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Inleiding

Het merendeel van de stukken in deze collectie is afkomstig van de
dr.A.Kuyperstichting. In 1972 werd het aan het Historisch Documentatiecentrum geschonken. Het archief bleek vermengd te zijn geraakt met stukken betreffende het christelijk volksblad De Graafschapper. Deze
vermenging is niet verwonderlijk, daar zowel vader als de zoon Monnik
commissariaten bij dit blad vervulden. De verzameling betreffende De
Graafschapper is als geheel apart beschreven (arch.nr.: 22).
A.J.W. Monnik jr. trouwde met een dochter van J.H.de Waal Malefijt. In
het archief van de laatste werden archiefstukken van Monnik aangetroffen,
die aan dit archief zijn toegevoegd.
Over A.J.W.Monnik zijn nauwelijks gegevens te vinden in biografische
woordenboeken of encyclopedieën. Hij was arts te Vorden en overleed op 17
juni 1909, volgens de tekst van het overlijdensbericht in De Standaard ‘in
de leeftijd van ruim zeventig jaren’. Hij was actief op het gebied van kerk en
politiek en was officier in de orde van Oranje-Nassau. Van 1896 tot 1909
was hij curator van de Vrije Universiteit.

2

Plaatsingslijst

1-2

Aantekeningen betreffende de curatorenvergaderingen van de
Vrije Universiteit. 1896-1897 en kopieën van brieven
betreffende de Vrij Universiteit, met alfabetische index op
geadresseerden, 1883-1889, 1883-1897.
2 delen
Nb. Van het deel aantekeningen zijn slechts
twee pagina’s aanwezig.

3

Kopieën van brieven betreffende verkiezingen voor de Tweede
Kamer en de Provinciale Staten, met alfabetische index op
geadresseerden. 1883-1888.
1 deel

4-5

Kopieën van brieven betreffende verschillende onderwerpen,
met alfabetische index op geadresseerden. 1883-1888.
2 delen

6-7

Afschriften van notulen van de kerkeraad van de Nederlands
Hervormde gemeente van Vorden. 1888-1889 en van de
Nederduits Gereformeerde kerk. 1889-1903, 1888-1903.
2 delen
Nb. Van november 1892 tot oktober 1893 ontbreken
afschriften.

8-9

Aantekeningen. 1907-1908.
2 delen

10

Brieven aan A.J.W.Monnik, afschriften van brieven, losse
stukken en in de brievenboeken aangetroffen stukken, 18871909.
1 omslag
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