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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief, oorspronkelijk afkomstig van het Algemeen Rijksarchief, waar 
J.A.A. Bervoets in 1987 deze plaatsingslijst maakte, werd in 2012 door de 
PKN overgedragen aan het HDC. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
I. Predikant in ’s Hertogenbosch 
 
1. Illegaal stencilblad van een preek over het nationalisme en het 

evangelie. 1943. 
 
2. Stukken betreffende de synodale urgentiecommissie in het be-

vrijde gebied. 1945. 
 
3. Doorslag van een brief aan de kerkenraad der Nederlandse Her-

vormde Kerk te ’s Hertogenbosch inhoudende aansporing aan 
de leden om zelf aan het opbouwwerk te beginnen. 20 april 
1945. 

 
4. Stukken betreffende zijn activiteiten in het Comité van Maat-

schappelijk Herstel in ’s Hertogenbosch. 1945. 
 
5. Dossier betreffende ‘vernieuwingsvragen’ der Nederlandse 

Hervormde Kerk. 1945. 
 
6. Exemplaren van het kerkblad ‘Protestants Leven’, mededelin-

gen en kerkdiensten voor ’s Hertogenbosch en omstreken. 
1944-1945. 

 
7. Stukken betreffende zijn voorstel aan de Urgentiecommissie tot 

instelling van een voorlopige jeugdraad der Nederlandse Her-
vormde Kerk. 1945. 

 
8. Stukken betreffende voorstellen tot oprichting van een voorlo-

pig protestants ziekenhuisbureau en de organisatie ‘Kerk en 
Ziekenzorg’. 1944-1945. 

 
9. Stukken betreffende voorstellen tot reorganisatie van de soci-

eteit K  XI. 1945. 
 
10. Stukken betreffende beraadslagingen over de jeugdzorg en 

jeugdwerk. 1943-1944. 
 
11. Correspondentie met de werkgroep Kerk en Gemeenteopbouw. 

1944. 
 
12. Stukken betreffende de gedachtenvorming over de staatsopvat-

tingen van de Nederlandse Unie en correspondentie van Moll 
van Charante met de kaderbureau ’s in Venlo en Vught. 1941. 

 
13. Illegale stencils over stellingname der kerken. 1944. 
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II. Predikant belast met de zielzorg van Geïnterneerde delinquenten 
 
14.  Briefwisseling naar aanleiding van verzoeken om informatie of 

bemiddeling voor gedetineerden. 1945-1947. 
 
15.  Stukken betreffende klachten over mishandeling van gedeti-

neerden. 1945-1947. 
 
16.  Correspondentie met advocaten naar aanleiding van berichtge-

ving in het Nederlands Juristenblad, over de gebreken in de 
rechtsbijstand van politieke delinquenten. 1947. 

 
17.  Concept van een manuscript: ‘Het element van de reclassering 

in de kampen der politiek gedetineerden’. z.j.  
 
18.  Briefwisseling met het Koninklijk Huis, houdende verzoeken 

om clementie en gratie. 1947-1948. 
 
19-21. Teksten van cursussen. 1946-1947. 
  19.  ‘National – socialisten nu’. 
  20.   ‘SS en evangelie’. 
  21.  ‘Christendom en wereld’.  
 
22.  Ingekomen dankbrieven. 1946-1948. 
 
23-27.  Stukken betreffende de zielzorg in het kamp Fort Erfprins te 

Den Helder, 1945-1948. 
 23.  Stukken betreffende de cursus SS, Christendom en 

de Wereld. 1947. 
 24.  Stukken betreffende de cursus National socialisme 

nu. 1947. 
 25.  Ingekomen notulen en verslagen van de commissie 

voor Geestelijke en Sociale Verzorging. 1947. 
 26. Ingekomen ‘gedichten en bellettrie’. 1945-1947. 
 27. Briefwisseling met de Contactkring. 1947-1948. 
 
28- 37.  Stukken betreffende de zielzorg in het kamp de Harskamp. 

1945-1947. 
  28.   Stukken betreffende incidenten met bewakers. 

1945. 
  29.  Stukken betreffende zijn installatie als zielzorger 

en zijn eindrapport, 1946-1947. 
  30.  Stukken betreffende kontakten met individuele 

oud-SS-ers. 1945-1946. 
  31.  Stukken betreffende de cursus I ‘Geloofsvragen’. 

1946-1947. 
  32.  Stukken betreffende de cursus IV ‘Principiële le-

vensvragen’.1946-1947. 
  33.  Stukken betreffende de cursus V ‘Belijdeniscate-

chisatie’. 1947. 
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  34.  Ingekomen ‘uitingen’. Gedichten, proza en toneel-
stukken. 1945-1947. 

  35.  Tekst van een novelle, ‘De woudlanders’. Z.j. 
  36.  Briefwisseling ter bemiddeling voor gedetineerden, 

in het bijzonder als protest tegen van buitenaf uit-
geoefende druk op echtscheidingen. 1945-1946. 

  37.  Archief van de studieclub Harskamp. 1947. 
 
38-44.  Stukken betreffende de zielzorg in het kamp te Wezep. 1946-

1947. 
  38.  Stukken betreffende een cursus II ‘Bijbelvragen’. 

1946. 
  39.  Stukken betreffende een cursus ‘Vragen van geloof 

en Bijbel’. 1947 
  40.  Stukken betreffende een cursus ‘Vragen van per-

soonlijk leven’. 1947. 
  41.  Stukken betreffende een cursus  ‘Evangelie en 

nationaal-socialisme’. 1946. 
  42.  Stukken betreffende een cursus SS en evangelie. 

1947. 
  43.  Ingekomen verslagen van de gedetineerde Pieters 

van cursussen, houdende replieken op Moll van 
Charante. 1947. 

  44.  Ingekomen ‘bellettrie’. 1946 en z.j. 
 
45-47.  Stukken betreffende de zielzorg in het kamp Westerbork. 1948. 
  45. Vertrouwelijke correspondentie 
  46.  Doorslagen van een ‘Rapport over het geestelijke 

en sociale aspect van het kamp Westerbork’. 1948. 
  47.  Briefwisseling en verzamelde stukken ten behoeve 

van het rapport. 1946-1948. 
 
48.  Stukken betreffende jeugdzorg. 1947. 
 
49.  Diverse stukken. 1945-1947. 
 
50-62. Overige stukken 
  50. Stuk over de motieven, daden en toekomst van 

Nederlandse ‘kriegsfreiwillige’, z.d. 1 stuk 
  51. Afschrift van de proclamatie van H.M. de koningin 

aan haar volk van 13 mei 1940 te Londen, 1940. 1 
stuk 

  52. Schrijven van Generaal bd H.G. Winkelman be-
treffende het verraad van de NSB in mei 1940, 
1947. 1 stuk 

  53. Afscheidsbrief van Mussert aan de minister presi-
dent van Nederland, afschrift 38 maart 1946. 1 stuk 

  54. Stuk betreffende de mogelijkheden van politieke 
her-ideologisering van politieke delinquenten, 
1947. 1 stuk 

  55. Correspondentie betreffende het huwelijk in de 
Rooms Katholieke kerk en de consequenties daar-
van, 1955. 1 omslag 
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  56.  Stukken van de Nederlandse Juristenvereniging 
inzake de bijzondere rechtspleging na WOII, 1945, 
1947. 1 omslag 

  57. Kerkelijke boodschap + Schuldbelijdenis van 25 
vooraanstaande gewezen NSB’ers, 3 juli 1947. 1 
omslag 

  58. Stukken inhoudende een Engelse en Duitse verta-
ling van de schuldbelijdenis door 25 vooraanstaan-
de gewezen NSB’ers, 1947. 2 stukken 

  59. Verslagen van besprekingen met gedetineerden 
betreffende de schuldbelijdenis van 25 vooraan-
staande NSB’ers en de boodschap van de kerk, 
1947. 1 omslag 

  60. Afschriften van artikelen als reactie op de openba-
re schuldbelijdenis van 25 vooraanstaande 
NSB’ers, 1947. 1 omslag 

  61. Verslagen van de cursus ‘Christendom en Wereld’ 
gehouden in het Interneringskamp Wezep, 1947. 1 
omslag 

  62. Stuk betreffende een sollicitatie van G.H. Moll van 
Charante naar een functie bij de World Recon-
struction Department, 1947. 1 stuk 

 


