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Inleiding

De verzameling Joh. H. Straub is samengesteld uit stukken die bij een
reorganisatie van de archiefkelder los werden aangetroffen, en een gedeelte
van een collectie afkomstig van de dr. A. Kuyperstichting.
Van Joh.H. Straub zijn bijna geen andere biografische gegevens gevonden
dan die in de stukken. Hij was in elk geval bestuurslid in de kiesvereniging
‘Nederland en Oranje’ in Amsterdam van de districten V (1909) en IX (1916)
en in 1906 lid van Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond ‘Patrimonium’. In het ‘Organisatieboek’ dat Abraham Kuyper van
vrienden kreeg ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in 1907 komt
Straub tweemaal voor als voorzitter van de jongelingsverenigingen ‘Mijn
Zoon Geef Mij Uw Hart’ en ‘Bid en Werk’
Naast gedrukte stukken bevat de collectie een klein aantal brieven en
handgeschreven stukken. De stukken worden hieronder zonder verdere
nummering of indeling beschreven.
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Plaatsingslijst

Agenda voor de huishoudelijke ledenvergadering van de
christelijke werkliedenvereniging ‘Patrimonium’ (Afdeling
Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond
Patrimonium), 1907.
1 stuk
Deel van een periodiek, houdende het huishoudelijk reglement
van de vereniging ‘Patrimonium’, z.d.
1 stuk
Sociaal program van Patrimonium en de conclusies van het
sociaal congres in 1905, z.d.
1 deel
Statuten en huishoudelijk reglement van de Onderstandskas bij
ziekte en verwonding van de christelijke werkliedenvereniging
‘Patrimonium’ en het Nederlandse werkliedenverbond
‘Patrimonium’. Bevat een diploma voor het gewoon lid, J.
Straub, augustus 1906, z.d.
1 deel
Beschrijvingsbrief van het Centraal Comité aan de besturen van
de kiesverenigingen betreffende de reorganisatie van de ARP,
1916.
1 deel
Pagina’s van het christelijk dagblad De Amsterdammer houdende
artikelen over de programmawijziging, de statutenwijziging en de
deputatenvergadering, 1916.
1 omslag
Pagina uit De Standaard houdende de concept-artikelen van ‘Ons
Program’, 1916.
1 stuk
Statuten der georganiseerde ARP, vastgesteld in 1916.
1 deel
Statuten van het Centraal Comité van de ARP en de voorgestelde
wijzigingen, z.d.
1 stuk
Concept-program van actie, 1918.
1 stuk
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Concept-statuut voor de districtskiesvereniging ‘Nederland &
Oranje’ te Amsterdam, z.d.
1 stuk
Statuten van de bond van AR-kiesvereniging ‘Nederland &
Oranje’ te Amsterdam, [1903].
1 deel
Agenda voor een grote bondsvergadering en de statuten voor de
bond van AR-kiesverenigingen ‘Nederland & Oranje’ te
Amsterdam, [1903].
1 deel
Statuten en huishoudelijk reglement van de centrale ARkiesvereniging ‘Nederland & Oranje’ te Amsterdam en program
van beginselen van de ARP, [1924].
1 deel
Stukken betreffende de AR-kiesvereniging ‘Nederland & Oranje’
V te Amsterdam, 1896-1909.
1 omslag
Stukken betreffende de AR-kiesvereniging ‘Nederland & Oranje’
IX te Amsterdam, 1907-1916.
2 stukken
Leidraad voor huisbezoekers en andere propagandisten, C. van
den Heuvel, 1937.
1 deel
Leidraad bij de behandeling der AR-beginselen op de
Jongelingsvereniging, z.d.
1 deel
Brieven en kopieën van brieven, 1911-1918.
1 omslag
Brieven van W. de Vlugt, U.R. Zijlstra, J. Hendriks en P.A.
Diepenhorst, 1915.
1 omslag
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