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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 561 C. van der Voort van Zijp

Archiefbloknummer:
C20622

Omvang:
23 inventarisnummer(s); 0,20 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:
ds. C. van der Voort van Zijp, 1871-1935.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Ds. C. van der Voort van Zijp (1871-1935) was eerst predikant en later, van 1903 tot 1924, lid van de 
Tweede Kamer voor de Antirevolutionaire Partij. Het archief bevat stukken betreffende zijn 
werkzaamheden als lid van Tweede kamer, met name op het terrein van defensie (stukken 
betreffende de Marine en het Ministerie van Oorlog), plus ter documentatie verzamelde stukken 
(gedrukt).
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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.

Het archief kent geen materiële beperkingen.

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 561 C. van der Voort van Zijp, nummer toegang 2.21.281.11, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Voort van Zijp, van der, 2.21.281.11, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
Coenraad van der Voort van Zijp werd op 8 december 1871 in Dordrecht geboren. Hij was 
achtereenvolgens predikant in Vuren en Dalen (1899-1903) en in Doesburg (1903-1908). Van 1903 
tot 1924 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Antirevolutionaire Partij. Daar ontwikkelde hij 
zich vooral als specialist op het gebied van defensie en ijverde hij voor een betere bewapening, 
ook toen na het einde van de Eerste Wereldoorlog de vredesverwachtingen hoog gespannen 
waren. Hij werd fractievoorzitter van zijn partij en voorzitter van de Vlootcommissie. In 1924 trok 
hij zich als kamerlid terug, omdat de Antirevolutionaire Partij naar zijn mening niet meer aan zijn 
idealen voldeed. Hij werd benoemd tot burgemeester van Maartensdijk. Op 28 september 1935 
overleed hij in een ziekenhuis in Utrecht.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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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 kamerlidmaatschap.

1. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN KAMERLIDMAATSCHAP.

1 Teksten van enkele redevoeringen, vermoedelijk in verband met verkiezingen. Z.j.

2 Stukken betreffende zijn interventies met betrekking tot het marinebeleid: de 
aanschaf van onderzeërs en kruisers en de splitsing van het marinepersoneel.
1914-1924.

3 Nota's en briefwisseling over het standpunt van de Antirevolutionaire kamerkring 
inzake het defensiebeleid en de begroting van het Ministerie van Oorlog.
1915-1922.

4 Ingekomen en afschriften van eigen nota's over de organisatie van de landmacht.
1917-1921.

5 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1918 en voorstellen van de 
Antirevolutionaire kamerkring inzake het regeringsbeleid.
1918.

6 Stukken betreffende bedenkingen van de antirevolutionaire kamerkring tegen de 
invoering van een regeringsmonopolie op lucifers en de heffing van 1% extra-
invoerrechten.
1919.

7 Stukken betreffende het regeringsprogram van het tweede Kabinet-Ruijs de 
Beerenbrouck.
1922.

8 Stukken betreffende zijn aanwezigheid bij een bezoek van sultan Mohammed 
Kasim Aldin van Boeloengan.
1923-1924.

9 Aantekeningen voor een redevoering ter verantwoording van zijn terugtrekking als 
kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij.
1924.
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2. Ter documentatie verzamelde stukken.

2. TER DOCUMENTATIE VERZAMELDE STUKKEN.

10 Ter documentatie verzamelde afschriften van correspondentie van het Ministerie 
van Marine en kranteknipsels over de geestelijke verzorging van het 
marinepersoneel.
1898-1929.

11 Krante- en tijdschriftartikelen over de landmacht en het defensiebeleid.
1909-1934.

12 Krante- en tijdschriftartikelen inzake de vloot en het marinebeleid.
1919-1933.

13 Krante- en tijdschriftartikelen over de internationale militaire situatie na de Eerste 
Wereldoorlog.
1920-1935.

14 "Artikel 123 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-
Indië", redevoering van dr. J.G.C. Vriens, voorzitter der Indische Missie-Vereeniging 
tegen de bevoegdheden van het gouvernement inzake toelating van 
missionarissen.
26 september 1922.

15 Ter documentatie verzamelde stukken over de Vrijzinnig Democratische Bond en de
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond".
1932-1933.

16 Kranteknipsels uit het Algemeen Dagblad, houdende fragmenten van een interview
"uit het leven van Georges Clemenceaü.
1929-1930.

17 "Nieuw Indië augustus 1923", samenvatting van een artikel van W. de Cock Buning 
over Nederlandse investeringen in Nederlandsch-Indië.
1923.

18 Kranteartikelen over de processen na de muiterij op de "Zeven Provinciën".
1934.

19 Kranteartikelen over de onderhandelingen binnen de Volkenbond over het 
Saargebied.
1930.

20 Kranteartikelen over organisaties van oud-militairen en gedecoreerde militairen, 
met ingekomen brief van een officier van Oranje Nassau met de zwaarden.
1927-1929.

21 Pamflet van enige predikanten van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 
Apeldoorn en het Loo, houdende protest tegen het gebruik van de kerk voor 
verkiezingspropaganda.
Juni 1913.

22 Diverse kranteartikelen over socialisme, antimilitarisme en niet-christelijke politiek.
1929-1931.
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23 Diverse artikelen over Willem van Oranje, Piet Hein en Michiel Adriaansz. de Ruyter.
1907-1930 en z.j.
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