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Inleiding
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Plaatsingslijst

1

Cahier met Transvaalse brieven: kopiëring van geschreven
brieven, op reis en verder naar en van de Zuid-Afrikaanse
Republiek (Transvaal) van J.F. Kastein voorheen hoofdonderwijzer op de Christelijke School te Wormerveen,
vertrokken vanuit Weesp op donderdag den 1 juli 1897.
Overgeschreven door zijn schoonvader Andries Flipse (Zie inv.
nr. 9).
Inhoud:
– 1e brief: vanuit Southampton, reis naar en door Engeland tot
aan boord der Scot.
– 2e brief: eerste gedeelte der zeereis tot aan Madeira.
– 3e brief: bezoek te Madeira en de verdere zeereis tot aan de
Kaap en verder bezoek aan Kaapstad. Bevat een getekende
kaart van de reisroute van J.F. Kastein (1897) en zijn vrouw
met kinderen (1898).
– 4e brief: reis van Kaapstad naar Pretoria en aankomst aldaar
met bijzondere ontmoetingen.
– 5e brief: verblijf te Pretoria en vertrek naar Lijdenburg.
– 6e brief: reis naar Lijdenburg en eerste ontmoeting te
Sterkspruit.
– 7e brief: vestiging te Sterkspruit onder [...]
– 8e brief: ervaringen op schoolgebied en huiselijk leven.
– 9e brief: [Vanaf brief 9 geeft Flipse geen samenvatting
meer.] Ervaringen op schoolgebied en huiselijk leven.
– 10e brief: Ervaringen op schoolgebied en huiselijk leven.
– 11e brief: Ervaringen op schoolgebied en huiselijk leven.
[Brief stopt halverwege].
– Brief: aan onze geliefde dochter Sara en hare kinderen
Elizabeth en Arnold op de dag van hun vertrek naar de
Transvaalse Republiek, het district en plaats Lijdenburg
gezonden op 21 april 1898 vanuit Weesp
– Overgeschreven psalmen: 91 vers 1, 5 (gezongen bij het
vertrek van Sara en haar kinderen)
– ‘Op het oorlogsveld, in den strijd tusschen de Z.A.
Republiek en Engeland’, een gedicht overgenomen uit het
weekblad De Vrije Westfries door J.P. Vergouwen, 23 dec.
1899.
– ‘Wapenkreet der Boeren’, een gedicht overgenomen uit De
Standaard door R. van Unen, 26 maart 1900.
– ‘Op het vertrek naar en de terugkomst uit Zuid-Afrika’, een
gedicht zonder schrijver, z. d.
1 deel

3

2

Cahier met Reisindrukken door J.F. Kastein, juli 1897
Inhoud:
I
Inleiding
II
Het afscheid
III
Van Amsterdam naar Southampton
IV
Van Southampton naar Madeira
V
Van Madeira naar Kaapstad
VI
Van Kaapstad naar Pretoria, 20 juli-29 juli
VII Van Pretoria naar Lijdenburg, 29 en 30 juli
1 deel

3

Cahiers met ervaringen als krijgsgevangene tijdens de Tweede
Boerenoorlog, geschreven door J. F. Kastein, februari 1901-juli
1902
3 delen

4-5

Cahiers bevattend het Journaal der Trichinopoly Krijgsgevangenen Debat-Vereniging, october 1901-januari 1902 en het
tweede deel van het Journaal, februari 1902-mei 1902, 19011902.
2 delen

6

Cahier met opstellen over verschillende onderwerpen door J.F.
Kastein, 1901-1917
Inhoud:
– Iets over het Rode Kruis, Trichinopoly, 21 october 1901
– Een oudejaarsavondoverdenking, boerenkamp Trichinopoly,
2 juni 1902
– Liefde tot het Vaderland, ingezonden stuk als hoofdartikel
voor ons Journaal, Trichinopoly, december 1901
– Donkere uren, hoofdartikel uit ons Journaal, Trichinopoly,
10 februari 1902
– Blije verwachting, hoofdartikel uit ons Journaal, Trichinopoly 18 maart 1902
– Uit het leven van de apostel Johannes, een schets voor
mondelinge behandeling, Weesp, november 1904
– Liefde tot het Vaderland, een schets voor mondelinge
behandeling, z. d.
– Schets van zondagschoolles, Hizkia de hervormer, Weesp,
december 1905
– ‘Waartoe dienen onze onderwijzer vergaderingen?’ Weesp,
15 januari 1915, gepubliceerd in het Christelijk Schoolblad,
nummer 4, 22 januari 1915
– Herdenking van de slag bij Waterloo 1815, 18 juni 1915
– Grote woorden en kloeke daden, schets van een toespraak
voor militairen in het Militaire Tehuis te Weesp, februari
1915
– Jona, voor de afdeling Amsterdam en omstreken van de
Vereniging van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen, Weesp 9 juni 1917
1 deel
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7

Cahier met opstellen van verschillende aard: politiek, Bijbelse
geschiedenis, onderwijs en opvoeding, programma van beginselen, kerkgeschiedenis en zending, door J.F. Kastein te Weesp,
1904-1915
– Onze roeping als Antirevolutionairen, z. d.
– Verslag van de jaarvergadering der Centrale Antirevolutionaire Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’, hoofdkiesdistrict Hilversum, op dinsdag 22 november 1904 ‘s middags
5 uur in het hotel Vlietlaan te Bussum.
– Hoe moeten Bijbelse onderwerpen, waarin het seksuele
leven ter sprake komt, op de school worden behandeld?
Voorgelezen op de vergadering van de afdeling Amsterdam
en omstreken van de Vereniging van Christelijke
Onderwijzers in Nederland en de O.B., februari 1908
– Tweede hoofdstuk van ‘Ons program’: Het gezag, 28
februari 1910
– De staat en de godsdienst, 30 mei 1912
– Wat lezen we met onze kinderen uit de niet-historische
Bijbelboeken? Voorgelezen op de vergadering van de
afdeling Amsterdam en omstreken van de Vereniging van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
en de Oost-Indische bezittingen, 7 september 1912
– Simson, behandeling voor de lagere school, 31 januari 1914
– De bekering van Saulus, 7 november 1914
– Een zondagschoolles: Noach (Genesis 6), Weesp, 13 juni
1915
– De kerkhervorming en Salomo’s laatste dagen, onderwerp te
behandelen op de zondagschool op zondag 29 october 1916
– Het animisme, 15 november 1915
1 deel

8

Margaretha Roos (= Margreet Bakker-van Baalen), Een vrouw
van eenenzeventig, Utrecht-Gorinchem, [2007].
1 deel

9

Stukken betreffende de overhandiging van het archief van J.F.
Kastein aan het Historische Documentatie Centrum voor het
Nederlands Protestantisme te Amsterdam door Margreet
Bakker-van Baalen, 2009.
1 omslag
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