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Inleiding

De beschrijving van de dozen 1-5 werd gemaakt door Casper Oelen, stagiair
van het Fons Vitae Lyceum, 4 gymnasium, die van 3 maart t/m 7 maart 2008
zijn werkveldstage liep bij het Historisch Documentatiecentrum.
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Plaatsingslijst

Doos 1

1 Diploma’s; rapporten; universiteitsbescheiden; brieven; tests
lagere school; pensioen voorzieningsboekje; opstellen;
staturen en huishoudelijk reglement; programma van
universitair project; nota van Van Ruller;
werktijdenoverzicht; organisatorische takenvervulling; lijst
van tijdschriften; commentaren; stukken betreffende
proefschrift Van Ruller; opmerkingen en voorstellen
personeelsvoorzieningen; activiteiten Van Ruller;
Curriculum Vitae; stuk betreffende aanstelling tot
wetenschappelijk medewerker.
1945-1973
2 Dagboeken; brieven (Rome reis); Sinterklaasgedichten;
werkstukken/opstellen; ansichtkaarten; verslagen;
aantekeningen; notitieboekje vakantie; toegangkaartjes;
verkiezingsaffiche AR.
1953-1956
3 Benoeming gemeentesecretaris Amsterdam; aantekeningen
en notities; sollicitatieprocedure gemeentesecretaris;
brieven; bedrijfspsychologisch onderzoek;
beleidsonderdelen document; krantenknipsels; speech;
gemeenteblad; taken van adviseur in algemene dienst;
namenlijst afdelingshoofden en
medezeggenschapscommissie; eervol ontslag
gemeentesecretaris Van Ruller vanwege vertrek naar de
Erasmus Universiteit als universitair docent aldaar;
wachtgeld toekenning aan de gemeentesecretaris; de
organisatie van de secretarie; rede van voorzitter over
vertrek Van Ruller; data van brievenoverzicht; notulen
installatie gemeentesecretaris.
1980-1985
4 Curriculum Vitae, sollicitatiebrieven R.L. Haan; brieven en
Curriculum Vitae E.S. Kusnadi; memo’s; notities; brieven
Van Ruller; ziekmeldingbriefje; brief betreffende voorlopige
beoordeling; werktijdenoverzicht; inlichtingen over L. de
Jong.
1974-1981

Doos 2

5 Krantenknipsels Zambia; VU magazine betreffende Zambia;
Taylor, P. Laurence, District administration: The colonial
pattern and post- colonial problems, Lusaha Zambia 1972;
Mulinganiza, K.P.J., Management prerogatives and workers
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participation in Zambia, Institute of social studies The
Hague 1975; Mudenda, Gilbert N., Political development in
Zambia, theoretical approaches, institute of social studies
The Hague 1976; Kaindu, C.K., Kanta, M. (e.a.), Studies in
Zambian government and administration, University of
Zambia, Lusaha 1973; Bretsford, W.V., Aspects of Bemba
chieftainship, The Rhodes- Livingstone institute,
Livingstone northern Rhodesia 1944.
1966-1976
6 Stukken betreffende huwelijksvoltrekkingen; brieven;
kaartjes.
1967-1988
7 Lijsten van publicaties; Curriculum Vitae Van Ruller;
brieven betreffende sollicitatie naar gemeentesecretaris ;
speech t.b.v. congres ’60 jaar organisatie en efficiency’.
1980-1982 publicaties zonder datum.
8 Brieven betreffende sollicitatie burgemeesterschap Delft;
gedeelte conceptverslag gemeenteraadsvergadering
gemeente Delft ; collegeprogramma 1982-1986; stuk
betreffende PvdA- fractie voorstel vrijwillige gedragscode
voor leden gemeentebestuur; stuk betreffende aanstelling tot
burgemeester (algemeen)
Ca. 1982-1985
9 Sollicitatie advertenties krantenknipsels; sollicitatiebrieven
naar functie Directeur van de dienst ruimtelijke ordening ;
vergaderingdocument betreffende voortgang aanpassing
structuurplan voor Amsterdam; brief gemeente Rotterdam
betreffende vacature van plaatsvervangend hoofd; kaartje
betreffende afscheid Van Ruller als secretaris; nota’s;
sollicitatie naar functie gemeentesecretaris Utrecht met de
advertentie; Dankbrief Rob van Drimmelen aan Van Ruller.
1979-1988
10 Overzicht openstaande vacatures provincies; staat van
inlichtingen document Van Ruller; burgemeester vacatures
gemeenten; stuk betreffende de positie van de burgemeester
nu en in de toekomst; stuk betreffende de veranderende
positie van de burgemeester en voorbereiding benoeming;
stuk betreffende benoemingsproces van de burgemeester
door de commissaris van de koningin; artikel betreffende
burgemeester sollicitanten; sollicitatie Aalsmeer
burgemeesterschap; aantekeningen.
1980-1985
11 Ontvangen brieven periode ca. 1975-1981; vraaggesprek
Zambia.
Doos 3

12 Brieven ombudsman, notitieblaadjes; telefoonnummer voor
afspraak NCRV directeur; boekje jaarverslag ombudsman
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1977-1978 en 1980; verslag bestuursvergadering –
onduidelijk welk bestuur – omroep? ; oprichtingsakte van de
stichting ‘De ombudsman’ periode 1980-1981.
13 ‘De secretarissen van Amsterdam sedert 1813’; kopieën uit
Ons Amsterdam.
14 Krantenknipsels betreffende Van Ruller; brief betreffende
Zambia ervaring Van Ruller; woningstichtingblad met
artikel betreffende vertrek Van Ruller; A.R.-C.H.U lijst 5;
verslag ‘familiarization tour’ naar Serenje; brieven
betreffende Van Ruller in Zambia.
1957-1982
15 Krantenknipsels betreffende Van Ruller; tijdschrift Privé
artikel betreffende stadhuiszaken; interview Van Ruller in
krantje van secretarie afdeling bestuursinformatie; blad ‘Het
torentje’.
Ca. 1981-1985
16 Krantenknipsels betreffende benoeming Van Ruller als
gemeentesecretaris Amsterdam; ansichtkaarten; brieven met
felicitaties en afmeldingen receptie 1 juni.
1982
Doos 4

17 ‘Werkcollege september - december 1968 politicologie en
bestuurskunde’.
18 Van Rullers boekje ‘Ondernemen en kennis’; fax betreffende
bijeenkomst OCW; krantenknipsels.
Ca. 2001
19 Boekjes en brochures Zambia betreffende politieke
onderwerpen; brieven VU zaken; stukken betreffende
excursie studenten Zambia; programma verblijf in Zambia;
observaties en verslagen studenten verblijf steden in Zambia;
krantenknipsels betreffende Van Ruller in Zambia; brieven.
1972-1975

Doos 5

20 Losse stukken: o.a. universiteitsstukken; CDA stukken; Van
Vliet, M. en Van Ruller, H. ‘Reader bedrijfskunde van
publieke organisaties, voorjaar 1996’; krantenknipsels;
tijdschriften; boekje; brieven etc.
Ca. 1962-2002

Doos 6

Algemene stukken betreffende gemeentesecretarissen (incl.
lustrumbundel 25-jarig jubileum contactorgaan)
Krantenknipsels betreffende of geschreven door Van Ruller
Tijdschriften en bundels met bijdragen van Van Ruller over de
positie van de gemeente, het CDA, Zuid-Afrika,
management van internationale organisaties
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Referaten besproken op het congres over de toekomst van de
VU, 11 en 12 november 1968
Notities met betrekking tot de programpunten van de christenradicalen (z.d.)
Tekst van telegram van dagelijks bestuur kamercentrale
Amsterdam aan centraal comité 16 februari 1967(?) over
samenwerkingsbesprekingen KVP, ARP, CHU
Proefschrift L.C.P.M. Meijs, Management van
vrijwilligersorganisaties (Utrecht 1997), met aantekeningen
Van Ruller
Syllabus management van internationale organisaties en
internationaal recht (1997)
Rede J.J.G. Boot, burgemeester van Hilversum, voor verband
van AR gemeente- en provinciebestuurders, 15 oktober 1964
Stuk over betrekkingen van Erasmus Universiteit met China
Sollicitatie Van Ruller hoogleraar bestuurskunde Erasmus
Universiteit, 1968-1987
Doos 7

Publicaties Van Ruller m.b.t. plaatselijk bestuur (m.n.
decentralisatie), rampenbestrijding, Zambia, fascisme (19721985)
Sollicitatie Van Ruller hoogleraar bedrijfskunde Erasmus
Universiteit 1996
Persoonlijke correspondentie en krantenknipsels (1974-1976)
Stukken m.b.t. Sonnevanck, stichting ter bestrijding van tbc
(1972-1975)
Publicaties Van Ruller voornamelijk m.b.t. gemeentebestuur
(1968-1971)
Correspondentie met L.C. Brinkman, voornamelijk m.b.t.
publicaties (1971-1972)

Doos 8

Profielschets Amsterdam (z.d.)
Publicaties Van Ruller

Doos 9

Bestuur in agglomeraties, rapport van studiecommissie Contact
Randgemeenten
Stukken m.b.t. speech Van Ruller voor Patrimonium Groningen
‘protestant of provo’ (incl. krantenknipsels)
Publicaties Van Ruller m.b.t. openbaar bestuur
Stukken m.b.t. aftreden van Van Ruller als gemeentesecretaris
en benoeming aan Erasumus universiteit(1985)
Stukken m.b.t. waterbeheersing

Doos 10

Stukken m.b.t. rapport Port Area (1998)
Stukken m.b.t. sollicitaties (1977-1982)
Stukken m.b.t. college bedrijfskunde van publieke organisaties
Verzameling overheadsheets met aantekeningen
Publicaties Van Ruller
Stukken m.b.t. post-academische opleiding Erasmus
Universiteit ‘voortgang van grote operaties’ (1986)

Doos 11

Publicaties Van Ruller
Stukken m.b.t. Woningstichting Patrimonium Amsterdam
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Stukken m.b.t. kandidaatstelling CDA-fractie Eerste Kamer
(1980-1981)
Stukken m.b.t. onderzoeksprogramma ministerie Binnenlandse
Zaken
Ontwerp doelstellingenstructuur voor ministerie Binnenlandse
Zaken
Diverse correspondentie
Aantekeningen en overheadsheets voor college’s
Doos 12

Stukken m.b.t. sollicitaties
Stukken m.b.t. ontruimingsvergoeding woonbootbewoners
Amsterdam (1985)
Stukken m.b.t. congres binnengemeentelijke decentralisatie als
innovatie (1986)
Conceptpublicaties Van Ruller
Kopieën internationale literatuur m.b.t. partijpolitiek
Uitwerking college politicologie

Doos 13

Publicaties Van Ruller
Teksten m.b.t. corporatisme en vrijwilligersorganisaties
Stukken m.b.t. artikel ‘de aanval op de ambtenaar’, de
pasjeswet

Doos 14

Collegeaantekeningen en overheadsheets
Publicaties Van Ruller
Vergaderstukken partijraad CDA 4 november 2000
Het Noord-Hollands Volkslied
Internationale ontwikkelingstudies (o.a. m.b.t. Zambia)

Doos 15

Internationale ontwikkelingstudies (o.a. m.b.t. Zambia)
Publicaties Van Ruller
Stukken m.b.t. CDA-studiecommissie Zuid Afrika (1989-1990)

Doos 16

Publicaties Van Ruller
Stukken m.b.t. onderzoeksprogrammering Binnenlandse Zaken
Liber Amicorum Rob van Drimmelen (1983)
Aantekeningen en overheadsheets voor college’s
Concepten publicatie inleiding bestuurskunde
Stukken m.b.t. ‘werkdiensten’ Waalkerk en Buiten-Amstelkerk
(1967-1969)
Internationale ontwikkelingstudies (o.a. m.b.t. Zambia)
Stukken m.b.t. werkcollege politicologie (1962-1964)
Stukken m.b.t. preventieve rechtsbescherming (1968-1969)

Doos 17

Publicaties van en interviews met Van Ruller
Aantekeningen speeches Van Ruller
Uitreksel gemeenteblad 1997
Organisatieschema CDA
Aantekeningen en overheadsheets voor college’s
Concepten m.b.t. politieke integratie, strijd voor algemeen
kiesrecht, preventieve rechtsbescherming,
Aantekeningen en concepten artikel ‘bevrijdingsboek’ (1985)
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