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Inleiding

De inventaris van het archief van het Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesverenigingen werd in 1982 afgesloten. De vele aanvullingen (de ‘A’ en
‘B’ nummers) maakten het noodzakelijk om de inventaris te scannen en van
een nieuwe lay-out te voorzien. Daarbij is aan de oorspronkelijke opzet niets
gewijzigd.
Het archief is een samenvoeging van twee collecties: ‘Centraal Comité van
Antirevolutionaire Kiesverenigingen, notulen’ en ‘Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen, correspondentie van de secretaris’. Het archief is niet compleet. De notulen bestrijken slechts de periode 24 april 1897
tot en met 17 augustus 1940. De correspondentie 1878-1938 is eveneens niet
compleet, er zijn grote hiaten, (1891-1896 en 1906-1912).
augustus 1982 / juli 1997
Tweede zending
Gedurende de inventarisatie van het archief van de Antirevolutionaire Partij
(1945-1978) zijn stukken van vóór 1945 steeds apart gehouden. Uiteindelijk
bleken er vier archiefdozen met dergelijke stukken te zijn. De beschrijving van
die stukken is aan deze inventaris toegevoegd. De ‘nieuwe stukken’ zijn doorgenummerd, aansluitend op de inventaris en daar waar nodig zijn verwijzingen
gemaakt naar de inventaris van het oorspronkelijk archief.
De aard en status van de stukken uit de tweede zending is niet altijd duidelijk. Van sommige stukken – met name enkele nota’s en rapporten – is het
zelfs niet duidelijk of ze uit de ‘AR-kringen’ afkomstig zijn.
In het bijzonder wordt hier de aandacht gevraagd voor de nieuw gevonden
notulen. Het betreft voor een deel een andere vorm van reeds aanwezige notulen, voor een deel concept-notulen, maar er zijn ook notulen gevonden die niet
bij de oorspronkelijke stukken aanwezig waren. Bovendien zijn er notulen van
vergaderingen van het moderamen aangetroffen.
9 oktober 1998
Naar aanleiding van de vondst en het in ontvangst nemen van de oprichtingsnotulen van het Voorlopig Centraal Comité voor Antirevolutionaire Kiesvereenigingen van 3 april 1879 in februari 2004, werd besloten het archief van het
centraal comité van de ARP opnieuw te ordenen. Nadat de stukken opnieuw
waren gerangschikt, werden de oude inventarisnummers vervangen door
nieuwe nummers.
De stukken betreffende kiesverenigingen in de jaren 1891-1913 afkomstig uit
het archief van mr.Th. Heemskerk (het oude nummer 135A) zijn in het archief
opgenomen.
Een concordans van oude en nieuwe nummers is aan de inventaris toegevoegd.
Dagmare Houniet, 19 mei 2004
Zie voor Diemer, H. en Joh. C. Francken, Jaarboek ten dienste van de Antirevolutionaire Partij in Nederland -1921, het archief van V.H. Rutgers, coll.
nr.: 214
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Plaatsingslijst

1

2

3

Deputatenvergaderingen
Stukken betreffende de deputatenvergaderingen, 1887-1937 en
z.d.
1 omslag
Lijsten van stemhebbende deputaten voor de buitengewone deputatenvergaderingen, 1916 en 1920
1 omslag
Statuten en program van beginsel
Statuten van het Centraal Comité, 1894-1934
1 omslag

4

Stukken betreffende wijzigingsvoorstellen voor de statuten en
aanvullingen op het program van beginsel, 1916-1934 en z.d.
3 omslagen

5

Stukken betreffende candidaatstelling en het huishoudelijk reglement, 1923-1925
1 omslag

6

Centraal Comité
Notulen van de vergadering van het Voorlopig Centraal Comité
voor Antirevolutionaire Kiesvereenigingen, 3 april 1879 en van
de Deputatenvergaderingen van de AR-Partij, 1879-1934
1 deel

7

Notulen van het Centraal Comité, 1897-1925
1 deel

8

Notulen 1925-feb. 1929
1 omslag

9

Notulen mrt. 1929-1936
1 omslag

10

Notulen 1937-1940
1 omslag

11

Notulen en concept-notulen van vergaderingen van het Centraal
Comité, 1923-1940
1 pak
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12

13

Stukken betreffende het Centraal Comité en de financiële commissie van het Centraal Comité, [mei 1886]-1924
1 omslag
Het Moderamen
Notulen van vergaderingen van het Moderamen van het Centraal
Comité, 1928-1937
1 omslag

14

Lijst van ingekomen stukken bij het Centraal Comité, 1880-1937.
1 deel

15

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1914,
1936-1941
1 omslag

16

17

18

Financiën
Stukken betreffende de financiële commissie en het Miljoenfonds
van de AR-partij, 1909-1941
1 omslag
Rekening van het Centraal Comité, Nederland Waakzaam, Nederlandse Gedachten en het Verkiezingsfonds, 1939-1940.
1 omslag
Kiesverenigingen
Stukken betreffende de oprichting van kiesverenigingen en aansluiting bij het Centraal Comité, 7 maart 1878-8 december 1934
en z.d.
1 omslag

19

Stukken betreffende kiesverenigingen, programma's en cursusvergaderingen, 1901-1932
1 omslag

20

Stukken betreffende financiële problemen van kiesverenigingen,
1 april 1879-4 april 1934
1 omslag

21

Stukken houdende mededelingen over besturen van kiesverenigingen, 2 mei 1879-25 april 1935.
1 omslag

22

Statuten d.d. 1894, november 1896, december 1917 en januari
1934
1 omslag

23

Stukken betreffende oprichtingen en acties van kiesverenigingen,
1879-1938 en z.d.
1 omslag
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24

Vragenformulieren betreffende kiesverenigingen, districten Delft,
Gorinchem, Gouda, Hoorn, Rheden, District Ridderkerk, Rotterdam V, Tietjerksteradeel, Wijk bij Duurstede, ’s-Gravenhage II,
Schiedam [1889-1918]
1 omslag

25

Stukken betreffende kiesverenigingen en samenwerking met
Christelijk-Historische kiesverenigingen, 1879-1934
1 omslag

26

Statuten en reglementen van verschillende kiesverenigingen,
1926-1946 en z.d.
1 omslag

27

Lijsten met namen en adressen van leden van kiesverenigingen,
1941 en z.d.
1 omslag

28

29

30

31

32

33

34

Provincial Comité’s
Stukken betreffende Provinciale Comité Zeeland, z.d.
1 stuk
Verkiezingen
Stukken betreffende het programma voor verkiezingen, 1878
Stukken betreffende AR-kiesverenigingen, 1928 en z.d.
1 omslag
Stukken betreffende verkiezingen, 1879-1945;
1 omslag
Nb. oude inventarisnr. 240 op achterzijde van nr. 4. zie ook
de achterzijde van de stukken in inventarisnr. 18. Handleiding
voor het huisbezoek. Verkiezingen 1933, 16 p., s.a., s.l. (toegevoegd juli 2015, uit collectie Hist. Comm. VU).
Overige organisaties
Stukken betreffende mededelingen over gemeenten, 1888-1890
en z.d. Stuk betreffende mededelingen over kiesdistricten, 1 mei
1879
1 omslag
Stukken betreffende de Antirevolutionaire Propagandaclubs,
1924-1936
1 omslag
Overige stukken
Nota's en rapporten, 1925-1945 en z.d.
1 doos
Stukken betreffende de Christelijke Nationale Actie en doorslagen betreffende het conflict met H. Visscher, 1928-1936
1 omslag
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35

Stukken betreffende Nederlands-Indië en het subcomité betreffende Indische aangelegenheden 1939-1946
1 omslag

36

Ingekomen stukken van kiesverenigingen betreffende diverse
onderwerpen 1889-1937 en z.d.
1 omslag

37

Fotokopie van een brief van D. Langedijk betreffende het voorlopig AR-archief, 1952
1 stuk
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Concordans
oude en nieuwe inventarisnummers

Oude nummers

Nieuwe nummers

––– ...............................................6
1-2................................................29
3 ...................................................7
4 ...................................................8
5 ...................................................9
6 ...................................................10
6A en 6B .....................................3
7-15..............................................12
16-68............................................18
16A en 16B .................................22
69-74............................................20
75-86............................................21
87-142 .........................................23
143-154 .......................................24
155-158 .......................................25
159-217 .......................................1
135A ............................................23
218-255 .......................................30
256 ...............................................28
257-267 .......................................31
268-313 .......................................36
314 ...............................................19
315 ...............................................11
316 ...............................................13
317 ...............................................14
318 ...............................................15
319 ...............................................37
320-322 .......................................4
323 ...............................................26
324 ...............................................32
325 ...............................................27
326 ...............................................30
327 ...............................................2
328 ...............................................5
329 ...............................................30
330 ...............................................30
331 ...............................................16
332 ...............................................17
333 en 335 ...................................34
334 ...............................................33
336 ...............................................35
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Nieuwe nummers

Oude nummers

1 ...................................................159-217
2 ...................................................327
3 ...................................................6A en 6B
4 ...................................................320-322
5 ...................................................328
6 ...................................................–––
7 ...................................................3
8 ...................................................4
9 ...................................................5
10 .................................................6
11 .................................................315
12 .................................................7-15
13 .................................................316
14 .................................................317
15 .................................................318
16 .................................................331
17 .................................................332
18 .................................................16-68
19 .................................................314
20 .................................................69-74
21 .................................................75-86
22 .................................................16A en 16B
23 .................................................87-142; 135A
24 .................................................143-154
25 .................................................155-158
26 .................................................323
27 .................................................325
28 .................................................256
29 .................................................1-2
30 .................................................218-255; 326; 329; 330
31 .................................................257-267
32 .................................................324
33 .................................................334
34 .................................................333 en 335
35 .................................................336
36 .................................................268-313
37 .................................................319
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