samenstelling van 

de besturen van de AR-Kiesverenigingen. 1957-1958, 
met retroacta van 1947, 1951. [1947-1958] 

  263 Inzake de ‘Enquête Verkiezingen-1959’ 
 
264-265 Ingekomen nota’s, verklaringen, manifesten, artikelen, rappor-

ten van diverse groepen en personen ter Kennisneming. 1957-
1968 

 2 pakken 
  264 1957-1961 
  265 1962-1968 
 
266 Stukken betreffende een onderzoek door het Nederlands Insti-

tuut voor Motivation Research naar het functioneren van de 
ARP. 1956-1960 

 1 omslag 
 
267-269 Stukken betreffende de door het Centraal Comité of Modera 
284-285 men ingestelde studiecommissies en -groepen. 1958-1959, 

1963-1965 
 3 omslagen, 3 stukken, 2 katernen 
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  267 Brochure ‘Ten Geleide’ en concept-hoofdstuk ‘De 
overheid en ik’, geschreven door de Schetsencommis-
sie. (1958) 

  268 Rapport ‘Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-
Molukken en de Ambonezen’ van de commissie Am-
bon, concept en eindexemplaar van 1959 en convoca-
tie voor een vergadering der commissie in 1958 
[1958, 1959] 

  284 Stukken betreffende de commissie Landbouw-
politiek. 1958-1959 

  269 Stukken betreffende de Bezinningscommissie op het 
principieel karakter der ARP. 1963-1965 

  285 Stukken betreffende de commissie Woningnood en 
volkshuisvesting. 1964 

 
270 Persberichten. 1960, 1965, 1967-1966 
 1 omslag 
 
271 Ingekomen verslagen van enkele onderzoeksresultaten van het 

NIPO inzake het protestants-christelijk leven en de algemene 
politieke situatie. 1962-1964, 1966 

 1 omslag 
 
 Partij Convent 
272-273 Notulen van de vergaderingen van het Partij Convent, met con-

vocaties en agenda’s en enkele bijlagen. 1955-1966 
 2 pakken 
  Van 1955 alleen de notulen van de vergadering van 
  september. 
  272 1955-1962 
  273 1963-1968 
 
274-275 Manuscripten van en kladnotities voor zijn redevoeringen, ge-

houden op de vergaderingen van het Partij Convent, alsmede 
Kladnotities en -notulen van deze vergaderingen. 1956-1958, 
1960-1967 en zd 

 1 omslag, 1 pak 
  Van de redevoeringen, die niet in druk of in een geheel 
  andere versie zijn verschenen, zijn ook de getypte 
  exemplaren hieronder verzameld. 
  274 1956-1958, 1960-1967 
      
  275 zd 
 
276 Brochures van zijn redevoeringen, gehouden op het Partij Con-

vent. 1957-1962, 1964-1967 
 17 katernen 
 
277 Brochures van redevoeringen van AR-prominenten, gehouden 

op het Partij Convent. 1964, 1967-1968 
 4 katernen 
  In één brochure staan ook redevoeringen, gehouden 
  tijdens de Deputatenvergadering van 15 juni 1968 
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 Deputatenvergadering 
278 Beschrijvingsbrieven van, convocaties en enkele bijlagen voor 

de (buitengewone) Deputatenvergaderingen. 1956, 1959, 1961, 
1963, 1966-1968 

 1 omslag 
 
279 Manuscripten, brochures van en kladnotities voor zijn redevoe-

ringen op de (buitengewone) Deputatenvergaderingen. 1959, 
1981, 1963, 1966-1968 

 1 omslag 
  Zie ook inventarisnummer 277. 
 
 AR-Kiesverenigingen, AR-Kamer- en Statencentrales, Pro-

vinciale Comité’s 
280 Manuscripten van en kladnotities voor zijn spreekbeurten voor 

diverse AR- Kiesverenigingen. 1956, 1958-1961, 1963-1965 
 1 omslag 
 
281 Correspondentie met het Moderamen of Centraal Comité. 1956-

1968 
 1 pak 
 
282 Verslagen, notulen van de vergaderingen van het Moderamen of 

delegaties uit het Centraal Comité met delegaties uit AR-
Kiesverenigingen, K.amer-, Statencentrales of Provinciale Co-
mité’s. 1958, 1959, 1962, 1966, 1968 

 1 omslag 
 
283 Memories van enkele Kamercentrales bij de kandidaten voor 

het voorzitterschap van hat Centraal Comité. Maart 1968 
 2 stukken 
 
 Studie- en adviesorganen 
 Inv.nrs. 284 en 285 horen bij nr.’s 267-269. Dus: deze nummers 

zijn daarbij geschreven. Nr. 284 tussen 268 en 269; nr. 285 tus-
sen 269 en 270. 

 
286-289 Stukken betreffende het College van Advies. 1957-1958, 1960-

1966 
 2 stukken, 3 omslagen 
  286 Correspondence met het Moderamen of Centraal Co-

mité. 1957-1958, 1960-1961, 1963 
      
  287 Notulen van de vergaderingen van het College en van 

zijn Bestuur (Centrale Commissie), alsmede enige 
werkverslagen van het College. 1957, 1960, 1962, 
1964-1965 

  288 Manuscripten van zijn referaten over ‘De christelijke 
politiek in deze tijd’ voor het College. 1960 

  289 Stukken betreffende de reorganisatie van het College. 
1964-1966 
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290-294 Stukken betreffende de (sub)commissies van het College van 
Advies. 1954, 1956-1966 en zd 

 6 omslagen 
  184 Stukken betreffende het instellen van de Algemene 

Commissie tot samenstelling van het boek Antirevolu-
tionair Bestek, toelichting op het Beginselen Alge-
meen Staatkundig Program der ARP. 1954, 1964 

  290 Nota’s, rapporten van de sociaal-economische com-
missie en enige van zijn subcommissies. 1956, 1958-
1963 

  291 Rapporten van de commissies Subsidiëring van de 
kerkbouw, Subsidiëring van particuliere ziekenhuizen 
en Subsidievraagstuk algemeen, met documentatiema-
teriaal. 1957-1958 en zd 

  292 Rapporten, nota’s en correspondentie van de commis-
sies Wettelijke regeling van het Ziekenfondswezen, 
Humanistische geestelijke verzorging, Onderwijs, 
Kiesgerechtigde leeftijd, Communicatie, Militaire 
aangelegenheden en Planologische vraagstukken. 
1957-1961, 1963-1964, 1966 en zd 

  293 Notulen van en nota’s, concept-rapporten voor de 
vergaderingen van de Commissie voor Buitenlandse 
aangelegenheden en van enige van zijn subcommis-
sies. (1957), 1959, 1962-1966 Hij is lid van deze 
Commissie. 

  294 Rapport van de Commissie Rechtsvorm ondernemin-
gen uit 1967, alsmede ter Kennisneming ingekomen 
nota’s inzake dit onderwerp van de Commissie Struc-
tuur en rechtsvorm van de onderneming van het CNV 
uit 1958, 1964 en zd. 1967, met retroacta van 1958, 
1964 en zd. [1958-1967 en zd.] 

 
295-299 Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting. 1953-1960, 

1963-1968, 1971, 1973-1974, 1977 
 7 stukken, 2 omslagen, 1 pak 
  295 Stukken betreffende de vergaderingen van de redactie 

van AR-Staatkunde, maandelijks orgaan van de Kuy-
perstichting. 1953-1960, 1964-1967, 1973-1974, W7, 
 Sinds 1953 is hij redactielid. 

    Van 1962-1977 is hij voorzitter van de redactie. 
  296 Correspondentie met het Moderamen of Centraal Co-

mité. 1956-1957, 1960, 1963-1966 
  297 Stukken betreffende de afscheidsbundel voor J. 

Schouten Bene Meritus, onder meer inhoudende het 
manuscript en overdruk van zijn artikel ‘Verstarde be-
ginselen in een veranderde wereld’. 1957-1958 

    Zijn artikel is tijdens de vergadering van het 
    moderamen van 10 oktober 1957 besproken, 
    zie inventarisnummer 253. 
  298 Nota’s en een rapport van de dr. A. Kuyperstichting 

(1956/57), 1963, 1968, 1971 
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  299 Brieven van de dr. A. Kuyperstichting aan de deelne-
mers van de contactbijeenkomst met O. Notohamidjo-
jo. Mei 1965   

 
300-301 Stukken betreffende de contactcommissie Hervormd-

Gereformeerd-AR. 1957-1962, 1965, 1967 
 2 omslagen 
  300 Stukken betreffende de Hervormd-Gereformeerde 

Predikantenconferenties, al dan niet door de ARP ge-
organiseerd, die voorafgaan aan het ontstaan van deze 
commissie. 1957-1958 

  301 Verslagen van de voorbereidende vergaderingen der 
commissie, van de regionale en landelijke conferenties 
van Hervormd- Gereformeerde Predikanten en gelei-
debrieven. 1959-1962, 1965,1967 

 
302-304 Stukken be.treffende de vrouwengroepen in de ARP. 1956-

1962, 1964-1968, met retroacta van 1953, 1955-1956 
 1 stuk, 2 omslagen 
  302 Stukken betreffende de oprichting van de AR-

Vrouwencontactcommissie, het landelijk Studiecen-
trum van AR- Vrouwen, het AR-VrouwenComité en 
de AR-Vrouwenactie (ARVA), alsmede betreffende 
de aktiviteiten van het AR-Vrouwen Comité. 1958-
1960, 1964-1968 met retroacta van 1953, 1955-1956. 
[1953-1968] 

  303 Tekst van zijn lezing ‘De Europese integratie’, gehou-
den voor de ARVA van Friesland. 1961 

  304 Stukken betreffende de AR-Vrouwenbijeenkomst, 
georganiseerd door het bestuur van de ARP, waaron-
der zijn openingsrede ‘Bodem en perspectief’. 1962 

 
305-307 Stukken betreffende overige adviesorganen. 1960, 1964, 1966-

1967 en zd 
 6 stukken, 1 omslag 
  305 Notulen van de vergadering van het Comité voor Va-

renden en lijst van leden van het AR-Schipperscomité. 
1960 en zd 

  306 Stukken betreffende de AR-werkgroep Hidden- en 
Kleinbedrijf. 1964, 1966-1967 

  307 Notulen van een bespreking en correspondence tussen 
het Comité van AR-Middenstanders en het Modera-
men. 1966 

 
 Organisatie- en propagandaorganen 
308-317 Stukken betreffende de Organisatiecommissie en het Algemeen 

Organisatiecomité. 1956-1968 
 10 omslagen 
  Behoudens de vergaderstukken zijn de overige stukken niet 
  te scheiden naar een van beide organen. 
  308-309 Notulen van, convocaties en notities voor de ver-

gaderingen van de Organisatiecommissie en het Al-
gemeen OrganisatieComité (AOC). 1956-1968 
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  308 de Organisatiecommissie. 1956-1968 
  309 het Algemeen Organisatiecomité. 1956, 1958-1967 
  310-312 Stukken ter voorbereiding en evaluatie van de 

Tweede Kamerverkiezingen. 1956-1958, 1962-1963, 
1966-1967 

  310 Inzake de evaluatie van de Verkiezingen 1956. 1956-
1958 

  311 Inzake de voorbereiding van de Verkiezingen, 
1963.1962-1963 

  312 Inzake de voorbereiding van de Verkiezingen, 1967. 
1966-1967 

  313 Lijsten met namen van verscheidene ARP-organen of 
AR-Kamerfracties. 1956, 1959-1960, 1963-1964 en 
zd 

  314 Lijsten en nota’s betreffende data en aard van de akti-
viteiten van de ARP en/of haar organen. 1958-1960, 
1966-1967 

  315 Lijsten, staten van het aantal leden der ARP, het aan-
tal abonnees op Nederlandse Gedachten en van de 
contributiestand. 1958, 1960-1962, 1965-1967 

  316 Voorlichtings- en ledenwervingsbrochures, -
pamfletten over de organisatie en politiek van de 
ARP. 1961, 1964-1965 en zd 

  317 Stukken betreffende de Documentatie-Instructiedag-
Statenstembus op 9 februari 1966, georganiseerd door 
de Organisatie Commissie. 1966 

 
 Contactorganen 
318-320 Stukken betreffende de contact-, studie- en sprekersconferen-

ties. 1956-1965, 1968 
 3 omslagen 
  318 Inzake de contactconferenties. 1956-1958, 1960-1961, 

1964 
  319 Inzake de studieconferenties. 1956, 195B-1959, 1963, 

1968 
  320 Inzake de sprekersconferenties. 1957-1958, 19611965 
 
321 Stukken betreffende de kadercursussen. 1958, (1965), 1967 
 1 omslag 
 
322 Stukken betreffende de gespreksgroepen en rondetafelgesprek-

ken. 1962-1965, 1967 
 1 omslag 
 
 Meningsvormingsorganen 
323-324 Stukken betreffende het weekblad Nederlandse Gedachten. 
 1955-1960, 1966-1967 
 2 omslagen 
  323 Betreffende ‘Richtlijnen inzake de redactie, de exploi-

tatie en de administratie van het weekblad’ 1955-1957 
  324 Inzake redactionele aangelegenheden en de relatie met 

de ARP. 1956, 1958-1960, 1966-1967 
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II. ARP-intern overleg en externe contacten 
 
 Contact bestuur van de ARP met derden 
325-335 Stukken betreffende het contact van het bestuur van de ARP 

met diverse personen en groepen in en buiten de ARP. 1957-
1966, 1968 

 14 stukken, 4 omslagen 
  325 Verslagen van en correspondentie betreffende de sa-

mensprekingen met het bestuur van de CNV en dat 
van de CHU, KVP. 1957 

  326 Stukken betreffende het contact met het Verband van 
Verenigingen van Anti-revolutionaire Gemeente- en 
Provinciebestuurders, met name inzake het model 
voor een anti-revolutionair gemeente- en provincie-
program. 1957-1958 

  327 Verslag van een bespreking met Minister Zijlstra, 
leden van de AR-fracties van beide Kamers en een 
aantal personen uit de agrarische sector. Maart 1958 

  328 Correspondentie met het Instituut voor Arbeidsont-
wikkeling betreffende een door deze georganiseerde 
kadercursus ‘De mens en de politiek’. 1958 

  329 Verslag van zijn gesprek met J. Platteel over de relatie 
curatoria universiteiten en de ARP. December 1959 

  330 Verslag en notities betreffende een samenspreking 
met het Publiciteits-contact. November 1960 

  331 Notities van een groep AR-leden, behorende tot de 
christelijke vakbeweging, over de politieke situatie. 
Oktober 1961 

  332 Correspondentie met en nota’s van de Groep der Ver-
ontrusten in de ARP (VERAR). 1962-1964 

  333 Correspondentie en een verslag van een bespreking 
met de Stichting Door de eeuwen trouw. 1962, 1965, 
1968 

  334 Verslag van zijn gesprek met O. Notobamidjojo. Juli 
1966 

  335 Verslag van het voortgezette gesprek met AR-
Statenleden uit enkele provincies. Mei 1966 

 
336-339 Stukken betreffende het contact van het bestuur van de ARP 

met andere confessionele partijen. 1956-1966 
  336 Stukken bstreffende de samensprekingen met de CHU 

(en SGP) inzake het vormen van één protestantschris-
telijke partij. 1956-1967, 1 pak 

    In 1964 werd het Landelijk Comité Vriendenkring 
    AR/CH opgericht. 
  337-338 Stukken betreffende de werkgroep ‘De Achttien’ 

over de samenwerking tussen ARP-CHU-KVP. 1957, 
1959, 1963, 1966-1968 

   2 omslagen, 1 pak 
  337 Inzake de beraadslagingen van ‘De Achttien’. 1967-

1966 
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  338 Ter kennisneming ingekomen redevoeringen, brochu-
re, rapport en andere stukken van de hand van de KVP 
over het nauwer samengaan van katholieke en protes-
tantse partijen. 1957, 1959, 1963, 1966-1967 

  339 Ter kennisneming ingekomen stukken van de Werk-
groep van Christen-Radicalen betreffende haar Pro-
gramcongres te Scheveningen. 1967-1968 

 
340-343 Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de ARP door 

middel van zijn voorzitter in organen, een Comité en een con-
gres. 1958-1960, 1962-1968, 1970-1971 

 4 stukken, 3 omslagen 
  340 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Alge-

meen Bestuur van de N.V. De Christelijke Pers. 1958, 
1960, 1962-1964, 1966-1966, 1970-1971, 1 omslag 

   Deze bestuursfunctie qualitate qua duurde na zijn 
voorzitterschap nog tot juli 1971 

  341 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het natio-
nale Comité ‘Verjaarsgeschenk Hare Majesteit de Ko-
ningin’. 1959 

  342 Notulen, agenda’s van en enkele bijlagen voor de 
Bestuursvergaderingen van de Christelijke Nationale 
Persvereniging. 1962-1966 

    Hij is Bestuurslid 
  343 Stukken betreffende zijn deelname aan de door de 

Volkskrant georganiseerde Conferentie over het Par-
tijwezen in Nederland. November 1966 

 
 
 Contact met de Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs 

(ARJOS) 
344 Correspondentie, verslagen van besprekingen van de ARJOS 

met en nota’s, gericht aan het Moderamen of Centraal Comité-
ARP. 1956-1968 

 1 pak 
 
345 Stukken betreffende de vergaderingen van het Bestuur van de 

ARJOS en betreffende de Algemene Vergaderingen. 1956-
1957, 1961-1962, 1965, 1967 

 1 omslag 
 
346 Nota’s, rapporten en notities van de ARJOS over diverse on-

derwerpen. 1957-1960, 1962-1965 
 1 omslag 
 
347 Stukken ter voorbereiding van de studie- en besturenconferen-

ties van de ARJOS. 1958, 1960-1965, 1967 
 1 omslag 
 
348 Notulen van en een referaat voor bijeenkomsten van het bestuur 

van de ARJOS met dat van de Federatie van Christelijk-
Historische Jongerengroepen (FCHJG). 1959, 1962 

 4 stukken 
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349 Manuscripten van zijn speechjes voor de ARJOS. 1959, 1962 
 2 stukken 
 
 Buitenlands contact 
350-360 Stukken betreffende het contact van de ARP met de Europese 

Unie van Christen- Democraten. 1956-1968 
  De officiële naam is Nouvelle Equipe Internationale (NEI); 
  sinds 1965 Union Européenne des Démocrates Chrétiens 
  (UEDC). 
 
350-351 Notulen, verslagen van en nota’s voor de vergaderingen van het 

Bureau (Dagelijks Bestuur) en van het Comité Directeur (Al-
gemeen Bestuur). 1957-1968 

 1 omslag, 2 pakken 
  350 1957-1962 
  351 1963-1968 2 pakken 
    Op het NEI-congres-1957 wordt hij benoemd tot 
     vice-president van de NEI. In deze hoedanigheid 
    is hij lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. 
 
352 Correspondentie. 1957-1967 
 1 omslag 
 
353 Stukken betreffende zijn deelname aan diverse commissies. 

1956- 1959, 1961 
 1 omslag 
  Voor zijn ARP-voorzitterschap nam hij deel aan de 
  bijeenkomst van de Culturele Commissie te Berlijn-1956. 
 
354 Stukken betreffende zijn deelname aan de Wereldconferenties 

van de Christen-Democraten en betreffende Wereldunie van 
Christen- Democraten. 1956-1958 1961, 1963-1964, 1966, 
1968 

 1 pak 
 
355-356 Stukken betreffende zijn deelname aan de jaarlijkse Congressen 

en Topconferenties van de NEI/UEDC. 1957-1960, 1962, 1965-
1968 

 2 pakken 
  355 Arezzo en Scheveningen. 1957-1958 
  356 Freiburg, Parijs, Wenen, Taormina, Salzburg, Eich-

holz en Venetië, 1959-1960, 1962, 1965-1968 
 
357 Stukken betreffende zijn deelname aan de conferenties en ver-

gaderingen van de voorzitters (en bewindslieden) van de chris-
ten-democratische partijen 1957, 1960-1961, 1963-1967 

 1 omslag 
 
358 Ter kennisneming ingekomen stukken van diverse personen en 

instellingen. 1957, 1959-1960, 1964-1965 
 1 omslag 
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359 Ter kennisneming ingekomen stukken van de Internationale 
Unie van Jonge Christen-Democraten (UIJDC), 1959-1961, 
1963-1964, 1966, 1966 

 1 omslag 
 
360 Stukken betreffende het Internationale Christen-Democratisch 

Studie- en Documentatiecentrum te Rome. 1961-1964, 1967 
 1 omslag 
 
361-368 Stukken betreffende de Nederlandse Afdeling van de Europese 

Unie van Christen- Democraten. 1956-1968 
 8 omslagen 
  Hij is van 1957-1968 vice-voorzitter, behalve van 
  1960-1962 als hij voorzitter is. 
  361 Notulen van, convocaties, agenda’s en nota’s voor de 

vergaderingen van het Bestuur. 1956-1968 Van 1956 
is alleen aanwezig de agenda voor de vergadering van 
5 december. 

  362 Correspondence. 1957-1959, 1962-1963, 1965-1967 
  363 Stukken betreffende besprekingen met buitenlandse 

christen-democratische gasten. 1961-1966 
  364 Voorontwerp ‘Gemeenschappelijk manifest voor de 

Europese Verkiezingen van de Nederlandse Christen-
democratische partijen’, opgesteld door de Nederland-
se Afdeling. 1962 

  365 Stukken betreffende de door de Nederlandse Afdeling 
georganiseerde conferenties. 1962-1966, 1968 

  366 Stukken betreffende een door de Nederlandse Afde-
ling georganiseerde contactbijeenkomst met de bij 
EEG-instellingen werkzame ambtenaren. 1963-1954 

  367 Stukken betreffende zijn bezoek met vertegenwoordi-
gers van de CHU en KVP aan de Engelse Conserva-
tieve Partij. 1964 

  368 Stukken betreffende het Fonds voor Internationale 
Solidariteit. 1964-1905 

 
369-371 Stukken betreffende het contact van de ARP met het Aktieco-

mité voor de Verenigde Staten van Europa. 1956-1968 
 De officiële naam is Comité d’Action pour les Etats-Unis 

d’Europe, kortweg Comité-Monnet naar zijn voorzitter J. Mon-
net. Hij vertegenwoordigt de ARP hierin van 1964-1968. 

 1 stuk, 1 omslag, 1pak 
  369 Stukken betreffende de 11de, 12de en 13de Zitting 

van het Comité-Monnet, met gedrukte Besluiten van 
de Zittingen-1956 tot 1962 als retroacta. 1956-1962, 
1964-1965, 1967 

      
  370 Correspondentie. 1961, 1963-1966, 1968 
  371 Ingekomen referaat van J. Monnet ‘Europa und die 

Vereinigten Staaten in der Solidaritat des Westens’, 
gehouden voor het Europa- congres van de SPD-
Parlementsfractie. 1964 
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372 Stukken betreffende zijn deelname aan partijdagen van de 
CDU-BRD en de Christelijke Volkspartij (CVP)-België. 1957-
1958, 1965, 1967 

 1 omslag 
 
443 Correspondentie tussen hem - ten dele als ARP-voorzitter - en 

de Beweging van Europese Federalisten, met name inzake de 
subsidiëring van de Europese Beweging door onder andere 

 erolme United Shipyards. 1958-1959, 1962, 1966-1967, 1969 
 1 omslag 
 
 Top- en stafoverleg binnen de arp 
373 Radio- en televisiecauserieën van prominente Anti-

revolutionairen met correspondentie. 1957, 1959-1962, 1964, 
1966-1968 

 1 omslag 
 
374 Stukken betreffende de bemoeienissen van de ARP-top met de 

kabinetsvorming en crisis van de kabinetten-de Quay, -Marijnen 
en -Cals. 1959-1961, 1963, 1965-1966 

 1 omslag 
 
375 Verslagen van en enkele bijlagen voor de AR-stafbesprekingen 

(voornamelijk Moderamen, AR-bewindslieden, fractievoorzit-
ters, voorzitters van ARP-arganen en leidenden uit de ARJOS). 
1960-1961, 1963, 1965-1967 

 1 omslag 
 
 
III. Kwestie Nieuw-Guinea 
 
376  Dossier, door hem gevormd, inzake de behandeling en bespre-

king van de kwestie Nieuw-Guinea in de ARP, de Eerste Ka-
mer, de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en met di-
verse personen daarbuiten. 1961-1962, met retroacta van 1956, 
1960. [1956-1962] 

 1 pak 
 
377 Dossier, door de inventarisator gevormd, inzake zijn gedachten 

en die van diverse personen en instellingen over de kwestie 
Nieuw-Guinea. 1957-1958, 1960-1962 

 1 pak 
 
 Ere-lid van de Anti-Revolutionaire Partij (1968-1978) 
295 Stukken betreffende de vergaderingen van de redactie van AR-

Staatkunde, maandelijks orgaan van de dr. A. Kuyperstichting. 
1953-1960, 1964-1967, 1973-1974, 1977 

 1 pak 
338 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Algemeen Be-

stuur van de N.V. De Christelijke Pers. 1958, 1960, 1962-1964, 
1966-1968, 1970-1971 

 1 omslag 
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378 Stukken betreffende de vergaderingen van met name de Partij-
raad van de ARP (en ARJOS), bij hem ingekomen als advise-
rend lid van de ARP-Partijraad. 1968-1972, 1974, 1978 

 1 omslag 
 
379 Brieven, ingekomen bij hem. 1969-1970, 1973, 1977-1980 
 1 omslag 
 
380 Ter kennisneming ingekomen artikelen en een gefingeerd Jaar-

verslag-ARP (1969), waarin wordt ingegaan op zijn persoon en 
denken ten tijde van zijn voorzitterschap. 1969, 1973, 1979 3 
stukken 

 1 katern 
 
381 Ter kennisneming ingekomen gedeelte van een rede van 

P.A.J.M. Steenkamp over een nieuwe politieke christelijke or-
ganisatie. 1972 

 1 stuk 
 
382 Publieke bekendmaking van een groep Anti-revolutionairen 

onder leiding van B. Goudzwaard, getiteld ‘Ongevraagd Ad-
vies’, gericht tegen de fusie tot het CDA op 3 maart 1978, met 
begeleidende brief aan hem, verzoekende deze mede te onder-
tekenen. 1978 

 2 stukken 
 
383 Kranteartikelen betreffende zijn houding inzake de vorming van 

het CDA. 1978-1979 
 1 omslag 
 
384 Kladnotitie over de rol van de twee grootmachten inzake de 

kernbewapening. (Eind jaren 1970-begin jaren 1980) 
 2 stukken 
 
 
Openbaar leven 
Parlementair 
 
 Lid van de Provinciale Staten van Drenthe (1950-1951) 
385-386 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Provinciale Sta-

ten van Drenthe. 1950-1951, met retroacta van 1947-1949 
 2 omslagen 
  385 Inzake de vergaderingen. 1950-1951 
  386 Inzake zijn deelname aan de Commissie Jaarwedden 

Leden Gedeputeerde Staten. 1951, met retroacta van 
1947-1949. [1947-1951] 
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 Lid (1959-1977) en voorzitter (1960-1970) van de ARP-
fractie van de Eerste Kamer 

 
 I. kamerlid en fractievoorzitter 
387-391 Stukken betreffende zijn -gewenst- optreden in de Kamer. 

1959-1970, (1972-1973) en zd 
 4 omslagen, 1 pak 
  387 Manuscripten van en kladnotities voor zijn redevoe-

ringen betreffende de Begrotingen van Buitenlandse 
Zaken en de Algemene Politieke Beschouwingen. 
1959-1970, (1972-1973) 

  388 Manuscripten van en kladnotities voor zijn redes en 
vragen tijdens verscheidene debatten. 1960, 1965, 
1968 en zd 

  389 Kranteartikelen, inhoudende beschouwingen over zijn 
optreden als fractievoorzitter. 1962, 1964, 1968-1970 

      
  390 Brieven, ingekomen bij hem, van protestanten, die 

zich verzetten tegen het regeringsplan om een ton te 
reserveren voor het Defence and Aid Fund ten behoe-
ve van vervolgden van het apartheidsbeleid van Zuid-
Afrika. 1965-1966 

  391 Brieven, ingekomen bij hem, van diverse personen 
naar aanleiding van zijn houding betreffende de toe-
kenning van de P.C. Hooftprijs aan G.K. van het Reve 
tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 1969-
1970 

 
392 Stukken betreffende de ARP- en later CDA-fractie. 1959-1963, 

1965-1969, 1971-1976 en zd 
 1 pak 
 
393 Stukken betreffende de vergaderingen van het College van Se-

nioren. 1966, 1968-1969, 1971 
 1 omslag 
 
394 Stukken betreffende het door hem deelgenomen half-jaarlijks 

overleg tussen leden van de Eerste en Tweede Kamer en de Ge-
deputeerde Staten van Overijssel. 1973-1975 

 1 omslag 
 
395-398 Ingekomen stukken ter kennisneming of voor vergaderingen 

van de Eerste Kamer. 1959-1978 
 2 omslagen, 1 pak 
  395 Van diverse groepen en personen in en buiten de Ka-

mer. 1959-1976 
      
  396 Van diverse Ministeries, uitgezonderd het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. 1964-1966, 1968-1969 
1972-1976 

  397 Inzake de kabinetsformaties. 1967, 1972-1973 
  398 Inzake de grondwetsherziening. 1968-1969, 1971 

1974 
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 II. Lid van kamercommissies 
399-401 Stukken betreffende de Vaste Commissie van Buitenlandse 

Zaken. 1960-1975 Zijn gehele parlementaire periode is hij lid 
van deze commissie. Van 1967-1971 zit hij deze voor. 

 399-400 Inzake de vergaderingen. 1960-1975 
 1 omslag, 2 pakken 
  399 1960-1972 
  400 1973-1975 
  376 Dossiers inzake de Kwestie Nieuw-Guinea. Zie de 

inventarisnummers 376-377. 
  401 Dossier inzake zijn politieke bezoek als voorzitter van 

de commissie aan Libanon, Egypte en Israel. 1970 
 
402 Stukken betreffende de Commissie Werkwijze Eerste Kamer. 

1961-1967 
 1 pak 
 
403 Stukken betreffende de Bijzondere Commissie tot voorberei-

ding van de behandeling van de onderwerpen ‘Grondwetsza-
ken’ en ‘Ministeriële Verantwoordelijkheid in aangelegenheden 
van het Koninklijk Huis’. 1965-1966 

 1 omslag 
  Hij is voorzitter 
 
404 Stukken betreffende de Vaste Commissie voor Defensie. 
 1970-1975 en zd 
 1 omslag 
  Hij is plaatsvervangend lid. 
 
405 Stukken betreffende de Vaste Commissie voor Verkeer en Wa-

terstaat, met name inzake de Oosterschelde-problernatiek. 
 1973-1976 
 1 omslag 
 
 III. Afgevaardigde naar internationale en bovennationale 

vergaderingen 
406 Stukken betreffende de samenstelling en taken van de Delega-

ties naar Internationale Parlementaire Vergaderingen. 1959-
1961, 1965, 1967-1969, 1972-1974 

 1 omslag 
    
 
407-417 Stukken betreffende de Noord-Atlantische Assemblée. 
 1959, 1961-1968, 1970, 1972-1975 en zd 
 9 omslagen, 2 pakken 
  407 Stukken betreffende de samenstelling van de Neder-

landse Delegatie. 1970, 1972-1974 
 408-414  Stukken betreffende zijn deelname aan de Conferen-

ces van het Atlantisch Bondgenootschap. 1959, 1961, 
1963-1967 

  408 Londen. 1959 
  409 Parijs. 1961 
  410 Parijs. 1963 
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  411 Parijs. 1964 
  412 New York. 1965 
  413 Parijs. 1966 
  414 Brussel. 1967 
  415 Stukken betreffende zijn deelname aan de militaire 

tours, georganiseerd door het Atlantisch Bondgenoot-
schap, met foto’s. 1965, 1972 

  416 Stukken betreffende de jaarlijkse zittingen van de 
Assemblée en zijn politieke commissie 1968 1970, 
1972-1975 

  417 Voorlichtingsboekjes van de NAVO. 1961-1963 
1966, 1968, 1972 en zd 

      
 
418 Ingekomen stukken ter kennisneming betreffende de vergaden-

ngen en conferences van de Interparlementaire Unie, alsmede 
betreffende de werkzaamheden van de Nederlandse groep der 
Unie. 1961, 1965-1966, 1971-1975, 1977 

 1 omslag 
 
419-421 Stukken betreffende de West-Europese Unie (WEU) 1963-

1964, 1966-1971, 1975, zd., met retroactum van 1954. [1963-
1975 en zd.] 

 1 stuk, 2 omslagen, 1 deel 
  419 Inzake de vergaderingen van de Unie en zijn commis-

sies. 1964, 1966-1971, 1975 en zd 
  420 Exemplaren van ‘Assembly Lists’ en voorlichtings-

boekjes. 1963-1964, 1966, zd. met retroactum van 
1954 

  421 Ingekomen rapport ‘Europese Unie’ opgesteld door de 
adviescommissie van de Unie. Concept en gedrukt. 
1975 

 
422-427 Stukken betreffende de Raadgevende Vergadering van de Raad 

van Europa. 1965-1973, met retroacta van 1954-1955, 1958. 
[1954-1973] 

 2 omslagen, 4 pakken 
  422 Stukken betreffende de samenstelling van de Neder-

landse Delegatie. 1965-1966, 1968, 1970-1971 
  423-424 Stukken betreffende de vergaderingen 1965-1973 
  423 1965-1968 
  424 1969-1973 
  425 Stukken betreffende de politieke commissie. 1967, 

1969 
  426 Stukken betreffende de commissie van Plaatselijke 

Besturen en Regionale Planning. 1967, 1969-1970 
  427 Exemplaren van ‘Assembly Lists’, van biografieën 

van parlementariërs van de Raad, met voorlichtings-
brochures. 1954-1955, 1958, 1967-1971 en z.d 
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428 Ingekomen stukken betreffende de Raadgevende Interparlemen-
taire Beneluxraad. 1969, 1971, 1973-1974 

 1 omslag 
  Hij is plaatsvervangend lid 
 
 IV. Lid van parlementaire delegaties naar het buitenland 
429 Programma voor en foto’s van zijn bezoek met enkele andere 

parlementsleden aan Tokio op terugreis van Nieuw-Guinea naar 
Nederland. Maart 1961 

 3 stukken 
 
430 Stukken betreffende de parlementaire reis naar Suriname en de 

Nederlandse Antillen. Augustus-september 1964 
 1 omslag, 1 fotoalbum 
 
431 Dossier inzake de parlementaire reis naar Indonesië van augus-

tus 1968 
 1pak 
 
 
Openbaar leven 
Europese politiek 
 
 Lid van de europese beweging in Nederland (1948-1967) 
 
 Nederlandse raad der europese beweging 
432 Stukken betreffende de vergaderingen en de reorganisatiecom-

missie van de Nederlandse Raad der Europese Beweging. 1948-
1953, 1957 

 1 omslag 
  Hij is lid van 1948 tot de opheffing van de Raad in 1958. 
 
433 Stukken betreffende zijn deelname aan het Tweede Congres van 

de Europese Beweging als gedelegeerde van de Nederlandse 
Raad. 1953 

 1 omslag 
 
 Beweging van europese federalisten 
434-437 Stukken betreffende de vergaderingen van het Hoofdbestuur 

van de Beweging van Europese Federalisten (BEF). 1951-1966, 
4 pakken 

  Hij is hoofdbestuurslid van 1951-1966/1967 (of later). 
  In 195B is de BEF gefuseerd met de Nederlandse Raad der 
  Europese Beweging tot de Europese Beweging In 
  Nederland: Beweging van Europese Federalisten. 
  In 1958 treedt de ARP toe als lid van de Europese 
  Beweging. 
  434 1951-1953 
  435 1954-1956 
  436 1957-1958 
  437 1959-1966 
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438 Voorlichtingsbrochures van de BEF, de Economische Liga voor 
Europese Samenwerking, de Nederlandse Raad voor de Europe-
se Beweging en de Mouvement European, alsmede zijn lid-
maatschapsbewijzen 1951-1954, 1956, 1967 1969 1975 en zd 

 1 pak 
 
439 Stukken betreffende zijn deelname aan het vierde Internationale 

Congres van de Unie van Europese Federalisten als gedelegeer-
de van het hoofdbestuur. 1952 

 1 omslag 
 
440-442 Stukken betreffende de vergaderingen van de Politieke commis-

sie. 1952-1962 
 1 omslag, 2 pakken 
  440 1952-1953 
  441 1954-1962 
  442 Dossier inzake voorstellen tot een verkozen Europees 

Parlement. 1959-1960 
 
443 Correspondentie tussen hem - ten dele als ARP-voorzitter - en 

de Beweging van Europese Federalisten, met name inzake de 
subsidiëring van de Europese Beweging door onder andere 
Verolme United Shipyards. 1956-1959 1962 1966-1967, 1969 

 1 omslag 
 
444 Brieven, ingekomen bij hem, van M. van Aken, algemeen se-

cretaris van de BEF. 1960, 1966 
 1 omslag 
 
445 Stukken betreffende de Studiecommissie, ingesteld december 

1961 om te onderzoeken hoe de Nederlandse belangen zo goed 
mogelijk verdedigd kunnen worden. 1961-1962 

 1 pak 
 
446 Stukken betreffende de Commissie Atlantisch Deelgenootschap. 

1963-1964 
 1 omslag 
 
447 Stukken betreffende het Politiek-Economisch Beraad 
 1966-1968 
 1 omslag 
 
 Lid van de Atlantische Commissie (jaren 1960) 
 De Atlantische Commissie is in 1952 opgericht door onder an-

dere de Nederlandse Raad der Europese Beweging. Sinds 1954 
is de Commissie aangesloten bij de te Parijs -gevestigde Atlan-
tische Verdrags- Organisatie. 

 
448 Stukken betreffende zijn deelname aan de Atlantische Confe-

renties, gearganiseerd door de Atlantische Commissie, alsmede 
het verslag van de niet door hem deelgenomen Conferentie in 
1963. 1953, 1963-1964 

 1 omslag 
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449 Voorlichtingsprospectus en lijsten met namen van de leden der 

commissie. 1962-1963 
 3 stukken 
 
450 Stukken betreffende zijn deelname aan de Conferentie van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘Perspectieven 
van Internationale samenwerking’ als lid van de Atlantische 
Commissie. Juni 1965 

 1 omslag 
 
451 Stukken, ingekomen bij hem ter kennisname betreffende de 

vergaderingen van de commissie. 1972, 1974 
 3 stukken 
 
 
Openbaar leven 
Christelijk en (semi-)kerkelijk 
 
452 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereniging voor 

Hager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Vrije Universi-
teit), met name inzake financiële ondersteuningscampagnes. 
1935, 1937, 1939-1942 en zd 

 1 omslag 
 
453 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het College van Ver-

trouwensmannen van het Gereformeerd Schoolverband. 1946-
1947 

 1 omslag 
 
454 Stukken betreffende de oprichting van de ‘Vereniging tot stich-

ting en instandhouding van een inrichting voor christelijk mid-
delbaar en voorbereidend hoger onderwijs voor Assen en om-
streken’. 1948-1951 

 1 omslag 
  Hij zit in het voorlopig Bestuur. 
 
455 Stukken betreffende zijn deelname aan het Congres van de In-

ternationale Christelijke Vredesbeweging (ICVB) te Neuren-
berg. Augustus 1950 

 1 omslag 
 
456 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur en 

Commissie van Toezicht van de Vereniging tot Stichting en 
Exploitatie van Christelijke Vacantie- Koloniehuizen in Neder-
land. 1950-1951, 1953, 1956 met retroactum van 1941 

 1 omslag 
 
457 Stukken betreffende zijn Bestuurslidmaatschap van de Vereni-

ging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs in Noord-Drenthe. 
1950-1954, 1956 

 1 omslag 
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458 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de Johannes 
Calvijnstichting. 1950, 1952-1953, 1963 en 1972 

 1 omslag 
 
459 Begroting voor 1956/57 van de Gereformeerde Kerk te Kam-

pen, ingekomen als lid van de Commissie van Beheer van deze 
kerk. 1955 

 1 stuk 
 
460  Stukken betreffende zijn deelname aan de Conferentie van Eu-

ropese Kerken in Nyborg (Denemarken) in 1960, alsmede stuk-
ken betreffende de niet door hem deelgenomen conferences m 
1957 en 1959. 1957, 1959-1960 

 1 omslag 
  Hij neemt hieraan deel als vertegenwoordiger van de 
  Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
461 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de International 

Council for Christian Leadership (ICCL). 1958, 1960 
 3 stukken 
 
 
Openbaar leven 
Overig 
 
462 Stukken betreffende zijn deelname als stemgerechtigde ter Al-

gemene Vergadering van de ANWB. 1947-1949 
 1 omslag 
 
463 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Provincial Com-

missie Drenthe van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag 
(SWG). 1948-1951 

 1 omslag 
 
464 Stukken betreffende zijn deelname aan de besprekingen van de 

Beroepscommissie uit het Hoofdbestuur van de Stichting 1940-
1945 met betrekking tot het begrip ‘onwaardigheid’ in de Wet 
Buitengewoon Pensioen-1940-1945. 1951 

 1 omslag 
 
 
Documentatie 
 
465 Exemplaren van het weekblad ‘De Reformatie’, bewaard in 

verband met het hoofdartikel ‘Het Koninkrijk Gods en de Ko-
ninkrijken der Aardë. 1939 

 1 omslag 
 
466 Manifested bulletins, dag- en weekbladen, kalender 1940-1946 
 1 omslag 
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467 Exemplaren van Nederlandse Gedachten, orgaan van de ARP 
1945-1946, 1948, 1950-1957 

 1 omslag 
 
468 Brochures, verkiezingsmanifesten en programs van Nederlandse 

politieke partijen. 1945-1947, 1951, 1956 195R 1962-1963, 
1966 en zd 

 1 omslag 
 
469 Exemplaren van AR-Staatkunde. 1949, 1955-1957, 1959, 1961-

1962, 1966, 1968 
 1 omslag 
 
470 Exemplaren van periodieken en rapporten van Europese of In-

ternationale Christen- Democratische signatuur. 1949, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1968-1970, 1972-1976, 1980 

 1 pak 
 
471 Brochures van leden der ARP, niet uitgegeven door de ARP. 

1956, 1958, 1963 en zd 
 4 katernen 
 
472 Exemplaren van Documentatiedienst, gemaakt ten behoeve van 

de ARP, samengesteld met medewerking van de dr. A. Kuyper-
stichting. 1956, 1962-1963, 1968-1970 

 1 pak 
 
473 Kranteartikelen over het Comité-Monnet en een exemplaar van 

het Bulletin van het Aktiecentrum van de Europese Federalisten 
(AEF). 1963-1964 

 1 omslag 
 
474 Exemplaren van periodieken en rapporten met betrekking tot 

Vrede en Veiligheid. (1965), 1967, 1972-1974, 1976-1977 en 
zd 

 1 omslag 
 
475 Exemplaren van ‘Bulletin Interparlementaire’, officieel orgaan 

van de Interparlementaire Unie. 1968-1969, 1973-1977 
 10 katernen 
 
476 Exemplaar van ‘Looze Kalk’, protestants polemisch blaadje, 

aflevering 9. zd 
 1 katern 
  inv.nrs. 477-480 staan vermeld tussen de 
  inventarisnummers 34 en 35. 
 
 
Aanwinst 1990 
Nagekomen collegedictaten. 
 
481-487 Dictaten en excerpten, gemaakt door Berghuis tijdens zijn stu-

die aan de Vrije Universiteit. 1927-1932 
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 7 omslagen 
  481 Dictaten van colleges van A. Anema: staatsrecht, vol-

kenrecht, dogmatisch burgerlijk recht. 1928-1930 
  482 Dictaten van colleges van P.A. Diepenhorst: strafvor-

dering, economie, parlementaire geschiedenis, met 
voorlezingen o.a. over het socialisme. 1931-1932 

  483 Dictaten van colleges van H. Dooyeweerds privaat-
recht, publiek recht en oud vaderlands recht. 1927-
1930 

  484 Dictaten van colleges van P.S. Gerbrandys handels-
recht, faillissementsrecht, burgerlijke rechtsvordering. 
1930-1931 

  485 Dictaten van colleges van V.H. Rutgers: Romeins 
recht en strafrecht. 1931 en z.j 

  486 Dictaten van colleges over inleiding tot de rechtsfilo-
sofie. 1930-1931-487 

   Uittreksels van boeken: over zakenrecht, Czyblarz 
Lehrbuch der Institutionen des Römischen Rechtes, 
W. Zevenbergen, Formeele encyclopaedie der rechts-
wetenschap. Z.j 

 
 


