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Inleiding

In augustus 2019 werd als aanvulling op het archief van de ARP het archief
van Dick Corporaal overgedragen aan de collectie HDC | Protestants Erfgoed van de UBVU.
Hij werd in Zwolle op 2 november 1936 geboren en groeide op in Zwartsluis, waar hij in drie jaar de MULO doorliep om daarna thuis te gaan werken op de boerderij. Daarnaast studeerde hij schriftelijk voor het staatsexamen Gymnasium. In 1960 werd hij secretaris van de Arjos, de jongerenorganisatie van de Anti Revolutionaire Partij (ARP).
In 1961 trouwde hij met J. A. (Jelly) Sixma; uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
Van 1966 tot en met 1979 was Corporaal (tot 1972 adjunct-) secretaris van
de ARP. In juli 1973 volgde hij Willem de Kwaadsteniet als secretaris. In die
tijd was hij van 1973 tot en met 1978 gemeenteraadslid in Moordrecht namens de Protestants Christelijke Partij (PCP) - een samenwerkingsverband
van ARP, CHU en SGP.
Op 17 augustus 1979 werd hij benoemd tot burgemeester van Leerdam. In
deze relatief kleine gemeente woonden veel minderheden en als burgemeester werd Corporaal belast met het minderhedenbeleid. Leerdam kreeg als
eerste Nederlandse gemeente de Prijs voor het Minderhedenbeleid. Corporaal bleef burgemeester van Leerdam na de samenvoeging met Kedichem en
Schoonrewoerd. Hij hoefde hiervoor niet opnieuw te solliciteren omdat de
Commissaris van de Koningin meende dat er weinig veranderde en Corporaal toch benoemd zou worden.
In 1991 werd Corporaal de eerste burgemeester van Zwijndrecht, die na zijn
benoeming geen ambtswoning betrok, maar zelf een huis kocht. Hij woonde
aan de Melkwegsingel vlak naast de tot Turkse moskee omgebouwde voormalige Johanneskerk.
Tot zijn pensionering in 2001 bleef hij burgemeester in Zwijndrecht.
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Plaatsingslijst

1

Summiere beschrijving van de inhoud van de dozen door Dick
Corporaal, 2019.
1 omslag

1-5

Stukken betreffende de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland, 1991-1992, 1997-1999 en 2001-2006.
5 dozen

5-9

Stukken betreffende ARP en CDA, 1966-2011.
5 dozen

9-12

Stukken betreffende ARP en CDA, 1966-1975.
4 dozen

13-15

Stukken betreffende ARJOS en privé, buitenlands werk, 19581965.
3 dozen

16-20

Stukken betreffende Moordrecht, Zwijndrecht en Leerdam19752000.
5 dozen
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