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Inleiding

Het archief betreffende de Graafschapper heeft, waarschijnlijk al vanaf dat het
gedeponeerd werd bij de dr. A. Kuyperstichting, verscholen gezeten in het
archief van dr. A.J.W. Monnik. Pas bij een recente aanvulling met enkele
stukken uit het het archief van J.H. de Waal Malefijt bleken slechts twee van
de vijf dozen van het ongeordende archief betrekking te hebben op de arts uit
Vorden, die een belangrijke rol bij de Doleantie aldaar speelde en later curator
van de Vrije Universiteit was. Deze dozen werden beschreven als archief dr.
A.J.W. Monnik.
De zoon, A.J.W. Monnik (1879-1951, gehuwd met L.W. de Waal Malefijt,
dochter van J.H. de Waal Malefijt) is burgemeester van Aalten geweest en
president-commissaris en lid van het College van advies van De Graafschapper. In die laatste functie verzamelde hij de hieronder beschreven stukken,
waarbij ook stukken zijn die hij waarschijnlijk van zijn vader kreeg die enige
jaren commissaris van De Graafschapper was. De aan hem gerichte correspondentie is bij elkaar gehouden (inventarisnummer 22) omdat dit ook in de
ongeordende verzameling het geval was. Particuliere correspondentie werd
niet aangetroffen.
Bij het archief werden ook nog enkele stukken betreffende het provinciaalcomité van de Anti-Revolutionaire Partij gevonden, die achteraan de inventaris werden opgenomen (inventarisnumer 47).
J.F. Seijlhouwer
april 1985
Het in 1877 opgerichte Volksblad voor Winterswijk en omgeving werd in
1879 voortgezet als De Graafschapper. Al na enkele jaren verscheen het als
dagblad. De krant had sterke banden met de Antirevolutionaire Partij (ARP).
Aantoonbaar was de invloed van De Standaard. Pas in het laatste decennium
voor de Tweede Wereldoorlog werd de band met deze partij losser; het richtte
zich meer op algemeen maatschappelijke vraagstukken, belicht vanuit bijbels
perspectief.
In 1941 werd het blad een verschijningsverbod opgelegd omdat het herhaaldelijk de Duitse machthebbers laakte. Hoewel De Graafschapper na de
oorlog weer verscheen, stopte de uitgave in 1948. Door het teruglopende aantal abonnees was een verantwoorde exploitatie niet meer mogelijk.
Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie
(Kampen 2005)
Verder lezen: A.J. Heideman, De Graafschapper (Zutphen 1979) ; G.J.
Breuker, ‘De Graafschapper. Moed, trouw en machteloosheid.’ In: B. van der
Ros (red.), Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland (Kampen 1993)
(Bron: protestant.nu, 30-10-2015)
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Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-3

Ledenvergaderingen
Notulen van vergaderingen van de vereniging ‘De Graafschapper’, 1890-1918.
3 delen
1 1890-1898
2 1898-1906
3 1907-1918

4

Convocaties voor de ledenvergaderingen, 1901-1913.
1 omslag

5

Ledenlijsten, 1898-1899.
1 omslag
Nb. Zie ook de brief van W. Geesink,
1906, inventarisnummer 29

6-9

Vergaderingen van commissarissen
Notulen van de vergaderingen van commissarissen van de vereniging ‘De Graafschapper’, 1890-1917; en van de N.V., 19191930; 1890-1930.
4 delen
6 1890-1901
7 1902-1904
8 1905-1914
9 1914-1917
Nb. Zie voor de notulen van de commissarissen
van de N.V. de Graafschap, de inventarisnummers 12 en 13. Voor de klapper op de
notulen inventarisnummer 14.

10

Concept-besluitenlijst, 1900.
1 stuk

11

Stukken houdende bericht van verhindering voor het bijwonen
van vergaderingen, 1915-1917.
3 stukken

3

12-13

Vergaderingen van aandeelhouders
Notulen van vergaderingen van aandeelhouders, 1919-1930.
2 delen
12 1919-1924
13 1925-1930

14

Klapper op de notulen van de vergaderingen van de aandeelhouders en commissarissen van de N.V. de Graafschap, 1919-1935.
1 deel

15

Convocatie voor de algemene vergadering van aandeelhouders,
1920.
1 stuk

16

Lijst van aandeelhouders en presentielijsten voor vergaderingen,
1920-1937.
1 omslag

17-18

Ingekomen stukken
Ingekomen stukken, 1892-1930 en een fragment van een brievenboek, 1901-1906; 1892-1930.
1 omslag en 1 deel

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

19

Orgaan en bestuur
Stukken betreffende het eigendom van het volksblad ‘De Graafschapper’ en de jaarlijkse uitkering aan de eigenaren, 1892-1907.
1 omslag

20

Statuten met wijzigingen en stukken betreffende de goedkeuring
van de statuten door de minister en door de leden, 1890-1939.
1 omslag

21

Correspondentie van de commissarissen, 1894-1917.
2 stukken

22

Correspondentie van A.J.W. Monnik, als commissaris en als lid
van het College van Advies, 1919-1938.
1 omslag

23

Stukken betreffende het ontslag van commissarissen, 1897-1904.
1 omslag
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24

Personeel
Stukken betreffende de benoeming en de schorsing van de directeur, 1935-1938.
3 stukken

25

Stukken betreffende de benoeming, salariëring en werkzaamheden van de redacteur en een lid van de commissie van redactie,
1901-1908 en z.d.
1 omslag

26

Stukken betreffende de administrateur, correspondentie van de
administrateur en een inventaris van middelen, 1894-1908.
1 omslag

27

28

29

Reorganisatie en verslagen
Notulen van een vergadering over reorganisatie, 1900; stukken
betreffende reorganisatie 1935-1938; en een rapport van de directeur P. Meijer, 1936, 1900-1938.
1 omslag
Verslag van de toestand van de vereniging ‘De Graafschapper’,
1890-1892, 1899, 1901 en 1907.
1 omslag
Taakuitvoering
Stukken betreffende het drukken van het blad, de overname van
een drukkerij en het ontslag van een zetter, 1890-1933.
1 omslag

30

Stukken betreffende een agentschap en correspondenten, 19001901 en z.d.
1 omslag

31

Stukken betreffende het verwerven van krediet en fondsen voor
het jubileum, 1919-1927.
2 stukken

32

Stukken betreffende abonnementen, 1892-1937.
1 omslag

33

Stukken betreffende advertenties, 1915 en z.d.
1 omslag

34

Boekhouding, financiën en overzichten
Begroting, 1890-1891.
1 omslag
Nb. Van 1891 zijn twee begrotingen aanwezig.
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35

Verlies- en winstrekening en balans, 1890-1938.
1 omslag

36

Rapport over de rekening, 1900.
1 deel

37

Brief van J. Bax jr., betreffende de gevoerde boekhouding, 1899.
1 stuk

38

Verslagen van de commissie ter controle van de rekening, 19021907.
1 omslag

39-40

Financiële overzichten, 1896-1933.
1 omslag en 1 deel

41-46

47

Contacten met verenigingen
Stukken betreffende contacten met verenigingen, 1900-1919.
6 omslagen
41 Arnhemse persvereniging
42 Antirevolutionaire propagandaclub
‘Groen van Prinsterer
43 Varseveldse persvereniging
44 Antirevolutionaire kiesverenigingen in
Zutphen, Lochem en Doetichem,
(‘De drie districten’)
45 Gelderse persvereniging
46 Persvereniging ‘De Graafschapper’
Bij het archief gevonden stukken
Stukken betreffende het provinciaal comité van de antirevolutionaire partij en betreffende verkiezingen, 1907-1908 en z.d.
1 omslag

Aanvulling 2015
–

*

Kwitanties op naam van H.J. Wesselink voor abonnementsgeld
voor de Graafschapper *, 1945-1946.
3 stukken

Aangetroffen in een statenbijbel, geschenk van L. Born, Koarnjum.
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