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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie 431 J.A.W. Burger

Periodisering:
archiefvorming: 1940-1986
oudste stuk - jongste stuk: 1940-1992

Archiefbloknummer:
C22014

Omvang:
262 inventarisnummer(s); 4,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Burger, J.A.W.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
J.A.W. Burger (1904-1986) werd in 1929 lid van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). 
Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat in Dordrecht. Hij was in de eerste oorlogsjaren niet 
rechtstreeks betrokken bij de illegaliteit, maar ontwikkelde ideeën over de naoorlogse ordening en
het herstel van de democratische verhoudingen. In 1943 zeilde hij naar Engeland en werd 
aangesteld bij het ministerie van Sociale Zaken als verbindingsman bij het Militair Gezag (MG). 
Door toedoen van Koningin Wilhelmina werd hij benoemd tot minister zonder Portefeuille en als 
zodanig lid van de Commissie Terugkeer. In 1944 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandse 
Zaken. Hij uitte scherpe kritiek op het functioneren van het MG. In januari 1945 viel het kabinet 
Gerbrandy. In november werd hij beëdigd als kamerlid in de voorlopige Staten-Generaal en later 
kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij was tevens gedelegeerde bij de VN in New York, 
voorzitter van de VARA en voorzitter van het tribunaal voor de Bijzondere Rechtspleging in 
Dordrecht. Van 1952 tot 1962 was hij fractievoorzitter van de PvdA en als zodanig betrokken bij de 
kabinetsformaties. Hij was lid van de Eerste Kamer van 1963-1970 en 1970-1979 lid van de Raad 
van State. Hij was nauw betrokken bij de formatie van het Kabinet Den Uyl in 1973.
Het archief bevat gegevens over zijn openbare leven: correspondentie, teksten van artikelen, 
radiopraatjes, redevoeringen, interviews, memoires, commentaren op conceptteksten van de 
delen 9 en 10 van de historicus L. de Jong; stukken betreffende zijn activiteiten als verbindingsman 
met het Militair Gezag bij het ministerie van Sociale Zaken, als minister zonder portefeuille en 
minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal (o.a. de kwestie Nieuw-Guinea). Daarnaast omvat het stukken betreffende zijn 
persoonlijk leven, o.a. dagboeken (1940-1943).
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 431 J.A.W. Burger, nummer toegang 2.21.254, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Burger, 2.21.254, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Jacobus Albertus Wilhelmus (Jaap) Burger werd op 20 augustus 1904 in het Noordbrabantse 
Willemstad geboren. Zijn familie was van christelijk historischen huize. Op 10 jarige leeftijd had hij 
al de lagere school doorlopen, waarna hij aanvankelijk naar de christelijke Keuchenius MULO in 
Oud Beijerland ging. Toen echter in diezelfde plaats een christelijke HBS werd gesticht stapte hij 
naar deze school over. Na de middelbare school studeerde Burger rechten in Utrecht waar hij lid 
werd van de Nederlandse Christelijke Studentenvereniging (NCSV). Na het behalen van zijn 
kandidaatsexamen verliet hij Utrecht om zijn studie te vervolgen en af te ronden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hier kwam hij in kontakt met medestudenten en docenten die wel 
gelovig waren maar geen lid waren van en zelfs niet sympathiseerden met een christelijke partij. 
Door deze kontakten werd Burger lid van de Sociaal Democratische Studentenclub (SDSC), waar hij
mensen als J. Tinbergen en H. Verwey Jonker leerde kennen met wie hij ook in zijn latere carrière 
van doen zou krijgen. Burger noemde zichzelf wel democratisch maar niet vrijzinnig, reden 
waarom hij zich niet tot de vrijzinnig democratische richting aangetrokken voelde. In 1929, aan het 
eind van zijn studie, werd Burger wel lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), in 
welke partij het pacifisme, gesymboliseerd door het 'gebroken geweertje' hem sterk aantrok. Na 
een buitenlands verblijf in o.a. Zwitserland en Engeland liep Burger stage op een 
advocatenkantoor in Rotterdam, waarna hij zich in 1930 als advocaat in Dordrecht vestigde. In 
deze plaats richtte hij de afdeling Zuid Holland op van het Bureau voor Arbeidsrecht dat een 
orgaan van het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen (NVV) was. Hoewel hij wel secretaris 
werd van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (een instelling van de SDAP) weigerde hij hem 
aangeboden functies in de gemeentelijke en provinciale politiek.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Burger niet betrokken bij de georganiseerde 
illegaliteit. Wel wist hij een zestal Joden uit handen van de Duitse bezetter te houden door hen bij 
hem te verbergen. In januari 1943 schreef hij zijn eerste politieke brochure ('Perspectief van Onzen 
Tijd'), waarin hij bedenkingen uitte tegen een onmiddellijk herstel van de parlementaire 
democratie na afloop van de oorlog. Aan kritiek onderhevig was later een passage waarin hij zich 
terughoudend uitliet over volledige materiële tegemoetkomingen na de oorlog aan Joden wier 
bezit door de Duitsers was geroofd.

Op 12 mei 1943 stak Burger met anderen per boot over naar Engeland, waarbij zijn stuurmanskunst
(zeilen was een hobby van hem) uitstekend van pas kwam. Burger werd in Londen aangesteld tot 
verbindingsman met het Militair Gezag op het ministerie van Sociale Zaken. In juli 1943 maakte hij,
zoals elke Engelandvaarder, kennis met koningin Wilhelmina die, samen met de Nederlandse 
regering, in Londen resideerde. Op dit kennismakingsgesprek volgden vele andere besprekingen 
met de vorstin die een grote sympathie voor elke Engelandvaarder koesterde en al langer van zins 
was om één van hen in de regering op te nemen. Zij stelde aan minister president P.S. Gerbrandy 
voor om Burger tot Minister zonder portefuille te benoemen, hetgeen op 11 augustus 1943 
geschiedde. De nieuwe minister werd toegevoegd aan de Commissie Terugkeer, een commissie die
zich bezighield met het opstellen van plannen voor het bestuur van Nederland na het einde van de 
oorlog, waartoe zij concept besluiten ontwierp betreffende de naoorlogse Staten Generaal, 
Provinciale Staten en Gemeenten. De samenwerking tussen Burger en Gerbrandy (de laatste 
ervoer Burger als een 'luis in zijn pels') was niet steeds optimaal en ook traden er andere wrijvingen
in de ministersploeg op, ten gevolge waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken, H. van Boeyen,
aftrad. Op 31 mei 1944 werd Burger tot zijn opvolger benoemd. Als Minister van Binnenlandse 
Zaken was hem het functioneren van het Militair Gezag onder leiding van generaal H.J. Kruls in het 
bevrijde deel van Nederland een doorn in het oog. Burger kwam in het kabinet in een geïsoleerde 
positie te staan door zijn mening over de zuivering van onvaderlandslievende personen na het 
einde van de bezetting, een mening die afweek van die van het merendeel der ministers en van de 
koningin. Burger vond het raadzaam om een onderscheid te maken 'tusschen hen die alleen maar 
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slap zijn geweest in hun houding tegenover den bezetter en hen, die door doen of nalaten den 
vijand of zijn handlangers bewust steun en hulp hebben verleend'. In een radiorede van 14 januari 
1945 formuleerde hij het als volgt: 'Want het gaat niet om het vinden van begane fouten, maar om 
het vinden van hen, die fout zijn geweest'. Al op 3 januari 1945 was hij naar Nederland gegaan om 
aldaar de werkzaamheden van het Bureau Binnenlandse Zaken te ondersteunen. Naar aanleiding 
van zijn uitspraken in de radiorede van 14 januari werd op 23 januari 1945 door Gerbrandy een 
ontslagbrief opgesteld waarmee Burger de laan zou worden uitgestuurd. Uit solidariteit met de 
Minister van Binnenlandse Zaken dienden ook de twee andere socialistische ministers, J. van den 
Tempel en J.W. Albarda, hun ontslag in, hetgeen evenwel op dat ogenblik overbodig was daar 
Gerbrandy zelf al een dag tevoren het ontslag van het gehele kabinet bij de koningin had 
ingediend. Op 23 februari 1945 trad een nieuw kabinet aan waarvan Burger geen deel meer 
uitmaakte. Op die dag ook werd het Bureau Binnenlandse Zaken opgeheven.

Al eerder was Burger in Cambridge geweest ten behoeve van een studie over de theoloog K. Barth 
en na de oorlog zette hij deze studie gedurende een korte tijd voort. Hij werd evenwel vanuit de 
SDAP benaderd om zitting te nemen in de Voorlopige Staten Generaal (ook 'Noodparlement' 
geheten), een uitnodiging waar Burger inderdaad op inging. Op 20 november 1945 werd hij met de
andere volksvertegenwoordigers beëdigd. Op 16 mei 1946 werden de eerste na oorlogse 
verkiezingen gehouden die geen doorbraak te zien zouden geven naar een nieuwe partij politieke 
constellatie. Daarna werd Burger gewoon Kamerlid voor de nieuwe Partij van de Arbeid (PvdA) die 
op 9 februari 1946 was opgericht. In de jaren 1946 -1948 was hij ook gedelegeerde bij de Verenigde
Naties in New York. Burger werd tevens op 16 maart 1946 benoemd tot president van het Tribunaal
voor de Bijzondere Rechtspleging te Dordrecht.

Consternatie veroorzaakte in januari 1951 een uitspraak van de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de PvdA, M. van der Goes van Naters, die voor overdracht van Nieuw-Guinea aan
Indonesië was en die verklaarde dat de Nieuw-Guinea-kwestie hem wel een politieke crisis waard 
was. Van der Goes van Naters werd gedwongen tot aftreden (van de PvdA fractieleden stemde 
alleen Burger hiertegen) en werd opgevolgd door L.A. Donker. Toen laatstgenoemde echter in 1952
Minister van Justitie werd was het Burger die tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA werd gekozen. Hij leidde namens de PvdA de onderhandelingen bij de 
kabinetsformatie van 1952.

Grote opschudding veroorzaakte een herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen in 1954 
waarbij deze aan rooms-katholieken verboden om lid van socialistische organisaties te zijn. Burger
stelde zich tegen dit 'Mandement' fel teweer en zag met genoegen dat rooms-katholieke 
Kamervertegenwoordigers voor de PvdA als J. Willems en G. Ruygers niet op de bisschoppelijke 
eisen ingingen. In de discussie over afschaffing van de geleide loonpolitiek pleitte Burger ervoor de
rol van de overheid niet geheel te doen verdwijnen.

Op 17 mei 1955 ontstond er een politieke crisis toen de PvdA weigerde om de Huurwet van 
minister H.B.J. Witte te accepteren. Op 26 mei van dat jaar werd Burger tot formateur benoemd 
die de politieke breuk wist te lijmen.

Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 13 juni 1956 werd de PvdA de grootste partij. Pas na drie 
maanden was er een nieuw kabinet dat mede tot stand kwam dankzij de werkzaamheden die 
Burger als informateur verrichtte. Voor de vierde maal formeerde daarop W. Drees een rooms-
rood kabinet dat echter al in 1958 ten val kwam na een reeks van botsingen tussen PvdA en 
Katholieke Volkspartij (KVP). Naast regeermoeheid speelde er ook grote irritatie tussen beide 
fracties die gevoed werd door de zeven PvdA eisen ten aanzien van het regeringsbeleid die Burger 
op de zgn 'Fakkeldragersdag' van de PvdA (22 november 1958) formuleerde. De KVP onder leiding 
van C.P.M. Romme greep de belastingvoorstellen van de Minister van Financiën, H.J. Hofstra aan 
om te breken met de PvdA, wat het definitieve einde betekende van het premierschap van Drees.
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Op 23 december 1958 trad een interim kabinet aan dat onder leiding stond van KVP voorman 
L.J.M. Beel. Op de verkiezingen van 12 maart 1959 volgde het aantreden van een kabinet waaraan 
de socialisten niet deelnamen en dat onder leiding stond van de KVP'er J.E. de Quay. Burger werd 
nu leider van de oppositie, in welke hoedanigheid hij fel verzet aantekende tegen het beleid van 
wat wel eens genoemd werd het 'werkgeverskabinet De Quay'. De wijze waarop Burger oppositie 
voerde en de door hem beoogde doelstellingen trachtte te verwezenlijken werd niet altijd 
gesteund door partijgenoten als de oud ministers I. Samkalden, J.G. Suurhoff en A. Vondeling, die 
nu Tweede Kamerlid waren en angst koesterden dat de PvdA de middengroepen van zich zou 
vervreemden. Burgers optreden werd door medestanders omschreven als recht door zee, slim, 
oprecht, ontbloot van prietpraat en franje, terwijl tegenstanders hem als bruusk, bot, 
onbehouwen en als brulboei tegen rechts typeerden. En ook nu werd de kwestie Nieuw Guinea 
aanleiding tot beëindiging van het voorzitterschap van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Burger was 
tegen rechtstreekse onderhandelingen met Indonesië over de overdracht van Nieuw-Guinea, iets 
wat andere fractieleden wel voorstonden en als enige mogelijkheid zagen om de benarde politieke
situatie op te lossen. Bovendien beschuldigde Burger minister J. Cals ervan een steunpunt in het 
kabinet te zijn voor de zgn 'groep Rijkens', bestaande uit een aantal zakenlieden dat grote 
financiële belangen had in Indonesië en daarom pleitte voor een snelle overdracht aan dit land van
Nederlands Nieuw Guinea. Minister Cals voelde zich diep gegriefd en Burger werd gedwongen om 
zijn excuses te maken. Nu keerden ook geestverwante organen als 'Het Parool' en vooraanstaande 
PvdA'ers als J. de Kadt zich openlijk tegen Burger. Laatstgenoemde eiste daarop dat het 
Partijbestuur van de PvdA een kapittelende brief naar 'Het Parool' zou sturen, wat (met nipte 
meerderheid) door het Partijbestuur geweigerd werd, hetgeen een nederlaag voor Burger 
betekende. Op 27 maart 1962 schreef Burger zijn ontslagbrief die echter enkele maanden geheim 
werd gehouden om partij-politieke redenen. In juni 1962, na het volmaken als fractieleider van het 
parlementaire jaar, trad Burger daadwerkelijk af. Zijn opvolger werd oud minister A. Vondeling.

In 1963 werd Jaap Burger lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, welke functie hij tot 1970 
zou uitoefenen. Bovendien volgde later zijn benoeming tot lid van het Europees parlement en van 
de Interparlementaire Beneluxraad. In 1967 was inmiddels J.M. den Uyl voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de PvdA geworden, die, als oppositieleider, in 1971 een 'progressief 
schaduwkabinet' vormde waarin Burger Minister van Defensie was. Bij de verkiezingen in dat jaar 
1971 verloren de regeringspartijen aanzienlijk. De nieuwe partij DS '70 was echter bereid om het 
nieuw geformeerde kabinet onder leiding van B.W. Biesheuvel te steunen en liet twee 
partijgenoten (W. Drees jr en M. de Brauw) als ministers aan het kabinet deelnemen. Na een jaar 
evenwel stapten de DS '70 ministers uit het kabinet, waarna er nieuwe verkiezingen werden 
uitgeschreven. Tot informateur werd M. Ruppert, oud CNV voorzitter, benoemd, die op 31 januari 
1973 zijn eindrapport uitbracht. Een dag later werd Burger tot formateur benoemd. Opmerkelijk 
was zijn zeer zelfbewuste, door niet politieke vrienden als bijna onbehoorlijk ervaren optreden 
waarbij hij het akkoord van de progressieve partijen, 'Keerpunt' geheten, tot leidraad van zijn 
handelen nam. Bovendien wist hij handig tegenstellingen binnen het confessionele blok uit te 
buiten door het veelvuldig publiceren van correspondentie tussen hem en de leiders van politieke 
partijen. De confessionele partijen wezen echter samenwerking met de socialisten af, waarna 
Burger toch twee politici van de Anti-Revolutionaire Partij, W.F. de Gaay Fortman en J.Boersma, 
bereid vond om toe te treden tot een kabinet dat onder leiding zou staan van J.M. den Uyl, een 
handelwijze die door de confessionelen veelbetekenend met de term 'inbraak' werd betiteld. 
Nadat Burger door zijn tegenspelers F.H.J.J. Andriessen, W. Aantjes en H.W. Tilanus nog werd 
gedwongen zijn formatie opdracht terug te geven, werd hij, na informatiewerkzaamheden van 
W.Albeda en A.A.M. van Agt, opnieuw tot formateur benoemd, samen met Ruppert, de oud 
informateur. Op 11 mei 1973 ving het kabinet Den Uyl (een 'rood kabinet met een wit randje'), dat 
door KVP'ers en anti revolutionairen ternauwernood werd gedoogd, met zijn werkzaamheden aan.

In 1970 was Burger lid van de Raad van State geworden, hetgeen hij tot 1979 zou blijven. Zes jaar 
later, op 4 april 1975, werd hij Minister van Staat. Bovendien werd hij in 1974 ereburger van zijn 
geboorteplaats Willemstad.
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Ook was Burger van 1949 tot 1966 voorzitter van de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs 
(VARA).

Burger overleed op 19 augustus 1986, een dag voor zijn 82e verjaardag, en werd begraven in zijn 
woonplaats Wassenaar.

Overzicht van kabinetten gedurende Burgers politieke carrière

Periode Naam Reden van aftreden

1940-1945 1e Oorlogskabinet Gerbrandy -

1945-1945 2e Oorlogskabinet Gerbrandy -

1945-1946 Overgangskabinet 
Schermerhorn

-

1946-1948 1e kabinet Beel grondwetsherziening

1948-1951 1e kabinet Drees -

1951-1952 2e kabinet Drees gewone verkiezingen

1952-1956 3e kabinet Drees gewone verkiezingen

1956-1958 4e kabinet Drees belasting conflict

1958-1959 2e kabinet Beel (interimkabinet)

1959-1960 1e kabinet De Quay woningbouw conflict

1960-1963 2e kabinet De Quay grondwetswijziging

1963-1965 Kabinet Marijnen radio/t.v. conflict

1965-1966 Kabinet Cals begrotings conflict

1966-1967 Kabinet Zijlstra (interimkabinet)

1967-1971 Kabinet De Jong gewone verkiezingen

1971-1972 1e kabinet Biesheuvel bezuinigings conflict

1972-1973 2e kabinet Biesheuvel (interimkabinet)

1973-1977 Kabinet Den Uyl grondpolitiek conflict

1977-1981 1e kabinet Van Agt gewone verkiezingen
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Tijdens afrondende werkzaamheden ten behoeve van een biografie over Burger ontdekte één der 
auteurs de aanwezigheid van Burgers archief dat opgeslagen was in diens garage. Burger zelf was 
zich nog nauwelijks van het bestaan van dit archief bewust. Het archief bestond uit dossiers en 
rubrieken die grotendeels door herhaaldelijke herordening hun structuur verloren hadden. Het 
gevolg was dat er veel stukken verspreid werden aangetroffen. Door middel van een plaatsingslijst
werd het archief snel toegankelijk gemaakt voor een geïnteresseerd publiek.

Later volgde een kleine aanvulling op het vier meter grote archief van Burger, die voornamelijk 
bestond uit materiaal betreffende de werkzaamheden van Burger als informateur en formateur 
van het kabinet Den Uyl en afkomstig was van de Raad van State. Hierin berusten ook archivalia 
van informateur en mede formateur Ruppert die deze naar Burger heeft doorgestuurd.
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Nadat de gevonden archivalia waren bekeken door de auteurs van de biografie, werd het 
archiefbestand in 1984 overgebracht naar de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de definitieve inventarisatie is veel documentatiemateriaal over algemeen politieke 
onderwerpen waarvan de inhoud niet specifiek over Burger handelde, niet opgenomen, daar deze 
bewaard blijft bij andere instellingen (b.v. in de krantenverzameling van de Koninklijke 
Bibliotheek). Er zijn algemene rubrieken gemaakt van de vele teksten van artikelen en toespraken 
en van de correspondentie. Correspondentie en teksten van artikelen en toespraken die deel 
uitmaken van een door Burger gevormd dossier, zijn daarin gelaten. Met nadruk zij er op gewezen 
dat voor het verkrijgen van een volledig overzicht van alle stukken betreffende een zaak ook in de 
rubrieken 1.1.1 en 1.1.2 gekeken moet worden. Stukken die Burger heeft ontvangen buiten een 
bepaalde ambtsperiode maar die wel betrekking hebben op het door hem beklede ambt, zijn 
opgenomen in de rubriek waarin de stukken uit die ambtsperiode zijn beschreven.

Deze inventaris is de eerste van de Tweede Afdeling die rechtstreeks via de computer vervaardigd 
is met behulp van het Micro Archief Inventarisatie Systeem (MAIS).
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Publicaties

PUBLICATIES
Chris van Esterik/Joop van Tijn Jaap Burger. Een leven lang dwars. Amsterdam, 1984
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN OPENBARE LEVEN (1942-1986)

1 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN OPENBARE LEVEN (1942-1986)
1.1 Algemeen (1943-1983)

1.1 ALGEMEEN (1943-1983)
1.1.1 Correspondentie

1.1.1 CORRESPONDENTIE

1-10 Ingekomen brieven en minuten en afschriften van uitgaande brieven.
1943-1983 10 omslagen
1 1943-1945
2 1946-1947
3 1948-1960
4 1961-1964
5 1965-1971
6 1972-1974
7 1975-1976
8 1977-1980
9 1981-1983
10 z.d.

1.1.2 Teksten van artikelen, radiopraatjes, redevoeringen en interviews

1.1.2 TEKSTEN VAN ARTIKELEN, RADIOPRAATJES, REDEVOERINGEN EN 
INTERVIEWS

11-17 Teksten van artikelen, redevoeringen en radiopraatjes, geschreven door 
J.A.W.Burger.
1943-1982 7 omslagen
11 1943-1955
12 1956-1957
13 1958-1959
14 1960-1982
15 z.d.
16 z.d.
17 z.d.

18 Teksten van artikelen en redevoeringen van de hand van andere auteurs dan 
Burger.
1943-1982 en z.d. 1 omslag

19 Gedrukte teksten van artikelen over en interviews met J.A.W. Burger en van door 
hem geschreven artikelen, verschenen in verschillende kranten en tijdschriften, met
bijlagen.
1943-1983 1 omslag

20 Teksten van troonredes, uitgesproken door koningin Juliana, met reacties daarop 
uit de media.
1952-1961 1 omslag

21 Brochures, geschreven door J.A.W. Burger (Voor of tegen een rechts kabinet, De 
plaats van de Partij van de Arbeid in het staatkundig le ven, The liberation of 
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Holland), door J.A.W. Burger, W. Drees en M.R. Mok (Een ander kiesstelsel?), door 
Koos Vorrink en J.A.W. Burger (Waar staan wij?) en door J.A.W. Burger 
(Koalitievorming), met bijlagen.
1953, 1956, 1959, 1966 1 omslag

22 Tekst van een interview, uitgezonden door de VPRO- televisie, met bijlagen.
1973, 1974 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 26

23 Ingekomen concept van een krante-artikel betreffende Ruud van Puijenbroek, 
geschreven door N. Polak van 'Het Vrije Volk' en de rol van 'De Telegraaf' tijdens de 
oorlogsjaren, met bijlage.
1977 2 stukken

24 Stukken betreffende een interview met Gerard Rutten over zijn houding in de 
oorlog, de afwijzing van diens filmproject, genaamd 'De Landverrader' en zijn 
kontakten met Burger.
1979 1 omslag

25 Teksten en concept-teksten van artikelen en redevoeringen, die vermoedelijk door 
J.A.W. Burger vervaardigd zijn.
z.d. 1 omslag

1.1.3 Memoires en geschiedschrijving

1.1.3 MEMOIRES EN GESCHIEDSCHRIJVING

26 Correspondentie met uitgeverij Bert Bakker/Contact inzake de mogelijkheden tot 
het vervaardigen van een biografie over J.A.W. Burger.
1973-1982 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 22

27-50 Stukken betreffende commentaren van J.A.W. Burger op conceptteksten van de 
delen 9 en 10a van 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' 
door L. de Jong.
1977-1980 24 omslagen
27 Deel 9, hoofdstuk 1
28 Deel 9, hoofdstuk 2
29 Deel 9, hoofdstuk 3
30 Deel 9, hoofdstuk 4
31 Deel 9, hoofdstuk 5
32 Deel 9, hoofdstuk 6
33 Deel 9, hoofdstuk 7
34 Deel 9, hoofdstuk 8
35 Deel 9, hoofdstuk 9
36 Deel 9, hoofdstuk 10
37 Deel 9, hoofdstuk 11
38 Deel 9, hoofdstuk 12
39 Deel 9, hoofdstuk 13
40 Deel 9, hoofdstuk 14
41 Deel 9, hoofdstukken 15 en 16
42 Deel 9, hoofdstuk 17
43 Deel 9, hoofdstukken 18 en 19
44 Deel 10a, hoofdstukken 1, 2 en 3
45 Deel 10a, hoofdstukken 4 en 5
46 Deel 10a, hoofdstuk 6
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47 Deel 10a, hoofdstuk 7
48 Deel 10a, hoofdstukken 8 en 9
49 Deel 10a, hoofdstukken 10, 11 en 12
50 Deel 10a, hoofdstukken 13, 14 en 15, met bijlagen

51 Correspondentie met J.P. Janzen over een door deze geschreven 'levensbericht'.
1978 1 omslag

52 Ingekomen concept-hoofdstukken van de biografie over J.A.W. Burger, geschreven 
door Ch. van Esterik en J. van Tijn, met bijlagen.
1982-1983 1 pak

53 Lijst met verwijzingen naar bladzijden in de Verslagen van de Parlementaire 
Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 waarop gegevens staan betreffende 
Burgers ondervraging als minister in Londen door de Enquetecommissie en met 
verwijzingen naar vindplaatsen over Burger in Keesing's Historisch Archief.
z.d. 1 omslag

1.1.4 Foto's

1.1.4 FOTO'S

54 Fotografische afbeeldingen van Burger en van een standbeeld.
1973 en z.d. 1 omslag

1.2 Bijzonder (1942-1986)

1.2 BIJZONDER (1942-1986)
1.2.01 Verbindingsman met het Militair Gezag bij het Ministerie van Sociale Zaken (1943)

1.2.01 VERBINDINGSMAN MET HET MILITAIR GEZAG BIJ HET MINISTERIE VAN 
SOCIALE ZAKEN (1943)

55 Geheim rapport, uitgebracht door B. Springer betreffende de algemene situatie in 
Nederland in 1942, met bijlage.
1942 2 stukken

56 Rapport van J.A.W. Burger aan P.S. Gerbrandy betreffende Engelandvaarders, met 
bijlagen.
1943 1 omslag

57 Rapport van de commissie 'Kerk en Arbeiders' betreffende een gelijknamig 
onderwerp,doorslag.
1943 1 stuk

1.2.02 Minister zonder portefeuille (1943-1944)

1.2.02 MINISTER ZONDER PORTEFEUILLE (1943-1944)

58 Stukken betreffende plannen inzake de terugkeer van de Nederlandse regering in 
Londen naar Nederland en de verdeling van verschillende bestuursfuncties.
1943 1 omslag

59 Stukken betreffende een gezinsvergoeding aan arbeidscontractanten.
1943 2 stukken

60 Stukken betreffende de opvang van de Engelandvaarders in Engeland en de 
mogelijkheden om Zwedenvaarders eveneens naar Engeland over te brengen.
1943-1944 1 omslag

61 Notulen van vergaderingen van kwartiermakers, met bijlagen.
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1943-1946, 1948 1 omslag

62 Stukken betreffende de Netherlands Military Authority (N.M.A.).
1944 2 stukken

63 Stukken betreffende mutaties in het kabinet- Gerbrandy en de benoeming van 
Burger tot Minister van Binnenlandse Zaken.
1944 1 omslag

1.2.03 Minister van Binnenlandse Zaken (1944-1945)

1.2.03 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN (1944-1945)

64 Exemplaren van het tijdschrift 'Knickerbocker Weekly' uit de periode 20 september 
1943 - 2 april 1945.
1943-1945 1 pak

65 Stukken betreffende het herstel van het wettige Nederlandse gezag na de oorlog en
het in die periode opnieuw functioneren van met name de vakbeweging.
1944 1 omslag

66 Rapport van de chef staf van het Militair Gezag over een zekere periode, afgesloten 
per 8 december 1944, afschrift.
1944 1 stuk

67 Stukken betreffende de gezagsverhoudingen tussen de Nederlandse regering in 
Londen en het Militair Gezag in het bevrijde deel van Nederland.
1944, 1945 1 omslag

68 Verslag van een veertiendaags bezoek dat de Minister-President heeft afgelegd in 
het bevrijde gebied van Nederland, met bijlage.
1944 2 stukken
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

69 Memorandum van Burger inzake de beslissing van de Ministerraad aangaande het 
herstel van de volksvertegenwoordiging, afschrift.
1944 1 stuk

70 Richtlijnen van de chef Militair Gezag betreffende arrestatie en vrijlating van 
burgers.
1944 1 stuk

71 Stukken betreffende een nieuw tijdelijk Persbesluit van 1945.
1944-1945 1 omslag

72 Teksten van uitzendingen, verzorgd door 'Radio-Oranje Luisterdienst' (januari-
augustus 1945), bulletins van 'Anep-Aneta' (februari 1945) en teksten van 
uitzendingen van Radio 'Herrijzend Nederland' (mei, juni 1945)
1945 1 pak

73 Stukken betreffende Besluiten inzake de Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën 
en Gemeenten, met Memorie van Toelichting en bijlagen.
1945 1 omslag

74 Stukken betreffende het aftreden van Burger als minister van Binnenlandse Zaken 
en de ontslagname door het kabinet-Gerbrandy.
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1945-1946, 1965 1 omslag
1.2.04 Voorzitter van het Tribunaal Bijzondere Rechtspleging, Dordrecht (1946-1949)

1.2.04 VOORZITTER VAN HET TRIBUNAAL BIJZONDERE RECHTSPLEGING, 
DORDRECHT (1946-1949)

75 Stukken betreffende het tekenen van een loyaliteitsverklaring door studenten en de
daaruit voortvloeiende activiteiten van de 'Vereeniging van ouders van Studenten-
Tekenaars' (Vevos).
1945-1946 1 omslag

76 Stukken betreffende een discussie naar aanleiding van een lezing van Burger over 
de naoorlogse zuivering, gehouden op het Criminologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit van Utrecht.
1946 1 omslag

77 Petities van verschillende personen en instelling en, gericht aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal inzake de zuiveringen, met bijlagen.
1946 1 omslag

78 Stukken betreffende de activiteiten van de 'Vereeniging actie rechtsherstel der 
Nederlandsche Kunstenaars' in verband met het 'Ontwerp van Wet betreffende de 
zuivering van kunstenaars'.
1946 1 omslag

79 Ingekomen plakkaat, getiteld 'Alarm', van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers 
Nederland.
1946 1 stuk

80 Stukken betreffende de bijzondere rechtspleging, afkomstig van het Directoraat-
generaal voor Bijzondere Rechtspleging en van het Tribunaal in het Arrondissement
Leeuwarden.
1946-1948 1 omslag

81 Stukken betreffende de werkzaamheden van Burger als president van het Tribunaal 
Dordrecht, met foto's.
1946-1949 1 omslag

1.2.05 Lid van de Voorlopige Staten-Generaal (1945-1946)

1.2.05 LID VAN DE VOORLOPIGE STATEN-GENERAAL (1945-1946)

82 Documentatie over de Voorlopige Staten-Generaal. 1945, 1946 3 stukken

83 Rapporten betreffende de werkzaamheden van de Vertrouwensmannen der 
Regering en het Duitse aanbod tot beëindiging van de vijandelijkheden van april 
1945.
1946 2 delen

84 Kort verslag van een bespreking tussen leden van het parlement betreffende de 
herdenking van de instelling van de Voorlopige Staten-Generaal (oftewel 
'Noodparlement') in 1945.
1970 1 stuk

1.2.06 Lid van de Tweede Kamer (1946-1952)

1.2.06 LID VAN DE TWEEDE KAMER (1946-1952)

85 Kranteverslagen van bijeenkomsten waarbij Burger betrokken is.
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1946, 1947 2 stukken

86 Krante-artikel betreffende een vergadering van het 'Comité' tot voorbereiding van 
de oprichting van een Democratische Volkspartij' onder leiding van P.J.Oud.
1947 1 stuk

87 Stukken betreffende de communistische machtsovername in Tsjecho-Slowakije.
1948 1 omslag

88 Menu en programma ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Juliana.
1948 2 stukken

89 Stukken betreffende de kandidaatstelling van P.v.d.A.-leden voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1948 en de uitslagen van die verkiezingen.
1948 1 omslag

90 Stukken betreffende de kandidaatstelling van P.v.d.A.-leden voor het lidmaatschap 
van de Eerste Kamer.
1948 1 omslag

91 Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 1949.
1949 1 omslag

1.2.07 Voorzitter van de P.v.d.A-fractie in de Tweede Kamer (1952-1962)

1.2.07 VOORZITTER VAN DE P.V.D.A-FRACTIE IN DE TWEEDE KAMER (1952-1962)
1.2.07.1 algemene beschouwingen

1.2.07.1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN

92 Stukken betreffende de behandeling van de loonpolitiek tijdens de Algemene 
Beschouwingen van 1953.
1953 1 omslag

93-98 Teksten van redevoeringen, uitgesproken door J.A.W. Burger tijdens de Algemene 
Beschouwingen.
1954 1 stuk en 4 omslagen
93 1954, 1 stuk
94 1955, met klad- en conceptteksten

In drievoud, daar geen enkele
versie aan een andere gelijk is.

95 1957
96 1958, met bijlagen.
97 1959
98 1961, met concept en met bijlagen

99 Brochure met korte samenvatting van de Rijksbegroting 1956
1956 1 stuk

100 Stukken betreffende de Algemene Beschouwingen van 1959/1960 en 1960/1961
1959-1960 1 omslag

1.2.07.2 kabinetscrises en kabinetsformaties

1.2.07.2 KABINETSCRISES EN KABINETSFORMATIES

101 Regeringsverklaring van het tweede kabinet-Drees, met bijlage.
1951 1 omslag
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102 Krante-artikelen betreffende het ontslag van minister Stikker van Buitenlandse 
Zaken en het daaropvolgende aftreden van het Kabinet Drees-Van Schaik.
1951 1 omslag

103 Stukken betreffende de verkiezingen en de kabinetsformatie van 1952 en de daarbij 
door de Partij van de Arbeid te spelen rol.
1952 1 omslag

104 Adviezen aan de koningin en richtlijnen ten behoeve van de formatie van een nieuw
kabinet in 1952.
1952 1 omslag

105 Circulaires betreffende de houding van de Partijvan de Arbeid ten opzichte van de 
kabinetscrisis van 1955.
1955 2 stukken

106 Krante-artikelen betreffende de kabinetscrisis van 1955 naar aanleiding van de 
verwerping door de Tweede Kamer van de Huurwet van minister Witte en 
betreffende de benoeming van een formateur.
1955 1 omslag

107-108 Stukken betreffende de benoeming van Burger tot formateur met als opdracht om 
te komen tot een reconstructie van het afgetreden derde kabinet- Drees.
1955 2 omslagen
107 Aantekeningen van Burger
108 Tussentijdse rapportages en voortgangsbulletins

109 Teksten van een door Burger gegeven persconferentie en van de Regeringverklaring
na intrekking van het ontslag door de leden van het af getreden kabinet-Drees, 
afschriften.
1955 2 stukken

110 Aantekeningen, gemaakt door J.A.W. Burger ten behoeve van de kabinetsformatie, 
met chronologisch overzicht der informatiewerkzaamheden
1956 1 omslag

111 Krante-artikelen over de kabinetsformatie.
1956 1 omslag

112 Ingekomen scriptie van R.P. van den Helm over de kabinetsformatie van 1956, met 
bijlage.
1956, 1965. 2 stukken

113 'Punten van Regeringsbeleid', memorie inzake de kabinetsformatie, met reacties 
hierop van fractieleiders en bewindslieden.
1956 1 omslag

114 Stukken betreffende de werkzaamheden van P. Lieftinck in de maanden mei-
augustus ten behoeve van de vorming van een nieuw kabinet.
1956 1 omslag

115 Adviezen betreffende de kabinetsformatie, uitgebracht door J.A.W. Burger aan de 
koningin in juni en augustus 1956.
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1956 1 omslag

116 Stukken betreffende de werkzaamheden van K.V.P.- fractievoorzitter C.P.M. Romme
ten behoeve van de vorming van een nieuw kabinet.
1956 1 omslag

117 Stukken betreffende de werkzaamheden van W.F. de Gaay Fortman ten behoeve 
van de vorming van een nieuw kabinet.
1956 1 omslag

118 Regeringsverklaring van het vierde kabinet-Drees.
1956 1 stuk

119 Aantekeningen en memoranda, afkomstig van Burger en andere leden van de 
Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. betreffende de kabinetsformatie en andere 
politieke onderwerpen.
1958, 1959 1 pak

120 Stukken betreffende bijeenkomsten van fractieleiders en (in)formateurs ten 
behoeve van de vorming van een nieuw kabinet, doorslagen en afschriften.
1959 1 omslag

121 Stukken betreffende betreffende de opvolging van de afgetreden Minister van 
Defensie, S. van den Bergh.
1959 3 stukken

122 Stukken betreffende de kabinetscrisis van 1958 en tekst van de regeringsverklaring 
van het interim- kabinet-Beel, met bijlagen.
1959 1 omslag

123 Advies van Burger aan de koningin in verband met de formatie van een nieuw 
kabinet, doorslag.
1959 1 stuk

124 Kranteknipsels en brochures betreffende de formatiewerkzaamheden van J.E. de 
Quay en anderen en betreffende de regeringsverklaring van het kabinet-De Quay.
1959-1960 1 pak

125 Regeringsverklaring van het kabinet-De Quay.
1959 1 stuk

126 Aantekeningen en teksten van toespraken naar aanleiding van het aftreden van het 
kabinet-De Quay.
1960 1 omslag

127 Krante-artikelen betreffende de val van het kabinet-De Quay en het opnieuw 
aantreden van dit kabinet.
1960-1961 1 omslag

1.2.07.3 verkiezings-, partij- en fractieaangelegenheden

1.2.07.3 VERKIEZINGS-, PARTIJ- EN FRACTIEAANGELEGENHEDEN

128 Aantekeningen en ingekomen brieven betreffende de verkiezingen van 1952.
1952 1 omslag
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129 Stukken betreffende activiteiten van de P.v.d.A. tijdens verkiezingscampagnes, met 
uitslagen van verkiezingen en de door de P.v.d.A. hierbij behaalde resultaten.
1952-1958 1 omslag

130 Krante-artikelen betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 1953.
1953 1 omslag

131 Stukken betreffende besprekingen tussen de Katholieke Werkgemeenschap in de 
Partij van de Arbeid, de Katholieke Volkspartij en de Katholieke Nationale Partij.
1953 1 omslag

132 Krante-artikelen betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1954.
1954 1 omslag

133-135 Stukken betreffende het door de Nederlandse bisschoppen uitgevaardigde 
Mandement inzake het lidmaatschap van rooms-katholieken van socialistische en 
andere niet-katholieke verenigingen.
1954-1955 3 omslagen
133 Brochures
134 Commentaren vanuit socialistische kring
135 Perscommentaren en krante-artikelen

136 Krante-artikelen betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1956.
1956 1 omslag

137 Notulen van een vergadering van de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A in verband 
met de verkiezingen van 1956, met bijlagen.
1956 1 omslag

138 Brochures met uitslagen en overzichten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten over de periode 1946-1958.
1956-1959 3 stukken

139 Stukken betreffende de Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de P.v.d.A.
1956-1964 1 omslag

140 Krante-artikelen betreffende de verkiezingen voor de Gemeenteraden en voor de 
Provinciale Staten in 1958.
1958 1 omslag

141 Stukken betreffende de politieke problemen naar aanleiding van het aftreden van 
het vierde kabinet-Drees en de mogelijkheden om opnieuw te komen tot 
samenwerking tussen Partij van de Arbeid en de Katholieke Volkspartij.
1958 1 pak

142 Stukken betreffende de opstelling van de P.v.d.A in verband met verkiezingen.
1958-1959 1 omslag

143 Stukken betreffende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten 
behoeve van het houden van verkiezingen in december 1958.
1958 1 omslag

144 Krante-artikelen betreffende het aftreden van Burger als leider van de P.v.d.A-
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fractie.
1961-1962 1 pak

145 Ingekomen stukken betreffende het aftreden van Burger als leider van de P.v.d.A-
fractie
1962 1 omslag

1.2.07.4 kwestie-Nieuw-Guinea

1.2.07.4 KWESTIE-NIEUW-GUINEA

146 Documentatie betreffende de Nieuw-Guinea-kwestie.
1958-1962 1 omslag

147 Teksten van redevoeringen, gehouden in de Tweede Kamer tijdens de debatten 
betreffende de Nieuw- Guinea-kwestie, met bijlagen.
1958-1962 1 pak

148 Teksten van toespraken, gehouden door Burger inzake het door de regering 
gevoerde beleid ten aanzien van Nieuw-Guinea, met aantekeningen.
1959-1960 1 omslag

149 Ingekomen oproepen van verschillende groeperingen inzake de in te nemen 
houding van Nederland in de Nieuw-Guinea-kwestie.
1961 1 omslag

150 Tekening en aantekeningen, gemaakt door Burger tijdens het Nieuw-Guinea-debat.
1961(?) 1 omslag

151 Stukken betreffende verschillende wettelijke regelingen over de inzetbaarheid van 
Nederlandse militairen, waar ook ter wereld.
1961, 1962 1 omslag

152 Teksten van redevoeringen, gehouden in vergaderingen van de Verenigde Naties, 
betreffende de Nieuw-Guinea-kwestie, met bijlagen.
1961-1962 1 pak

153 Stukken betreffende de houding van de P.v.d.A. in de Nieuw-Guinea-kwestie.
1961, 1962 1 omslag

1.2.07.5 diversen

1.2.07.5 DIVERSEN

154 Rapport betreffende de politieke, maatschappelijke en economische situatie in de 
Deutsche Democratische Republik, in fotokopie.
1952 1 omslag

155 Aantekeningen van Burger inzake de vrijheidsverruiming in de loonvorming.
1953 1 stuk

156 Krante-artikelen over politieke zaken in 1953/1954
1953, 1954 1 omslag

157 Stukken betreffende de verplichting van de ministers om vragen vanuit de Kamers 
te beantwoorden en de interpellatie hierover van Burger.
1959 1 omslag
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158 Ontwerp-resolutie van de Partij van de Arbeid over de houding van president De 
Gaulle van Frankrijk inzake de toetreding van Engeland tot de E.E.G..
z.d. 1 stuk

1.2.08 Lid van de Eerste Kamer (1963-1970)

1.2.08 LID VAN DE EERSTE KAMER (1963-1970)

159 Stukken betreffende de kabinetsformatie in 1963.
1963 1 omslag

160 Stukken betreffende de defensiebegrotingen van 1964 en 1968, behandeld in de 
Eerste Kamer.
1964, 1968 1 omslag

161 Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie 'Parlementaire 
Democratie' (Commissie Burger) en het door de commissie uitgebrachte rapport, 
getiteld 'Het Nederlandse Kiesstelsel'.
1964-1966 1 omslag

162 Brochures met documentatie, behorende bij de defensiebegrotingen, behandeld 
door de Eerste Kamer.
1964-1969 3 stukken

163 Stukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de P.v.d.A.
1965-1966 1 omslag

164 Krante-artikelen met commentaren van J.A.W. Burger over de politieke situatie.
1965-1968 1 omslag

165 Documentatie betreffende een bezoek van Nederlandse parlementariërs aan 
militaire instellingen in de Verenigde Staten.
1966 1 pak

166 Stukken betreffende de kandidering van P.v.d.A- leden voor de Tweede Kamer.
1966-1967 1 omslag

167 Programma van een bezoek van een Nederlandse militaire missie aan Bangkok 
(Thailand).
1968 1 stuk

168 Stukken betreffende een bezoek van een Nederlandse parlementaire delegatie aan 
Indonesië.
1968 1 omslag

169 Stukken betreffende de behandeling van een wetsontwerp tot goedkeuring van het 
Besluit van 25 juli 1967 van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-
Staten van de E.E.G inzake bijzondere maatregelen voor oliehoudende produkten 
van oorsprong uit de geassocieerde Afrikaanse Staten en andere landen.
1968-1969 1 omslag

170 Motie van J.A.W. Burger en anderen inzake de inval in Tsjecho-Slowakije van 
Russische troepen.
1969 1 stuk
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1.2.09 Lid van de Interparlementaire Beneluxraad en het Europees parlement (1966-1970)

1.2.09 LID VAN DE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD EN HET EUROPEES 
PARLEMENT (1966-1970)

171 Stukken betreffende het funtioneren van het Europees parlement en haar 
verschillende afdelingen.
(1958), 1965-1969 1 omslag

172 Stukken betreffende de houding van de Britse Labour Party ten opzichte van 
toetreding van Groot- Brittannie" tot de E.E.G.
1962, 1963 1 omslag

173 Rapport, getiteld 'General report on the security of the Alliance' (NATO) van de hand
van Klaas G. de Vries, met bijlagen.
1962, 1978 3 stukken

174 Stukken betreffende de werkzaamheden van het 'Comite' d'action pour les Etats-
Unis d'Europe'.
1964-1967 1 omslag

175 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad, waarvan verslag wordt gedaan in eendoor J.A.W. Burger uitgebracht 
rapport.
1966-1967 1 omslag

176 Aantekeningen en memoranda ten behoeve van redevoeringen door verschillende 
woordvoerders in het Europees Parlement.
1967 1 omslag

177 'Zittingsdocumenten', verslagen van bijeenkomsten van de Juridische Commissie 
van het Europees Parlement.
1967-1969 1 omslag

178-179 Publikatiebladen van de Europese Gemeenschappen. 1968-1969 5 delen
178 Handelingen van het Europees Parlement
179 Mededelingen en bekendmakingen

180 Stukken betreffende de Raad van de Europese Gemeenschappen.
1968, 1969 1 omslag

181 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Juridische Commissie van het 
Europees Parlement.
1968, 1969 1 omslag

182 Documentatie betreffende Europese aangelegenheden.
1969-1970 en z.d. 1 omslag

183 Aantekeningen ter voorbereiding op een artikel over 'Parlementair Europa', met 
bijlagen.
1969 1 omslag

184 Memoranda betreffende de werkzaamheden van de 'Kommission der europäischen
Gemeinschaften'.
1969 2 stukken
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185 Teksten van redevoeringen ter gelegenheid van de 46e Defensie 
Oriënteringsconferentie in Noordwijk aan Zee, uigesproken door W. Wierda, Otto 
von Habsburg, J.Steinhoff en Lord Chalfont.
1977 1 omslag

1.2.10 Formateur van het Kabinet-Den Uyl (1973)

1.2.10 FORMATEUR VAN HET KABINET-DEN UYL (1973)

186 Stukken betreffende een aantal kandidaat-ministers voor een nieuw te formeren 
kabinet, afkomstig uit P.v.d.A, D'66 en PPR.
1971, 1972 1 omslag

187 Stukken betreffende de informatiewerkzaamheden van M. Ruppert voor de 
samenstelling van een nieuw kabinet na de val van het kabinet-Biesheuvel.
1972-1973 1 omslag

188-189 Brieven, afkomstig van particulieren, ingekomen bij informateur Ruppert en door 
deze doorgestuurd naar Burger.
1972-1973 2 omslagen
188 december 1972
189 januari 1973

190-193 Brieven, ingekomen bij informateur Ruppert en door deze doorgestuurd naar 
Burger, afkomstig van verschillende politieke en maatschappelijke organisaties, met
bijgevoegde lijst waarin naam van de afzenders alsmede korte inhoud van de 
brieven wordt vermeld
1972-1973 4 omslagen
190 6 december 1972-14 december 1973 (nummers 1 t/m 17)

Hierbij gevoegd de lijst met inhoudsbeschrijvingen
191 15 december 1972-29 december 1972 (nummers 18 t/m 40)
192 2 januari 1973-22 januari 1973 (nummers 41 t/m 72)
193 24 januari 1973-26 januari 1973 (nummers 73 t/m 77)

194 Stukken betreffende de benoeming van J.A.W. Burger tot formateur van een nieuw 
kabinet.
1973 1 omslag

195-199 Stukken betreffende de werkzaamheden van Burger als formateur, met verslagen 
van persconferenties, correspondentie met politieke leiders, tussentijdse 
perscommunique''s, teksten van radioverslagen, mededelingen van de formateur 
en eindverslag.
1973 5 omslagen
195 1 februari-15 februari
196 16 februari-22 februari
197 23 februari-5 maart
198 6 maart-16 maart
199 17 maart-5 april

200 'Dagnotities', aantekeningen, gemaakt door J.A.W Burger ten tijde van zijn 
formatiewerkzaamheden, met bijlagen.
1973 1 omslag

201 Memoranda van de adviseurs H.D. Tjeenk Willink en J.P. Kieboom ten behoeve van 
de formatiewerkzaamheden van J.A.W. Burger, met bijlagen.
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1973 1 omslag

202 Teksten van perscommuniques en radiopraatjes, gegeven en gehouden door 
vertegenwoordigers van P.v.d.A, KVP, ARP en CHU.
1973 1 omslag

203 Aantekeningen van de hand van Burger ten behoeve van zijn 
formatiewerkzaamheden.
1973 1 omslag

204 Stukken betreffende de ontheffing van Burger van zijn opdracht als 
kabinetsformateur op 6 april.
1973 1 omslag

205 Brieven van de fractieleiders van P.v.d.A, D'66 en PPR aan de koningin in verband 
met de teruggave door J.A.W. Burger van zijn formatieopdracht, afschriften.
1973 3 stukken

206 Stukken betreffende de informatiewerkzaamheden van A.A.M. van Agt en W. 
Albeda na het teruggeven door J.A.W. Burger van zijn formatieopdracht over de 
periode 9 april-23 april.
1973 1 omslag

207-208 Stukken betreffende de werkzaamheden van Burger en Ruppert als formateurs, 
met correspondentie met politieke leiders, perscommunique'`s en memo's en 
verslagen over de personele bezetting van het kabinet en de constituerende 
vergadering van het kabinet-Den Uyl.
1973 2 omslagen
207 23 april-8 mei
208 10 mei-15 mei

209 Regeringsverklaring van het door M. Ruppert en J.A.W. Burger geformeerde 
kabinet-Den Uyl, met bijlage.
1973 2 stukken

210 Vergelijkende overzichten van de programma's van verschillende politieke partijen, 
met bijlagen.
1973 1 omslag

211-214 Documentatie, grotendeels in kopievorm, betreffende de totstandkoming van het 
kabinet-Den Uyl.
1973 4 pakken
211 31 januari-10 februari
212 12 februari-28 februari
213 1 maart-24 maart
214 26 maart-4 mei

215 Artikelen in tijdschriften over J.A.W. Burger en de formatie van het kabinet Den Uyl.
1973 1 omslag

1.2.11 Voorzitter van de VARA (1949-1966)

1.2.11 VOORZITTER VAN DE VARA (1949-1966)

216 Stukken betreffende de relatie tussen de Partij van de Arbeid en de VARA.
1951-1962 1 omslag
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217 Stukken betreffende omroepkwesties, behandeld door het parlement.
1957-1965 en z.d. 1 omslag

218 Stukken betreffende uitzending van reclameboodschappen via de O.T.E.M.
1959 2 stukken

219 Tekst van het vonnis van een kort geding tussen enerzijds de omroepen en 
anderzijds de Explicator N.V., kopie.
1960 1 stuk

220 Aantekeningen van Burger ten behoeve van een radio- toespraak.
1965 1 omslag

221 Foto's van de gebouwen van de VARA.
1966, circa 1 omslag

222 Stukken betreffende het afscheid van Burger als voorzitter van de VARA.
1966 1 omslag

223 Rapport getiteld 'Naar een werkbare VARA. Visie van het hoofdbestuur op 
noodzakelijke wijzigingen in de VARA toporganisatie', met bijlagen.
1978, 1979 1 omslag

224 Memorandum betreffende het aftreden van A. Kloos als voorzitter van de VARA.
1979 1 stuk

225 Brief van Burger aan 'Het Parool' naar aanleiding van een negatieve bespreking van 
in dat blad van een uitzending van de satirische VARA-rubriek 'Marimba' over het 
Nederlandse omroepstelsel, doorslag.
z.d. 1 stuk

226 Documentatie betreffende de VARA.
z.d. (1946-1979) 1 pak

227 Documentatie over de omroep in het algemeen.
z.d. (1951-1965) 1 omslag

1.2.12 Lid van de World Friendship Association (1945-1949)

1.2.12 LID VAN DE WORLD FRIENDSHIP ASSOCIATION (1945-1949)

228 Stukken betreffende het doel, de ontstaansgeschiedenis, de statuten en het 
huishoudelijk reglement en de werkzaamheden van de W.F.A.
1945-1947 1 omslag

229 Stukken betreffende het financiële beheer.
1946-1949 4 stukken

230 Notulen en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten.
1947-1948 1 omslag

231 Documentatie.
1947-1948 5 stukken

232 Aantekeningen en nota over de W.F.A.
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1947-1949 2 stukken
1.2.13 Lid van de Raad van State (1970-1979)

1.2.13 LID VAN DE RAAD VAN STATE (1970-1979)

233 Ingekomen brieven, telegrammen en gelukstelegrammen ter gelegenheid van 
Burgers benoeming tot lid van de Raad van State.
1970 1 omslag
Voor stukken betreffende zijn afscheid als lid van de Raad van State, zie inventarisnummer 247.

234 Stukken betreffende de oorzaken die de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl 
verhinderen.
1977 1 omslag

235 Stukken bevattende adviezen van de politieke partijen aan de koningin en 
correspondentie in verband met de kabinetsformatie, met bijlagen
1977 1 omslag

236 Documentatie betreffende het aftreden van het kabinet-Den Uyl en de vorming van
het kabinet-Van Agt.
1977 1 omslag

1.2.14 Gepensioneerd staatsman

1.2.14 GEPENSIONEERD STAATSMAN

237 Stukken betreffende de verschijning van de autobiografie van M. van der Goes van 
Naters, getiteld 'Met en tegen de tijd' en de reactie hierop van Burger.
1979, 1980 1 omslag

238 Stukken betreffende een symposium, geheten 'Samenwerking met de vijand' en de 
tentoonstelling 'Wilhelmina in Londen'", met bijlagen (kranteartikelen).
1979, 1981 1 omslag

239 Stukken betreffende een bijdrage aan een colloquium door J.A.W. Burger ter 
gelegenheid van de 100e geboortedag van koningin Wilhelmina.
1980 1 omslag

240 Stukken betreffende het aftreden van Minister van Financiën, Andriessen, en het 
aftreden van het tweede kabinet-Van Agt.
1980-1982 1 omslag

241 Tekst van het concept-regeerakkoord, ontstaan door (in)formatiewerkzaamheden 
voor de vorming van een nieuw kabinet, met bijlagen.
1982 1 omslag

242 Ingekomen doctoraalscriptie van Jan Brauer en Jan Driever, getiteld 'De 
Perszuivering in Nederland, 1944-1951', met bijlagen.
1983 1 pak

243 Stukken betreffende het overlijden van J.A.W. Burger.
1986 1 omslag

1.2.15 Onderscheidingen

1.2.15 ONDERSCHEIDINGEN

244 Uittreksel van een Koninklijk Besluit van 6 februa ri 1959 waarbij aan Burger 
toestemming wordt tot het aannemen van de benoeming tot Grootofficier in de 



2.21.254 Burger 31

Belgische Orde van de Kroon, met bijlagen.
1959 3 stukken

245 Stukken betreffende Willemstad en de benoeming van Burger tot ereburger van die
plaats. 1973-1983 1 omslag

246 Ingekomen brieven, telegrammen en gelukstelegrammen ter gelegenheid van 
Burgers benoeming tot minister van Staat.
1974 1 omslag

247 Ingekomen brieven ter gelegenheid van Burgers 75e verjaardag, de benoeming bij 
die gelegenheid tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en zijn aftreden als 
lid van de Raad van State, met bijlagen.
1979 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 233 en 260
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2 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJKE LEVEN (1943-1983)

2 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJKE LEVEN (1943-1983)
2.1 Verblijf in Engeland

2.1 VERBLIJF IN ENGELAND

248 Stukken betreffende het beheer van Burgers roerende en onroerende goederen in 
Dordrecht na zijn oversteek naar Engeland.
1943-1946 1 omslag

249 Identiteitsbewijzen ten behoeve van Burgers verblijf in Engeland, met bijlagen.
1945 1 omslag

2.2 Activiteiten in vrije tijd

2.2 ACTIVITEITEN IN VRIJE TIJD

250 Folders van de Dordtse voetbalclub "DFC".
1946 1 omslag

251 Kwitantie voor ontvangen kontributie van Burger, afgegeven door de Nieuwe of 
Litteraire Sociëteit te Dordrecht.
1946 1 stuk

252 Stukken betreffende een reünie van oud-leerlingen van de Rijks Hogere 
Burgerschool in Oud-Beijerland.
1946 1 omslag

253 Ingekomen kranteknipsels betreffende een schipbreuk waar J.A.W. Burger bij 
betrokken is geweest, met bijlagen.
1951 1 omslag

254 Stukken betreffende een boottocht met de visserschuit 'Egmond', met foto's.
1963 1 omslag

255 Stukken betreffende kontakten van J.A.W. Burger met de 'Werkgroep Behoud 
Biesbosch'
1976-1977 1 omslag

256 Tekening voor de aanleg van een scheepstimmerwerf.
z.d. 1 stuk

257 Foto en inventaris van een zeilboot, wellicht toebehorende aan Burger.
z.d. 2 stukken

258 Krante-artikel over een zwemtocht over het Hollands Diep, met vermelding van een
door Burger in 1920 gevestigd record.
z.d. 1 stuk

2.3 Verjaardagen

2.3 VERJAARDAGEN

259 Ingekomen brieven en telegrammen ter gelegenheid van Burgers 60e verjaardag.
1964 1 pak

260 Ingekomen brieven en telegrammen ter gelegenheid van Burgers 70e verjaardag.
1974 1 omslag
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261 Teksten van interviews met Burger ter gelegenheid van diens 75e verjaardag en van 
interviews in kranten en voor de radio.
1979 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 247
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AANWINST 1992

AANWINST 1992

262 Dagboek, manuscript met getypte transcripties
1940-1943, 1992 en z.d. 1 omslag
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