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Inleiding

In 1972 werd het archief van dr. J. Schouten tezamen met andere archieven
van de dr. Abraham Kuyperstichting overgebracht naar het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme. Het archief werd geordend door J.A. Burger. Dit was een stuksgewijze ordening zonder dossiervorming. Dit voldeed echter niet meer aan modernere ordeningsprincipes. Een
nieuwe ordening was gewenst. In het kader van een stage (drie maanden) kon
er door Lineke Kooij aan deze nieuwe ordening gewerkt worden, maar het
voorbereiden van een tentoonstelling voor het documentatie centrum nam te
veel van haar stagetijd, waardoor de nieuwe inventaris niet voltooid kon worden. Wel bleek het mogelijk een vollediger register en een uitgebreider biografisch overzicht te maken.
Korte schets van het leven en werk van dr. J. Schouten
Over het algemeen verwacht men in een persoonlijk archief, persoonlijke
stukken aan te treffen. Het archief van J. Schouten voldoet niet aan die verwachting. Het is een vrij zakelijk archief. Onderstaand biografisch overzicht is
dan ook voornamelijk gebaseerd op secundaire literatuur die verschenen is
over Schouten.
Johannes Schouten werd op 12 aug. 1883 te Maassluis geboren. Hij was het
tweede kind en de oudste zoon van Dirk Schouten en Johanna Schep. In het
gezin Schouten-Schep werden na Jan nog negen kinderen geboren.
Dirk Schouten was, geheel volgens de familie traditie, visser. Johanna Schep
kwam eveneens uit een vissers familie. De zaken liepen voor Dirk Schouten
niet goed. Na een aantal jaren slechte vangst, werd zijn boot hem door zijn
reder afgenomen en kreeg hij werk aan wal. Wellicht daarom volgde zoon Jan
zijn vader niet op als visser maar ging hij bij zijn oom Klaas Nicolai (getrouwd met een zus van zijn moeder) in de bloemisterij. Zijn lust en zijn leven
was dit echter niet; Jan Schouten las en studeerde veel liever. 1 Vooral de gereformeerde jongelingsvereniging heeft hem veel geleerd. Daar werden de gereformeerde beginselen bestudeerd en bediscussieerd. Al vroeg toonde Schouten
interesse voor de politiek. En hij liet zijn mening horen. Bijvoorbeeld tijdens
de debatavonden voor de verkiezingen van 1905. Op een van die avonden was
het voor dhr. Roodhuyzen, liberaal kandidaat van het district Den Briel, op z’n
zachtst gezegd niet leuk het publiek te moeten horen roepen: ‘Jan Schouten,
geef hem van katoen!’ 2
Het werd Jan Schouten duidelijk dat hij niet in de bloemisterij wilde blijven
werken. Na zijn diensttijd vond hij werk in een Maassluise boekhandeldrukkerij. Veel perspectief bood dit hem niet. Daarom ging Jan Schouten in
1907 studeren. Hij behaalde in 1908 de gewone en middelbare akte boekhouden. Niet lang hierna ging Schouten in Rotterdam werken als administrateur
en gaf hij een aantal lessen in boekhouden. Dat dit boekhouden een blijvende
interesse bij hem gewekt heeft, blijkt uit zijn latere direkteurschap van de
1. A. Veerman in Nederlandse Gedachten (okt. 1950) 12.
2. Ibidem, 13.
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Boaz-bank in Rotterdam, zijn lidmaatschap van het college van rijksbemiddelaars en zijn vice-voorzitterschap van de centrale commissie van de statistiek.
In 1916 begint zijn politieke loopbaan. Van 1916 tot 1931 was Schouten lid
van de gemeenteraad van Rotterdam. In deze periode was hij tevens lid van de
provinciale staten van Zuid-Holland en voorzitter van de centrale A.R. kiesvereniging te Rotterdam In 1925 werd Jan Schouten wethouder van Financiën
in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij was dit tot 1927. Toen heeft hij zijn ontslag aangeboden omdat er een motie tegen zijn beleid werd aangenomen. Na
1931 besloot Schouten zijn gemeenteraadswerk te beëindigen om zich geheel
aan zijn taak in de Tweede Kamer te kunnen wijden. In 1918 was hij namelijk
gekozen tot lid van deze Kamer. Ondertussen was Schouten in 1928 direkteur
geworden van de Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Vrije Universiteit). Dit direkteurschap heeft hij tot 1959 bekleed.
In 1933 bedankte Schouten voor het voorzitterschap van de centrale A.R.
kiesvereniging te Rotterdam omdat hij toen tijdelijk voorzitter van het centraal
comité werd. Colijn of De Wilde konden deze functie niet bekleden want zij
waren minister geworden. In de onrustige jaren dertig werkte Schouten veel
samen met Colijn. Hoewel zij zeer verschillende persoonlijkheden waren en
zeer verschillende achtergronden hadden, konden zij goed samenwerken. Colijn was de man van de grote lijnen, Schouten hield meer van het precieze
werk. Schouten over Colijn: ‘Colijn was eigenlijk een slecht kamerlid en fractieleider, die nu eenmaal niet van het peuterwerk in de fractie hield.’3 Op dit
punt botsten hun karakters wel eens maar in hun samen werken overheerste
het wederzijds respekt. Op 10 aug. 1939 viel het vijfde kabinet Colijn. Colijn
was geen minister meer en vanzelfsprekend werd hij weer voorzitter van het
centraal comité. Toen Colijn gevangen genomen werd door de Duitse bezetters, werd Schouten weer voorzitter totdat ook hij gevangen genomen werd
(1942).
Tijdens de oorlog heeft Schouten het verzet gediend. Hij was een van de
oprichters van het verzetsblad Trouw. Schouten heeft in verschillende kampen
gezeten waaronder het kamp Mauthausen. Er is verder vrij weinig bekend over
zijn ervaringen in de verschillende kampen omdat Schouten zelf daar niets
over vertelde. Gezien de hoeveelheid materiaal over de oorlog die in het archief van Schouten aanwezig is, moet deze periode wel indruk op hem gemaakt hebben. Maar hij vond het blijkbaar niet nodig er meer over te vertellen.
Na de oorlog was mr. J.A. de Wilde voorzitter van het centraal comité. De
deputatenvergadering van 24 jan. 1946 koos J. Schouten tot fractievoorzitter
van de ARP. Dit is hij tot 1956 gebleven. In 1950 werd Schouten ere-doctor in
de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit.
In de periode 1946-1956 moesten er een aantal belangrijke politieke beslissingen genomen worden. Schouten was leider van de ARP en menigmaal bepaalde hij nu het gezicht van de ARP. Allereerst was daar de samenwerking
met de CHU. Zowel in de ARP als in de CHU gingen er stemmen tot eventuele eenwording op. Uiteindelijk is er toen niets van gekomen. Sommigen verweten Schouten een te starre houding. Maar het bleek dat de partijen te ver van
elkaar afstonden. De CHU vreesde dat zij zou verdwijnen in de strakke partijorganisatie van de ARP en de ARP vreesde verwatering van de beginselen
door het ‘gezellige-vereniging’ imago van de CHU. Een ander item in deze
periode was de verhouding van de ARP met het Christelijk Nationaal Vakverbond. Het CNV stond meer veranderingen voor onder invloed van de doorbraak-gedachte. De ARP was wat dit betreft niet geneigd het beleid van voor
3. G. Puchinger, Ontmoetingen met anti-revolutionairen (Zutphen 1981) 245.
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de oorlog te veranderen. Vanwege het feit dat het CNV altijd in een adem
genoemd werd met de ARP gaf dit nogal eens spanningen. Met name in de top
van beide organisaties.
Tot slot de Indonesië-kwestie. De ARP verzette zich tegen onafhankelijkheid van deze kolonie. Schouten en Gerbrandy waren de voornaamste woordvoerders van dit standpunt. Een van de weinige keren dat zij het met elkaar
eens waren. Dit standpunt veroorzaakte binnen de partij conflicten. Velen
dachten anders over de Indonesië kwestie maar Schouten c.s. konden niet op
andere gedachten gebracht worden.
Men had veel waardering voor Schouten maar zijn vasthoudendheid en starheid, bijvoorbeeld in de Indonesië kwestie, gingen velen in de partij te ver.
Voor de partij was het daarom goed dat Schouten in 1956 besloot plaats te
maken voor de nieuwe generatie. Het ARP volk had meer moeite met zijn
vertrek. Men luisterde graag naar Schouten; hij was een leider en hij toonde
betrokkenheid bij problemen van alle dag. Toch ging Schoutens besluit om
afscheid te nemen van de politiek door.
In 1956 werd Schouten benoemd tot lid van de Raad van State. Daarnaast
was hij nog direkteur van de dr. Abraham Kuyper stichting.
Schouten was een selfmade man. Dat blijkt uit zijn leven en werk. Maar hij
voelde zich sterk afhankelijk van God. 4 Dat vertrouwen bepaalde de kern van
zijn leven.
Dr. J. Schouten overleed op 9 sept. 1963 in zijn woonplaats Rotterdam. Hij
is naar eigen wens in stilte begraven op begraafplaats ‘Crooswijk’ te Rotterdam.
Gebruikte literatuur
Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn, Alphen aan de Rijn 1980.
Bremmer, C., ARP, personen en momenten, Franeker 1980.
Puchinger, G., Ontmoetingen met Anti-Revolutionairen, Zutphen 1981.
Idem, Is de gereformeerde wereld veranderd?, Delft 1966.
Bene Meritus, bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan dr. J Schouten, ere-voorzitter van de ARP, ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigste
verjaardag, Kampen 1958.
Jaarverslag ARP 1956.
Nederlandse Gedachten, 7e jaargang nr.10 (1950) en 9e jaargang nr.9 (1953).
ARP archief, personalia.
Amsterdam, juni 1989
Lineke Kooij
In 1997 werd de oorspronkelijke lijst van J.A. Burger overgetikt door P. Kok.
Een uitdraai van die lijst is opgenomen in het archief in de rubriek ‘Documentatie’ (inv.nr. 613).
In 2012 ontving het HDC vier brieven van J. Schouten aan zijn zuster (M.
Schouten) uit Oranienburg, 1944. Zie coll. nr. 299, nr. 361.

4. G. Puchinger in ARP, personen en momenten, (Franeker 1980) 140.
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Nieuwe inventarisatie
In juli 2017 werd besloten om het archief opnieuw te ordenen, te beschrijven
en om te pakken.
Ordening
Tijdens de nieuwe ordening en beschrijving van het archief, werd besloten
om af te wijken van een strikt chronologische indeling van de rubrieken.
Aangezien de dossiers betreffende oorlog en verzet die al eerder waren samengesteld het zwaartepunt vormen van dit archief, werd besloten deze dossiers te handhaven en als eerste stukken in de nieuwe inventaris op te nemen.
Daarom zijn de dossiers 1.1. t/m 1.13 de eersten. De vervolg rubrieken (2
t/m 5) zijn wel chronologisch gerangschikt, behalve dat ervoor gekozen is
om de Onderscheidingen (4), waarvan de eerste in 1927 aan Jan Schouten
werd toegekend, na de stukken betreffende de politieke functies te rangschikken. Aangezien de stukken betreffende het (vice-) fractievoorzitterschap van de ARP zowel voor-, als naoorlogse stukken bevat, en de stukken
in één omslag werden aangetroffen, is besloten deze stukken niet te splitsen
in voor- en naoorlogse stukken, maar ze gezamenlijk in rubriek (2) onder te
brengen. Documentatie (5) betreffende de archiefvormer is, zoals gebruikelijk, als laatste rubriek in de inventaris opgenomen .
Binnen elke rubriek zijn de stukken chronologisch gerangschikt.
Beschrijving
Alle beschrijvingen hebben betrekking op één stuk, tenzij anders is aangegeven.
Gebruikte afkortingen
AR
Anti Revolutionair
B.K.V.
Bijbel Kiosk Vereeniging
DB
Dagelijks Bestuur
G.G.
Gereformeerde Grondslag
JS
Jan Schouten
K.N.H.S.
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV
M.G.
Militair Gezag
NAD (kampen)
Nederlandse Arbeidsdienst
NCRV
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
NHK
Nederlandse Hervormde Kerk
N.V.V.
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
RAF
Royal Air Force
Schrijfwijze
Moeilijk leesbare of ontbrekende tekst wordt tussen kasthaken [...] weergegeven. Gedrukte stukken worden cursief weergegeven.
In het geval van stukken waar in onderstaande lijst geen melding gemaakt
wordt van een afzender, ontvanger of auteur/samensteller, moeten ze als
anonieme stukken worden beschouwd. Omwille van de leesbaarheid is het
woord ‘anoniem’ weggelaten.
In de stukken wordt ‘Cultuurbescherming’ afwisselend met beginletter ‘C’
en ‘K’ geschreven. De schrijfwijze zoals gebruikt in de stukken is in de beschrijvingen gehandhaafd.
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Geraadpleegde bronnen
Online (tussen haken datum raadpleging)
http://archievenwo2.nl. (25 juli 2017)).
http://egoproject.nl/wp-content/uploads/2015/04/Presentatie-Archief.pdf. ( 17 juli
2017).
http://historiek.net. ( 24 juli 2017).
http://leiden.courant.nu. ( 27 juli 2017).
http://resources.huygens.knaw.nl. ( 10 juli-10 aug. 2017).
http://www.archieven.nl. ( 27 juli 2017).
http://www.delpher.nl. ( 20 juli-1 aug. 2017).
http://www.geheugenvannederland.nl. ( 24 juli en 1 aug. 2017).
http://www.meertens.knaw.nl/nfb. ( 25 juli 2017).
http://www.niod.nl. ( 20 juli 2017).
http://www.parlement.com. ( 10 juli-10 aug. 2017).
https://nl.wikipedia.org. ( 20 juli-1 aug. 2017).
Jaarboekje ARP 1955 via http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl. ( 18 juli 2017).
Wie is wie in de Tweede Wereldoorlog, Kampen: Kok Omniboek, 2007 via
https://books.google.nl. ( 25 juli 2017).
Drukwerk
Berkelaar, W.J., ‘Het is ons een eer en een genoegen’: eredoctoraten aan de Vrije
Universiteit sinds 1930. Historische Reeks VU dl. 12, Meinema Zoetermeer, 2007.
Seijlhouwer, J.F. en H. Buis, Kalenders 1800-2000, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), VU Amsterdam, 1993.
Verwijderde en niet-verwijderde stukken
Gegeven het feit dat het zwaartepunt van dit archief bij het verzetswerk van Jan
Schouten ligt, is besloten drukwerk zoals (o.m.) brochures, pamfletten en circulaires
die specifiek betrekking hebben op het verzet en de Tweede Wereldoorlog niet uit
het archief te verwijderen.
Drukwerk met biografische gegevens zijn eveneens niet verwijderd (zie inv.nrs.
609-611).
Van een aantal stukken is meer dan één exemplaar opgenomen in het archief. In
deze gevallen gaat het om niet-identieke exemplaren van hetzelfde stuk. Doublures
en drukwerk aanwezig in één Nederlandse bibliotheek zijn uit het archief verwijderd.
Verwijderde stukken
Kleffens, E.N. van ‘De overweldiging der Nederlanden (The rape of the Netherlands)’,
De Vrije pers, 1942.
―, ‘Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10-14 Mei 1940,
benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde’, [The Netherlands Publishing Company, 1940].
‘Notulen van de vergadering van het Centraal Comité, gehouden op zaterdag 9 dec.
1961 te 10.30 uur in hotel ‘Des Pays Bas’ te Utrecht’. (Zie voor notulen van het
Centraal Comité: ‘Plaatsingslijst van stukken betreffende de Antirevolutionaire Partij’, HDC collectie 1082).
Woltjer, J. en A. Kuyper, ‘Publicatie van de Senaat der Vrije Universiteit, inzake het
onderzoek ter bepaling van den weg die tot de kennis der Gereformeerde beginselen
leidt’, Amsterdam 18 nov. 1895.
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Jan Schouten in jaartallen
12 aug. 1883

1901
1902-1903
1903-1907
1903-1908
1907-1908
1908
1916-1931
1917-1939
1917-1939
1918-1933
1918-1956
1919-1922
1919-1925
1920-1922
1924-1941
1925-1927
30 aug. 1927
1928-1942
1932-1933
1933-1939
1933-1942 &
1946-1956
1941-1943
1941-1956
1942
juni-dec. 1942
jan.-apr. 1943
apr. ‘43- apr.’44
apr. ‘44-jan. ‘45
jan.-mei 1945
1945-1946
1945-1955
1945-1959
1946-1963

Geboren in Maassluis. Zoon van Dirk Schouten, haringvisser en Johanna Schep (na de dood van haar man,
eigenares van een manufacturenwinkel). Jan Schouten
was het tweede kind uit een gezin van elf kinderen
Werkzaam in bloemisterij van zijn oom Nicolai te
Maassluis
Dienstplichtig militair bij de vestingartillerie te Willemstad
Werkzaam in boekhandel-drukkerij te Maassluis
Politiek medewerker AR-kiesvereniging te Rotterdam
Cursus boekhouden (M.O.-boekhouden)
Administrateur en privédocent boekhouden
Lid gemeenteraad van Rotterdam (1916-1919 voor het
kiesdistrict Rotterdam I)
Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (1917-1919
voor het kiesdistrict Rotterdam II)
Directeur N.V. Rotterdamsche Boaz Bank
Voorzitter Centrale A.R.-kiesvereniging te Rotterdam
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Fractiesecretaris-penningmeester ARP Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Fractievoorzitter ARP gemeenteraad van Rotterdam
Lid politieke hoofdredactie van De Standaard
Lid redactie Antirevolutionaire Staatkunde
Wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Directeur Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag (VU)
Vice-fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der StatenGeneraal
Waarnemend voorzitter Centraal Comité van ARkiesverenigingen
Fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der StatenGeneraal
Organisator, inspirator en leider van de illegale ARP
Politiek leider ARP
Gevangenschap strafgevangenis te Rotterdam (korte
tijd)
Geïnterneerd in concentratiekamp Amersfoort
Lid redactie en medeoprichter illegale blad Trouw
Geïnterneerd in strafgevangenis te Scheveningen
Geïnterneerd in concentratiekamp Sachsenhausen
Geïnterneerd in concentratiekamp Mauthausen
Voorzitter sociaal-economische commissie ARP
Voorzitter Centraal Comité van AR-kiesverenigingen
Directeur Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VU)
Voorzitter Dr. Abraham Kuyperstichting
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1947-1960
24 feb. 1950
17 okt. 1950
21 okt. 1953
1955-1963
1956-1958
9 sep. 1963

Voorzitter redactie Antirevolutionaire Staatkunde
Eredoctoraat rechtsgeleerdheid VU Amsterdam
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
Erevoorzitter Centraal Comité van ARkiesverenigingen
Lid Raad van State
Overleden te Rotterdam

Archiefschema
1.

Dossiers: Oorlog en verzet
1.1. Het Nationaal-Socialisme ([1935]-1942 En z.d.)
1.2. De Standaard (1935-1943 En z.d.)
1.3. De illegale en legale pers (1936-1945 En z.d.)
1.4. De Joden (1940-1942 en z.d.)
1.5. Bezettingstijd, Militair Gezag, zuivering en toekomst (19401945 en z.d.)
1.6. De Artsen ([1941]-[1943] en z.d.)
1.7. De Kerken ([1941]-1944 en z.d.)
1.8. De Arbeidsdienst (1941-1943 en z.d.)
1.9. De Scholen (Kwestie) (1941-1944 en z.d.)
1.10. Bedrijfsleven en Economie (1941-1945 en z.d.)
1.11. Kamp Erica te Ommen (1943 en z.d.)
1.12. Herinvoering in Krijgsgevangenschap van alle Leden van het
voormalige Nederlandse leger (z.d.)
1.13. Romeinen XIII (z.d.)

2.

Vooroorlogse stukken en (vice)-fractievoorzitterschap ARP-Tweede
Kamerfractie ([1914-1918]-1951 en z.d.)
2.1. Vooroorlogse stukken ([1914-1918]-1939)
2.2. (Vice-)fractievoorzitter ARP-Tweede Kamerfractie (1933-1939,
1951 en z.d.)

3.

Politiek: overige functies (1940-1941, 1946-1962 en z.d.)
3.1. De Anti-Revolutionaire Partij (1940-1941 en z.d.)
3.2. Politiek leider ARP, voorzitter Centraal Comité van ARkiesverenigingen en voorzitter Dr. Abraham Kuyperstichting
(1946-1962)

4.

Onderscheidingen (1927-1953)
4.1. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1927)
4.2. Eredoctoraat VU (1950)
4.3. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (1950-1952)
4.4. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau (1953)

5.

Documentatie (1950-1997 en z.d.)
5.1. Documentatie: Historisch Museum Vrije Universiteit, Dr. Abraham Kuyper Stichting en Historisch Documentatiecentrum voor
het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (1950-1997 en z.d.)
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Inventaris

1. Dossiers: Oorlog en verzet
1.1. HET NATIONAAL-SOCIALISME ([1935]-1942 en z.d.)
1
Verkiezingspamflet van de NSB, [1935].
2
Aartikelen uit Völkischer Beobachter 22 dec. 1940, Berliner
Ausgabe, en uit het Nationale Dagblad 23 dec. 1940 betreffende
A.A. Mussert, 1940.
3
Circulaire 1 jan. 1941: nieuwjaarswens van Ernst Voorhoeve,
propaganda-afdeling van de NSB, 1941.
4
Afschrift van rondschrijven 10 dec. 1941 van de secretarisgeneraal van Binnenlandsche Zaken aan de ‘Heeren Burgemeesters’ betreffende aanplakbiljetten, 1941.
5
Afschrift van brief 15 dec. 1941 van de propaganda-afdeling van
de NSB te Utrecht aan ‘Kameraden’, 1941.
6-7
Typoscripten van ‘‘Meer en Bosch’ te Heemstede in den greep
van de N.S.B.’, 1942.
8
Verslag van NSB-vergadering, gehouden op 5 juni 1942 met
1500 partijleden, 1942.
9
‘Slingenberg ronselt voor Hitler’: NSB-pamflet. Oproep tot het
bijwonen van een openbare vergadering in ‘Tivoli’ te Apeldoorn,
spreker: Ds. van Duyl, 30 mrt., z.d.
10-12
Typoscripten en één handschrift van ‘Enkele aantekeningen met
betrekking tot het Nationaal-Socialisme en het Standpunt van het
Calvinisme daartegenover’, z.d.
13
Handgeschreven notitie van J. Schouten betreffende fascisme en
nationaal-socialisme, z.d.
14-17
Typoscripten van ‘Voordracht van C. van Ravenswaai, Burgemeester van Zaandam aan de N.S.B.’, z.d.
18-19
Typoscripten van ‘Nationaal-Socialisme en Communisme’, z.d.
20
Typoscript van ‘De Opvoeding op grond van de nationaalsocialistische levensbeschouwing’, z.d.
21-23
(Doorslagen van) Duitstalige en Nederlandstalige typoscripten
van ‘Citaten’ betreffende het Nationaal-Socialisme, z.d.
24-25
Typoscripten van ‘Mussert aan bet bewind?’, z.d.
26
Typoscript van ‘De opvoeding in het nationaal-socialistische
systeem’, z.d.
1 omslag

1.2. DE STANDAARD (1935-1943 en z.d.)
27-30
De Standaard, 18 mrt.-17 sept. 1935 (jrg. 63 jrg nr. 19299-jrg.
64, nr. --). [N.B.: Niet volledig bewaard gebleven.]
31
Typoscript met exposé van [H. Colijn] betreffende zijn vertrek
als politiek hoofdredacteur van De Standaard na benoeming Max
Blokzijl als adviserend redacteur en veranderd toezicht op de
krant, [feb. 1941].
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32

33

34

35

36

37

Verslag van vergadering van commissarissen van N.V. Dagblad
en Drukkerij De Standaard 25 jan.11941 betreffende benoeming
van Blokzijl als adviserend redacteur van De Standaard, 1941.
Brief van R. Gosker, adjunct secretaris van het Centraal Comité
van de A.R., 3 feb. 1941 verzonden aan ‘Mijne Heeren’ als begeleidend schrijven bij verslag vergadering van commissarissen van
N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard 25 jan. 1941, 1941.
Typoscript ‘Het volgende is overgenomen uit ‘Het Volk’ van 22
Feb. 1941’ waarin De Standaard haar leedwezen betuigt m.b.t.
het rondsturen van een circulaire waarin opgeroepen werd abonnees te werven voor het Chr. Sociaal Dagblad, 1941.
Stencil [behorende bij vertrouwelijke circulaire verzonden aan de
abonnees van De Standaard met de oproep vóór 1 apr. 1942 het
abonnement op te zeggen] betreffende spoedige verspreiding en
vermenigvuldiging van de circulaire, [1942].
Vertrouwelijke circulaire verzonden aan de abonnees van De
Standaard met de oproep vóór 1 apr. 1942 het abonnement op te
zeggen, 1942.
Knipsel uit Trouw ‘En nog ‘De Standaard’! 19 mrt. 1943 (jrg. 1,
nr. 3) betreffende oproep de krant op te zeggen en zo min mogelijk te steunen, 1943.

1 omslag

1.3. DE ILLEGALE EN LEGALE PERS (1936-1945 en z.d.)
38
Volk en Vaderland, weekblad voor de nationaal-socialistische
beweging in Nederland, 6 okt. 1936.
39
Algemeen Handelsblad 17 okt. 1936.
40
Pagina uit het Nationale Dagblad van 19 okt. 1938
41
Het Nationale Dagblad 24 okt. 1938.
42
Propria Cures 30 nov. 1940 (jrg. 52 nr 12), 1940.
43-44
Typoscript met aantekeningen: ‘Roosevelt spreekt’. Tekst van de
rede van Roosevelt gehouden op 29 dec. 1940, 1940.
45
Ons Kerkblad, officieel orgaan der Geref. Kerk van Wormerveer,
15 feb. 1941 (jrg.1, nr. 26), 1941.
46-47
Typoscript en handgeschreven tekst van overgetypt/ overgeschreven artikel uit de Residentiebode 22 apr. 1941 ‘Nederlandsche schilders exposeeren in Keulen’, 1941.
48
De Standaard 5 mei 1941, ‘De positie van pers en journalist’,
1941 (onvolledig).
49-50
Pamflet en typoscript van toespraak van Koningin Wilhelmina
gehouden op 10 mei 1941 voor Radio-Oranje, 1941.
51
Pamflet: ‘Een jaar dichter bij de overwinning. De RAF groet
U...en vergeet niet’, 10 mei 1941.
52
Pamflet: ‘Nederlanders! Oproep de inval van 1940 te herdenken’,
1941.
53-54
Typoscripten van tekst toespraak Koningin Wilhelmina 24 juni
1941 voor Radio-Oranje betreffende de invasie van Rusland,
1941. [N.B.: Een volledige en één verkorte tekst].
55
Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 juni 1941.
56
Nieuwe Rotterdamsche Courant 28 juni 1941.
57
Nieuwe Rotterdamsche Courant 29 juni 1941.
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58
59
60
61
62-62
64
65-67
68
69-71
72
73
74
75-76

77-78
79
80
81-82
83

Pamflet ‘Ik zal handhaven. Ieder Vaderlander werpt zijn lood,
koper en tin in het water, Of begraaft het voor later!’, juli 1941.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1 juli 1941.
De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie 3 juli 1941.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 6 juli 1941.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 9 en 10 juli 1941.
De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie 10 juli 1941.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 11-13 juli 1941.
De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie, 17 juli 1941.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 12, 13 en 20 aug. 1941.
Pamflet ‘Ongeteekende brieven aan oude strijdmakkers! Ergens
in Nederland october 1941’, 1941.
Völkischer Beobachter (Norddeutsche Agb, Berl.) 10 okt. 1941.
Algemeen Protestantsch Dagblad 26 okt. 1941.
Afschriften van brieven van 27 okt. 1941 van de Directie N.V.
Dagblad ‘De Rotterdammer’ aan het eigen personeel waarin ontslag wordt aangekondigd en steunmaatregelen als gevolg van gedwongen ontslag, 1941. [N.B.: zie ook inv. nr. 58-59.]
Nieuwe Rotterdamsche Courant 29en 30 okt. 1941.
Het Parool 9 dec. 1941.
Fragment uit onbekend drukwerk [mogelijk Het Parool], 1941.
Typoscripten van ‘Stenografisch verslag der persconferentie van
Maandag 15 Dec. 1941 in het gebouw Kneuterdijk’, 1941.
‘Stenografisch verslag der persconferentie van Dinsdag 16 dec.
1941, op het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten’, 1941.

1 omslag
84
85
86
87
88
89
90
91-95
96
97
98
99
100
101
102
103-104
105
106
107
108
109
110

Het Parool 27 dec. 1941.
Vrij Nederland, 2e jrg. nr 4 [1941-1942].
Het Parool 3 jan. 1942.
Vrij Nederland 1 feb. 1942.
Het Parool 20 feb. 1942
Extranummer De Geus. ‘Onder studenten’, mrt. 1942.
Vrij Nederland 18 mrt. 1942.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 12, 17, 19-21 mrt. 1942.
Het Parool 23 mrt. 1942.
Vrij Nederland 1 apr. 1942.
Volk en Vaderland 17 apr. 1942.
De Oranjekrant (nr. 8), [mei] 1942.
Knipsel uit de Haarlemsche Courant ‘Nogmaals: De Jodenster’
29 mei 1942.
Vrij Nederland, 4 juni 1942.
Recht & Vrijheid 22 juni 1942.
Vrij Nederland 23 juni 1942. (2 x)
Het Parool 25 juli 1942.
B.C. nieuws 31 aug. 1942.
Vrij Nederland 11 sept. 1942.
Typoscript van verslag persconferentie [verslaggever onbekend]
gegeven door J. Goebbels in Berlijn 23 sept. 1942.
Afschrift van brief aan ‘Amice’ [afzender niet genoemd] betreffende de situatie in Nederlands Oost-Indië 23 okt. 1942.
De Vrije Katheder. Orgaan der Nederlandsche Studenten, feb.
1943.
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111
112
113
114
115
116
117-118
119
120
121-122

123
124
125
126
127
128
129

130
131
132-133
134
135

Knipsel uit Trouw 12 mrt. 1943.
Delftsche Courant 30 apr. 1943.
Pamflet ‘Tot offers bereid!’. Tekst overgenomen uit Trouw, juni
1943.
Vrij Nederland, Buitengewone Editie 6 okt. 1943.
Knipsel [onbekende krant] ‘Diplomatiek offensief der Geallieerden’, ± 10 feb. [1944].
Knipsel [onbekende krant] ‘Waar zal de invasie komen?’ ± 14
feb. [1944].
Pamfletten: gezamenlijk MANIFEST van Vrij Nederland en Het
Parool, 15 apr. 1944 .
Haarlemsche Courant 5 juni 1944.
Stencil ‘Buitenlandsch Overzicht van Het Parool’ 6 juni 1944.
Typoscripten van redes uitgesproken door de minister van Justitie
G.J. van Heuven Goedhart en de minister van Binnenlandse Zaken J.A.W. Burger voor Radio-Oranje en een regeringslastgevig
voor de Nederlandse burgemeesters 12 en 16 aug. 1944. Met aantekeningen.
Pamflet ‘De Gids’ 2 feb. 1945.
Bevrijdingsnummer van Vrij Nederland. Extra uitgave voor
Zuid- Holland, 1945.
Stencil ‘Bij de bevrijding’. Regionale uitgave van Vrij Nederland, 1945.
Knipsel uit Het Nieuwe Volk met spotdicht ‘Uw koninkrijk kome’ van Bardje, z.d.
Propagandafolder [van de geallieerden] ‘Wass die Welt Deutschland verdankt!’ met [slecht leesbare] aantekening, z.d.
De Vrije Katheder. Bulletin ter verdediging der Universiteiten,
jrg. II nr. 7, z.d.
Nieuwsbrief betreffende politie, Duitse propaganda, arbeidsinzet,
krijgsgevangenen, de kultuurkamer, landstand, nieuwe stamkaarten, Lentz, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken K.J.
Frederiks, export en de voedselvoorziening, z.d.
‘Voor Vrijheid, Waarheid & Recht’ (jrg.1, nr. 1), z.d.
‘Het Partisaantje’ (extra nummer), z.d.
Trouw Mededeelingen (nr. 1 en 2) niet voor publicatie bestemd,
met aantekeningen, z.d.
Het Signaal, orgaan van de Nederlandsche vrijheidsstrijders, z.d.
Anonieme brief aan [M] betreffende communicatie binnen de
S.O., z.d.

1 omslag
1.4. DE JODEN (1940-1942 en z.d.)
136
Afschrift van brief van Van Meurs, wethouder te Amsterdam aan
F.P. Vermeulen te IJmuiden betreffende ontheffing van Joden uit
ambt of werkkring en betreffende de bepalingen wie er als Jood
aangemerkt kon worden 30 nov. 1940.
137
Pamflet Tenzij...Een ernstig beroep op het geweten van het Nederlandsche volk tegen de Jodenvervolging, feb. 1942.
138
Geschrift gericht aan gemeenteraadsleden in Nederland tegen de
Jodenvervolging, z.d.
139
Jodenster.
1 omslag
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1.5. BEZETTINGSTIJD, MILITAIR GEZAG, ZUIVERING EN TOEKOMST (1940-1945 en z.d.)
140
Circulaire van het CNV verzonden aan de leden van de Christelijke Vakbeweging ter bemoediging en opwekking, 1940.
141
Afschrift van open brief opgesteld door H.G. Winkelman gericht
aan de Generaal der Vliegers Fr. Christiansen betreffende een
vermeende neutraliteitsschennis van de Nederlandse regering,
1940. [N.B. Aangehecht twee verklaringen van de Generaal H.G.
Winkelman, 27-VI en 2 juli 1940.]
142
Typoscript van ‘Beknopt verslag van het onderhoud tussen den
Heer Rost van Tonningen en den gewezen voorzitter der
S.D.A.P. op 23 juli 1940’, 1940.
143
Typoscript van rondschrijven no. 1 23 aug. 1940 van het Nationaal Front kern Apeldoorn gericht aan ‘Nederlanders’, betreffende oproep tot aansluiting bij het Front, 1940.
144
Doorslag van brief met kladden van W.F. Beeremans aan F.P.
Vermeulen 23 dec. 1940 betreffende vergadering Provinciaal
Comité en bezoek aan kiesverenigingen, 1940.
145
Doorslag van brief met kladden van W.F. Beeremans aan F.P.
Vermeulen 30 dec. 1940 betreffende het vervullen van spreekbeurten voor de AR-kiesvereenigingen, 1940.
146
Nederlandsche vertaling van de verklaring der voor de Duitsche
Politie geldende tien grondstellingen, en van de tweede voor de
Nederlandsche Politie door Hptm. d. Sch P. Schoenfelder gehouden voordracht, 1941.
147
Circulaire van het DB van de CHU 10 feb. 1941 aan de leden en
adviserende leden van het hoofdbestuur, besturen van Kamer- en
Staten -kieskringen en besturen kiesverenigingen betreffende terugkeer naar Nederland van jhr. P.J. de Geer, 1941.
148
Knipsel uit het Algemeen Handelsblad 26 feb. 1941 ‘Bekendmaking van den Bevelhebber der Weermacht’ betreffende de Feb.staking, 1941.
149
Typoscript van strikt vertrouwelijke ‘Nota dd. 1 Mrt. 1941 inzake
de ontwikkeling van het Staatsbudget/1940 en de vooruitzichten
voor 1941’, 1941.
150
Circulaire No. 3 10 mrt. 1941 van het DB van de CHU aan de
leden en adviserende leden van het hoofdbestuur, voorzitters van
de Kamer- en Statenkringverenigingen en voorzitters van de
kiesverenigingen, 1941. [N.B. ‘Strict vertrouwelijk. Voor eigen
gebruik’ (JS).]
151
Afschrift van ‘Nota van de Centrale voor Werkloozenzorg met
betrekking tot de vordering van kampen en gebouwen ten behoeve van den arbeidsdienst’ opgesteld door J. Schipper, secretaris,
1941 [N.B. ‘Niet voor publicatie; ter persoonlijke oriëntering’
(JS).]
152
Handgemaakte kaart ‘Nederland zal herrijzen. Uit vrij NederlIndië Een groet Houdt moed!’ 15 gram thee. 20 apr. 1941, 1941.
153
Afschrift circulaire 25 apr. 1941 van H.M. Hirschfeld, secretarisgeneraal van het Departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart, aan de Centrale Commissie voor de Statistiek te
Den Haag betreffende wijzigingen in statistisch onderzoek, 1941.
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154-155
156-157

158-159

160

161

162-163
164-165

166-167

168

169-170

171-174
175

176

177

178
179

Handgeschreven vragenlijsten met 18 vragen betreffende de oorlogstoestand, één exemplaar met aantekeningen, 1941.
Typoscripten van Proclamatie opgesteld door Het Comité van
Verzet met een oproep tot algemene werkstaking in geval van de
vorming van een regering, 1941.
Afschriften van een brief van een Rooms-Katholieke zakenman
aan zijn AR-vriend 2 juli 1941 met daarin verslag van de arrestatie van H. Colijn, 1941.
Afschrift van brief 7 okt. 1941 van E.J.B.M. von Bönninghausen
tot Herinkhave, Commissaris van de Provincie Overijssel, aan de
Heeren Burgemeesters der onderscheiden gemeenten in Overijssel betreffende het mogelijk ontslag-verlenen aan of benoemen
van wethouders, 1941.
Afschrift van brief 10 okt. 1941 van de directeur-generaal van de
Rijksradio-omroep ‘De Nederlandse Omroep’ aan het personeel
van de Nederlandse Omroep met een waarschuwing tegen sabotage of pogingen daartoe, 1941.
Brief en doorslag 19 nov. 1941van een vriend van een ter dood
veroordeelde verzonden aan ‘Beste Oom en Tante’, 1941.
Laatste brief en doorslag van Harm van der Leek verzonden aan
‘Geliefde Pastor en Vriend’ betreffende zijn ten dood veroordeling, [1941].
Afschrift van brief, 30 dec. 1941 van Karel Johannes Frederiks,
secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken, aan de Heeren Burgemeesters betreffende aanwijzingen van
burgemeesters aan overheidspersoneel, 1941.
Brief van G.J.A. Garthoff van de Algemene Nederlandsche
Christelijke Ambtenaarsbond en dhr. Roos van de Ambtenaarsbond ‘Aan alle leden van den Algemeenen Nederl. Christ. Ambtenaarsbond’ betreffende bedanken of inschrijving bij de bond en
gewijzigde contributie-inning per 1 jan. 1942, 1941.
Verslag en doorslag ‘Uit de brieven van M.L. Bolk aan zijn
vrouw.’ Betreffende gevangenschap in Scheveningen en ter dood
veroordeling van M.L. Bolk. Verslagen bevat excerpten van
brieven 5 dec. 1941 en 23 feb. 1942, 1942.
(Doorslagen van) typoscripten van ‘Bevordering van de nationale
eenheid’, 1942 en z.d.
Brief met circulaires jan.-mrt. 1942 van het hoofdbestuur van de
Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumvereenigingen aan de besturen van de aangesloten verenigingen en koren
betreffende Cultuurkamer, jaarvergadering, orgaan, circulaires,
restricties in het muzikale programma, jaarboeken, evangelisatieen kerkkoren en studie-bibliotheek, 1942.
Brief 7 feb. 1942 van H.M. Oldenhof, burgemeester van Kampen, aan de secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken betreffende naamsverandering van straten, 1942.
Afschrift van brief 17 feb. 1942 verzonden vanuit Lyon van een
ter dood veroordeelde aan zijn vader, 1942. [N.B. Alleen de
naam ‘Leen’ is als afzender genoemd.]
Vakbeweging, orgaan vrije vakbeweging in Vrij Nederland, extra
nummer, voorjaar 1942.
Brief 25 mrt. 1942 (circulaire no. 4) van J. Pieterson Moens en H.
J. v.d. Munnik namens hoofdbestuur Koninklijke Bond van
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180

181

182-183

184
185
186

187

188

189

190

191

192
193
194

195-196

197

Christelijke Zang- en Oratoriumvereenigingen aan aangesloten
koren betreffende aanmelding bij Cultuurkamer, 1942. [N.B.: Zie
ook inv. nr. 411.]
Brief 20 apr. 1942 van J.C. Pellicaan, secretaris van het Centraal
Bureau van ‘Patrimonium’, aan diverse besturen, vrienden en belangstellenden betreffende het mogelijk onderbreken van werkzaamheden van dit werkliedenverbond, 1942.
Brief 13 mei 1942 van Drukkerij en Uitgeversbureau Van
Lonkhuyzen te Zeist aan A. Schenkeveld te Alkmaar met een uittreksel van een brief van de Commissaris voor nietcommercieele Verenigingen en Stichtingen aan de drukkerij,
1942.
Afschriften van brief 16 dec. 1942 van Bert Ligtvoet vanuit Amsterdam aan ‘Geachte Mevrouw’ [Van der Leek] betreffende de
laatste uren van haar man en ‘Brouwer’ voordat zij gefusilleerd
werden en betreffende de rechtszaak tegen Ligtvoet die in revisie
is gegaan, 1942.
‘Nieuwe Koers. Enkele aantekeningen over Na-oorlogse perspectieven’, 1943.
Om Neêrlands Toekomst, 1943.
Doorslag van brief 8 feb. 1943 van H. Colijn en Heleen aan
‘Amice De Wilde’ [Jacob Adriaan de Wilde] vanuit Hotel Gabelsbach te Ilmenau betreffende hun gedwongen verblijf in
Duitsland, 1943.
Circulaire 5 mrt. 1943 van de directie van de Hoogovens te IJmuiden aan het personeel van de K.N.H.S. betreffende afbraak en
wegvoering van zware-platenwalserij naar Duitsland, 1943.
Circulaire 9 mrt. 1943 van de Nederlandsche Landstand Provincie Noord-Holland te Alkmaar aan de leden van de district commissies van de plaatselijke Bureauhouders in Noord-Holland betreffende samenstelling district commissies, 1943.
Circulaire 12 mrt. 1943 van de Waarnemend Voedselcommissaris voor Noord-Holland aan de leden van de district commissies
voor Noord-Holland met oproep circulaire 9 mrt. als nietontvangen te beschouwen, 1943.
Brief 2e paasdag (26 apr. 1943) van E. van Ruller te Harderwijk
aan [Mw.] Vermeulen betreffende een aan Van Ruller nagezonden geschrift over een nieuwe partij-groepering, 1943.
[Onvolledig bewaarde] brief verzonden aan ‘Mijnheer’ 29 apr.
1943 betreffende vrijstellingen van land- en tuinbouwarbeiders
voor tewerkstelling in Duitsland, 1943.
Typoscript ‘Mededeelingen Nr. 2’ 28 mei 1943 betreffende Duitse maatregelen en verzetsactiviteiten, 1943.
Stencil ‘Studentenbelevenissen in Duitschland’, mei 1943.
‘Commentaar op de ‘Aanwijzingen, in geval van een vijandelijken inval’, vastgesteld door den Raad van Ministers in Mei
1937’, mei 1943.
Afschriften van Duitstalige brief met aantekeningen van de
Christelijke Kerken in Nederland aan Seyss-Inquart betreffende
uitgevoerde sterilisaties in zgn. gemengde huwelijken, mei 1943.
[N.B.: Zie voor Nederlandse vertaling nr. 329.]
Doorslag van typoscript 3 aug. 1943 ‘De voedselvoorziening van
Nederland in oorlogstijd’, 1943.
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198-199

200
201

202

203

204

205

206-207

208
209
210
211

212-213

214-215

216

217
218

Kopie van brief 20 sept. 1943 van Gauleiter en Oberprësident
Erich Koch aan ‘Meine lieben Kameraden’ betreffende het gevaar van een machtsovername in Duitsland en vredesonderhandelingen, 1943. Met Nederlandse vertaling.
Typoscript ‘Nieuws van alle fronten. 19 t/m 22 nov.’, 1943.
Illegale brief (no. 3) van de Werkgroep voor Positieve Bezinning
en Positieve Houding ‘Ergens in Nederland’ verzonden aan jongeren, inclusief studierooster nov. 1943-mrt. 1944, okt. 1943.
Handgeschreven spotdicht (acrostichon) betreffende Anton Mussert op de maat van het Wilhelmus: ‘Anton van Werkendamme /
Ben ‘ck van Germaanschen bloet,...A.D. 1943 (Het jaar van den
overwinning)’, 1943.
Typoscript van [vertaalde] brief van Rauter aan Frederiks, dr.
Hirschfeld , S. de Hoo en J. Lentz betreffende uitgifte van nieuwe
stamkaarten en inlegvellen, [1943].
Typoscript van een vertaling van een brief van Rauter aan Frederiks, dr. Hirschfeld, S. de Hoo en J. Lentz betreffende uitgifte
van nieuwe stamkaarten en inlegvellen, [1943].
Afschrift van brief 14 jan. 1944 verzonden aan ‘den Fachvermittler R.I. Betz beim Arbeitsbüro Alkmaar’ betreffende gemeenten in Noord-Holland waar mond- en klauwzeer heerst,
1944.
Stencil en typoscript van gegevens uiteengezet door een ‘nationaal comité’ betreffende voedselpositie in Nederland, 1 feb.
1944.
Typoscript van berichten van het front 9 feb. 1944 met aantekeningen [van JS], 1944.
Typoscript van berichten van het front 11 feb. 1944, 1944.
‘Wachter, wat is er van den nacht? Een oproep tot trouw en bezinning’, mrt. 1944.
Brief 18 apr. 1944 met aanhef ‘Voedselvoorziening, Ir. S.L.
Louwes, aan de Afdeeling Ernährung und Landwirtschaft van het
Rijkscommissariaat, den heer Vonder Wense’ betreffende de
zwarte handel, 1944.
Stukken betreffende verhoor van D. Kleiman voor het Deutsche
Obergericht te Utrecht betreffende illegaal drukken, 1944 en reactie van D. Kleiman op zijn straf en het antwoord van de rechter, 25 apr.-3 mei 1944.
Memorandum van A. Schenkeveld te Alkmaar 16 mei 1944 aan
dhr. F.P. Vermeulen te Delft betreffende een ingesloten som en
een nog lopende vordering, 1944. Met: ontvangstbewijs voor een
aangetekende zending 16 mei 1944 aan H.A. Kwint-Wiersum,
bewijs van storting 27 mei 1944 door F.P. Vermeulen aan H.A.
Kwint-Wiersum en twee [moeilijk leesbare] brieven betreffende
deze transacties, 1944. 4 stukken
Circulaire met officiële mededelingen van het bestuur van de
Vereeniging van Bedrijfsautohouders ‘De Zaanstreek’ juli 1944
verzonden aan de leden betreffende ‘Verpflichtungserklärungen’
voor chauffeurs, 1944.
Circulaire, ‘Stadgenooten’ van Delft met oproep tot bezinning op
verantwoordelijkheid, verzet en steun aan elkaar, aug. 1944.
Krantenknipsel ‘Meditatie Hoe en waarlangs?’ geschreven door
W.H. Beekenkamp te Middelburg, 1944.
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219
220

221

222
223
224
225
226
227
228-229
230

231
232
233

234
235
236
237

238

239
240
241
242

Typoscript ‘Herziene Uitgave. Nota inzake Samenwerking met
den vijand door IJsbrand de Vries’, 1945.
‘Voor het voetlicht. Een verdediging’ door J. Gerhard Toonder
betreffende rechtsherstel. Uitgegeven in opdracht van de Actie
Rechtsherstel der Nederlandse kunstenaars door De Algemeene
Vrije Illegale Drukkerij, Amsterdam okt. 1945.
Pamflet uitgegeven door een ‘Comite’ olv G.P.J. van der Burg,
Deken van Amsterdam c.s. met oproep aan de regering betreffende de zaak van de ‘politieke gevangenen’, 1945.
Typoscript ‘Inleiding over Boisot’ betreffende De wedergeboorte
van het koninkrijk, z.d.
Typoscript ‘Ons Staatsbestel na de bevrijding’ met aantekening
van Schouten (‘Ned. Unie’), z.d.
Typoscripten van ‘Na den Oorlog...en wat dan?’, z.d.
Doorslag van typoscript ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’: publicatie van het Zuiveringsbesluit, z.d.
Doorslag van typoscript ‘Toelichting op het Zuiveringsbesluit
(voor het M.G.)’, z.d.
Doorslag van typoscript betreffende het Bevel van het Militair
Gezag aangaande het formeren van arrestatie-ploegen, z.d.
Doorslagen van typoscript van de Arrestatie-regeling, z.d.
Pamflet ‘Vereeniging Actie Rechtsherstel der Nederlandsche
Kunstenaars. Aan hare leden en adhaerenten’ betreffende publicatie van de Chef Staf Militair Gezag inzake kunstzuivering, z.d.
Pamflet ‘Nederlanders, Wij wille graag enkele dingen met U
bespreken...’ met een oproep de illegaliteit te steunen, z.d.
Pamflet ‘De dag van de grote ommekeer komt onmiskenbaar
naderbij...’, z.d.
Formulier ‘Streng geheim!’: een verzoek om informatie ten einde
onderduikers en andere personen ‘die thans illegaal leven’ in het
bezit te kunnen stellen van distributie-bescheiden, z.d.
Typoscript met uiteenzetting betreffende ‘Het Verzet’, ‘Overgangstijd’ en ‘Toekomst’, z.d.
De Wedergeboorte van het Koninkrijk. Vermeerderd met aantekeningen van andere geuzen van ‘Boisot’, z.d.
Typoscript ‘Aantekeningen bij Boisot’, z.d.
Overdruk uit ‘Beginselen en eischen’ door D.P.D. Fabius, redevoering uitgesproken op een Zeeuwschen partijdag te Goes 27
mei 1903’, z.d.
Typoscript ‘Uittreksel uit het Landoorlogsreglement van 1907,
gesloten tusschen de Regeeringen van Nederland en Duitschland’, z.d.
Typoscript ‘Alles gaat goed ... behalve:’ satirisch commentaar
betreffende de bezettingstijd, z.d.
Typoscript van spotdicht ‘Ons land is als dit kabinet...’, z.d.
Stencil ‘De plaats van ons volk betreffende het volksbegrip, auteur niet bekend, z.d.
Afschrift van brief van de voormalig secretaris van de christelijke
zangvereniging ‘Hallelujah’ te IJmuiden aan de Commissaris
voor ‘niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen’ betreffende de mededeling dat de vereniging niet is ontbonden, maar
dat alle leden hebben bedankt, z.d.
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244
245
246
247

248

249
250
251

252
253
254-255

256
257

258
259

260
261
262

263
264-265
266

Gedrukte propaganda: ‘Frage: Wie viele sind hier aufmarchiert?
Antwort: 330.000 Mann’ met schattingen van het werkelijk aantal gevallenen en ware toedracht tijdens de inval in Polen, de
Blitzkrieg en veldslagen in Rusland. Op ommezijde panoramafoto van Standartenweihe in Luitpoldhein 1933, z.d.
Verslag ‘Het bombardement van IJmuiden’, z.d.
Handgeschreven ‘If’ – Indien – vertaling van het gedicht van
Rudyard Kipling, z.d.
Pamflet ‘Maar ik zeg U...’ geschreven door ‘Ouderling’. Een
afwijzing van gewapend verzet, z.d.
Stencil ‘Onze Chr. Levenshouding op cultureel gebied. Van dezelfde schrijver is, volgens aantekeningen op de laatste pagina,
‘Enkele beschouwingen over het Calvinisme’. Niet in dit archief
aanwezig.
Stencil ‘Handlangers van de Gestapo. Een nieuwe actie voor alle
Nederlanders!’ Oproep tot zelfbeheersing en verantwoordelijkheid, waarschuwing tegen verraad, z.d.
Doorslag ‘Politieke Organisatie’ met aantekeningen, z.d.
Duits spotdicht ‘Wir siegen zurück mit eigener Taktik...’, z.d.
Een pagina (p. 14) van de tekst van een gedicht van Willem de
Mérode ‘Wanneer de menschen mij benauwen...’ n.a.v. psalm
121, z.d.
Brief van Jan [Efkuji] aan een weleerw. heer, Wie(ringer)Meer,
z.d.
Pamflet ‘Groeten uit Engeland: de komende invasie’, z.d.
Typoscripten met lijsten, waarvan één met aantekeningen, van
personen die ter dood zijn gebracht en hen die gratie (levenslang)
hebben gekregen in de provincies Noord- en Zuid- Holland,
Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, z.d.
Nieuw portret van H.M. Koningin Wilhelmina, verspreid door de
Royal Air Force namens de uitgevers van De Wervelwind, z.d.
Handgeschreven afschrift van [JS] van uitspraak door [...] en
Raadsheer-Plaatsvervanger Heymeyer van [niet-genoemde]
rechtbank betreffende bevestiging van een vonnis uitgesproken
tegen [onbekende] verdachte met overneming van de gronden ten
aanzien van de opgelegde straf en de daarvoor gegeven motivering, z.d.
‘Afschrift van een schrijven, ontvangen door de Distributiedienst
te Rotterdam van een inwoner van deze stad’, z.d.
Typoscript ‘Mededeelingen 1. Radio-inlevering adviseeren als op
onderstaand pamflet’. Oproep om te weigeren door de bezetter
verbeurd verklaarde radiotoestellen in te leveren, z.d.
Stencil met oproep aan 18-21 jarige onderwijzers geen gehoor te
geven aan de oproep voor de arbeidsinzet, z.d.
Brochure Bezettingsrecht, z.d.
Stencil ‘De levering van prikkeldraad...’, met gegevens en raad
betreffende arbeid aan verdedigingswerk, de tweede distributiestamkaartenbeschikking, verlofgangers uit Duitsland, bedrijfs- en
vakgroepen, werkgevers en onderduikers, de N.O. -polder, aardappels en gedwongen veelevering, z.d.
Pamflet ‘Wat kan ik doen?, z.d.
Pamfletten Totale Oorlog en Totale oorlog (2e druk), z.d.
Brochure ‘Het karakter van de overheid’, z.d.
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268

269

270
271-272

273

274

275
276
277

278

279

280
281
282
283

284
285

286

Brief van 150 besturen en directies van confessionele ziekenhuizen aan de Rijkscommissaris te Den Haag betreffende klacht tegen het ingrijpen door de bezettende macht in de openbare gezondheidszorg en in het ziekenhuiswezen, z.d.
Stencil met gegevens betreffende arbeidsinzet, krijgsgevangenschap, branden in Kampen en Hengelo en onderwijs. Ondertekend met ‘Q.N.’, z.d.
Stencil met gegevens betreffende arbeidsinzet, krijgsgevangenschap, razzia’s en verborgen bevolkingsregisters in Drenthe en
Overijssel, z.d.
Handgeschreven [JS] ‘Richtsnoer voor Ambtenaren’, z.d.
Een stencil en één handgeschreven afschrift van ‘Aan de Nederlandsche Ambtenaren’ met oproep niet mee te werken aan de totale oorlog, z.d.
Vlugschrift ‘Geen Boerenkracht, voor ‘s Vijands Macht’ gericht
tot de landbouwers en veehouders in Nederland waarin wordt
opgeroepen tot gepaste melklevering en gewaarschuwd tegen
zwarte handel, z.d.
Lijst van personen, met initialen, achternaam, geboortedatum,
burgerlijke staat, aantal kinderen of geen, straatnaam, huisnummer en een getal, z.d. [N.B.: Veelal ontbreek de plaatsnaam, maar
het betreft hoofdzakelijk straatnamen in Amsterdam.]
Pamflet Onze roeping jegens Indië, z.d.
Pamflet Regeering en Parlement, z.d.
Stencil met gegevens en adviezen betreffende arbeidsinzet, bevolkingsregisters, onderwijs, ‘Ter navolging’ en lijdelijk verzet
tegen veelevering. Getekend ‘Q.N.’, z.d.
Stencil met gegevens betreffende intrekking van Ausweise, uitreiken van verloren gegane en weer teruggevonden documenten
van arbeiders, salaris van krijgsgevangen ambtenaren, razzia’s op
reserve-officieren, ‘zoo zijn hun manieren’, en roof en beperking
telefoonverkeer, z.d.
Gegevens betreffende nieuwe distributiestamkaarten, deportaties,
voor arbeidsinzet aangewezen lichtingen, onderwijzers met Ausweise en radiotoestellen. Ondertekend met ‘Q.N.’, z.d.
‘Volk! in ‘t geweer! Een Nationale Oproep tot Verzet’, z.d.
Stencil ‘Oproep aan alle Nederlanders: houdt u gereed!!’ betreffende de op hande zijnde geallieerde invasie, z.d.
‘Verplichtingen van Nederlanders in den totalen oorlog’, z.d.
Handgeschreven lijst met cijfers van oorlogsproductie Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen en de Aviolanda
Maatschappij van vliegtuigbouwers, z.d.
Losse genummerde bladen met notities over uiteenlopende onderwerpen [tijdens de oorlog gemaakt], z.d.
Afschrift van brief van J. Schouten aan Kramer, afd. Scheepsbouw, betreffende de overgang van de organisatie van het politiepersoneel naar het N.V.V. en vragen over de rechten van overheidspersoneel, de gezinnen van koopvaardij-personeel, marinegezinnen en vragen betreffende verbod of beperking van de
jeugdbeweging, de (kerkelijke) pers en het voortbestaan van De
Standaard, z.d.
Brief van ‘Goede’ aan dhr. Vermeulen met vraag om advies betreffende AR-kandidaat voor aanstaande vacature van burge-
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287

288

289
290
291

meester/secretaris van Landsmeer en over N.S.B.-propaganda op
‘onze’ school, z.d.
Stencil van de Nederlandsche Unie betreffende doelstellingen
van de Unie, grondslagen van de Nederlandse Staat en de leiding
door een Nationaal Comité, z.d. [N.B.: De stencil is onvolledig
bewaard gebleven.]
Lijst [mogelijk van JS] met vragen betreffende toekomst van het
bijzonder onderwijs, Laernoes, publicaties in De Standaard, contributiebetalingen aan de NCRV, overleg tussen de zes partijen
en de verplichte arbeidsdienst, de positie en bezittingen van de
V.k., gelden ingezameld door de kerken voor de zending, de veiligheid van de bezittingen van de AR-partij, afstaan percentage
loon of salaris t.b.v. winterhulp, behandeling politieke vraagstukken op de jongelingsverenigingen, werkloze leden christelijke
vakbeweging en verzameling gegevens over gevangen genomen
personen en hun eventuele ontslag uit gevangenschap, z.d.
Typoscript van pamflet ‘Geen steun aan de duitsche oorlogsvoering!! Geen inlevering van metalen voorwerpen’, z.d.
Knipsel met spotprent ‘W = Weg met de winst’ met een tekening
van Koningin Wilhelmina die een zak met goud wegvoert, z.d.
Kaartje met afbeelding Russische hamer en sikkel en de ‘W’ van
Koningin Wilhelmina met de teksten ‘In het teeken van de ‘morele en geestelijke herbewapening’ hebben wij elkaar gevonden’
en ‘Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt U!’, z.d.

1 omslag

1.6. DE ARTSEN ([1941]-[1943] en z.d.)
292
Stencil van schrijven 5 dec. [1941] ondertekend door 4300 Nederlandsche artsen en aangeboden aan de Rijkscommissaris voor
de bezette Nederlandse gebieden betreffende verzet tegen instelling Artsenkamer, [1941].
293
Circulaire ‘In de eerste dagen van Sept. 1941. Aan de Nederlandsche Artsen’ betreffende het uiteenvallen van hun Maatschappij 5
en verzet tegen de invoering van de Artsenkamer, 1941.
294
Typoscript van schrijven 20 jan. 1942 van ‘C[ollega]’ aan ‘Geachte collega’ met 10 punten betreffende de Artsenkamer, ziekenfondsartsen en het medische front, 1942.
295
Afschrift [JS] van brief 1 dec. 1942 verzonden namens artsen in
Nederland aan de Obermedicinalrat F. Reuter betreffende uitzending van een aantal hunner naar Duitsland, 1942.
296
Tekstontwerp voor brief van artsen aan de Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse Gebied met verontschuldiging voor toon
van brief hem gezonden 23 juni 1943, [1943]
297
Afschrift van brief met correcties van de Nederlandsche Artsen
aan de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied
betreffende de uitoefening van hun beroep, z.d.
298
Afschrift van brief van de Nederlandse Artsen aan de Rijkscommissaris van het bezette Nederlandse Gebied betreffende achteruitgang van de gezondheidstoestand van de bevolking, z.d.

5

Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst.
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299

300

Afschrift van brief van meerderheid Nederlandse artsen aan de
Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse Gebieden betreffende verzet tegen Ärzteordnung, z.d.
Afschrift van brief van de Nederlandse artsen aan de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse Gebieden betreffende verzet tegen artsenverordening en instelling van Artsenkamer, z.d.

1 omslag

1.7. DE KERKEN ([1941]-1944 en z.d.)
301
Katholieken, weest waakzaam. NSB-brochure tegen de door de
Rooms Katholieke Kerk gevoerde politiek, [1941].
302
Afschrift, 5 mrt. 1941 van het Convent der Protestantse Kerken
aan het College van Secretarissen-Generaal der Departementen
van Algemeen Bestuur en overgenomen uit het Nationaal Dagblad van 22 mrt. 1941 betreffende protest tegen de behandeling
van de Joden en aantasting van persoonlijke vrijheden, 1941.
303
Stencil van (niet voor publicatie geschikte) ‘Nota over de werkzaamheden van het secretariaat der Commissie voor Samenwerking met betrekking tot de uitzending van predikanten naar
Duitschland, ter behartiging van de geestelijke belangen van de
daar werkzame Nederlandsche arbeiders’ opgesteld door J.
Schipper, secretaris-penningmeester van de Commissie voor Samenwerking, 5 apr. 1941.
304-305
Vertrouwelijke en niet voor publicatie geschikte gedrukte brieven
21 en 26 mei 1941 van de Deputaten voor de correspondentie
met de Hooge Overheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Den Haag aan L.S. betreffende eventuele toepassing van
het Journalistenbesluit op de kerkelijke pers. Met op ommezijde
handgeschreven aantekeningen, 1941.
306
Gestencilde brief 31 mei 1941 van M. van den Oudenalder aan
‘Geachte heer’ [...] betreffende contacten tussen ‘hen die de gereformeerde beginselen zijn toegedaan’, 1941.
307
Afschrift van de preek die de bisschop van Münster op zondag 20
juli 1941 in de Ueberwasserkerk te Münster hield, 1941.
308
Niet voor publicatie geschikt rondschrijven van J. van Nes, alg.
wnd. secr. van de ‘Provinciale en Periodieke Pers’ 4 aug. 1941
verzonden aan alle uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften in
Nederland betreffende verbod tot publicatie van de brief van het
Nederlandsch Episcopaat 3 aug. 1941 dat in alle RoomsKatholieke Kerken is voorgelezen, 1941.
309
Stencil van verklaring 29 okt. 1941 opgesteld door Ds. H. Knoop,
Gereformeerde predikant te Rotterdam-Delfshaven en het Moderamen van de Raad der Gereformeerde kerk van RotterdamDelfshaven betreffende het (mogen) doen van een voorbede voor
de koningin, 1941.
310
Stencil van verklaring 29 okt. 1941 opgesteld door Ds. H. Knoop,
Gereformeerde predikant te Rotterdam-Delfshaven en het Moderamen van de Raad der Gereformeerde kerk van RotterdamDelfshaven betreffende het (mogen) doen van een voorbede voor
de koningin, 1941.
311
Typoscript van ‘Uitspraak der Generale Synode van Sneek inzake Arbeidsdienst’, jan. 1942.
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313

314

315

316

317

318

319

320

321
322

323

324

325

326

Brief 16 jan. 1942 van J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan
de ‘Heeren Directeuren en Hoofdredacteuren der R.K. Bladen’
betreffende de positie van de rooms-katholieke pers, 1942.
Handgeschreven brief 1 mrt. 1942 van de aartsbisschop en de
bisschoppen van Nederland aan de ‘Beminde Geloovigen’ betreffende behoud van katholiek onderwijs, 1942.
Brief 29 mrt. 1942 van W.E. Hansen, liquidateur van de Bijbel
Kiosk Vereeniging te Amsterdam aan L.S. met daarin een verklaring dat de BKV ontbonden is, 1942.
Circulaire 10 apr. 1942 van J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht,
en de Bisschoppen van Nederland aan de ‘Beminde Geloovigen’
betreffende de arbeidsdienst, 1942.
Handgeschreven afschrift van kanselboodschap van de Algemene
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, voor te lezen op zondag 19 apr. 1942.
Handgeschreven afschrift van kanselboodschap van de Algemene
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, voor te lezen op zondag 19 apr. 1942.
Circulaire met bijlage mei 1942 van Ds. R.J. Aalberts te Hilversum aan zijn collega-predikanten en de ‘Nederlandsche Omroep’
betreffende godsdienstige radio-uitzendingen, 1942.
Circulaire 20 juli 1942 van J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht
en de bisschoppen van Nederland aan de ‘Dierbare Geloovigen’
betreffende de Jodenvervolgingen, 1942.
Afschrift van brief van de Procureur-Generaal fgd. gew. Directeur van Politie (w.g. Van Dullemen) betreffende de opheffing
van de jeugdbeweging op G.G. m.i.v. 22 juli 1942, 1942.
Gestencilde brief aug. 1942 van Karl Barth ‘aan de Nederlandsche Christenen’, aug. 1942.
Circulaire 2 nov. 1942 van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk aan de kerkeraden betreffende de arbeidsdienst, 1942. [N.B.: Voorzien van handgeschreven aantekening
‘IJmuiden-Oost’.]
Handgeschreven brief 17 feb. 1943 van het Nederlands Episcopaat betreffende ‘het Onrecht’, 1943. [N.B.: Deel van de tekst is
identiek aan het schrijven van de Synode van de NHK en de mededeling van de Deputaten aan de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken. Zie hiervoor ook inv. nrs. 324 en 325.]
Typoscript van kanselboodschap van de Algemene Synode van
de Nederlandsche Hervormde Kerk voor zondag 21 feb. 1943 betreffende de vele vormen van onrecht, 1943. [N.B.: Zie ook inv.
nrs. 323 en 325.]
Gestencilde brief 24 feb. 1943 van de Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende (a) tekst van brief
verzonden aan de Rijkscommissaris en (b) de toestemming tot
het houden van vergaderingen van zuiver godsdienstige aard,
1943. [N.B.: Zie voor punt (a) ook inv.nrs. 323 en 324.]
Circulaire 24 feb. 1943 van de classis ‘s-Gravenhage aan de Raden van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende oproep tot het houden van een ‘Uur ter verootmoediging en gebed’
op zondag 7 mrt. 1943.
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328

329

330

331

332

333

334

335

336

337
338-339
340

341

342

Circulaire 15 mrt. 1943 van de aartsbisschop van Mechelen en de
bisschoppen van België aan de geestelijkheid en de gelovigen in
hun bisdommen betreffende het verwijderen van de klokken uit
de katholieke kerken, 1943.
Schrijven van de bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers, met
een bericht uit het officiële blad van het aartsbisdom Mechelen,
afkomstig van de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van
Roey, inzake een vals bericht van het agentschap A.N.P. omtrent
uitlatingen van de kardinaal. Haarlem, 17 mrt. 1943.
Afschrift van brief van de Christelijke Kerken in Nederland aan
Seyss-Inquart betreffende de uitgevoerde sterilisaties in zgn. gemengde huwelijken, Den Haag mei 1943.
Handgeschreven brief 12 mei 1943 van J. de Jong, aartsbisschop
van Utrecht c.s. betreffende ‘Instructie aan de Geestelijkheid’ betreffende de arbeidsdienst, 1943.
Brief 12 mei 1943 van de classis ‘s-Gravenhage aan ‘Geachte
collega’ en betreffende kort woord ter inleiding van het gebed,
voor te lezen in de ochtenddienst op zondag 16 mei 1943.
Afschrift van voor te lezen tekst 12 mei 1943 van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Nederland aan ‘Beminde Geloovigen’ betreffende oproep tot ‘een kruistocht van
gebed’, 1943. [N.B.: Zie ook inv.nr. 333.]
Afschrift van voor te lezen tekst 12 mei 1943 van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Nederland aan ‘Beminde Geloovigen’ betreffende oproep tot ‘een kruistocht van
gebed’, 1943. [N.B.: Zie ook inv.nr. 332.]
Brief 12 juni 1944 van K.H.E. Gravemeijer, secretaris van de
Algemene Synodale Commissie der Nederlandse Hervormde
Kerk, aan F.P. Vermeulen te Delft in antwoord op ontvangen
brief 10 juni 1944, 1944.
Brief 20 juni 1944 van K.H.E. Gravemeijer, secretaris van de
Algemene Synodale Commissie der Nederlandse Hervormde
Kerk, aan F.P. Vermeulen te Delft betreffende persoonlijke afspraak, 1944.
Brief 22 juli 1943 van K.H.E. Gravemeijer, secretaris van de
Algemene Synodale Commissie der Nederlandse Hervormde
Kerk aan F.P. Vermeulen te Delft betreffende een ‘zaak’ van de
diaconie, 1943.
Kladden voor brief van [JS] aan ‘... Dr. Gr.[avemeijer]’ betreffende toekomst van de kerken in Nederland, z.d.
Afschriften van brief van ‘Enkele broeders en zusters in Christus’
betreffende oproep tot gebed op Eerste Pinksterdag 194[...], z.d.
Handgeschreven lijst van gevangengezette gereformeerde hoogleraren, predikanten en candidaten theologie met vermelding van
naam, standplaats en gevangenis of concentratiekamp, z.d.
Circulaire van ‘Een groot aantal predikanten en gemeenteleden’
aan de kerkeraden van de Nederlandse Hervormde Gemeenten
betreffende protest over kanselverklaring opgesteld door de Synode en voor te lezen op 19 apr. en een brief 21 apr. inzake de
arbeidsdienst, z.d.
Gedrukte brief ‘Geloof en Leven. Een brief aan hen, die tot leiding geroepen zijn in de Christelijke Kerk in Nederland’, z.d.
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344
345

346
347
348
349
350

351

352

353

354

355

Circulaire van G.C. Berkouwer, praeses van de Synode c.s. aan
de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende arbeidsdienst, arbeidsfront en arbeidsinzet z.d.
De Standaard ‘Kerk en School. De R.K. Kerk en de Arbeidsdienst. Een rondschrijven van de Synode der Herv. Kerk’ z.d.
Gestencilde brief van de Classis Utrecht van de Gereformeerde
Kerken in Nederland aan de andere classes betreffende de arbeidsdienst, maatregelen tegen de Joden, deportaties van arbeiders en gebrek aan geloofsbezinning, z.d.
Pamflet ‘Gebed van het Nederlandsche Volk’, z.d.
Stencil ‘Christendom en politiek’. Tekst van rede voor ‘een onbekend Engelsch publiek’, z.d.
Stencil ‘De twee-naturenleer aan de Schrift getoetst’. [Tekst van
een preek], z.d.
Pamflet ‘Kerk en Staat’ tegen de NSB, z.d.
Circulaire van het Moderamen van de Classis ‘s-Hertogenbosch
van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan kerkeraden van
de Gereformeerde Kerken betreffende arbeidsdienst, z.d.
Afschrift van ‘Wat wij wel en wat wij niet gelooven. [...] een
vorm van belijdenis, zoals die onder den druk en de dreiging van
den totaalstaat is gewekt in de harten van vele christenmenschen’, z.d.
Afschrift van kanselboodschap opgesteld door de classis ‘sHertogenbosch van de Gereformeerde Kerken betreffende de arbeidsdienst, z.d.
Afschrift van stuk betreffende voorbede voor koningin, controle
op preken, arbeidsdienst, opvang van werklozen door de kerken,
oproep tot samenkomst General Synode, onderzoek naar verboden geschriften en berichten inzake gearresteerde en in vrijheid
gestelde predikanten, z.d.
Verslag van een onderhoud van de vertegenwoordigers van de
belangrijkste kerkgroeperingen in Nederland met de secretarisgeneraal van Justitie betreffende o.a. de Jodenvervolging, z.d.
Afschrift van ‘Die Programmpunkte der Nationale Reichskirche
Deutschlands’, z.d.

1 omslag

1.8. DE ARBEIDSDIENST (1941-1943 en z.d.)
356
Typoscript van tekst ‘Verordening van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de verplichting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking
ten aanzien van het veranderen van betrekking’ 16 sept. 1941.
357
Handgeschreven ‘Verordening van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied, houdende wijziging der Verordening No. 42/1941 betreffende de verplichting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten aanzien van het
veranderen van betrekking’ 23 mrt. 1942.
358
Ouderplicht en Arbeidsdienst, okt. 1942.
359
Aan het Nederlandsche volk! tegen de arbeidsdienst, dec. 1942.
360
Stencil met de Nederlandse vertaling van een brief van R. Hayoit
de Termicourt en Jean-François Joseph Jamar van het Hof van
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363

364
365
366

367

368-371

372
373
374

375
376
377

378

379
380

381-382
383

384

Cassatie van België aan Generaal Von Falckenhausen, Militair
Opperbevelhebber voor België en Noord-Frankrijk betreffende
protest tegen de arbeidsdienst, Brussel, 20 mrt. 1943.
Typoscript van rapporten van geestelijke verzorgers betreffende
NAD-kampen te Hemrik (Noord- en Zuid) 1 en 3 apr. 1943.
Afschrift van brief van de Reichskommissar für die besetzten
Niederländischen Gebiete aan de Betriebsführer der Nederlandsche Industrie betreffende tewerkstelling in Nederland en Duitsland, Den Haag, 9 juni 1943.
Afschrift van Nederlandse vertaling van brief van de Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete aan de
‘leiders der bedrijven van de Nederlandsche Industrie’ betreffende tewerkstelling in Nederland en Duitsland, Den Haag, 1 juli
1943.
Pamflet ‘Nederland, let op Uw zaak!’: denkbeeldig gesprek betreffende stellingname tegen de arbeidsdienst, z.d.
Pamflet van de Wehrmacht betreffende arbeidsinzet, z.d.
Handgeschreven brief ‘Aan de Bedrijven van Handel, Industrie
en Middenstand’ betreffende weigering medewerking aan arbeidsdienst, z.d.
Pamflet Werkgevers! van Het Nationaal Comié Friesland betreffende oproep tot verzet tegen registratie mannelijke arbeiders ten
behoeve van de arbeidsdienst, z.d.
stencils van ‘Q.N.’ betreffende arbeidsdienst, krijgsgevangenen,
distributiebescheiden, radio-inlevering, branden/brandstichting en
onderwijs, z.d.
Mannen van Nederland! Pamflet betreffende verzet tegen de
arbeidsdienst, z.d.
Landgenooten!. Pamflet betreffende verzet tegen de arbeidsdienst, z.d.
Zonder aarzeling: neen! gericht aan ‘Volk van Nederland’ en
ondertekend door ‘X’ betreffende verzet tegen de arbeidsdienst,
z.d.
Handgeschreven ‘feestgedicht’ met oproep tot geldelijke steun
voor onderduikers, z.d.
Pamflet Dienstweigeren! Pamflet betreffende verzet tegen de
arbeidsdienst, z.d.
Circulaire met oproep aan de ‘Heeren Directeuren van Arbeidsbureaux en hunnen ambtenaren’ medewerking te weigeren aan de
arbeidsdienst, z.d.
‘Nederland, let op Uw zaak!’. Open brief van ‘Neerlandicus’ aan
‘Hollandicus’ met oproep tot weigeren van medewerking aan de
arbeidsdienst, z.d.
lijst met negen stellingen over de arbeidsdienst, z.d.
Stencil betreffende arbeidsinzet, bevolkingsregisters, onderwijs,
arbeidsbureau te Leeuwarden, distributiekantoor in Zuidwolde en
veelevering. Ondertekend door ‘Q.N.’, z.d.
stencils van ‘Arbeidsdienst in bezettingstijd’, z.d.
‘Arbeidsdienst’ betreffende arbeidsdienst, het Nationaal-Socialistische bewind in Duitsland en een studie van P.W. Nieuwenhuysen, z.d.
Stencil ‘Nederlanders!’ betreffende de inzet van Nederlandse
mannen in de Wehrmacht, z.d.
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Arbeidsdienst betreffende verzet tegen de arbeidsdienst, z.d.
‘Arbeidsdienst’ betreffende verzet tegen de arbeidsdienst, z.d.
Deel van een stencil betreffende arbeidsdienst, z.d.

1.9. DE SCHOLEN(KWESTIE) (1941-1944 en z.d.)
388
Typoscript ‘Een stuk schoolstrijd in 1941’, 1941.
389
Afschrift van brief met bijlagen van De Bond van ProtestantschChristelijke Kweekscholen aan de secretaris-generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende advies n.a.v. zijn brief 20 feb. 1941, 1941.
390
Gedrukt concept-brief te verzenden aan de secretaris-generaal
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming te Den
Haag door bestu(u)ren schoolvereeniging(en) betreffende Besluit
benoeming- en ontslagbeschikking 8 apr. 1941, 1941.
391
Typoscript van schrijven van het Hoofdbestuur der Vereeniging
voor Christelijk Volksonderwijs te Den Haag 24 apr. 1941 aan de
besturen ‘der bij christelijk volksonderwijs aangesloten scholen’
betreffende het besluit van het departement van Opvoeding, Wetenschap van Cultuurbescherming 8 apr. 1941, 1941.
392
Typoscript van schrijven van de Schoolraad voor de scholen met
den Bijbel te Den Haag 12 mei 1941 aan besturen van Scholen
met den Bijbel betreffende het Besluit van 8 apr. 1941, 1941.
393-394
Afschrift van ontslagbrief in het Duits gesteld 22 mei 1941 opgesteld door Friedrich Wimmer en getekend door J. van Dam betreffende het ontslag van de onder wijzer J.H. Winter te Santpoort, 1941, met toelichting in het Duits gesteld,
395
Doorslag van brief 12 aug. 1941 van T. van Popta betreffende
conflict binnen de Christelijke school te Emmen, 1941.
397
Gedrukte circulaire van de Schoolraad voor de Scholen met den
Bijbel te Den Haag 29 aug. 1941 verzonden aan de schoolbesturen aangesloten bij de Schoolraad voor de scholen met Den Bijbel en bij de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs betreffende het beleid t.o.v. Joodse leerlingen, 1941.
398
Gedrukte circulaire van de Schoolraad voor de Scholen met den
Bijbel te Den Haag 30 aug. 1941 verzonden aan de schoolbesturen aangesloten bij de Schoolraad voor de scholen met den Bijbel
betreffende beleid Joodse leerlingen, 1941.
399
Gedrukte circulaire van de Schoolraad voor de Scholen met den
Bijbel te Den Haag 6 sept. 1941 verzonden aan het geadresseerde
schoolbestuur betreffende schooltandverzorging, 1941.
400
Circulaire van ‘Het Hoofdbestuur’ [van de Schoolraad voor de
Scholen met den Bijbel] verzonden aan de ‘Beste Vrienden’ okt.
1941 betreffende het aanblijven van onderwijzer(es)s(en), 1941.
401
Circulaire van de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel aan
het gedresseerde schoolbestuur betreffende een verordening van
de Rijkscommissaris 25 juli 1941 betreffende subsidiëring, leermiddelen en leerplan van het bijzonder onderwijs, 1941.
402
Afschrift van brief van de Schoolraad voor de Scholen met den
Bijbel en de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Den
Haag 2 okt. 1941 aan de secretaris-generaal van het Departement
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404

405-407

408-409

410

411

412

413

414

415

416

van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende
zijn verordening van 25 juli 1941, 1941.
Typoscript ‘De plaats onzer Besturen’ opgesteld door het Hoofdbestuur der Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland te Den Haag 31 okt. 1941, 1941.
Typoscript ‘Voorzien de Protestantsch-Christelijke Kweekscholen in de toekomstige behoefte der Protestantsch- Christelijke
scholen?’, [1942].
Beschikkingen 9 jan. 1942 van de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied betreffende ontslag van leerkrachten
en inspecteurs van het onderwijs, de benoeming van onderwijzend personeel en de overplaatsing van docenten aan universiteiten en hogescholen, 1942.
Een circulaire en één typoscript van de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel en het Hoofdbestuur der Vereeniging voor
Christelijk Volksonderwijs te Den Haag 2 feb. 1942 aan de geadresseerde besturen van de school met den Bijbel betreffende de
Beschikking 9 jan. 1942, 1942.
Afschrift van brief van de Schoolraad voor de scholen met den
Bijbel en het Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Christelijk
Volksonderwijs te Den Haag 2 feb. 1942 aan de secretarisgeneraal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming betreffende besluit 8 apr. 1941 en beschikking van 9 jan. 1942, 1942.
Afschrift van brief van het Bestuur van den Bond van Vereenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs te Den Haag 5 feb. 1942 aan het geadresseerde bestuur
betreffende benoemingsverordening van 8 apr. 1941 en beschikking van 9 jan. 1942, 1942.
Afschrift van brief van het Bestuur van den Bond van Vereenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs te Amsterdam/Den Haag 5 feb. 1942 aan de secretarisgeneraal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming betreffende Besluit van 8 apr. 1941, 1941.
Afschrift van brief 9 mrt. 1942 van de Bond van ProtestantschChristelijke Kweekscholen aan de secretaris-generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming n.a.v. zijn brieven 20 feb. 1941 en 17 feb. 1942 betreffende
subsidiëring kweekscholen, 1942. 1 stuk
Afschrift van brief 11 mrt. 1942 van de Burgemeester van Velsen, A.C. Groeneveld, aan de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende diens brief 20 feb. 1942 inzake aanplakbiljetten van
S.S. of N.J.S. aan en in schoolgebouwen, 1942.
Circulaire 23 mrt. 1942 verzonden aan onderwijzend personeel
en schoolbesturen betreffende ontbinding Schoolraad voor de
scholen met den Bijbel in navolging van de verordening van de
rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 28 feb.
1941, 1942.
Afschrift van brief 4 mei 1942 van de secretaris-generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming [geadresseerde niet nader genoemd] betreffende aanplakbiljetten S.S. of N.J.S. aan en in schoolgebouwen, 1942. 1 stuk
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Doorslag van brief 8 mei 1942 van de secretaris-generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming aan niet nader geadresseerde betreffende benoemingsrecht
van leerkrachten in het bijzonder onderwijs overeenkomstig zijn
besluit 8 apr. 1941 en de verordening van de rijkscommissaris 9
jan. 1942, 1942.
Afschrift van brief 15 dec. 1942 van de secretaris-generaal van
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming aan het bestuur van de B.L.S. te Ezinge betreffende
‘eigenmachtige’ benoemingen van dit bestuur, 1942.
Afschrift van brief van de hoofdbesturen van de Bond van Vereenigingen voor Christelijk Bewaarschool- (Voorbereidend Lager) Onderwijs in Nederland, de Vereeniging voor ChristelijkNationaal Schoolonderwijs, het Gereformeerd Schoolverband, de
Unie ‘Een School met den Bijbel’ en de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de
Overzeesche Gewesten aan de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming
n.a.v. een missive van 22 apr. 1943 betreffende ontbinding van
de Christelijke Bewaarschoolvereeniging te Pijnacker, [1943].
Circulaire van de Bond van Christelijke Scholen in NoordHolland benoorden het IJ verzonden ‘Aan de schoolbesturen’ betreffende het leerplan, [1943]. 1 stuk
Pamflet ‘De Benoemingen. Een woord tot de schoolbesturen’,
opgesteld door ‘Een schoolbestuurder’, 1943.
Circulaire 29 mrt. 1943 betreffende de schoolstrijd, 1943. 1 stuk
Formulier betreffende benoemingen met en zonder naleving van
de bepalingen van de benoemingsverordening in de periode 1
sept. 1942-1 apr. 1943, 1943.
Afschriften van een brief 2 apr. 1943 van de Directeuren van de
Vereeniging van Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag en de Curatoren der Vrije Universiteit aan de secretarisgeneraal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming betreffende de Arbeitseinsatz, 1943.
Circulaire 8 apr. 1943 van de rector magnificus van de Technische Hoogeschool te Delft aan alle studenten van de technische
hogeschool, 1943. [N.B.: In deze brief is opgenomen de tekst van
de radiorede van de secretaris-generaal van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming gehouden op 6
apr. 1943 betreffende de loyaliteitsverklaring.]
Typoscript ‘Resolutie van de Senaat van de Rijks-Universiteit te
Utrecht van Dinsdag 13 apr. 1943’ betreffende verlening van uitstel voor het ondertekenen van de loyaliteitsverklaring, 1943.
Afschrift van brief 22 apr. 1943 van het College van Rector
Magnificus en Assessoren aan docenten, assistenten en studenten
van de Technische Hogeschool te Delft betreffende het advies tegen ondertekening van de loyaliteitsverklaring, 1943.
Afschrift van brief 12 mei 1943 van SS-Gruppenführer Rauter
betreffende opgave van maatregelen te nemen tegen een student
die zich niet meldt in het kamp Ommen en daarmee geen gehoor
geeft aan de beschikking nr. 55/43 4 mei 1943, 1943.
Brief 9 aug. 1943 van J. Waarts, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Hoorn, aan de hoofden van scholen in de in-
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spectie Hoorn betreffende inlichtingen over leerkrachten. Met
handgeschreven aantekeningen, 1943.
Afschrift van brief 22 juni 1944 van de rector magnificus aan de
studenten van de Technische Hogeschool betreffende melding
van een motie aangenomen in de senaat op 19 juni 1944 inzake
schorsing tot nadere bepaling van het onderwijs, 1944.
Brief 23 juni 1944 van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming aan de
studenten van de technische hogeschool te Delft betreffende
diens besluit het voorstel tot schorsing van onderwijs tegen het
einde van de lopende cursus af te wijzen, 1944.
Pamflet ‘Ons kind in gevaar!’. Verzet tegen de verordeningen en
besluiten van de secretaris-generaal van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, z.d.
Stencil ‘Het Duitsche Leerboek en de Christelijke School’, z.d.
Stencil betreffende schoolstrijd in Arnhem, jan.-feb., z.d.
Pamflet waarin wordt opgeroepen medewerking te weigeren
inzake de voorzieningen in schoolvoeding en -kleding, z.d.
Gedeelte van onvolledig-bewaard gebleven brief betreffende
vergadering Schoolraad voor scholen met den Bijbel en benoemingsverordening, z.d.
Gedrukt pamflet en stencil van ‘De Christelijke scholen dreigen
in moeilijkheden te komen door de benoemingsverordening’, z.d.
Circulaire ‘Bekendmaking van de ‘Contactgroep der Studenten
aan de Vrije Universiteit’. Mededeling vertegenwoordigers alle
universiteiten en hogescholen betreffende ondertekening loyaliteitsverklaring, z.d.
Handgeschreven tekst van de loyaliteitsverklaring zoals van iedere student gevraagd, z.d.

1 omslag

1.10. BEDRIJFSLEVEN EN ECONOMIE (1941-1945 en z.d.)
442
De Katholieke Werkgever, officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond
van Werkgeversvakvereenigingen jrg. 1941 – 27-VI – nr 26. Inhoud onder andere: Tekst rede, uitgesproken door Prof. Drs. J.
Titulaer, 14 mei 1941 te Roermond (niet compleet), 1941.
443
Typoscript ‘Vraagpunten in verband met wijzigingen in het organisatiewezen van werkgevers en -nemers’, door C.P.M. Romme,
20 sept. 1941.
444
Typoscript ‘Enkele opmerkingen inzake de ‘Richtlijnen’, betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie’, door H. Dooyeweerd,
Amsterdam 21 mrt. 1944.
445
Typoscript van artikel ‘Economische zuivering’ uit Weekblad de
Vrije Stem. Orgaan van de gemeenschap van oud-illegale werkers 7 apr. 1945 (no. 2).
446
‘Hoofdtrekken van een Sociaal Economisch Program’, z.d.
447-449
Twee stencils en één typoscript van 1e en 2e ontwerp voor
‘Hoofdtrekken van een Sociaal Economisch Program’, z.d.
450-451
Twee stencils waarvan één met aantekeningen van ‘Richtlijnen’
betreffende (vak)organisaties, bedrijfsorganisaties, overheid en
volksvertegenwoordiging, z.d.
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Schema behorende bij de ‘Richtlijnen’, z.d. [N.B.: Zie ook inv.
nrs. 444, 450-451.]
Typoscript ‘Opmerkingen. Richtlijnen Bedrijfsorganisatie’, z.d.
Stencil met oproep aan bestuur vroegere Christelijke Middenstandsvereeniging en Christelijke Vakorganisatie tot verzet tegen
medewerking aan nieuwe bedrijfsorganisatie, z.d.
Typoscript ‘Het Vraagstuk van de Geldswaarde’, z.d.
Typoscript ‘Verhandeling over de financieele toestand van Nederland’ betreffende mogelijke verhoging bijdrage in de kosten
van oorlogvoering, z.d.
Typoscript betreffende sociaal-economisch schema, z.d.
Typoscript ‘Economische Bedrijfsorganisaties’, z.d.

1.11. KAMP ERICA TE OMMEN (1943 en z.d.)
459-460
Afschriften van rapport 4 feb. 1943 van onderzoek uitgevoerd
door leden rechterlijke macht naar omstandigheden in kamp Erica te Ommen, 1943.
461-462
Twee afschriften van verslag betreffende vergadering van presidenten, vice-presidenten en officieren van Justitie van de Nederlandse rechtbanken gehouden te Amsterdam op 20 feb. 1943 betreffende het kamp Erica bij Ommen, mrt. 1943.
463
Afschrift van verslag betreffende vergadering van presidenten,
vice-presidenten en officieren van Justitie van de Nederlandse
rechtbanken gehouden te Amsterdam op 22 feb. 1943 betreffende
het kamp Erica bij Ommen, mrt. 1943.
464
Afschrift van brief 15 mrt. 1943 van de leden van het arrondissements-rechtbank te Amsterdam aan de secretaris-generaal van
het Departement van Justitie te Apeldoorn betreffende protest tegen (wan)toestanden in de kampen, 1943.
465
Afschrift van brief 18 mrt. 1943 van leden van het arrondissements-rechtbank te Amsterdam aan de secretaris-generaal van
Justitie te Apeldoorn betreffende protest tegen (wan)toestanden
in de kampen, 1943.
1 omslag

1.12. HERINVOERING IN KRIJGSGEVANGENSCHAP VAN ALLE
LEDEN VAN HET VOORMALIGE NEDERLANDSE LEGER (z.d.)
466-467
Model voor brief gericht aan de bevelhebber van de Wehrmacht
in Nederland, Friedrich Christiansen General der Flieger, betreffende protest tegen herinvoering in krijgsgevangenschap van
voormalige leden Nederlandse land-en zeemacht, z.d.
468
Gestencilde brief met oproep gericht aan alle leden van het
voormalige Nederlandse leger zich niet te melden voor krijgsgevangenschap, z.d.
469
Stencil ‘Gaan of niet gaan!’ Oproep tot het niet-melden van militairen en in het bijzonder beroeps-(onder)officieren voor krijgsgevangenschap in Duitsland, z.d.
470
Pamflet Doorzetten. Oproep tot weigering mee te werken aan
aanmelding voor krijgsgevangenschap leden voormalige Nederlandsche leger, z.d.
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Pamflet Officieren en Soldaten! Oproep tot weigering om in
krijgsgevangenschap te gaan, z.d.
Pamflet Manifest! Oproep tot weigering om in krijgsgevangenschap te gaan, z.d.
Typoscript ‘Oudstrijders!’ Oproep tot weigering om in krijgsgevangenschap te gaan, z.d.
Handgeschreven ‘Uittreksel uit de Nederl. vertaling van het op
27 Juli 1929 te Genève gesloten verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, bekend gemaakt bij K.B. van 25 Oct.
1932 Sl. No. 514’. [Handschrift van JS], z.d.
Doorslag van concept-brief en advies aan beroepspersoneel betreffende brief te richten aan de bevelhebber van de Wehrmacht
in Nederland, Friedrich Christiansen General der Flieger, betreffende weigering om in krijgsgevangenschap te gaan, 1 mei, zonder jaartal. [N.B.: Zie ook inv.nr. 466].
Pamflet van de Raad van Verzet met oproep tot weigering om in
krijgsgevangenschap te gaan, tot staking en tot sabotage, z.d.
Pamflet ‘Nederlanders!’. Oproep om geen gehoor te geven aan
oproep om in krijgsgevangenschap te gaan, z.d.

1 omslag

1.13. ROMEINEN XIII (z.d.)
478
Stencil ‘Mr. Den Hartogh: Kerk en Staat bij Kuyper’, z.d.
479
Stencil ‘Romeinen 13’, z.d.
480
Stencil ‘Romeinen 13’, z.d.
481
Stencil ‘Calvinisme en Staatkunde’, z.d.
482-484
Stencil en typoscript van ‘Romijnen 13 en onze verhouding jegens de bezettende macht’, z.d.
485-486
Een typoscript en één pamflet ‘Kunnen wij, op grond van de
Schrift, weten of er gehoorzaamheidsplicht bestaat jegens de bezettende macht en kunnen wij te weten komen in hoeverre men
aan de bezettende macht mag gehoorzamen?’, z.d. [N.B.: Zie ook
inv. nr. 489.]
487
Handgeschreven stuk ‘Hoe te handelen als volgens Rom 13...’
vraag m.b.t. inv.nr. 486 [handschrift JS], z.d.
488
Pamflet De gekroonde roover (derde druk), z.d.
489-490
Twee typoscripten met aantekeningen ‘Het voorbeeld van Kain...’, z.d. [N.B.: Commentaar bij 486.]
491
Stencil ‘Schets Gezagskwestie naar de Schrift. Marc. 12:14 en
Rom 13: 1-7’, z.d.
492
Typoscript van strikt vertrouwelijke nota betreffende ‘...eenige
beschouwingen ten beste gegeven over de rechtskracht van de
verordeningen en beschikkingen van de macht waaraan een bezet
land onderworpen is’ met onderstrepingen in de tekst, z.d.
493
Stencil ‘Grosheyde Rom. 13’, z.d.
1 omslag
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2. Vooroorlogse stukken en (vice)-fractievoorzitterschap ARP
Tweede Kamerfractie ([1914-1918]-1951 en z.d.)
2.1. Vooroorlogse stukken
494-496

497

498

499

Stencil en typoscripten van ‘Wat Duitschland hebben wil, zijne
aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn
uitgedrukt. Tekst behoorende bij de kaart uitgegeven door Stanfords Geog. Estsbt London en gedrukt bij Wm Clowes en Sons
Ltd. Lith. London, verschenen vermoedelijk in de tweede helft
van de wereldoorlog 1914/1918’ met alfabetische registers,
[1914-1918].
‘Voornaamste draadlooze stations voor verkeer met schepen en
met K.L.M. vliegtuigen op de Indië route’ van de Nederlandsche
Telegraaf-Maatschappij ‘Radio-Holland’ N.V. Amsterdam-Rotterdam-IJmuiden-Tandjong Priok-Curaçao. Voorzien van handgeschreven tekst: Wat Duitschland hebben wil, zijne aanspraken
zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
Tekst behoorende bij de kaart uitgegeven door Stanfords Geog.
Estsbt London en gedrukt bij Wm Clowes en Sons Ltd. Lith.
London, verschenen vermoedelijk in de tweede helft van de wereldoorlog 1914/1918’. Gebieden waar Duitsland aanspraak op
maakte zijn met de hand ingekleurd, [1914-1918].
Afschrift van brief 1918 van J. Schouten aan A. Kuyper als voorzitter van het Centraal Comité van AR-kiesverengingen, 1918.
Dankbrief 17 apr. 1929 van H. Colijn aan J. Schouten betreffende
‘de Friesche zaak’, 1929. 1 omslag
‘Rede uitgesproken door den heer Joh. Polderman, voorzitter
van de vereeniging van reeders van visschersvaartuigen te IJmuiden, op 26 mei 1939, ter gelegenheid van de herdenking van het
30-jarig bestaan der vereeniging, bij welke gelegenheid tevens
door zijne excellentie M.P.L. Steenberghe, Minister van Economische Zaken, het nieuwe vereenigingsgebouw aan de Trawlerkade 40/41 te IJmuiden werd geopend’ [rede ontbreekt], 1939.

1 omslag

2.2. (Vice)-fractievoorzitter ARP-Tweede Kamerfractie (1933-1939,
1951 en z.d.)
500-502

503
504-505

506

507

Vertrouwelijke ‘Nota betreffende den financieelen toestand’ met
aantekening JS: ‘Voor clubvergadering gehouden na afloop der
verkiezingen op 28 apr. 1933’. Met een bijlage in tweevoud.
Afschrift van strikt geheime brief 1 mei 1933 van H. Colijn aan
Koningin Wilhelmina betreffende kabinetsformatie, 1933.
Twee afschriften van brief [5 mei 1933] van H. Colijn aan [de
fractieleiders] betreffende kabinetsformatie, [1933]. [N.B.: De
stukken zijn voorzien van kladden van JS.]
Afschrift van strikt geheim concept-brief 9 mei 1933 van de
A.R.-fractie aan H. Colijn betreffende kabinetsformatie, met
kladden van JS, 1933.
Afschrift van brief 12 mei 1933 van P.J.M. Aalberse aan H. Colijn betreffende Katholieke Kamerfractie en de kabinetsformatie,
met kladden van JS, 1933.
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514
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517-518
519
520

521

522

523

524
525
526

527
528
529
530
531

Afschrift van niet-verzonden brief 12 mei 1933 van H. Colijn aan
Koningin Wilhelmina, met kladden van JS, 1933.
Afschrift van brief d.d 15 mei 1933 van H. Colijn aan P.J.M.
Aalberse betreffende kabinetsformatie, 1933.
Typoscript van H. Colijn 16 mei 1933 betreffende A.R.Kamerfractie en kabinetsformaties van 1901 en 1933, 1933.
Regeringsverklaring van het IIe ministerie Colijn 26 mei 1933.
Knipsel met spotprent ‘Diogenes-Colijn. Op zoek naar een kabinet van sterke mannen’ uit Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij, 1933.
Handgeschreven afschrift van zeer vertrouwelijke brief 6 juli
1934 van J. Schouten aan H. Colijn betreffende het kabinetsbeleid, 1934.
Brief 8 juli 1934 van H. Colijn aan J. Schouten, 1934.
Handgeschreven afschrift van antwoord van J. Schouten aan H.
Colijn in antwoord op diens brief van 8 juli 1934, 1934.
Brieven van H. Colijn en afschriften van brieven van J. Schouten
aan H. Colijn betreffende ‘diverse zaken’, 1934-1938 en z.d.
Afschrift van brief 25 juli 1935 van H. Colijn aan Koningin Wilhelmina met aanvullingen in handgeschreven bijlage ‘A’, 1935.
Afschrift van brief 30 nov. 1935 per express-bestelling van H.
Colijn aan J. Schouten, ontvangen op 1 dec. 1935.
Afschrift van brief 2 dec. 1935 van J. Schouten aan H. Colijn.
Met aantekening van JS: ‘Afschrift (misschien niet in alle opzichten nauwkeurig, maar zeker wat de hoofdzaken aangaat)’, 1935.
Brieven en briefkaarten van H. Colijn, J.R. Slotemaker-de Bruine, P.J.M. Aalberse en afschriften van brieven van Jan Schouten
betreffende de concentratie bij het bijzonder onderwijs en ‘enkele
andere zaken’, 1935-1936. Typoscript ‘Twee onderdeelen van de
bezuiniging op het lager onderwijs’, z.d.
Brief 30 mrt. 1936 van H. Colijn aan J. Schouten met aantekening van Schouten ‘Door mij was aan Dr. Colijn gevraagd of hij
zich beschikbaar wilde stellen voor ene candidatuur met het oog
op de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer’, 1936.
Brief 31 aug. 1936 van H. Colijn aan J. Schouten met aantekening van Schouten ‘Brief van Dr. H. Colijn aan mij inzake het
rapport van eene Committee over het ordeningsvraagstuk’, 1936.
Strikt vertrouwelijke nota van H. Colijn ‘grondslag voor bespreking met eventueel uit te nodigen ministers’), 1937.
Afschrift van brief 29 mei 1937 van J. Schouten aan Koningin
Wilhelmina betreffende kabinetsformatie, 1937.
Brieven ontvangen van H. Colijn, afschriften van brieven van J.
Schouten aan H. Colijn en stukken betreffende redevoeringen
voor de deputatenvergadering, 1937 en z.d.
Brief 16 dec. 1938 van H. Colijn aan J. Schouten, 1938.
Handgeschreven afschrift van brief 27 dec. 1938 van J. Schouten
aan H. Colijn, 1938.
Brief 28 dec. 1938 van H. Colijn aan J. Schouten, 1938.
Handgeschreven notitie van J. Schouten betreffende formatie
kabinet-De Geer in 1939, [1939].
Brief 5 mei 1939 van H. Colijn aan J. Schouten, en afschrift van
brief 6 mei 1939 van J. Schouten aan H. Colijn, 1939.
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533
534
535
536
537-538
539
540

Typoscript ‘De aap uit de mouw’ uit De Standaard van 4 mei
1939.
Geheime nota 21 juni 1939 van H. Colijn betreffende maatregelen ter overbrugging budgettair tekort, 1939.
Geheime nota 1 juli 1939 van H. Colijn betreffende ontwikkeling
financiële situatie, 1939.
Circulaire 4 juli 1939 van H. Colijn aan de ‘Heeren Voorzitters
der 6 Kamerfracties’ betreffende kabinetsformatie, 1939.
Brief 10 juli 1939 van formateur D. Koolen aan J. Schouten,
1939.
(Hoofdlijnen voor een) ontwerp-program 14 juli 1939 t.b.v. Ve
ministerie Colijn, 1939.
Afschrift van brief 1 aug. 1939 van J. Schouten aan Kon. Wilhelmina betreffende kabinetscrisis en demiss. kabinet, 1939.
Fotokopie van brief 11 sept. 1951 van J. Schouten aan H. Diemer, 1951.

1 omslag

3. Politiek: overige functies (1940-1941, 1946-1962 en z.d.)
3.1. De Anti-Revolutionaire Partij (1940-1941 en z.d.)
541
542

543
544
545

546

547

548

549

550
551

Brief 30 juli 1940 van het Centraal Comité betreffende ‘Advies
inzake de Nederlandsche Unie’, 1940.
Circulaire dec. 1940 van de A.R.- kiesvereeniging ‘Nederland en
Oranje’ te IJmuiden betreffende oproep aan gezinshoofden zich
als lid op te geven, 1940.
Verslag van het Provinciaal Comité van A.R.- kiesvereenigingen
in Noord-Holland van jaarvergadering 14 dec. 1940, 1940.
Adressenlijst van het Provinciaal Comité van A.R.- kiesvereenigingen in Noord-Holland, 1941.
Gestencilde brief 6 mrt. 1941 van het Centraal Comité van A.R.kiesvereenigingen aan de Besturen van de A.R.- kiesvereenigingen betreffende propaganda voor de partij, 1941.
Gestencilde brief 2 apr. 1941 met bijlage betreffende ledenaantallen tussen 1 jan.1940-1 apr. 1941 van R. Gosker, adjunctsecretaris van het Centraal Comité met nadere toelichting op de
brief van het Centraal Comité 6 mrt. 1941, 1941.
Circulaire 23 apr. 1941 van H. Colijn bij schrijven van R. Gosker, adjunct- secretaris van het Centraal Comité, aan de ‘Hooggeachte Heeren en Broeders’: Colijn zal bepaalde vergaderingen
niet meer laten houden, 1941.
Gedrukte circulaire 28 mei 1941 van H. Colijn en R. Gosker
namens het Centraal Comité van A.R.-kiesvereenigingen verzonden aan de leden betreffende resultaat propaganda-actie, 1941.
Circulaire 14 juni 1941 van H. Colijn aan A.R.-kiesvereenigingen betreffende adresgegevens secretarissen van kiesverenigingen en de administratie na verhuizing van leden, 1941.
Circulaire 14 juni 1941 van H. Colijn aan de A.R.-kiesvereenigingen betreffende houding t.a.v. de Nederlandsche Unie, 1941.
Circulaire 23 juni 1941 van H. Colijn aan de secretarissen van de
A.R.-kiesvereenigingen betreffende nieuwe bepalingen inzake
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553
554
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556
557-558

vergaderingen waarin staatkundige onderwerpen besproken worden en het advies vergaderingen van kiesverenigingen stop te zetten, 1941.
Gedrukte circulaire 1 juli 1941 van het bestuur van de A.R.kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ aan de leden betreffende
propaganda-actie, 1941.
Gedrukt stuk ‘Antirevolutionaire Kanttekeningen bij ‘De nieuwe
Wijnzak’ opgesteld door ‘X’.
Programma van Beginselen der Antirevolutionaire Partij, [Den
Haag], z.d.
Gedrukte circulaire van het bestuur van de A.R.-kiesvereeniging
‘Nederland en Oranje IX’ te Rotterdam-Zuid aan de leden betreffende propaganda-actie, z.d.
Typoscript van lijst met namen en adressen van bestuursleden
van Oranje Verenigingen in Rotterdam en omgeving, z.d.
Handschrift en typoscript van vertrouwelijk stuk ‘Punten die in
aanmerking komen ter bespreking, wanneer A.R. mannen en
vrouwen elkander ontmoeten...’, z.d.

1 omslag

3.2. Politiek leider ARP, voorzitter Centraal Comité van ARkiesverenigingen en voorzitter Dr. Abraham Kuyperstichting
(1946-1962)
559
560

561
562
563

564
565
566
567
568
569

Handgeschreven notities van J. Schouten en typoscripten (met
kladden) betreffende kabinetsformatie, 1946 en z.d.
Typoscript van ‘Voorlopige nota inzake de overeenkomst op 15
Nov. 1946 geparafeerd door de Commissaren-Generaal’ van
A.A.L. Rutgers betreffende staatkundige verhouding NederlandNederlands-Indië, 1946.
[Handschrift van J. Schouten] met commentaar op een artikel in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant 22 nov. 1946, 1946.
Brief 3 dec. 1946 van A.A.L. Rutgers aan J. Schouten betreffende voorlopige nota 26 dec. 1946, 1946.
Typoscript van vertrouwelijke ‘Briefwisseling nopens de beteekenis van den ‘Koning der Nederlanden’ als spil van de organisatie der Souvereine Unie’ betreffende het staatshoofd als hoofd
Nederlands-Indonesische Unie met afschrift brief van C.P.M.
Romme verzonden aan Ch. J.I.M. Welter los inliggend, [1947].
Brief 10 juni [1947] van J.H. Bavinck aan J. Schouten betreffende Indië-politiek, [1947].
Typoscript ‘Bezoek aan Djokjakarta’. Niet-ondertekend reisverslag, Batavia, 4 juni 1947.
Afschrift van [telegram] 6 juli 1947 van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en getekend door W.G. van Mook, 1947.
Afschrift van [telegram] 7 juli 1947 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en getekend door C.G. Schermerhorn, 1947.
Brief 22 juli 1947 van Gerretson aan J. Schouten betreffende
Indië-politiek, 1947.
Typoscript van ‘Uittreksel uit een schrijven van Prof. Dr. E.H. s’
Jacob aan Prof. C. Gerretson in dato 10 juni 1948’ (vertrouwelijk), 1948.
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582
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584
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Typoscript van ‘Notitie betreffende mogelijke samenwerking
tussen V.V.D., C.H.U. en (c.q.) A.R.P. bij komende Kabinetsformatie’ 22 juni 1948.
Brief 22 juni 1948 van C. Gerretson aan E.H. s’Jacob betreffende
C.H.U. en kabinetsformatie, 1948.
Brief 22 juni 1948 van C. Gerretson aan E.H. s’Jacob betreffende
Nederlands-Indië, 1948.
Handschrift en typoscript van brief 12 juli 1948 van J. Schouten
aan Koningin Wilhelmina betreffende kabinetsformatie, 1948.
Brieven 8 mei 1948, 3 juni 1950, 22 apr., 25 juni en 5 juli 1952
van P.Sj. Gerbrandy aan J. Schouten en afschrift van brief 18 juni
1952 van J. Schouten aan P.Sj. Gerbrandy, 1948-1952.
Typoscript met kladden van vraaggesprek gevoerd door het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie met J. Schouten inzake
H. Colijn, gehouden op 5 apr. 1950 te ‘s-Gravenhage, 1950. 1
omslag
Brief 7 dec. 1950 van M.C. Smit, bibliothecaris van de Doctor
Abraham Kuyperstichting, aan J. Schouten betreffende ontwikkelingsgang van de ‘doorbraak’, 1950.
Brieven 17, 22 en 26 feb., 3, 15 en 17 mrt. 1951, afschriften van
brieven van J. Schouten 26 jan., 19, 22, 24, 26 feb. en 2 mrt.
1951, handgeschreven notities en typoscripten van stukken betreffende kabinetsformatie, 1951. 1 omslag
Telegram van P.Sj. Gerbrandy aan J. Schouten 9 juli 1952 betreffende zijn bezwaren tegen medewerking ARP-kamerfractie aan
kabinet Drees, 1952.
Brieven met bijlagen 28 juni, 2, 19 en 28 juli, 7, 11 en 22 aug.
1952, doorslagen van brieven van J. Schouten 27 juni, 5, 10, 11,
19, 25 en 30 juli 1952, afschriften van brieven verzonden en ontvangen door anderen, handgeschreven notities en typoscripten
met kladden betreffende kabinetsformatie, 1952. 1 omslag
Afschrift van brief verzonden voor J. Schouten 21 juli 1953, ontvangen circulaire 21 sept. 1953, typoscripten betreffende een ‘inleidend’ Grondwetsartikel en briefkaart verzonden t.g.v. de 70e
verjaardag van J. Schouten, 1953 en z.d.
Brief 26 feb. 1954 aan ‘Heer Minister’ betreffende grondwetswijziging, 1954.
Brieven van het Koninklijk Huis en anderen 21, 26 en 28 mei
1955, afschrift van brief van J. Schouten 20 mei 1955, brieven
verzonden en ontvangen door anderen 28 mei, 1 en 2 juni 1955
en stukken betreffende kabinetscrisis en reconstructie kabinetDrees, 1955 en z.d. 1 omslag
Handgeschreven notitie van J. Schouten betreffende prof. Gerbrandy en de kamerclub 5 juli 1960, 1960.
Afschrift van brief 13 okt. 1960 van P.J. Luijdendijk c.s. aan het
DB van de A.R.P. betreffende Nederland en Indonesië, 1960.
Verklaring 12 jan. 1962 afgegeven door het moderamen van het
Centraal Comité van de A.R.P. betreffende de kwestie NieuwGuinea, 1962.
Stencil 16 jan. 1962 ‘Oproep van de Raad van Kerken in Indonesië betreffende het vraagstuk Westelijk Nieuw-Guinea’ van het
DB van de Raad van Kerken in Indonesië, 1962.
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589

590
591
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Afschrift van brief 23 jan. 1962 van de Raad voor de Zending der
Nederlandse Hervormde Kerk aan de voorzitter van de ministerraad betreffende Nederlands-Nieuw-Guinea, 1962.
Kort verslag van bespreking moderamen ARP met enkele ondertekenaars betreffende Nederland en Indonesië (onvolledig bewaard gebleven), z.d.
Twee bladen (9 t/m 12) van verslag ARP-vergadering betreffende
de kwestie Nieuw-Guinea, z.d.
Typoscript betreffende briefwisseling in inv.nr. 563, z.d.

4. Onderscheidingen (1927-1953 en z.d.)
4.1. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1927 en z.d.)
592

593

594

595

Afschrift Koninklijk Besluit no. 34, 26 juli 1927 met benoeming
van Jan Schouten tot Ridder in de Orde van de Nederlandschen
Leeuw, 1927.
Briefkaart van Kanselarij der Nederlandsche Orden No. 992 aan
Schouten betreffende aankondiging van benoeming tot Ridder in
de Orde van den Nederlandschen Leeuw, [1927].
Exemplaar van de wet van den 29sten sept. 1815, no. 49. (staatsblad n o. 47.) houdende instelling van de orde van den Nederlandschen leeuw, z.d.
Kruis Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, z.d.

4.2. Eredoctoraat VU (1950)
596

597

598-599
600

601

Lijst van genodigden voor het diner, aangeboden door het Centraal Comité aan zijn voorzitter, de heer Dr. J. Schouten, ter herinnering aan zijn promotie aan de Vrije Universiteit tot doctor in
de Rechtsgeleerdheid honoris causa en an zijn benoeming tot
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Utrecht, aan de
avond van de buitengewone deputatenvergadering op 26 october
1950, in restaurant ‘Esplanade’, 1950.
Uitnodigingsbrief 14 okt. 1950 van R. Gosker, adjunct-secretaris
van het Centraal Comité van AR-kiesverenigingen, voor diner
t.g.v. de deputatenvergadering op donderdag 26 okt. 1950.
Consumptiebonnen behorend bij inv.nr. 597.
Uitnodigingsbrief van bestuursleden A.B. Roosjen en R. Gosker
namens het Centraal Comité van AR-kiesverenigingen voor diner
t.g.v. de ere-promotie van J. Schouten aan de Vrije Universiteit,
1950.
Menukaart van ‘Diner aangeboden door het Centraal Comité aan
zijn voorzitter de Heer Dr J. Schouten ter herinnering aan zijn
promotie aan de Vrije Universiteit tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid honoris causa en aan zijn benoeming tot Commandeur
in de orde van Oranje Nassau. Utrecht, aan de avond van de Buitengewone Deputatenvergadering Donderdag 26 October 1950 in
‘Esplanade’ te Utrecht’, 1950.

1 omslag
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4.3. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (1950-1952)
602

Afschrift Koninklijk Besluit no. 2, 17 okt. 1950 betreffende benoeming Schouten tot Commandeur in de Orde van OranjeNassau, 1950.
Akte van benoeming Johannes Schouten tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau, 3 apr. 1951.
Exemplaar van de Orde van oranje-nassau wet van den 4den arpil
1892 No. 55, houdende de instelling van de Orde van OranjeNassau, 1952.

603
604

1 omslag

4.4. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau (1953) 6
605

606

607
608

Afschrift Koninklijk Besluit no. 1, 21 okt. 1953 betreffende benoeming van Schouten tot Grootofficier in de Orde van OranjeNassau (bij bevordering), 1953.
Briefkaart van H. Kool, kanselier van de Kanselarij der Nederlandse Orden, aan Schouten t.g.v. diens benoeming tot Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau 7 dec. 1953 (datum postmerk).
Akte van benoeming Schouten tot Grootofficier in de Orde van
Oranje-Nassau 15 dec. 1953.
Grootkruis en plaque Grootofficier in de Orde van OranjeNassau, z.d.
2 stukken

5. Documentatie (1950-1997 en z.d.)
5.1. Historisch Museum VU, Dr. Abraham Kuyper Stichting en HDC (19501997 en z.d.)
609

610
611
612

613

6

Krantenknipsels betreffende ere-doctoraat Jan Schouten, Bene Meritus, retrospetief van Nederlandse Gedachten ‘Bijzondere band met
tachtigjarige Dr. Jan. Schouten’ en ‘In memoriam’ en ‘Drees over
Schouten’, 1950-1968. 1 omslag
Groen, K., Johannes Schouten. Overdruk van artikel uit de bundel
opstellen Bene Meritus, met kladden, 1958.
Baalen, D. van, Kwartierstaat van dr. Joh. Schouten. Overdruk uit
Bene Meritus, 1958.
Brief ontvangen van K. Groen en doorslagen van brieven van K.F.
Oosterbaan, organisatrice van het Historisch Museum van de VU, betreffende bezoek Jan Schouten aan het museum, zijn archief, het oudarchief VU, de bibliotheek collectie en biografische gegevens over Jan
Schouten, 1962.
Handgeschreven aantekeningen betreffende Jan Schouten, z.d.
1 omslag
Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962). Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke
Kooij, mrt. 1997.

Inv.nrs. 605, 606 en 607 bevinden zich in één koker.
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