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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
De Johannes Althusiusstichting is op 22 februari 1954 te Amsterdam opge-
richt door een aantal orthodoxe protestanten, die verontrust waren over de 
koers van de Anti-revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie. 
Deze partijen hadden volgens hen hun reformatorische uitgangspunten los-
gelaten en voerden een beleid, dat te links was. Doormiddel van deze stich-
ting hoopten zij de reformatorische principes voor de politiek te propageren 
en weer tot gelding te brengen. 
 
Om dit doel te bereiken wenste men geen nieuwe politieke partij op te rich-
ten, maar wilde men de kiezers van de bestaande christelijke partijen voor-
lichten en van het standpunt van de stichting overtuigen. Naast brochures gaf 
men daartoe een eigen blad uit, Tot vrijheid geroepen. Dit periodiek is ver-
schenen van februari 1955 t tot januari 1984, en had enkele honderden abon-
nees. Het droeg een politiek karakter en besteedde aandacht aan de religieu-
ze achtergronden van ontwikkelingen en standpunten in de samenleving. Tot 
de regelmatige auteurs van Tot vrijheid geroepen behoorden mr. W. Beer-
nink, ds. P.K. Keizer, dr. A.J. Verbrugh en mr.dr. A. Zeegers. De ziel van 
het blad was G. Goossens, die als hoofdredacteur in hoge mate het karakter 
van het blad bepaalde. 
 
Vanaf 9 juni 1973 was het blad een uitgave geworden van de persvereniging 
‘Tot vrijheid geroepen’. Nadat de hoofdredacteur op 11 juli 1983 was over-
leden, werd het blad wegens reeds langer bestaande financiële moeilijkhe-
den, gebrek aan een geschikte vervanger voor Goossens en de vergrijzing 
van het abonneebestand in december van dat jaar op geheven. 
 
De Johannes Althusiusstichting, waarin onder anderen mr. L. van Heijningen 
actief was, is in 1984 opgeheven.  
 
De Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven ‘Schrift 
en getuigenis’, waarvan zich ook enkele stukken in deze collectie bevinden, 
staat niet in verband met de Johannes Althusiusstichting. 
 
Deze collectie is het Historisch Documentatiecentrum ter hand gesteld door 
de laatste voorzitter van de Johannes Althusiusstichting, mr.dr. A. Zeegers. 
 
 
G. Harinck 
december 1987 / augustus1990 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Althusius Stichting 
 
1 Rondschrijven van het bestuur, 1966-1968. 
 1 omslag 
 
2 Correspondentie van het bestuur, 1968-1983. 
 1 omslag 
 
 
Persvereniging tot vrijheid geroepen 
 
3 Verslagen van ledenvergaderingen, 1976-1984. 
 1 omslag  
 
4 Concept-statuten en huishoudelijk reglement, 1973.   
 1 omslag   
 
5 Verslag van grondslagcommissie vergadering, 1983. 
 1 omslag  
 
6 Correspondentie van de redactie, 1957-1984. 
 1 omslag  
 
7 Financiële jaarverslagen en financiële correspondentie, 1976-

1984. 
 1 omslag  
 
8 Reclamefolders Tot vrijheid geroepen, z.d. 
 1 omslag  
 
9 Krantenknipsels betreffende de Johannes Althusius stichting en 

Tot vrijheid geroepen, z.d. 
 1 omslag  
 
 
Vereniging schrift en getuigenis 
 
10 Notulen ledenvergadering, 1981. 
 2 stukken  
 
11 Lijst van hoofdbestuursleden, z.d. 
 1 stuk 
 


