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Inleiding

De collectie stukken die bij het Historisch Documentatiecentrum bekend stond
onder de naam ‘archief A. Viëtor’ heeft een onduidelijke herkomst. Er zitten
brochures bij van mr. G. Groen van Prinsterer en verkiezingspropaganda van
een aantal Amsterdamse kiesverenigingen, vooral uit 1866. Deze pamfletten
zaten in enveloppen die in 1967 door het Centraal Comité van AntiRevolutionaire kiesverenigingen aan de heer A. Viëtor [Verder niets van hem
bekend] zijn toegestuurd. Het betreft hier pamfletten van de kiesvereniging
‘Nederland en Oranje’ en ‘Amsterdam’. Tevens werd nog een aantal stukken
met een onduidelijke connectie in het archief aangetroffen. Aangezien de
collectie te zijner tijd waarschijnlijk zal worden verspreid over andere
archieven is volstaan met een beknopte magazijnlijst.
N. van Dijk
Juli 1987

De inv. nrs. 13-15 zijn verwijderd.
Oktober 2018.
Oktober 2019
Proclamatie van koning Willem III over ontbinding Tweede Kamer, tekst
van E.J.H. Brunet, J. Heemskerk en Rutger Jan graaf Schimmelpenninck van
Nyenhuis. Nadat de Tweede Kamer op 27 september 1866 een motie van
afkeuring over het Kabinet Van Zuylen (juni 1866) had aangenomen,
ontbond Koning Willem III de Tweede Kamer en handhaafde hij zijn
ministers. De Proclamatie werd door drie ministers opgesteld. Ondanks de
wens van de koning eindigden de verkiezingen niet in een beslissende
conservatieve overwinning. In juni 1868 trad het kabinet toch af.
Dit stuk werd in 1937 door Ph. ten Napel uit IJmuiden aan de bibliotheek
van de VU geschonken en was toegevoegd aan collectie ‘299 Losse
stukken’. Het lijkt in deze collectie beter op zijn plaats te zijn en is daarom
toegevoegd aan: II. Stukken betreffende propaganda voor de verkiezing voor
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1866. (Rijksmuseum.nl)
.
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Plaatsingslijst

I. Stukken betreffende Amsterdamse kiesverenigingen
1

Reglement en beginselen van de kiesvereniging ‘Nederland &
Oranje’, 1851.
2 stukken

2

Circulaire van de kiesvereniging ‘Nederland & Oranje’ houdende
het besluit van de vergadering van 16 december 1859 de
werkzaamheden van de vereniging voor onbepaald tijd op te
schorten, 1859.
1 stuk

3

Convocaties voor vergaderingen, 1866.
1 omslag

4

Lijst met namen, z.d.
1 stuk

II. Stukken betreffende propaganda voor de verkiezing voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, 1866
–

Proclamatie van koning Willem III over ontbinding Tweede
Kamer, tekst van E.J.H. Brunet, J. Heemskerk en Rutger Jan
graaf Schimmelpenninck van Nyenhuis, 1866
1 stuk

5

Stukken van de kiesvereniging ‘Vaderland en Oranje’, waaronder
een groot formaat affiche, 1866.
1 omslag
Nb. Het affiche is, vanwege het formaat, ondergebracht
in collectie 193.

6

Stukken van de kiesvereniging ‘Amsterdam’, waaronder een
groot formaat affiche, 1866.
2 stukken
Nb. Het affiche is, vanwege het formaat, ondergebracht
in collectie 193.

7

Stukken van de kiesvereniging ‘Burgerpligt’.
2 stukken

8

Stuk van de kiesvereniging ‘De Grondwet’.
1 stuk

3

9

Stukken van onbekende herkomst.
1 omslag

10

Brieven en kladjes houdende de uitslag van de verkiezingen,
1866.
1 omslag

III. Overige stukken
11

Bijblad van De Standaard van 2 juli 1901 betreffende de oproep
aan de leden van de Christelijk-Historische Kiezersbond om niet
op de ARP te stemmen, maar op een lid van de Nederlandse
Hervormde Kerk, 1901.
1 stuk

12

Convocatie van de afdeling Amsterdam van de Sociaal
Democratische Bond in Nederland betreffende de afscheidsrede
van F. Domela Nieuwenhuis, 1887.
1 stuk

–

G. Groen van Prinsterer, Over het verband van de openbare
volksschool en de godsdienst. Advies in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal den 30. november 1855’, door mr. Groen van
Prinsterer, Utrecht 1855.
1 deel

–

G. Groen van Prinsterer, Aan de conservatieve partij, 1. Het
program; 2. Het koloniale vraagstuk; 3. Conservatieve
journalistiek, 1869.
3 delen

–

[J.H. Gunning], Bij het graf van mr. Groen van Prinsterer, 23
Mei 1876.
1 deel

16

Kaartjes waarbij de ondertekenaars verklaren het als een
verplichting te beschouwen ‘het juk der Synodale Hiërarchie’ af
te werpen, één ondertekend door T.D. Prins, drie blancoexemplaren, z.j.
4 stukken

17

Stuk houdende ‘Uitnoodiging tot deelneming in de geldleening
en vrijwillige bijdrage, vastgesteld bij de wet, houdende eene
belasting op de bezittingen, enz.’, 1844.
1 stuk

18

‘Advies inzake het Copierecht op den bundel der Evangelische
Gezangen (Obbink c.s. contra Gezangencompagnie)’ door Van
Apeldoorn, 1933.
1 stuk

4

