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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Collectie 207 J.A.Veraart
Periode:
1904-1955
Archiefbloknummer:
C22538
Omvang:
11.00 meter; 1204 inventarisnummers.
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:
Veraart, J.A.
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Joannes Antonius Veraart studeerde rechten en economie in Amsterdam. Hij hield zich bezig met
de ethische aspecten aan economische problemen. Al vroeg pleitte Veraart voor een vorm van
collectieve arbeids overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Ondanks een kritische
houding t.a.v. de koers van de partij was hij gedurende lange tijd actief lid van de RKSP. Veraart
was vurig pleitbezorger van de parlementaire democratie, en keerde zich tegen vormen van
staatsautoritair gedrag. Na de oorlog pleitte hij voor een open samenleving, waarin samenwerking
tussen west-Europese landen op basis van het christendom nieuwe kansen op beschaving zou
bieden. Hij was lid van de Sociaal Economische raad.
Het archief bevat o.a. schriften met aantekeningen, correspondentie, kranteknipsels en artikelen,
brochures betreffende maatschappelijke vraagstukken, notulen van vergaderingen en de weerslag
van tal van activiteiten.
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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.
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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
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 207 J.A.Veraart, nummer toegang 2.21.306,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Veraart, 2.21.306, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Biografie Joannes Antonius Veraart

BIOGRAFIE JOANNES ANTONIUS VERAART 1
Joannes Antonius Veraart werd in 1886 in Amsterdam geboren. Na zijn gymnasiumopleiding aan
het Sint Ignatiuscollege ging hij aan de gemeentelijke universiteit rechten en economie studeren.
In 1910 promoveerde hij in de rechtswetenschap op het proefschrift "Arbeidsloon". Hij benaderde
zijn onderwerp vanuit een realistisch en een ethisch standpunt. De economische
bedrijfsorganisatie werd "in a nutshell" beschreven. In de conclusie stelde hij, dat oplossingen voor
ethische problemen economisch gefundeerd moeten zijn. 2
Als Vertrouwensman van de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen kreeg Veraart de
mogelijkheid zijn denkbeelden vorm te geven. Binnen deze bedrijfstak heerste grote onderlinge
concurrentie en veel bedrijven waren organisatorisch zwak. Veraart wist te bewerkstelligen dat in
1914 een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand kwam, de eerste in het boekbindersbedrijf.
Pogingen tot verdere sanering en verbetering brachten hem in conflict met de federatie van
drukkerspatroons. In november 1918 moest hij vertrekken.
En maand nadien werd hij benoemd tot directeur van het Katholiek Nationaal
Middenstandsbureau, later het Nationaal Hanzebureau genaamd. In die functie was hij de
drijvende kracht achter het zogenaamde Paasmanifest van katholieke werkgevers-, boeren-,
middenstands- en arbeidersorganisaties, dat op de zaterdag vóór Pasen 1919 verscheen. Hierin
werd het voornemen bekend gemaakt om per bedrijfstak bedrijfsraden op te richten, die zich met
name zouden bezighouden met het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Het doel
was om dit bedrijfsradenstelsel in het gehele Nederlandse bedrijfsleven ingang te doen vinden.
Door samenwerking tussen werkgevers en werknemers, en door verbetering van de positie van de
arbeiders zou een revolutie, waarmee Troelstra in november 1918 had gedreigd, kunnen worden
afgewend. De economische situatie deed zijn plannen in rook opgaan. Na een korte hausseperiode
keerde het economisch tij in 1920. In die omstandigheden wilden de werkgevers zich niet binden
aan cao's.
Op grond van zijn deskundigheid in arbeidsaangelegenheden werd Veraart in 1920 benoemd tot
lid van de Hoge Raad van Arbeid. Tot 1940 maakte hij deel uit van dit adviescollege, waarin ook
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hadden. Hij was lid van
diverse commissies, die zich o.a. bezighielden met het uitbrengen van adviezen over een
bedrijfsradenwet, met bedrijfsorganisatie en het algemeen bindend en onverbindend verklaren
van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het doel van de maatschappij moest, aldus Veraart in een voordracht over de sociologische
betekenis van de onvolwaardige arbeidskracht (1928), de "volwaardige" mens zijn. Belemmeringen
op de weg naar volwaardigheid konden in de mens zelf gelegen zijn of worden veroorzaakt door
externe factoren. Luiheid, drankzucht, verwaarlozing, criminele aanleg hadden een negatieve
1

2

Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de biografieën van Veraart in de gedigitaliseerde versies van het
Biografisch Woordenboek van Nederland (M.D. Bogaarts,
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/veraart) en het Biografisch Woordenboek van
het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (J. van Meeuwen,
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/veraart.html); J. Schmiermann: Prof.dr. J.A. Veraart1886-1955. Aspecten van het
politieke leven van een recalcitrant katholiek democraat (doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen
1988); J.J. Woltjer: Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw (Rainbowpocket 1994)
Zie inventarisnummers 861, 906 (opmerking van prof.mr. H.W.C. Bordewijk),549 (Veraarts necrologie van dr. A.
Ariëns).
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invloed. Ziekte of invaliditeit als gevolg van een ongeval, konden tot onvolwaardigheid leiden,
evenals maatschappelijke factoren zoals oorlog, langdurige werkeloosheid, slechte huisvesting.
Ieder individu moest proberen zelf of via "vrije maatschappelijke groepen" volwaardig te worden.
De staat had een aanvullende taak. 3 In diverse functies heeft Veraart gepoogd onvolwaardigheid
te bestrijden of de gevolgen daarvan te verhelpen. Zo was hij in het midden van de jaren '20 actief
in Sobriëtas, een federatie van Rooms Katholieke diocesane bonden tot bevordering van de
Christelijke matigheid en ter bestrijding van het alcoholisme. Hij propageerde het afsluiten van
verzekeringen tegen ziekte en invaliditeit en droeg als voorzitter van de raad van beheer van twee
verzekeringsmaatschappijen daadwerkelijk bij aan de verbreiding van een stelsel van sociale
zekerheid. Hij was één van de oprichters van de Stichting tot Landontginning en Cultiveering van
woeste gronden in Nederland (in het bijzonder in de provincies Drenthe en Noord-Brabant) en
zette zich als bestuurslid hiervoor in.
In 1914 werd Veraart op 28-jarige leeftijd benoemd tot privaatdocent aan de Technische
Hogeschool van Delft. Vier jaren later volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de
staathuishoudkunde, de arbeidswetgeving, het mijn- en handelsrecht. Hij zou tot zijn dood in Delft
doceren. Gedurende bijna twintig jaren organiseerde hij voor zijn ouderejaarsstudenten
economische privatissima, waarin hij ook zelf spreekbeurten vervulde. Tot de onderwerpen die
werden behandeld behoorden de crisispolitiek van de Nederlandse regering, het economisch
beleid van president Roosevelt, het economisch program van de Nationaal-Socialistische Duitse
Arbeiderspartij, het Zuiderzeeprobleem, de economische betekenis van de liquidatie van TsjechoSlowakije, de verhouding Japan-Nederland-Nederlandsch-Indië.
Ook gaf hij veelvuldig cursussen aan volksuniversiteiten over arbeidswetgeving,
bedrijfsorganisatie, ondernemings- en bedrijfswezen. Niet alleen in colleges en voordrachten, ook
in boeken, kranten- en tijdschriftartikelen behandelde hij economische vraagstukken, in het
bijzonder de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Zijn pogingen om op politiek gebied iets te bereiken waren niet succesvol. Uit verzet tegen de
behoudende koers van de Rooms-Katholieke Staatspartij richtte hij in 1923 met enkele anderen
het Verbond Sint Michaël op. Veraart werd voorzitter van deze discussiegroep, die zich ten doel
stelde om de "katholiek-democratische gedachte" in de RKSP te bevorderen. 4 Nadat het verbond
in 1925 was opgegaan in de RKSP werd Veraart lid van het partijbestuur en het dagelijks bestuur.
Van 1925-1929 nam hij voor de RKSP zitting in de Tweede Kamer. Daar pleitte hij voor een betere
rechtspositie van de individuele werknemer. Hij wees op de noodzaak tot het regelen van
rechtspraak in arbeidsgeschillen en medezeggenschap in het bedrijf : dit zou leiden tot
"ontproletariseering" van de arbeider. 5
Met zijn toenemende kritiek op het crisisbeleid van de regering en het aandeel van de RKSP daarin
vond hij geen gehoor. Hij verliet de partij en richtte in januari 1933 de Katholiek Democratische
Bond op. Deze fuseerde in de herfst van datzelfde jaar met andere splinterpartijtjes tot de
Katholiek Democratische Partij. Als voorzitter van deze partij hekelde hij het lakse en
"ondemocratische" regeringsbeleid en pleitte voor een "moedig conjunctuurbeleid" in de vorm van
een nationaal herstelplan tot werkverruiming en wederinschakeling van het hele Nederlandse volk
in het productieproces. Een democratisch programministerie, waaraan niet alleen de KDP maar
ook de socialisten en de "calvinistische democraten" zouden moeten meewerken zou zo'n beleid
kunnen realiseren. Tevens schonk hij, in woord en geschrift, aandacht aan de crisis in het
parlementaire stelsel. Hoewel hij toegaf dat kritiek gerechtvaardigd was, pleitte hij hartstochtelijk
voor de handhaving van dit stelsel. Hij hekelde het fascisme in Duitsland en Italië en Musserts
3
4
5

Zie inventarisnummer 552
Zie inventarisnummer 177
Dit citaat is ontleend aan het in inventarisnummer 197 beschreven stuk, dat helaas na 1977 is zoekgeraakt.
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pogingen om met deze "geïmporteerde dwaasheid" het Nederlandse volk tot een "gedrilde massa"
te maken. 6 Toen de KDP in 1935 geen zetels won bij de provinciale statenverkiezingen legde
Veraart zijn partijvoorzitterschap neer. In 1939 keerde hij terug naar de RKSP.
De oorlogsjaren bracht Veraart in Londen door. Daar was hij o.a. twee jaar economisch adviseur
van minister-president P.S. Gerbrandy. Die ontsloeg hem in het voorjaar van 1944 op staande
voet, nadat Veraart in een artikel in Vrij Nederland kritiek had uitgeoefend op de plannen van de
regering met betrekking tot de bestuursvoorziening in bevrijd Nederland.
In redevoeringen en publicaties pleitte hij voor herstel van de parlementaire democratie, voor een
open samenleving waarin "public debate and public opinion must cause a fresh breeze through all
state affairs"7. Samenwerking tussen West-Europese landen op basis van het christendom zou de
beschaving nieuwe kansen op ontplooiing bieden. Via de International Christian Democratic
Union, de Association of University Professors and Lecturers of allied countries in Great Britain en
andere organisaties legde hij contacten op internationaal niveau. In zijn documentatieverzameling
getuigen brochures uit de series "Oxford pamphlets on world affairs" en "Post-war problems" van
zijn politiek- maatschappelijk engagement.
Na de oorlog eiste de economische bedrijfsorganisatie weer een deel van zijn tijd en aandacht op.
Als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad werkte hij mee aan de tenuitvoerlegging van de
Wet op de bedrijfsorganisatie (1950). Tot aan zijn dood (1955) bleef hij zich inzetten voor een
samenleving waarin solidariteit, waardigheid en verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het overgedragen materiaal was gedeeltelijk, zij het niet altijd consequent, geordend in dossiers.
De correspondentie met bijlagen was deels ondergebracht in dossiers, deels chronologisch
gerangschikt in een serie "briefwisseling". Er bestond nauwelijks onderscheid tussen archivalia en
documentatie.
Een deel van het archief over de periode 1913-1940 werd in het kader van de opleiding tot hoger
archiefambtenaar in het cursusjaar 1976-1977 voorlopig geïnventariseerd door F. van Anrooij.
Nadien zijn enkele inventarisnummers betreffende Veraarts lidmaatschap van de Hoge Raad van
Arbeid uit zijn archief verwijderd en ondergebracht in het archief van deze instelling (code toegang
2.05.29, zie de toelichting in de inleiding). Deze overbrenging werd ontdekt nadat de inventaris
definitief was omgenummerd. Op de betreffende plaatsen in Veraarts archief zijn verwijskaarten
gelegd.
Delen van Veraarts archief werden in 1970, 1975, 1977 en 2005 geschonken aan het Algemeen
Rijksarchief/ Nationaal Archief resp. door zijn weduwe, mevrouw L.M.H.A. Veraart-Bierman, zijn
dochter mevrouw M.C. Veraart en zijn zoon mr. J.A.J.M. Veraart. 8
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.

6
7
8

Zie de inventarisnummers 240-241 en de knipsels over Veraarts KDP-redevoeringen in de inventarisnummers 7476.
Zie zijn rede "Re-establishment of the rule of law" afgedrukt in aflevering 7 van het tijdschrift Communication,
inventarisnummer 831.
Algemeen Rijksarchief, archief Tweede Afdeling 1970 nummer D 6.11, 1975 nummer D 9.21, 1977 nummer D 9.174;
Nationaal Archief, archief wetenschappelijk medewerker 2005 nummer WM 4 en 5, 6, 10.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens de inventarisatie is circa 3 m' stukken apart gehouden. Het betrof dubbele exemplaren van
publicaties, nota's etc.; drukproeven, manuscripten van boeken en artikelen waarvan de gedrukte
exemplaren gevonden zijn; financiële stukken als salarisstroken en kaartsystemen. 0,7 m' van dit
materiaal is na selectie teruggegeven aan mr. J.A.J.M. Veraart. De rest zal met zijn toestemming
worden vernietigd.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de inventarisatie zijn de gevormde dossiers qua ordening verfijnd en systematisch beschreven.
De serie briefwisseling is grotendeels gehandhaafd. Een deel van de brieven is evenwel uit de serie
verwijderd en bijeengebracht in rubrieken. De documentatie is waar mogelijk ondergebracht in
rubrieken en voor het overige in een aparte afdeling "aanhangsel".
De inventarisatie van het hele hier berustende archief werd in juni 2005 voltooid.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Enkele inventarisnummers betreffende Veraarts lidmaatschap van de Hoge Raad van Arbeid zijn in
het verleden uit zijn archief verwijderd, en ondergebracht in het archief van deze instelling (code
toegang 2.05.29).
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam heeft rond 1960 enkele
stukken uit het archief Veraart van de familie ontvangen. Dit materiaal wordt nog steeds door het
NIOD beheerd.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
I. ALGEMEEN

I. ALGEMEEN
1

Overdruk van het Studentenannuarium en jubileumaflevering van De Harpoen,
orgaan van het Amsterdamse Sint Ignatiuscollege, met Veraarts herinneringen aan
zijn gymnasiumtijd.
1904, oktober 1920
2 katernen

2-48

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven.
1905 -1955 en z.d.
47 omslagen
2
januari 1905
3
september - december 1907
4
januari - december 1908
5
januari - december 1909
6
januari - december 1910
7
januari - december 1911
8
januari - november 1912
9
januari - december 1913
10
januari - december 1914
11
januari - december 1915
12
januari - december 1916
13
januari - december 1917
14
januari - december 1918
15
januari - december 1919
16
januari - december 1920
17
januari - december 1921
18
januari - december 1922
19
januari - december 1923
20
januari - december 1924
21
januari - december 1925
22
januari - december 1926
23
januari - december 1927
24
januari - december 1928
25
januari - december 1929
26
januari - december 1930
27
januari - december 1931
28
januari - december 1932
29
januari - december 1933
30
januari - december 1934
31
januari - december 1935
32
januari - december 1936
33
januari - december 1937
34
januari - december 1938
35
januari - december 1939
36
januari - december 1940
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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januari - december 1941
januari - december 1942
januari - december 1943
januari - december 1944 (nb met foto)
januari - december 1945
maart - december 1946
december 1947
januari - februari 1948
mei - augustus 1950
april - december 1951
februari 1954
januari 1955

49

Verslag van Veraart over een retraite en schriftjes met zijn aantekeningen gemaakt
tijdens retraites.
1906, 1912 - 1914, 1916, 1919 - 1920
1 omslag

50

Schriften met aantekeningen van Veraart, gemaakt tijdens colleges Economie van
prof.dr. D. van Embden en prof. dr. M.W.F. Treub.
1908 en z.d.
3 deeltjes

51

Ingekomen spotprenten en gedichten over "het verleden van mr. J.A. Veraart",
afgebeeld en gedrukt op briefpapier van de "Staatscommissie ter bevordering der
werkeloosheid".
april 1910
1 omslag
Aan één schrift is een brochure geplakt met leidraad en ledenlijst van de Academische Kring voor 's
Gravenhage en omstreken. 1930

52

Exemplaar van het Annuarium der Roomsch-Katholieke studenten in Nederland,
met een artikel van Veraart over "Challiba op de Zuiderzee".
1910
1 deel

53-94

Knipsels uit kranten en periodieken over Veraart en zijn activiteiten.
1910 - 1955 en z.d.
53
augustus 1910
54
1911
55
februari 1913
56
januari - mei 1915
57
maart - juni 1916
58
januari - december 1917
59
januari - december 1918
60
januari - november 1919
61
maart - december 1920
62
januari - december 1921
63
januari - november 1922
64
februari - november 1923
65
januari - december 1924
66
januari - december 1925
67
januari - december 1926
68
januari - december 1927
69
februari - december 1928

43 omslagen

2.21.306
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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januari - december 1929
januari - november 1930
januari - december 1931
januari - december 1932
januari - november 1933
januari - november 1934
januari - oktober 1935
januari - december 1936
januari - oktober 1937
februari - december 1938
januari - december 1939
januari - februari 1940
januari - oktober 1941
januari 1942
januari - februari 1943
november - december 1944
januari - juli 1945
januari 1946
januari - mei 1947
januari - december 1950
februari - december 1951
februari - december 1953
november 1954
januari - maart 1955 (berichten omtrent zijn overlijden, bidprentje)
z.d.

Stukken betreffende de uitgave van een genealogische publicatie over het geslacht
De Reiger en daarmee verwante families, samengesteld door J.G. de Ridder, met
medewerking van H. de Reiger en ingeleid door Veraart.
oktober 1934 - juli 1938 en z.d.
1 omslag
een grootmoeder van Veraart heette Henrica Christina Magdalena de Reiger

96

Proefblad van het tijdschrift Roeping met een oproep tot deelname aan de viering
van het 25-jarig promotiejubileum van Veraart, met afschrift van een uitnodiging
aan zijn promotor D. van Embden en adreslijsten van uit te nodigen personen.
1935
1 omslag

97

Biografieën van Veraart, samengesteld voor The International Who is Who en het
ANP, met aanbiedingsbrieven.
1943 - januari 1950
4 stukken

98

Blad met gedichtjes van NN, geschreven naar aanleiding van Veraarts terugkeer
naar Nederland na afloop van de oorlog.
juli 1945
1 stuk

99

Exemplaar van een stamboom-Veraart, vervaardigd door Veraart.
z.d.

100

Teksten van gedichtjes over zijn zusters Susanna Christina Jacoba en Laurence
Marie en zijn broer Bernardus Antonius Gerardus, waarschijnlijk door Veraart
gemaakt.

1 stuk
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z.d.
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1 omslag
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II. BIJZONDER

periode 1909 - 1940

A Staatkundige activiteiten

II. BIJZONDER
PERIODE 1909 - 1940
A STAATKUNDIGE ACTIVITEITEN

1. Adjunct-secretaris van de Staatscommissie over de werkloosheid. 1909 - 1911

1. ADJUNCT-SECRETARIS VAN DE STAATSCOMMISSIE OVER DE WERKLOOSHEID. 1909 1911
101

Stukken betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
december 1909 - juli 1911

1 omslag

2. Lid van het hoofdbestuur der Nederlandsche Anti-Oorlogsraad en de Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede. 1916 - 1929

2. LID VAN HET HOOFDBESTUUR DER NEDERLANDSCHE ANTI-OORLOGSRAAD EN DE
VEREENIGING VOOR VOLKERENBOND EN VREDE. 1916 - 1929
102

Ingekomen stukken van de Nederlandsche Anti-Oorlogsraad, de Algemeene
Nederlandsche Bond Vrede door Recht en de Vereeniging voor Volkerenbond en
Vrede.
februari 1916 - oktober 1924 en z.d.
1 omslag

103

"Neutral Europe and the League of Nations", brochure van dr. B. de Jong van Beek
en Donk, secretaris van de Nederlandsche Anti-Oorlogsraad.
april 1917
1 katern

104

Tekst van een nota aan de besturen en leden der afdelingen van de Algemeene
Nederlandsche Bond Vrede door Recht, ter aanvulling van punt 13 der agenda voor
de algemene vergadering te Utrecht op 3 november 1917, met bijlage.
oktober 1917
1 katern

105

Ingekomen statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor
Volkerenbond en Vrede.
1919

1 katern

Brochure van Karl Kautsky "Hoe de oorlog ontstond".
1919

1 deeltje

106
107

Ingekomen circulaire van H. Haverkamp met uiteenzettingen over de antioorlogbeweging, en twee brochures van hem over hetzelfde onderwerp.
juni 1923 - mei 1927
3 katernen

108

Brochure "Bezuiniging, vlootwet en moraliteit" van prof.dr. D. van Emden.
oktober 1923
1 katern

109

Exemplaar van het rapport over het vraagstuk van nationale ontwapening van de
gemengde commissie ter bestudering van het ontwapeningsvraagstuk uit het
Genootschap voor zedelijke volkspolitiek en de Vereeniging voor Volkenbond en
Vrede.
1924
1 katern
Veraart was lid van de gemengde commissie
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110

Brochure met de tekst van de vredesnota van paus Benedictus XV, 1 augustus 1917,
ingeleid door pastoor J.M. Keulers, met bijdragen van A.Th. Bart en Ko de Haan.
oktober 1925
1 katern

111

Brochures van en over prof.dr. D. van Embden en diens stellingname tegen het
gebruik van gifgas in de oorlog.
1925 - 1930 en z.d.
1 omslag

112

Brochure met de tekst van een rede, gehouden door prof.mr.dr. J.A. François in de
vergadering van de Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap op 20
november 1925 te 's Gravenhage over "De militaire positie van Nederland in
verband met den Volkenbond".
januari 1926
1 katern

113

Brochure van jhr. R. Groeninx van Zoelen getiteld "Nederland en de Volkenbond".
oktober 1926
1 katern

114

Brochure van mr. W.H.A. Elink Schuurman "Recht door vrede. Een ontwapening
rondom 's Gravenhage, zetel van het Permanent Hof van Internationale Justitie",
met aanbiedingsbrief van de schrijver.
1926
1 katern

115

Brochures over dienstweigering, dienstplicht en gewetensbezwaren van A.
Testanto, G.J. Heering en J.W. Albarda.
1927 en z.d.
1 omslag

116

Brochure van Veraart "Een bijdrage tot het militaire vraagstuk".
1928

117

Rapport over "Arbitrage; veiligheid; ontwapening", uitgebracht door de Commissie
ter bestudeering van de Nederlandsche buitenlandsche politiek, benoemd door het
hoofdbestuur van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede.
1929
1 deeltje

118

Ingekomen brochure met uitspraken van de president der Verenigde Staten
Woodrow Wilson over de Volkenbond.
z.d.
1 katern

3. Lid van de Hoge Raad van Arbeid. 1920 - 1940

1 katern

3. LID VAN DE HOGE RAAD VAN ARBEID. 1920 - 1940
De inventarisnummers 119, 121-122, 129-135, 137, 139-143, 145-146, 148, 152, 153, 155-162, 164-165,
167-170 zijn toegevoegd aan het archief van de Hoge Raad van Arbeid, zie de toelichting in de
inventaris, code 2.15.29. De nummers 120, 128 en 136 en 163 zijn niet volledig.
Algemeen

Algemeen
119

Jaarverslagen.
1920 - 1937

120

Notulen van vergaderingen.
februari 1920 - januari 1940

1 omslag
1 pak
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121
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Teksten van uitgebrachte adviezen.
mei 1920 - juli 1932

1 omslag

afzonderlijke dossiers zijn verwerkt in de inventarisnummers 137, 135, 142, 139, 136, 146, 129, 140, 143,
148

122

Brochures betreffende de instelling en het functioneren van de Hoge Raad van
Arbeid.
juni 1920 - februari 1929
3 deeltjes

123

Ingekomen rapporten van de 8e t/m 10e gedelegeerdenvergadering van de
Internationale Vereeniging voor de wettelijke bescherming der arbeiders, met
jaarverslagen van de vereniging en het Internationales Arbeitsamt.
1920 - 1922
1 omslag

124

Ingekomen rapporten en verslagen van de Nederlandsche Vereeniging voor
wettelijke bescherming der arbeiders.
1920 - 1921 en z.d.
1 omslag

125

Beknopte verslagen van de 4e, 8e, 9e t/m 12e en de 14e Internationale
Arbeidsconferenties te Genève, samengesteld door de secretaris van de
Nederlandse delegatie en N.N. en een overdruk uit Vragen des Tijds van een artikel
van H.Ch.G.J. van der Mandere over de internationale arbeidsorganisatie.
1922 - 1930
1 omslag
het verslag van de 14e conferentie in het Frans en Engels

126

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven.
april 1923 - maart 1938 en z.d.

127

Brochure "Om waarheid en recht, aanval, verweer en repliek betreffende de
verhoudingen tusschen R.K. werkgevers en arbeiders en R.K. organisaties van
werkgevers en arbeiders, speciaal in het Zuiden van het land", uitgegeven door het
R.K. Werkliedenverbond in Nederland, met aanbiedingsbrief.
april 1927
1 deeltje en 1 stuk

128

Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van Veraart en anderen tot
lid van de Raad en van commissies.
juli 1928 - maart 1940
1 omslag

129

Stukken betreffende het voorontwerp van wet houdende bepalingen tot
beveiliging bij de arbeid in het algemeen en bij het verblijven in fabrieken of
werkplaatsen in het bijzonder.
oktober 1928 - december 1929 en z.d.
1 omslag

130

Stukken betreffende het voorontwerp van een bedrijfsradenwet.
november 1930 - mei 1931

1 omslag

1 omslag

zie ook inventarisnummer 121

131
132

Advies van de Raad inzake de verkoop en het vervoer van brood.
januari - maart 1932 en z.d.

1 omslag

Ingekomen nota van J.B.M. Coebergh over de arbeid in apotheken gedurende
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zondagen, avonden en nachten, met bijlagen.
mei 1932
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1 omslag

zie ook inventarisnummer 121

133

Convocaties voor vergaderingen van de Raad.
juni 1932 - april 1940

134

Ingekomen stukken betreffende de ventarbeid van minderjarige jongens in
kioskondernemingen.
oktober 1932 - januari 1933
1 omslag

135

Stukken betreffende het voorontwerp van wet houdende wettelijke regelingen
inzake het erkennen en subsidiëren van verenigingen voor werklozenkassen en de
instelling van een crisiswerkloosheidsfonds.
september - december 1933
1 omslag

136

Stukken betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de Arbeidswet
1919, met brochures over deze wet.
1919 - januari 1940 en z.d.
1 omslag

138

"Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de arbeidsinspectie
gesteld werd onder leiding van den directeur-generaal van den arbeid, 1 september
1909 - 1 september 1934", 1934
1 deel

139

Stukken betreffende het voorontwerp van een algemene maatregel van bestuur
inzake de Huisarbeidswet 1933, april (1935) en z.d.
1 omslag

140

Stukken betreffende het voorontwerp van wet houdende beperkende bepalingen
inzake arbeid van gehuwde vrouwen.
augustus 1935 - maart 1938 en z.d.
1 omslag

141

Briefwisseling betreffende het toekennen van vacatiegeld aan leden van de Raad.
augustus - december 1935
1 omslag

142

Stukken betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de Ziektewet.
Ongevallenwet 1921 en Land - en tuinbouwongevallenwet 1922, december 1935 maart 1937 en z.d.
1 omslag

143

Stukken betreffende een door de Raad geëntameerd onderzoek naar de "blijvende
werkeloosheid" in Nederland.
februari 1936 - maart 1937
1 omslag

144

Gedrukte exemplaren van landelijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de
bouwbedrijven.
1936 - 1939
1 omslag

145

Ingekomen nota over "De vruchtbaarheid van het Nederlandsche volk" opgesteld
door het Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling Bevolkingsstatistiek, met
aanbiedingsbrief.
februari 1937
2 stukken

1 omslag
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146

Stukken betreffende het voorontwerp van wet Rusttijdenbesluit voor volwassen
koffiehuis - en hotelpersoneel.
mei 1937 en z.d.
1 omslag

147

Overdruk uit de Sociale Verzekeringsgids van een artikel van mr.dr. J. van Bruggen
over "het begrip "uitvoering" in de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden
van Arbeid".
december 1937
1 katern

148

Stukken betreffende een voorontwerp voor een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Wet inzake de verdeling van de beschikbare
arbeid 1937, maart 1938 - januari 1939 en z.d.
1 omslag

149

Overdruk uit het jaarboek van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
van een artikel van W.H. Posthumus - Van der Goot over "Onderzoek naar den
arbeid der gehuwde vrouw in Nederland".
1938
1 deeltje

150

Ingekomen tekst van een door de directeur-generaal van de Arbeid gehouden rede
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Arbeidsinspectie, met
aanbiedingsbrief.
maart 1940
2 stukken

151

Gedrukt advies inzake het voorontwerp van wet vakantie met behoud van loon.
april 1940
1 stuk

152

Lijst van adviezen, uitgebracht door de Raad in de periode 1920 - 1932 en z.d.
1 stuk

Commissies

Commissies
153

Notulen van vergaderingen van de "Commissie voor bedrijfsorganisatie uit de Hoge
Raad van Arbeid".
maart 1920 - juli 1921
1 omslag

154

Tekst met de arbitrale uitspraak in het geschil over de loonovereenkomst tussen de
werkgevers - en werknemersbonden in het Noordelijk Westerkwartier van
Groningen, opgesteld door de voorzitter van de Arbitragecommissie C. Zaalberg.
juli 1921
1stuk

155

Overzicht betreffende het in werking treden van collectieve
arbeidsovereenkomsten, ontleend aan gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
1937 - 1940
1 omslag

156-160

Stukken betreffende de verbindendverklaring van diverse collectieve
arbeidsovereenkomsten.
juni 1937 - april 1940 en z.d.
5 omslagen
156
voor de steenindustrie. juni 1937 - maart 1938 en z.d.
157
voor de bouwbedrijven. december 1937 - april 1940 en z.d.
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160
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voor het schildersbedrijf. april 1938 - april 1940 en z.d.
voor de sigarenindustrie. december 1939 - maart 1940
voor de bakkers te Amsterdam. april 1940

161

Stukken betreffende de benoeming van leden voor de commissie en subcommissie
van advies voor de verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten in
diverse industrieën.
oktober 1937 - april 1940
1 omslag

162

Notulen van vergaderingen van de commissie van advies tot verbindendverklaring
van collectieve arbeidsovereenkomsten.
december 1937 - april 1940
1 omslag

163

Ingekomen brieven bij Veraart in zijn hoedanigheid van lid van de commissie van
advies inzake het verbindend of onverbindend verklaren van collectieve
arbeidsovereenkomsten.
maart 1938 - oktober 1939
1 omslag

164

Reglementen voor de commissie van advies tot het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten.
juli 1938 - december 1939
2 stukken

165

Tekst van een advies van mr. M.G. Levenbach getiteld "Kunnen bepalingen van een
collectieve arbeidsovereenkomst algemeen bindend worden verklaard, indien het
volledig in werking treden van de contractueele binding voor de wettelijk vereischte
meerderheid juist afhankelijk is van het algemeen bindend verklaard zijn?', met
aanbiedingsbrief.
oktober 1938
2 stukken

166

Aflevering van het Tijdschrift voor Arbeidsrecht, gewijd aan rechterlijke beslissingen
inzake de Wet op de arbeidsovereenkomst.
oktober 1938
1 stuk

167

Convocaties voor vergaderingen van de commissie van advies tot
verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten.
november 1938 - april 1940

1 omslag

168

Afschrift van een brief van het bestuur der Rijksverzekeringsbank aan het
secretariaat van de Hoge Raad van Arbeid betreffende de verbindendverklaring van
een collectieve arbeidsovereenkomst voor het stukadoorsbedrijf.
september 1939
1 stuk

169

Afschrift van een brief met bijlagen van de minister van Sociale Zaken aan de
voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid betreffende de verbindendverklaring van
een collectieve arbeidsovereenkomst voor de lederindustrie.
april 1940
1 omslag

170

Ingekomen nota "inzake de mogelijkheid van verbindendverklaring van bepalingen
van C.A.O. en terzake van de rechtspraak", met bijlagen.
z.d.
2 stukken
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4. Lid en bestuurslid van het Verbond voor Roomsch - Katholieke Kiesvereenigingen en de Roomsch - Katholieke Staatspartij. 1922 - 1933, 1939 - 1940

4. LID EN BESTUURSLID VAN HET VERBOND VOOR ROOMSCH - KATHOLIEKE
KIESVEREENIGINGEN EN DE ROOMSCH - KATHOLIEKE STAATSPARTIJ. 1922 - 1933, 1939 1940
171

Stukken betreffende een door Veraart georganiseerde conferentie ter bespreking
van democratische hervormingen binnen de partij.
april 1922
1 omslag

172

Stukken, ingekomen bij en opgemaakt door Veraart als lid van de
Reorganisatiecommissie van de partij.
juli 1924 - juni 1926 en z.d.

173

1 omslag

Brieven en andere stukken, ingekomen bij Veraart als voorzitter van het
hoofdbestuur van het verbond St. Michaël, en minuten van uitgegane brieven.
oktober 1924 - november 1927 en z.d.
1 omslag
het verbond St. Michaël was een discussiegroep binnen het Verbond van Roomsch - Katholieke
Kiesvereenigingen.

174

(Ontwerp)teksten van het beginselprogram en het program van toepassing der
beginselen van het verbond St. Michaël.
(1924)
2 stukken

175

Tekst van een samenvatting van de door Veraart gehouden inleiding bij de
oprichting van het verbond St. Michaël.
(1924)

1 stuk

176

Ingekomen brochures van de Vrijheidsbond, de Vrijzinnig Democratische Bond, de
Christelijk Historische Unie, de Antirevolutionaire Partij en de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, met statuten en reglementen.
1924 - 1925 en z.d.
1 omslag

177

Brochure "Het program van actie der R.K. Staatspartij voor 1925 zooals het
hoofdbestuur van het verbond St. Michaël zich dat voorstelt", toegelicht door
Veraart, met krantenknipsel uit De Maasbode.
1925
2 stukken

178

Knipsels uit kranten en periodieken met artikelen (waarvan enkele van Veraart)
over de reorganisatie van de partij.
februari 1925 - oktober 1927
1 omslag

179

Brochure "I Rentelooze staatsleeningen; II De Maatschappijvorm. Beschouwingen
naar aanleiding van het studieprogram van den Roomsch - Kath. Democratischen
Bond St. Michaël", uitgegeven door het hoofdbestuur van de Algemeene R.K.
Werkgeversvereeniging.
juli 1925
1 katern

180

Drie brochures over de defensie en het sociaal beleid van minister Aalberse,
uitgegeven in overleg met het partijbestuur voor de verkiezingen van 1925, 1925
1 omslag

181

Gedrukte tekst van een rede "Voortzetten onze christelijke politiek", uitgesproken
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door mr. A. baron van Wijnbergen tijdens een vergadering van de algemene bond
van R.K. kieskringorganisaties.
1925
1 katern
182

Brochure van P.J.L.M. Goulmy getiteld "Naar een rechts bewind! Waarom en hoe?",
(1925)
1 katern

183

Brochures met ontwerp - en actieprogramma's en reglementen van de Roomsch Katholieke Staatspartij, de Algemeene Bond van Roomsch - Katholieke
Rijkskieskringorganisaties en de R.K. Kiesvereenigingen.
1925 - 1929 en z.d
1 omslag.

184

Stukken betreffende vergaderingen van de partijraad.
1926 - 1933

1 omslag

zie voor verkiezingsaangelegenheden ook inventarisnummer 224

185

Stukken, ingekomen bij en opgemaakt door Veraart als lid van het Dagelijks
Bestuur van de partij.
juli 1926 - maart 1929 en z.d.
1 omslag

186

Ingekomen circulaires van het partijbestuur en agenda's voor te houden
bestuursvergaderingen, met bijlagen.
november 1926 - maart 1929

187

Brochure van Veraart over "De reorganisatie tot R.K. Staatspartij".
1927

1 omslag
1 katern

188

Ingekomen circulaires gericht tot de katholieken, met een oproep tot het bijwonen
van vergaderingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 1927, (1927)
1 omslag

189

Stukken betreffende de publicatie van Veraarts artikel over de R.K. partij in
Nederland in het Franstalige tijdschrift "Politique".
februari - oktober 1927
1 omslag

190

Afleveringen van het tijdschrift De Roomsche Moderaat, orgaan van de RoomschKatholieke Volkspartij in Nederland.
maart - april 1927
3 deeltjes

191

Gedrukt verslag van de Commissie belast met het ontwerpen van een
kiesreglement als bedoeld in art. 22 van het reglement van de partij, met
aanbiedingsbrief.
maart 1927
1 katern en 1 stuk

192

Gedrukte tekst van een rede "Een tijdig woord aan onze katholieke arbeiders en
arbeidersvrienden" uitgesproken door dr. H.A. Poels tijdens een demonstratief
congres van het R.K. Werkliedenverbond.
juli 1927
1 katern

193

Twee brochures met preadviezen van Veraart en anderen over het belasting - en
het militaire vraagstuk, uitgebracht aan de partijraad.
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november 1927 - november 1929

27
2 deeltjes

194

Stukken betreffende Veraarts activiteiten als lid, later voorzitter van de Club ter
bestudeering der Katholiek - Democratische beginselen "Rijkskieskringorganisatie
's- Gravenhage".
december 1927 - januari 1933
1 omslag

195

Stukken betreffende de doelstellingen en de activiteiten van het Dr.
Schaepmanfonds, stichting tot oprichting en instandhouding van een partijbureau
der R.K. Staatspartij.
december 1927 - 1928
1 omslag

196

Tekst van een door Veraart gehouden redevoering tijdens een bijeenkomst van de
Centrale Raad der Roomsch - Katholieke Kiesvereeniging "Rijkskieskring 's
Gravenhage".
april 1928
1 stuk

197

Tekst van een samenvatting van een door Veraart tijdens een vergadering der
Roomsch - Katholieke Rijkskieskring 's Gravenhage gehouden redevoering over
"Bemoeiïngen van den wetgever in de naaste toekomst met het sociaal economisch vraagstuk".
mei 1928
1 stuk
Ontbreekt
Zoekgeraakt tussen 1977 en 2003

198

Rapporten over de Roomsch - Katholieke Staatspartij en de Schweizerische
Konservative Volkspartei, uitgebracht op het 4e internationale congres van Christen
- Democratische partijen te 's Hertogenbosch, met programmaboekje van het
congres.
juli 1928
3 stukken

199

Brochure van Veraart "Denkbeelden voor een democratisch program der R.K.
Staatspartij".
1928
1 katern

200

Afleveringen van het Bulletin trimestriel, uitgegeven door het Secrétariat
international des partis démocratiques d'inspiration chrétienne.
april 1929 - februari 1931

1 omslag

201

Politieke vlugschriften over de partij van C.D. Wesseling.
januari - april 1930

2 katernen

202

Twee afleveringen van het partijblad De R.K. Staatspartij.
april - mei 1932

2 katernen

203

Brochure van Veraart over "Crisis en regeeringsbeleid".
1932

204

Ingekomen brieven van de secretaris van de RK Staatspartij afdeling Kerkrade over
een door Veraart te houden spreekbeurt over publiekrechtelijke bedrijfs - en
beroepsorganisatie.
augustus - oktober 1939
1 omslag

1 katern
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205

Gedrukte brief van Vrijman aan de leden van de R.K. Tweede Kamerfractie met
overdrukken van artikelen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het tijdschrift
Studiën over zijn zaak.
1939
3 stukken

206

Circulaire van het verbond St. Michaël van clubs tot bevordering der katholiek democratische gedachte in de R.K. Staatspartij, mede ondertekend door Veraart.
z.d.
1 stuk

5. Lid van het Comité voor Nationale Ontwapening. 1924

5. LID VAN HET COMITÉ VOOR NATIONALE ONTWAPENING. 1924
207

208

209

Ingekomen en minuten van uitgegane brieven met bijlagen over het
ontwapeningsvraagstuk.
oktober 1923 - oktober 1924

1 omslag

Overdrukken van artikelen uit tijdschriften en brochures over nationale
ontwapening en de ontwapeningswet.
1924 - 1925

1 omslag

Krantenartikelen van Veraart over zijn standpunt ten aanzien van ontwapening,
gepubliceerd in De Tijd.
maart - april 1924
1 omslag

6. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1925 - 1929

6. LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. 1925 - 1929
210

"Een opwekkend woord voor de aanstaande verkiezingen", brochure van Jan van
Pas.
1925
1 katern

211

Ingekomen lijst van katholieke Tweede Kamerleden in het zittingsjaar 1925 - 1926
en van de onderwerpen waarmee deze leden zich in dat zittingsjaar moesten
bezighouden.
1925
1 stuk

212

Concepten van redevoeringen die Veraart in de Tweede Kamer wilde houden
tijdens de Algemene Beschouwingen, fragmenten (1925-1926)
1 omslag
deze redevoeringen zijn niet uitgesproken.

213

Stukken betreffende het door het Tweede Kamerlid K. ter Laan c.s. gedane
"voorstel ontwapeningswet".
maart 1925 - maart 1927
1 omslag

214

Stukken betreffende de wijziging van artikel 88 der Arbeidswet 1919 inzake arbeid
van minderjarige jongens.
mei 1925 - maart 1928
1 omslag

215

Ingekomen brieven en telegrammen naar aanleiding van zijn benoeming tot lid van
de Tweede kamer.
juli 1925 en z.d.
1 omslag
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216

"Om de democratie. Systematisch overzicht der parlementaire gebeurtenissen ten
dienste der Vrijzinnig-Democratische propaganda", deel II 1922 - 1925, van P.J. Oud.
1925
1 deel

217

Gedrukte teksten in brochurevorm van Veraarts preadvies over "Het
belastingvraagstuk als actueel probleem in Nederland", van zijn rede uitgesproken
bij de algemene beschouwingen over het wetsontwerp tot herziening van de
verdedigingsbelasting II, en een fragment van de tekst van een door prof. A. van
Gijn gehouden rede bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de
successiewet.
1926
1 katern

218

Brochures betreffende het wetsontwerp tot samenvoeging van de departementen
van oorlog en marine tot een departement van defensie.
januari 1926 - mei 1927
1 omslag

219

Aflevering van het Nederlands Juristenblad met een artikel van mr. C.W. de Vries
over het gezantschap bij de paus.
januari 1926
1 katern

220

Gedrukt "Rapport der commissie ter bestudeering van het handelsonderwijs voor
winkelbedienden" met aanbiedingsbrief en motie van de Federatie van handels- en
kantoorbediendenvereenigingen in Nederland
3 stukken

221

Ingekomen gedrukte verslagen van zittingen van de Raad en de Vergadering van de
Volkenbond, overgelegd door de minister van Buitenlandse Zaken aan de beide
Kamers der Staten-Generaal.
december 1926 - november 1928
1 omslag

222

Ingekomen brochure "Het Haags conservatorium in woord en beeld" met
aanbiedingsbrief.
september 1927
2 stukken

223

Bladzijden uit de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met de
tekst van door Veraart uitgesproken redevoeringen.
oktober - december 1927
1 omslag

224

Stukken betreffende de kandidaatstelling van leden der Roomsch-Katholieke
Staatspartij - in het bijzonder Veraart - voor de Tweede Kamerverkiezingen van
1929, november 1928 - mei 1929
1 omslag

225

Ingekomen motie van de Roomsch- Katholieke Kiesvereeniging Ter Apel, bestemd
voor de tot de Roomsch-Katholieke Staatspartij behorende leden der StatenGeneraal, inzake de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.
z.d.
1 stuk

7. Lid van de Nederlandse groep der Interparlementaire Unie. 1926 - 1928

7. LID VAN DE NEDERLANDSE GROEP DER INTERPARLEMENTAIRE UNIE. 1926 - 1928
226

"L"Union interparlementaire, son oeuvre et son organisation", brochure uitgegeven
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door het Bureau Interparlementaire.
1922
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1 katern

227

Stukken betreffende doelstelling en activiteiten van de Nederlandse groep van de
Unie.
maart 1923 - juni 1928
1 omslag

228

Exemplaar van het Bulletin Interparlementaire, officieel orgaan van het Bureau der
Union Interparlementaire.
november - december 1925
1 katern

229

Ingekomen circulaires van de Union Interparlementaire.
mei 1926

2 stukken

8. Voorzitter van de Katholiek - Democratische Bond, voorzitter en lid van de Katholiek - Democratische Partij. 1933 - 1939

8. VOORZITTER VAN DE KATHOLIEK - DEMOCRATISCHE BOND, VOORZITTER EN LID VAN
DE KATHOLIEK - DEMOCRATISCHE PARTIJ. 1933 - 1939
230

Stukken betreffende de oprichting van de Katholiek - Democratische Bond / Partij.
januari - juli 1933 en z.d.
1 omslag

231

Stukken betreffende de partijadministratie van de Katholiek - Democratische Bond.
januari - maart 1933 en z.d.
1 omslag

232

Samenvatting van de door Veraart gehouden rede tijdens het oprichtingscongres
van de Katholiek - Democratische Bond.
januari 1933
1 stuk

233-235

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven
betreffende partijaangelegenheden.
januari 1933 - december 1939
1 pak en 2 omslagen
233
januari - december 1933
234
januari - december 1934
235
januari - februari 1935
de stukken over de periode maart 1935 - december 1939 zijn tussen 1977 en 2003
zoekgeraakt

236

Strooibiljet met aankondiging van een door F.E. Evers te houden redevoering over
de financiële paragraaf van het crisisprogramma van de Katholiek - Democratische
Bond en een samenvatting van zijn rede.
februari 1933
2 stukken

237

Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur van de Katholiek - Democratische
Bond.
februari - mei 1933
1 omslag

238

Aflevering van het blad "In De Branding".
maart 1933

1 stuk

239

Circulaires van de Propagandaclub van de Katholiek - Democratische Bond.
maart - april 1933
1 omslag

240

Fragmenten van teksten en samenvattingen van door Veraart gehouden
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redevoeringen op partijbijeenkomsten.
april 1933 - (april 1935) en z.d.

1 omslag

241

Brochure getiteld "Prof. Veraart's crisis-program", uitgegeven door de R.K.
Volkspartij, met een inleiding van C.D. Wesseling.
augustus 1933
1 katern

242

Concepten van het program van actie en het crisisprogram.
(1933)

243

Exemplaren van verkiezingskranten van de Katholiek - Democratische Bond.
(1933)
3 stukken

244

Verkiezingspamfletten van SDAP, RKSP, ARP.
1933

245

Tekst van een verkiezingsrede van Jos Wenders, met een oproep om op Veraart te
stemmen.
(1933)
1 stuk

246

Strooi- en aanplakbiljetten met de oproep om op Veraart te stemmen.
1933

1 omslag

1 omslag

1 omslag

247

Gedrukt partijboekje van de Katholiek - Democratische Partij.
(1933)

248

Tekst van de door Veraart gehouden rede bij de oprichting van de Katholiek Democratische Partij.
september 1933
2 stukken

249

Convocaties voor vergaderingen van het (dagelijks) bestuur van de partij, met
vergaderstukken.
september 1933 - april 1935 en z.d.
1 omslag

250

Aanplakbiljetten met aankondiging van door Veraart te houden spreekbeurten.
november 1933 - april 1935 en z.d.
1 omslag

251

Brochures van C.D. Wesseling getiteld resp. "Achter de coulissen der Roomse pers",
en "Het ministerie - Colijn, sociaal wanbeleid".
1934
2 katernen

252

Programmaboekje van de propaganda feestvergadering van de Katholiek Democratische Partij, gehouden te Rotterdam op 13 oktober 1934, met een
voorwoord van Veraart.
oktober 1934
1 katern

253

Strooibiljetten, verspreid door de Katholiek - Democratische Partij in verband met
de Provinciale Statenverkiezingen van 1935, 1935
1 omslag

254

Circulaires van het partijbureau en de afdeling 's Gravenhage van de Katholiek Democratische Partij aan de partijgenoten inzake activiteiten voor de Provinciale

1 katern

32
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Statenverkiezingen van 1935, maart 1935 en z.d.
1 omslag
255

Brochure "Soda op vlekken, over de Katholieke Staatspartij en haar geschiedenis",
uitgegeven door de Roomsch - Katholieke Staatspartij.
april 1936
1 katern

256

Ingekomen brochure van Jac. A. Velthuizen en M.W. van Vugt getiteld "Vreest men
de waarheid? De katholieke democratie in gevaar door onzuiverheid en streberei in
de K.D.P.", met aanbiedingsbrief.
augustus 1936
2 stukken

257

Gedrukt exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederl.
R.K. Volksbond, afdeling 's Gravenhage.
z.d.
1 katern

258-262

Stukken betreffende afdelingen van de Katholiek - Democratische Partij.
1933 - november 1935
5 omslagen
258
Concept van het huishoudelijk reglement van de afdeling 's
Gravenhage. 1933
259
Convocaties voor leden van de partijafdeling 's Gravenhage. februari
1933 - 1939
260
Strooibiljet met aankondiging van een door pater Henricus voor de
afdeling 's Gravenhage te houden spreekbeurt over "Naar aanleiding
van het Italiaans - Abessijns conflict. november 1935
261
Convocaties voor bijeenkomsten van de afdeling Rijswijk. maart april 1933
262
Conceptconvocatie van de afdeling Amsterdam met aankondiging
van een door Veraart te houden rede "Waarom een Katholiek Democratische Bond is opgericht". maart 1933

B Activiteiten op sociaal - economisch gebied

B ACTIVITEITEN OP SOCIAAL - ECONOMISCH GEBIED
1. Adviseur en vertrouwensman van de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen. 1910 - 1918

1. ADVISEUR EN VERTROUWENSMAN VAN DE NEDERLANDSCHE BOND VAN
BOEKDRUKKERIJEN. 1910 - 1918
263

"Het boek voor den Middenstand" (Rotterdam 1911) met een artikel van Veraart
over "Het bedrijf van den boekdrukker op nieuwe banen"
1 deel

264

Ingekomen brieven en minuut van een uitgegane brief.
januari 1911 - december 1918

1 omslag

265

Stukken betreffende zijn benoeming en aftreden als vertrouwensman.
februari 1913 - december 1918

1 omslag

266

267

Aflevering van het Grafisch Weekblad, orgaan van den Algemeenen
Nederlandschen Typografenbond.
juni 1914

1 katern

Twee afleveringen van het Weekblad voor de Grafische vakken, met artikelen van F.
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Wierdels over vertrouwensman Veraart.
augustus 1916

33

2 katernen

268

Gedrukt exemplaar van de collectieve arbeidsovereenkomst in de typografie in
Nederland.
december 1916
1 katern

269

Overdruk uit het tijdschrift De Economist van een artikel van D. van Blom over "De
collectieve arbeidsovereenkomst in het drukkersbedrijf".
1917
1 katern

270

Gedrukt preadvies van Veraart getiteld "Welke zijn de meest doeltreffende
middelen om werkstaking en uitsluiting in de nijverheid te voorkomen".
1917
1 katern

271

Brochure van Hyacinth Hermans, redacteur van De Maasbode, over "De industrie
van het moderne dagblad".
(1917)
1 katern

272

Stukken betreffende vergaderingen van de Nederlandsche Bond van
Boekdrukkerijen, de Roomsch - Katholieke Vereeniging van Nederlandsche
Drukkerspatroons, de Bond van Christelijke Drukkerspatroons in Nederland, met
aantekeningen van Veraart.
september - november 1918
1 omslag

273

Aflevering van het Jeugdorgaan voor de adspirantleden van den Nederlandschen
Christelijken Grafischen Bond.
september - oktober 1918
1 stuk

274

Aflevering van De Schakel, orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van chefs in
het grafisch bedrijf, met een artikel over het aftreden van Veraart als
vertrouwensman.
oktober 1918
1 katern

275

Ingekomen exemplaar van het blad Magnus, orgaan van de Nederlandsche Bond
van Boekbinderspatroons.
januari 1919
1 katern

276

Herinneringsnummer van het weekblad Graficus en fragmenten van andere
afleveringen van dit blad met bijdragen van Veraart over organisatie en vrije
concurrentie.
mei 1927 - maart 1929
1 omslag

277

Herdenkingsnummer van Het Drukkersweekblad, uitgegeven ter gelegenheid van
het 20-jarig jubileum van de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen, met een
artikel van Veraart "Iets over mijn economische politiek in het
boekdrukkersbedrijf".
november 1929
1 katern
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2. Adviseur van het Federatiebestuur van de Nederlandsche Roomsch - Katholieke Middenstandsbond en directeur van het Nationaal Hanzebureau. 1918 - 1924

2. ADVISEUR VAN HET FEDERATIEBESTUUR VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH KATHOLIEKE MIDDENSTANDSBOND EN DIRECTEUR VAN HET NATIONAAL
HANZEBUREAU. 1918 - 1924
Algemeen

Algemeen
278

Concept van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de bond en
conceptstatuten voor organisaties die bij de bond waren aangesloten.
1918 en z.d.
1 omslag

279

Ingekomen brieven met bijlagen en minuten van uitgegane brieven.
januari 1918 - juli 1924

280

Stukken betreffende een audiëntie van de bond bij de minister van Arbeid, P.J.M.
Aalberse.
december 1918 - januari 1919
1 omslag

281

Ingekomen rapport van de voorlopige commissie inzake het onderzoek naar de
vraag of winkeliers woekerwinsten maken, met naschrift van een commissie,
samengesteld uit leden van enkele middenstandsverenigingen.
(1919)
1 katern

282

Stukken betreffende de door de bond gevoerde propaganda acties.
1919 - 1920

283-295

Notulen van vergaderingen, met convocaties.
januari 1919 - december 1920
10 omslagen en 5 stukken
283
Convocaties voor vergaderingen van het Federatiebestuur van de
bond. januari - september 1920, 1 omslag
284
Notulen van vergaderingen van het Federatiebestuur van de bond.
juli 1919 - augustus 1920, 1 omslag
285
Convocaties voor vergaderingen van het Centraal Bestuur van de
bond. februari 1919 - december 1920, 1 omslag
286
Notulen van vergaderingen van het Centraal bestuur van de bond.
november 1919 - november 1920, 1 omslag
287
Convocaties voor vergaderingen van het College van directeuren van
de bond. april 1919 - november 1920, 1 omslag
288
Notulen van vergaderingen van het College van directeuren van de
bond. september 1919 - augustus 1920, 1 omslag
289
Convocaties voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de
bond. mei 1919 - november 1920, 1 omslag
290
Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de bond.
september - november 1920, 1 omslag
291
Convocaties voor vergaderingen van de (gecombineerde)
contactcommissie van de bond. oktober 1919 - oktober 1920, 1
omslag
292
Notulen van vergaderingen der (gecombineerde) contactcommissie
van de bond. oktober 1919 - juli 1920, 1 omslag
293
Convocaties voor de vergadering van het Federatiebestuur van de
bond met het hoofdbestuur der drie nationale middenstandsbonden

1 omslag

1 omslag
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294
295

35

en middenstandsadviseurs. november 1919, 1 stuk
Convocatie voor een vergadering van het Centraal Bestuur van de
bond met drie niet met name genoemde organisaties. november
1919, 1 stuk
Verslagen, opgemaakt naar aanleiding van vergaderingen tussen de
bond en andere vakorganisaties. maart 1920 en z.d., 3 stukken

296

Stukken betreffende een door Veraart voor het 3e Rooms - Katholieke
Middenstandscongres uitgebrachte preadvies over "De middenstand en de
economische bedrijfsorganisatie", en de behandeling daarvan door een
studiecommissie van dit congres.
augustus 1919 - januari (1920)
1 omslag

297

Tekst van een oproep aan de besturen van alle in Nederland gevestigde
middenstandsverenigingen, afkomstig van de Nederlandse middenstandsbonden,
met bijgevoegd een conceptregeling voor het oprichten van Federatieve
Middenstands - Crisiscommissies en Raden van Beroep voor verbruikers.
september 1919
1 stuk

298

Ingekomen agenda van het in september 1919 in Den Haag gehouden congres van
de Christelijke Middenstandsbond in Nederland en toegangsbewijs voor een
feestavond.
september 1919
2 stukken

299

Tekst van een conceptrapport inzake de Vereeniging der hoogere standen,
uitgebracht door een commissie, ingesteld tijdens de op 1 juli 1920 gehouden
algemene vergadering van de Algemeene Roomsch - Katholieke
Werkgeversvereeniging.
augustus 1920
1 stuk

300

Stukken betreffende de benoeming van Veraart als adviseur bij het
Federatiebestuur van de bond.
november - december 1920

1 omslag

301

Programmaboek van de 8e sociale week, georganiseerd door de Katholieke Sociale
Actie in Utrecht.
december 1921
1 deeltje

302

Tekst van een door de Nederlandsche Middenstandsbond gepubliceerde rede over
de Arbeidswet, uitgesproken door mr. A.C. Josephus Jitta, op het 21e Nationaal
Middenstandscongres gehouden te Amersfoort op 24 en 25 september 1924,
december 1924
1 katern

303

Teksten van twee rapporten van Veraart over de organisatie en de taak van de
bond.
z.d.
1 omslag

304

Concept van een oproep aan de Rooms - Katholieke Middenstanders van
Nederland, opgesteld door Veraart.
z.d.

1 stuk

36

305
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Tekst van een rapport van het Centraal Bureau der Katholieke Sociale Actie,
ondertekend door A. Tepe, over het onderwerp "Wie behooren tot den
middenstand?", z.d.

1 stuk

306

Tekst van een anoniem rapport, opgemaakt na afloop van het overleg tussen de
middenstandsbonden en de Landelijke Bond tot bestrijding van de duurte.
z.d.
1 stuk

307

Betalingslijsten van verenigingen, aangesloten bij de bond.
z.d.

308

1 stuk

Ingekomen statuten en huishoudelijk reglement van de Federatie van organisaties
van groothandelsbedrijven en kruidenierswaren.
z.d.
2 stukken

Hanzebureau

Hanzebureau
309

Ingekomen afleveringen van De Hanze, orgaan van De Hanze, bond van Roomsch Katholieke vereenigingen van den handeldrijvenden en industriëlen middenstand
in het bisdom Utrecht, met artikelen over Veraart.
december 1917 - december 1918
2 stukken

310

Stukken betreffende de benoeming van Veraart tot directeur van het Roomsch Katholieke Nationaal Middenstandsbureau / Nationaal Hanzebureau.
november 1918 - februari 1919 en z.d.
1 omslag

311

Concepten van arbeidsovereenkomsten inzake de benoeming van J. van der Velde
tot administrateur bij het bureau.
december 1918
4 stukken

312

Stukken betreffende de financiële middelen van het bureau.
1919 - 1920

1 omslag

313

Teksten van maandelijks verschijnende rapporten over de werkzaamheden van het
bureau, opgemaakt door de secretaris J. van der Velde.
januari 1919 - april 1920
1 omslag

314

Tekst van een voorlopige nota over knipselregistratie, opgesteld namens het
bureau door V.K. (J.H. Valckenier Kips), oktober 1919
1 stuk

315

Verslag van een vergadering van de Centrale Hanzecommissie tot bescherming der
belangen van visschers, visschersgezellen o.a. bij de droogsluiting der Zuiderzee,
december (1919)
1 stuk

316

Stukken betreffende de inwijding van het bureau in Den Haag.
januari 1920

317

3 stukken

Tekst van een overeenkomst waarbij Veraart aan de NV Hanzebank in het bisdom
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318

37

Veraart

Haarlem, gevestigd te Delft, een bedrag van �12.296,43 cedeert.
augustus 1921

1 stuk

Tekst van het "Rapport Dr. J. van Beurden inzake toelating van Naamlooze
Vennootschappen enz. als lid van de Hanze".
z.d.

1 stuk

319

Tekst van een conceptcontract betreffende samenwerking tussen de
Nederlandsche Vereeniging van Kantoor- en Boekhandelaren en de Nederlandsche
R.K. Hanzebond van Boek- en Kantoorboekhandelaren.
z.d.
1 stuk

320

Tekst van een rapport van de Zuiderzeecommissie inzake werkverschaffing en
schadevergoeding voor vissers op de Zuiderzee.
z.d.
1 stuk
zie inventarisnummer 315

Afdelingen van de Roomsch - Katholieke Middenstandsvereeniging De Hanze

Afdelingen van de Roomsch - Katholieke Middenstandsvereeniging De Hanze
321

Ingekomen agenda van een op 27 februari 1918 te houden jaarvergadering van de
Haagse afdeling van De Hanze.
1918
1 stuk

322

Ingekomen convocaties voor bestuursvergaderingen van de Haagse afdeling De
Hanze.
februari - juni 1918
1 omslag

323

Ingekomen circulaire van de Roomsch - Katholieke Middenstandsvereeniging De
Hanze in Den Haag aan de leden van deze vereniging, met aankondiging van een
door Veraart te houden rede over "Het manifest der katholieke vakbeweging".
mei 1919
1 stuk

324

Ingekomen exemplaar van een programmaboekje van de Hanzetentoonstelling,
gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan der Roomsch - Katholieke
Middenstandsvereeniging De Hanze in Den Haag, met uitnodigingen en
toegangsbewijs.
1920
1 omslag

325

Ingekomen strooibiljet met aankondiging van een door Veraart tijdens een
propagandavergadering van de afdeling Delft van De Hanze te houden rede.
januari 1919
1 stuk

326

Knipsel uit het blad Katholieke Illustratie met foto's van het jubileum der
Haarlemse Hanzevereniging.
z.d.

327

1 stuk

Fragment van een circulaire met de tekst van een door de afdeling Roosendaal van
De Hanze aangenomen motie tijdens een op 3 september 1919 gehouden algemene
vergadering.
z.d.
1 stuk

38

Veraart
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3. Voorzitter van de Roomsch - Katholieke Centrale Raad van Bedrijven. 1918 - 1924

3. VOORZITTER VAN DE ROOMSCH - KATHOLIEKE CENTRALE RAAD VAN BEDRIJVEN. 1918
- 1924
328

Ingekomen brieven met bijlagen en andere stukken en minuten van uitgegane
brieven.
april 1919 - mei 1924
1 omslag

329

Ingekomen convocaties voor bestuursvergaderingen met bijlagen.
september 1919 - mei 1924

1 omslag

330

Programmaboekje van het eerste congres van de Raad over de grondslagen der
collectieve arbeidsovereenkomst in deze tijd, gehouden op 9 en 10 juli 1919 te 's
Gravenhage onder voorzitterschap van Veraart.
juli 1919
1 katern

331

Ingekomen notulen van bestuursvergaderingen.
maart 1920 - november 1924

332-336

1 omslag

Stukken betreffende de werkzaamheden van commissies, ingesteld door de Raad.
1920 - 1924
1 stuk en 4 omslagen
332
Rapport van de commissie - (L.) van Aken, belast met het ontwerpen
van een model kindertoeslagregeling. september 1920, 1 stuk
333
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ter
bestudering van de sociale bedrijfsorganisatie (zgn.
uitbouwcommissie), oktober 1920 - juni 1921, 1 omslag
Veraart was voorzitter

334

335
336

Stukken betreffende de werkzaamheden van de rentecommissie,
belast met het formuleren van richtlijnen voor rente- en
winstmarges. oktober 1920 - februari 1923, 1 omslag
Veraart was lid

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ter
bestudering van de verhouding tussen de producerende en
distribuerende groepen. oktober 1920 - februari 1921, 1 omslag
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie - (L)
Deckers, belast met het ontwerpen van een reglement van
vakcentrales. januari - mei 1924, 1 omslag
Veraart was lid

337

Overdruk uit het tijdschrift Studiën van het artikel "Naar een nieuwe maatschappij",
van Arn. Borret.
juni 1921
1 katern

338

Tekst van een door het Roomsch - Katholieke Werkliedenverbond in Nederland
opgestelde ontwerpverklaring over het standpunt van de katholieke
arbeidersbeweging inzake bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, met
aanbiedingsbrief.
januari 1924
2 stukken

339

Tekst van een rede gebaseerd op stellingen, uitgesproken door G.W.J. van
Koeverden tijdens de algemene ledenvergadering van de Algemeene Roomsch Katholieke Landbouwbedrijfsraad te Utrecht.
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Veraart

juni 1924

39
1 stuk

340

Overdruk uit het blad De R.K. Werkgever van een artikel van L.G. Kortenhorst "Zijn
uil een valk", waarin hij Veraarts stelsel van economische bedrijfsorganisatie
bespreekt.
november 1924
1 katern

341

Gedrukte tekst van de beginselverklaring van het Roomsch - Katholieke
Werkliedenverbond in Nederland, met toelichting.
1925

342

Exemplaren van (ontwerp)statuten met toelichting.
z.d.

343

Gedrukt 5e jaarverslag van de Algemeene Roomsch - Katholieke
Landbouwbedrijfsraad over 1924, 1924

1 katern
1 omslag

1 katern

4. Lid van de Roomsch - Katholieke Sociale Studieclub. 1919 - 1929

4. LID VAN DE ROOMSCH - KATHOLIEKE SOCIALE STUDIECLUB. 1919 - 1929
344

Ingekomen convocaties voor vergaderingen met stukken, o.a. opgesteld door
Veraart.
oktober 1919 - maart 1929
1 omslag

345

Ingekomen verslagen van vergaderingen.
november 1919 - maart 1928

1 omslag

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven.
juli 1921 - mei 1929

1 omslag

346

5. Plaatsvervangend voorzitter van de Scheidsgerechten voor Spoorwegpersoneel. 1919 - 1924

5. PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN DE SCHEIDSGERECHTEN VOOR
SPOORWEGPERSONEEL. 1919 - 1924
347

Ingekomen brief van de secretaris der scheidsgerechten met de mededeling van zijn
benoeming.
mei 1919
1 stuk

348

Gedrukt "Reglement van de Nederlandsche Spoorwegen tot vaststelling van de
voorwaarden, waarop personen in dienst worden genomen, waarop zij in dienst
werkzaam zijn en waarop hunne dienstbetrekking een einde neemt", met
aantekeningen van Veraart.
1921
1 stuk

349

Ingekomen brief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en tramwegpersoneel over maatregelen, te nemen door de
scheidsgerechten bij de uitvoering van een nieuwe pensioenregeling voor
spoorwegpersoneel met een gering aantal dienstjaren.
oktober 1924
1 stuk

40

Veraart

2.21.306

6. Commissaris van de Buitenlandsche Herverzekeringsmaatschappij, later Nationale Lloyd. 1924 - 1929

6. COMMISSARIS VAN DE BUITENLANDSCHE HERVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, LATER
NATIONALE LLOYD. 1924 - 1929
350

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, met bijlagen.
januari 1924 - januari 1929

1 omslag

351

Convocatie met agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Maatschappij.
januari 1924
1 stuk

352

Tekst van een proces-verbaal van vergadering van de Maatschappij.
januari 1924

353

Ingekomen Duitstalige stukken betreffende het Düsseldorfer
Rückversicherungskonzern.
augustus 1924 - september 1925

1 stuk

1 omslag

354

Stukken met financiële gegevens over de Maatschappij.
mei 1925 - januari 1929 en z.d.

355

Ingekomen Duitstalige tekst van een contract tussen de firma Wilhelm Werhahn en
het Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland.
1925
1 stuk

356

Notulen van commissarissenvergaderingen van de Nationale Lloyd.
maart 1927 - januari 1929

357

Notulen van vergaderingen van commissarissen en directie van de Nationale Lloyd.
juni - oktober 1928
1 omslag

358

"Die Barmat-Kreditversicherung der Allgemeinen Garantiebank", brochure van H.
Wiemers.
z.d.
1 katern

359

Ingekomen circulaire van de Rheinische Volksbank Aktiengesellschaft.
z.d.

7. Voorzitter van de Raad van Beheer der Individueele Risico Onderlinge. 1925 - 1940

1 omslag

1 stuk

7. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER DER INDIVIDUEELE RISICO ONDERLINGE. 1925
- 1940
360

Exemplaren van statuten en reglementen.
1925 - 1935

361

Financiële stukken.
1925 - 1940

362

1 omslag
1 pak

Tekst van een notitie over de sociale verzekering van E.T. Buning, en een overdruk
uit de Geneeskundige Gids van zijn artikel "Arts en volk, voorontwerp ziekte- en
ongevallenwet 1925", 1925 - oktober 1926
1 stuk en 1 katern
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41

Veraart

Buning was lid van de Raad van Beheer van de IRO en directeur van de Centrale Onderlinge
Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering

363

Brochures inzake de vrijwillige ouderdomsverzekering en de ziektewet.
1925 - 1929

364

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven.
november 1926 - juni 1939
1 omslag

365

Exemplaren van reorganisatierapporten.
augustus 1930 - (1935)

366-372

Notulen van vergaderingen, met convocaties en agenda's.
1930 - 1940
7 omslagen
366
Convocaties, agenda's en notulen van vergaderingen van de
Commissie van gedelegeerden. november 1930 - juli 1934
367
Ingekomen convocaties en agenda's voor vergaderingen van de
Raad van Beheer. september 1930 - december 1939
368
Ingekomen notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer, met
aanbiedingsbrieven. februari 1931 - juni 1939
369
Ingekomen convocaties, agenda's en een verslag van de
ledenvergaderingen. juni 1933 - mei 1937
370
Ingekomen convocatie, agenda's en verslagen van vergaderingen
van het Bestuur. augustus 1935 - februari 1939
371
Ingekomen korte verslagen van vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur. december 1935 - maart 1940
372
Ingekomen agenda's voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
januari 1936 - april 1940

373

Gedrukte teksten, brochures, prospectussen met informatie over de I.R.O.,
verzekeringsvoorwaarden en tarieven.
1930 en z.d.
1 omslag

374

Convocatie voor een door Veraart in Haarlem te houden lezing getiteld "Voorziet de
verzekering tegen de kosten van dokter, apotheker, ziekenhuis enz. van de I.R.O. in
een werkelijke behoefte van den middenstand?", en een bladzijde uit de periodiek
De Polis met een samenvatting van de lezing.
januari 1932
2 stukken

375

Ingekomen circulaires van de I.R.O. - afdeling Twente.
mei 1932

3 katernen

3 stukken

4 stukken

376

Stukken betreffende een overeenkomst tussen de I.R.O. en de Centrale Onderlinge
Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering over het voeren van een
gezamenlijke administratie.
december 1934
3 stukken

377-380

Stukken betreffende de werkzaamheden en financiële resultaten van de afdelingen
van de I.R.O., 1935 - 1940
4 omslagen
377
Afdeling Ziekengeld (afd. I). september 1935 - juli 1939
378
Afdeling Ongevallen (afd. II). september 1935 - januari 1940

42

8. Commissaris van de NV Rhenus. 1925 - 1929

Veraart

379
380
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Afdeling Ziektekosten (afd. III). 1935 - oktober 1939
Afdeling Huispersoneel (afd. IV). 1935 - oktober 1939

8. COMMISSARIS VAN DE NV RHENUS. 1925 - 1929
Rhenus fabriceerde metaalwaren, schroefbouten en moeren. Directeur was G. Bierman, een zwager
van Veraart.

381

Bijvoegsels tot de Nederlandse Staatscourant met statuten van de NV.
februari 1925 - december 1926

382

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven.
juli 1925 - september 1929

2 stukken
1 pak

383

Borgakte, waarbij Veraart zich bij de NV Middenstandsbank te Zeist borgstelt voor
een krediet van �7500, ten behoeve van de directeur van Rhenus.
november 1925
1 stuk

384

Stukken betreffende de bedrijfsresultaten.
oktober 1926 - september 1927

385

(Kopie)akten waarbij de Crediet - en depositobank te Utrecht een krediet van
�15.000,- verleent aan de directeur van Rhenus.
november 1926
1 omslag

386

Tekst van een ontwerp voor een reorganisatie van Rhenus, waarschijnlijk opgesteld
door Veraart.
december 1926
1 stuk

387

Agenda's en verslagen van (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen.
januari - september 1927
1 omslag

388

Exemplaar van een door Veraart opgestelde ontwerpovereenkomst tussen hemzelf
en C.J.P. van Zadelhoff inzake door beiden te nemen maatregelen ten behoeve van
Rhenus.
maart 1927
1 stuk

389

Agenda en verslagen van vergaderingen van de commissarissen.
april - juli 1927

3 stukken

Prospectussen van Rhenus.
z.d.

2 stukken

390

9. Lid van de Commissie van controle op de aanprijzing van geneesmiddelen en geneeswijzen. 1926 - 1928

1 omslag

9. LID VAN DE COMMISSIE VAN CONTROLE OP DE AANPRIJZING VAN GENEESMIDDELEN
EN GENEESWIJZEN. 1926 - 1928
391

Ingekomen en minuten van uitgegane brieven, met bijlagen.
januari 1926 - juni 1928

1 omslag

392

Notulen en bijlagen van vergaderingen.
januari 1926 - juni 1928

1 omslag

393

Convocaties voor vergaderingen.
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februari 1926 - juni 1928
394

43

Veraart

1 omslag

Gedrukte tekst van de "Leidraad bij de werkwijze van de commissie van controle op
de aanprijzing van geneesmiddelen en geneeswijzen met daarbijbehoorende
Memorie van Toelichting".
z.d.
1 katern

10. Lid van het Nederlandsch Nationaal Comité der Internationale Vereeniging voor Wetenschappelijke Studie van het Bevolkingsvraagstuk. 1928 - 1933

10. LID VAN HET NEDERLANDSCH NATIONAAL COMITÉ DER INTERNATIONALE
VEREENIGING VOOR WETENSCHAPPELIJKE STUDIE VAN HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK.
1928 - 1933
395

Stukken betreffende het R.K. Nederlands - Vlaams congres over het
bevolkingsvraagstuk en de daar door Veraart gehouden inleiding over "Het
bevolkingsvraagstuk als actueel sociaal - economisch probleem voor Nederland".
april 1923
1 omslag

396

Gedrukt preadvies van Veraart over "Het bevolkingsvraagstuk economische
beschouwd", uitgebracht op de 23e vergadering van de Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland,
met krantenknipsel uit De Maasbode.
juni 1927
2 stukken

397

Ingekomen stukken betreffende de oprichting van het Comité, april 1928 - februari
1929
1 omslag

398

Ingekomen circulaires met bijlagen van het bestuur.
februari 1929 - maart 1931

1 omslag

399

Ingekomen bijvoegsel no. 698 tot de Nederlandsche Staatscourant van 23 juli 1929
met de statuten van het Comité, juli 1929
1 stuk

400

Ingekomen exemplaren van het Bulletin of the International Union for the scientific
investigation of population problems.
oktober 1929 - juli 1932
1 omslag

401

Ingekomen agenda's voor jaarvergaderingen.
1930 - 1933

1 omslag

402

Notulen van jaarvergaderingen.
februari 1930 - februari 1933

1 omslag

403

Stukken betreffende de op 15 t/m 18 juni 1931 in Londen gehouden tweede
algemene vergadering van de Internationale Vereeniging voor Wetenschappelijke
Studie van het Bevolkingsvraagstuk.
1931
2 stukken

404

Stukken betreffende het op 7 t/m 10 september 1931 te Rome gehouden
internationaal congres voor de studie van het bevolkingsvraagstuk.
1931

1 omslag

44

405

Veraart

2.21.306

Ingekomen verslag van een op 12 oktober 1932 in Brussel gehouden bijeenkomst
van het uitvoerend comité van de Internationale Vereeniging voor
Wetenschappelijke Studie van het Bevolkingsvraagstuk, uitgegeven door "the
general secretary's office".
1932
1 stuk
In het Frans

406

Lijst met namen en adressen van de leden van het Comité, z.d.
1 stuk

11. Voorzitter van de Raad van Beheer en van het Dagelijks Bestuur der Centrale Onderlinge Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering. 1930 - 1940

11. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER EN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DER
CENTRALE ONDERLINGE BEDRIJFSVEREENIGING VOOR ZIEKENGELDVERZEKERING. 1930 1940
407

Tekst van een door dr. E.J. Buning voor de afdeling geneeskundige statistiek van het
22e Nederlandsche Natuur - en geneeskundig congres te Rotterdam gehouden
voordracht over "Eenige vraagpunten bij de statistiek der ziekteverzekering".
april 1929
1 katern
zie ook inventarisnummer 362

408

Aflevering van de Periodieke Mededeelingen van de Centrale Onderlinge met de
tekst van de toespraak, door Veraart gehouden bij de installatie van de nieuwe
Raad van Beheer.
maart 1930
1 katern

409

Overzicht van de resultaten betreffende de ziekteverzekering van enkele
bedrijfsverenigingen over 1930-1937 en z.d.

1 deeltje

410

Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Centrale
Onderlinge.
januari 1932 en z.d.
1 omslag

411

Statuten van de vereniging en stukken betreffende een statutenwijziging.
juli 1935 en z.d.
1 omslag

412

Afschriften van uitspraken in rechtsgedingen, waarin de Centrale Onderlinge partij
was.
mei 1936 - april 1940 en z.d.
1 omslag

413

Ingekomen financiële overzichten en begrotingen.
1936 - 1940

414

Ingekomen circulaires ter begeleiding van voor leden bestemde stukken
betreffende activiteiten van de vereniging.
juni 1936 - april 1940

1 pak

1 omslag

415

Ingekomen circulaires en brieven van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen.
juni 1936 - april 1940
1 omslag

416

Afschriften van stukken, ingekomen bij en opgemaakt door de Centrale Onderlinge,
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Veraart

ter kennisneming gezonden aan de leden van het Dagelijks Bestuur.
juni 1936 - februari 1940 en z.d.

45

1 omslag

417-425

Notulen van vergaderingen, met convocaties.
juni 1936 - juni 1940
8 omslagen , 1 stuk
417
Convocaties voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. juni 1936
- mei 1940, 1 omslag
418
Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. juni 1936 april 1940, 1 omslag
419
Convocaties voor vergaderingen van afgevaardigden van de
afdelingen. juni 1936 - juni 1940, 1 omslag
420
Verslagen van vergaderingen van afgevaardigden van de afdelingen.
juni 1936 - juni 1938, 1 omslag
421
Convocaties voor vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
september 1936 - april 1940, 1 omslag
422
Verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur , september
1936 - december 1939, 1 omslag
423
Notulen van de algemene ledenvergaderingen van de Federatie van
Bedrijfsvereenigingen voor Ziektegeldverzekering. oktober 1936 oktober 1939, 1 omslag
424
Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de
Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziektegeldverzekering met
vertegenwoordigers van enige bedrijfsverenigingen, ter bespreking
van de dagloonberekening voor de textielindustrie en de
bouwvakarbeiders. november 1936 - juli 1937, 1 omslag
425
Convocatie voor een algemene ledenvergadering van de Federatie
van Bedrijfsvereenigingen op 28 oktober 1938, september 1938, 1
stuk

426

Ingekomen en minuten van uitgegane brieven.
september 1936 - oktober 1939 en z.d.

1 omslag

427

Afschriften, overdrukken van artikelen en rapporten over de uitvoering van de
ziektewet.
september 1936 - augustus 1939 en z.d.
1 omslag

428

Teksten van besluiten van het Dagelijks Bestuur.
april 1937 - december 1939

429

Statistische maandoverzichten.
januari 1938 - maart 1940

1 omslag
1 pak

430

Overdrukken uit het Tijdschrift voor sociale geneeskunde van artikelen van Veraart,
dr. C.J. Brenkman en dr.mr. R. Bromberg over het ambtsgeheim bij de Raden van
Arbeid.
februari - mei 1938
3 stukken

431

Afschrift van een brief van het bestuur van de Kring van directeuren en
administrateurs van bedrijfsvereenigingen aan de leden, met aankondiging van een
door Veraart te houden lezing over de vraag of aan bedrijfsraden bij de uitvoering
van de wetgeving betreffende de sociale verzekering een taak kan of moet worden
toegewezen.

46

Veraart
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oktober 1938

1 stuk

432

Overdrukken uit de Verslagen en Mededeelingen betreffende de Volksgezondheid
en van Verslagen van de werkzaamheden van het bestuur van het fonds, bedoeld
bij artikel 125 lid I van de ziektewet over 1938 - 1939
2 katernen

433

Ontwerptekening van W.H. Mooyman te Rijswijk voor het bouwen van
schuilloopgraven voor het gebouw van de Centrale Onderlinge aan de Bronovolaan
te 's Gravenhage, schaal 1 à10, juni 1939
1 stuk

434

Teksten van reorganisatievoorstellen voor de Centrale Onderlinge.
z.d.

3 stukken

435

Gedrukte instructie voor het personeel van de Centrale Onderlinge.
z.d

1 katern

436

Tekst van een door Veraart gehouden voordracht over "Die Fürsorge für Gesunde
als Aufgabe der Sozialversicherung", met een samenvatting in het Nederlands.
z.d.
2 stukken .

C Activiteiten op het gebied van onderwijs

C ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS
1. Leraar middelbaar onderwijs. 1909 - 1911

1. LERAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS. 1909 - 1911
437

Stukken betreffende zijn tijdelijke benoeming tot leraar in de staatswetenschappen
aan de HBS te Nijmegen en zijn werkzaamheden aldaar.
september 1909 - juli 1911
1 omslag

2. Privaatdocent, hoogleraar en rector magnificus aan de Technische Hogeschool te Delft. 1914 - 1940

2. PRIVAATDOCENT, HOOGLERAAR EN RECTOR MAGNIFICUS AAN DE TECHNISCHE
HOGESCHOOL TE DELFT. 1914 - 1940
438

Gedrukte tekst van Veraarts voordracht "Inleiding tot de studie van vakvereeniging
en collectieve arbeidsovereenkomst", uitgesproken bij het begin van zijn lessen als
privaatdocent in de leer van de economische organisatie van werkgevers en
werknemers en van de collectieve arbeidsovereenkomsten.
november 1914
1 katern

439

Ingekomen brieven met bijlagen en minuten van uitgegane brieven.
december 1914 - mei 1940

440

Ingekomen circulaires van het universiteitsbestuur.
september 1916 - januari 1921

1 pak
1 omslag

441

Gedrukte teksten van oraties van hoogleraren aan de TH, uitgesproken bij de
aanvaarding van hun ambt.
oktober 1916 - maart 1935
1 omslag

442

Stukken betreffende door Veraart te geven colleges en af te nemen examens.
januari 1917 - mei 1935
1 omslag
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443-446

Gedrukte teksten van oraties en openbare lessen en redevoeringen, uitgesproken
door hoogleraren en lectoren van diverse universiteiten en hogescholen.
1918 - 1940
4 omslagen
443
Universiteit Amsterdam. mei - december 1939
444
Universiteit Leiden. oktober 1931 - oktober 1937
445
Economische Hogeschool Tilburg. februari 1938 - maart 1940
446
Universiteit Utrecht. oktober 1918 - november 1932

447

Gedrukte tekst van Veraarts rede "Economie en arbeidswetgeving in onderling
verband" uitgesproken bij het aanvaarden van het hoogleraarsambt.
februari 1919
1 katern

448

Overdruk uit De Gids van een door R. Claeys geschreven artikel "Hooger
handelsonderwijs aan universiteiten".
1919

449-458

1 katern

Ingekomen manuscripten en drukproeven van dissertaties van promovendi, met
correspondentie, alsmede briefwisseling over voorgenomen
dissertatieonderzoeken.
1920 - 1940
10 omslagen
449
Manuscript van E. Wessel "Bijdrage tot de studie van het
Nederlandsche octrooirecht voor de chemische industrie". juni 1920
- september 1924 en z.d.
450
Manuscript van A.A. Mussert over de drooglegging van de Zuiderzee
en de economische betekenis daarvan voor Nederland. juli 1922 november 1923
451
Stukken betreffende het verzoek van F.C.W.J.P. Soeters om te
mogen promoveren op een dissertatie over "Bepaling van rationeele
waterleidingtarieven". februari - juni 1923 en z.d.
452
Manuscript van M.L. van der Schaaff "Kritische beschouwingen
betreffende de wettelijke bepalingen tot bescherming van den
industrieelen eigendom". april 1923 - maart 1924 en z.d
453
Drukproeven van de dissertatie van A.H.W. Hacke "De sociaaleconomische beteekenis der Arbeidswet"(1931). Nb: de pagina's 1-16
ontbreken.
454
Manuscript van F.C.J. van der Schalk "De wiskundig- statistische
analyse van de arbeidsproductiviteit en haar practische toepassing
op eenige bedrijfstakken en ondernemingen in Nederland". maart
1935 - juli 1938 en z.d.
455
Ingekomen brief van prof. J. Goudriaan met een plan voor een
promotieonderzoek over de bestrijding van de werkeloosheid in
Nederland, ingediend door ir. J.C. Keller. juli 1936
456
Manuscript van A. Baars "Onderzoek naar de mogelijkheid tot
beïnvloeding der conjunctuurbeweging door kapitaalsuitgaven der
overheid en door andere overheidsmaatregelen". maart 1937 oktober 1937 en z.d.
457
Manuscript van J.J. van der Wal "Economische en technische
beschouwingen over het bouwbedrijf". mei 1937 - april 1939 en z.d.
458
Manuscript van E.H.J. Lange de Boer "De technische coördinatie van
de industrieele ondernemingen". februari 1938 - maart 1940 en z.d.
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459-470

Stukken betreffende door Veraart gegeven economische privatissima en de door
deelnemers gehouden inleidingen.
1922 - 940
1 pak en 11 omslagen
459
Stukken betreffende de organisatie van de privatissima. 1922 maart 1940, 1 pak
460
Teksten van inleidingen, gehouden in oktober 1930, 1 omslag
461
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1931 - 1932, 1
omslag
462
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1932 - 1933, 1
omslag
463
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1933 - 1934, 1
omslag
464
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1934 - 1935, 1
omslag
465
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1935 - 1936, 1
omslag
466
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1936 - 1937, 1
omslag
467
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1937 - 1938, 1
omslag
468
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1938 - 1939, 1
omslag
469
Teksten van inleidingen, gehouden in het studiejaar 1939 - 1940, 1
omslag
470
Stukken betreffende door Veraart georganiseerde bijzondere
economische privatissima aan de Economische Hogeschool van
Rotterdam. maart 1939 - april 1940, 1 omslag

471

Herinneringsboekje aan het 5e lustrum van de Delftse R.K. studentenvereniging
Sanctus Vergilius, met de tekst van een bij die gelegenheid door prof.dr. Jac. Van
Ginneken S.J. uitgesproken rede over persoonlijkheidscultuur.
1923
1 deeltje

472

Programmaboekjes van wetenschappelijke Vlaamse congressen, met aankondiging
en stellingen van door Veraart te houden redevoeringen over economische
vraagstukken.
1923 - 1934
3 deeltjes

473

Gedrukte tekst van de toespraak van H. ter Meulen, uitgesproken bij de opening
van het nieuwe laboratorium voor analytische scheikunde aan de TH.
oktober 1923
1 katern

474

Stukken betreffende de door Veraart bijgewoonde opening van de katholieke
universiteit Nijmegen en de eerste dies natalis van deze instelling.
oktober 1923 - mei 1925
1 omslag

475

Brochure van A.B.H. Gielen S.J. over de Amsterdamse R.K. studentenvereniging
Sanctus Thomas Aquinas, en een exemplaar van het gedenkboek van deze
vereniging uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
1925 en z.d.
1 katern en 1 deeltje
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476

Aflevering van de Revue Internationale du Travail met een artikel van Veraart over
"L'organisation économique de la profession et la législation du travail".
juni 1925
1 deeltje

477

Programmaboekje van de nationale herdenking van het "driehonderdjarig
verschijnen van Grotius' werk De iure belli ac pacis".
augustus 1925
1 katern

478

Stukken betreffende de door Veraart bijgewoonde feesten ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de R.K. universiteit Leuven.
juni - augustus 1927
1 omslag

479

Krantenknipsel uit De Maasbode over het zilveren priesterfeest van de Nijmeegse
hoogleraar Ch.A.M. Raaymnakers en knipsels uit De Tijd van Veraarts artikelen over
hem.
augustus 1927
2 stukken

480

Krantenknipsels en jubileumboekje betreffende het 1e lustrum van het Nijmeegs
studentencorps en de bij die gelegenheid door Veraart gehouden rede.
mei 1929
1 omslag

481

Aflevering van Kentering, maandblad van de bond van sociaal-demokratiese
studentenclubs.
september 1929
1 katern

482

Aflevering van het maandblad Ingenieursbelangen, met mededeling van Veraarts
inleiding over bescherming van de ingenieurstitel, gehouden tijdens een
bijeenkomst van de Delftse R.K. studentenvereniging Sanctus Vergilius.
maart 1930
1 katern

483

Jubileumnummer van het Roomsch Studentenblad met Veraarts artikel "Twintig
jaar R.S.B." en brochure over de Roomsche Studentenbeweging.
mei 1930 en z.d.
2 katernen

484

Stukken betreffende een lustrumviering van de R.K. studentenvereniging St.
Franciscus Xaverius te Wageningen en een bij die gelegenheid door Veraart
gehouden rede.
november 1930
1 omslag

485

"Holland's modern renascence. Facts, figures and proportions", publicatie van
prof.dr. A.C. Josephus Jitta, uitgegeven door het ministerie van Arbeid Handel en
Nijverheid.
1930
1 deeltje

486

Aantekeningenschriften en werkschema's van Veraart voor zijn colleges over
arbeidswetgeving, arbeidsrecht, economie, (koloniaal) mijnrecht, schepen-,
octrooi-, merken- en auteurswet.
1930 - 1940 en z.d.
1 omslag
één schrift bevat tentamenuitslagen over de jaren 1934-1936

487

Overdrukken van The Universities Review, uitgegeven door de Association of
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University Teachers, met rapporten over het Duitse, Zwitserse en Scandinavische
universitaire stelsel en verslagen van internationale conferenties.
oktober 1931 - november 1938
1 omslag
488

Brochure "Studie, werkkring en vooruitzichten van den ingenieur" samengesteld
door de Centrale Commissie voor Studiebelangen van de TH.
1932
1 katern

489

Gedrukte tekst van Veraarts rede over "Fascisme en democratie", gehouden voor de
R.K. studentenvereniging St. Augustinus te Leiden.
1932
1 katern

490

Gedrukte "Titelbeschrijving aan de bibliotheek der Technische Hogeschool te Delft",
van dr.ir. A. Korevaar en E. Ellerbroek-Fortuin.
1933
1 deeltje

491

"De aansluiting tusschen het voorbereidende en het hooger onderwijs, in het
bijzonder de aansluiting tusschen de H.B.S. en de Technische Hoogeschool",
brochure van ir. W.J. Vollewens.
augustus 1933
1 katern

492

Stukken betreffende het indienen van een adres door Veraart en anderen aan de
minister-president inzake de noodzaak tot devaluatie van de gulden.
juni 1933 - januari 1934
1 omslag

493

Jaarboek van de TH.
1934

494

Gedrukte "Leidraad voor de studie van scheikundig ingenieur", uitgegeven door het
Technologisch Gezelschap van Delft.
1934
1 katern

495

Gestencilde rapporten over het werkloosheidsvraagstuk en de verhouding
ondernemingsleider - arbeider, opgesteld door de Delftsche Liberale
Studentenvereeniging.
januari 1934
1 katern

496

Aflevering van het Nijmeegsch Studentenweekblad Vox Carolina met Veraarts
artikel over "De toekomst van het parlementair stelsel in Nederland".
maart 1934
1 katern

497

Vredesnummer van het Tilburgs studentenweekblad Viking.
juni 1935

498

Gedrukte tekst van een rede over "De scheepvaartverbindingen van Amsterdam en
van Rotterdam met de zee gedurende de laatste honderd jaren, uitgesproken door
prof.dr. W.K. Behrens bij de overdracht van het rectoraat van de TH aan prof. J.C.
Dijxhoorn.
september 1936
1 deeltje

499

Brieven, gewisseld tussen Veraart, het curatorium van de TH en de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over een schadevergoeding na een ongeval,

1 deel

1 katern
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dat Veraart tijdens het college geven had opgelopen.
oktober 1936 - januari 1938

51

1 omslag

500

Gedrukte tekst van inleidingen en discussies over "De toekomst der academisch
gegradueerden", gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van de
Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.
november 1936
1 deeltje

501

Programmaboekjes voor de katholieke studentendagen van 1936 en 1937,
uitgegeven door de R.K. studentenvereenigingen in Nederland.
1936 - 1937
2 katernen

502

Aflevering van het Nederlands- en Franstalige tijdschrift Annalen voor
Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen/Annales de Droit et de Sciences
politiques, met Veraarts artikel over publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
januari 1937
1 deeltje

503

Overdruk uit het tijdschrift Economie van Veraarts rede over lonen en conjuncturen,
uitgesproken bij het 10-jarig bestaan van de Katholieke Economische Hogeschool
Tilburg.
maart 1938
1 katern

504

Gedrukte tekst van een door de rector magnificus van de TH, prof.dr.ir. J.A.
Schouten, gehouden rede over "Meetkunde en ervaringsstructuur".
januari 1939
1 katern

505

Afleveringen van het studentenblad Het Groen Hout, uitgegeven door de Unie van
Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland.
april 1939 - februari 1940
1 omslag

506

Stukken betreffende door Veraart gehouden redevoeringen tijdens bijeenkomsten
van de Delftse R.K. Studentenvereeniging Sanctus Vergilius en de, mede door deze
vereniging georganiseerde, 23e Katholieke Studentendag.
augustus 1939 - maart 1940
1 omslag

507

Gedrukte tekst van de rede "De realistische school in de economie", uitgesproken
door rector magnificus Veraart.
januari 1940
1 katern

508

Fragment van een aflevering van Bellamy-Nieuws met een "Open Brief aan prof.dr.
J.A. Veraart", geschreven door de Economische Commissie van de Internationale
Vereniging Bellamy.
januari 1940
1 stuk

509

Overdruk Uit het Tilburgs Studentenweekblad Viking van een artikel van prof.dr.
M.J.H. Cobbenhagen over "Economische problemen van een nieuwe tijd".
z.d.
1 katern

510

Gedrukte algemene brandinstructie voor de TH.
z.d.

1 katern
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3. Leraar aan diverse volksuniversiteiten. 1918 - 1938

3. LERAAR AAN DIVERSE VOLKSUNIVERSITEITEN. 1918 - 1938
511

Stukken betreffende een door Veraart gehouden cursus over "Arbeidswetgeving"
aan de volksuniversiteit Den Haag in het cursusjaar 1918-1919, en een door hem te
geven cursus in het cursusjaar 1919-1920, juni 1918 - juli 1919
1 omslag

512

Stukken betreffende door Veraart gegeven cursussen voor de volksuniversiteit
Rotterdam over "Arbeidswetgeving"(1918-1919) en "Sociologie"(1928-1929), juni
1918 - februari 1929
1 omslag

513

Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Bond van Nederlandsche
Volksuniversiteiten.
1919 - 1922

1 omslag

514

Stukken betreffende Veraarts activiteiten als lid van het directorium van de
Roomsch-Katholieke Volksuniversiteit te Den Haag en de daar door hem gegeven
cursussen over "Arbeidswetgeving", "Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie", en "De
ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie", (februari 1919) - oktober 1923
1 omslag

515

Brieven gewisseld tussen Veraart en de volksuniversiteit Amsterdam over een door
hem te houden serie lezingen over het organisatiewezen van de werkgevers.
april 1919
2 stukken

516

Ingekomen brief van het secretariaat van de volksuniversiteit Arnhem met het
verzoek aan Veraart om voor deze instelling een cursus te geven.
november 1919
1 stuk

517

Ingekomen brieven van het secretariaat van de volksuniversiteit Utrecht met het
verzoek aan Veraart voor deze instelling een cursus te geven.
maart - april 1920
1 omslag

518

Stukken betreffende een door Veraart gegeven cursus voor de volksuniversiteit
Breda over "Vakorganisatie en bedrijfsorganisatie".
mei 1920 - mei 1923
1 omslag

519

Stukken betreffende een door Veraart gegeven cursus aan de volksuniversiteit
Naarden-Bussum over "Economische bedrijfsorganisatie".
1921
1 omslag

520

Stukken betreffende een door Veraart aan de Roomsch-Katholieke
volksuniversiteit van Amsterdam gegeven cursus over "Beginselen der economische
bedrijfsorganisatie"" augustus - september 1922
1 omslag

521

Stukken betreffende een door Veraart gegeven cursus aan de volksuniversiteit
Enschede over "Vakorganisatie en bedrijfsorganisatie".
februari - november 1923
1 omslag
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Brieven, gewisseld tussen Veraart en de afdeling Amsterdam van de Nederlandsche
Roomsch- Katholieke Volksbond over een door hem te geven cursus over "Het
vraagstuk der medezeggenschap", en samenvattingen van deze lessen in De
Volkskrant.
augustus 1923 - juni 1924
1 omslag
de samenvattingen van de 19e en 21e les ontbreken.

523

Brieven, gewisseld tussen Veraart en de Roomsch-Katholieke Volksbond afdeling
Haarlem over een door hem te geven cursus voor de R.K. volksuniversiteit.
september 1925
1 omslag

524

Gestencilde samenvattingen van vijf lessen over "Werkeloosheidszorg als
welvaartspolitiek", gegeven aan de volksuniversiteit Den Haag door ir. R.A. Verwey.
1925
1 omslag

525

Stukken betreffende een door Veraart te geven cursus "Bedrijfsorganisatie" aan de
volksuniversiteit Almelo.
mei - juli 1926
1 omslag

526

Stukken betreffende een door Veraart gegeven cursus voor de volksuniversiteit
Amersfoort over "Sociologie en economie".
november 1929 - februari 1930
1 omslag

527

Stukken betreffende een door Veraart te houden lezing over loon- en prijsniveau
voor de Katholieke Radio Volksuniversiteit.
augustus 1934 - december 1938
1 omslag

528

Gedrukte samenvattingen van een door ir. J.W. Albarda gegeven cursus over
"Arbeidswetgeving" aan de volksuniversiteit Den Haag.
z.d.
1 omslag
de samenvatting van de laatste les ontbreekt.

D Overige activiteiten

D OVERIGE ACTIVITEITEN
529

Stukken, ingekomen bij Veraart als werkend lid van het Letterkundig genootschap
"Oefening kweekt kennis".
1915 - 1920
1 omslag

530

Stukken, ingekomen bij Veraart als lid van de Commissie van reorganisatie van de
Algemeene Nederlandsche Bond "Vrede door recht".
juli - december 1916 en z.d.
1 omslag

531

Gedrukte verslag van Veraarts voordracht over "De doelmatigheid van het moderne
collectieve arbeidscontract", uitgesproken tijdens de in Rotterdam gehouden
algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Vereeniging van
electrotechnische werkgevers, en van het debat.
maart 1917
1 katern

532

Brieven, gewisseld tussen Veraart en diverse drukkers en uitgeversmaatschappijen
over het uitgeven van zijn boeken, brochures en het maandblad Staatkunde.
juni 1917 - maart 1938
1 omslag
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533

Stukken, ingekomen bij Veraart als bestuurslid van het Centraal Bureau voor sociale
adviezen.
juli 1917 - februari 1920 en z.d.
1 omslag

534

Aanplakbiljet met aankondiging van een door Veraart voor de RoomschKatholieke Werkgeversvereeniging in het diocees Breda te houden rede over
"Moderne bedrijfsorganisatie".
december 1917
1 stuk

535

Stukken betreffende een door Veraart gegeven cursus over het ondernemings- en
bedrijfswezen aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam.
augustus 1918 - april 1919
1 omslag

536

Stukken betreffende Veraarts benoeming tot lid van de Vereeniging Instituut voor
Economische Geschiedenis, alsmede afleveringen en overdrukken van het door
deze vereniging uitgegeven weekblad Economisch-Statistische Berichten met
artikelen van hem.
november 1918 - oktober 1947
1 omslag

537

Stukken betreffende een door Veraart uit te brengen preadvies voor de Nationale
Vereeniging tegen de werkloosheid.
februari - juli 1919
1 omslag

538

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven over bijeenkomsten van een
groep katholieken in het bisdom Den Bosch, de zogenaamde "Bossche Kring".
mei 1919 - november 1922
1 omslag

539

Stukken betreffende Veraarts werkzaamheden als lid van het comité tot huldiging
van prof. J.V. de Groot, ter gelegenheid van diens 25-jarig jubileum als hoogleraar in
de thomistische wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
mei - november 1919 en z.d.
1 omslag

540

Ingekomen brief van de secretaris van de Vereeniging Geloof en Wetenschap te
Den Haag inzake Veraarts benoeming tot bestuurslid van deze vereniging.
oktober 1919
1 stuk

541

Stukken betreffende Veraarts adviseurschap van de Nederlandsche RoomschKatholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel Sint Raphaël.
1919 - augustus 1924
1 omslag

542

Stukken betreffende de 8e diocesane Katholiekendag in het bisdom Haarlem en
Veraarts deelname daaraan.
mei - oktober 1920 en z.d.
1 omslag

543

Ingekomen brief van het organisatiecomité van het 6e Internationaal Katholiek
Congres van de I.K.U.E. tot bijwoning van de openingsvergadering, met
programmaboekjes.
augustus 1920
1 omslag
in het Esperanto

544

Stukken betreffende Veraarts voordracht over "Publiekrechtelijke
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bedrijfsorganisatie en de melkvoorziening", gehouden tijdens de algemene
ledenvergadering van de Nederlandsche Melkindustriëele Vereeniging, en zijn
schriftelijke reactie op een bespreking van die voordracht door prof.mr. H.W.C.
Bordewijk in Het Algemeen Zuivelblad.
juni - december 1921
1 omslag
545

Stukken betreffende een door Veraart gehouden voordracht en gegeven cursus
over "Sociologische en economische beginselen" voor de Bond van Politie- en
Trampersoneel.
september 1921
1 omslag

546

Officieel verslag van de 2e Nederlandschen katholiekendag, gehouden te Nijmegen,
met de tekst van een door Veraart gehouden rede over "De solidariteit in het gezin".
juni 1922
2 deel en 1 katern

547

Aflevering van Mededeelingen van den Nederlandschen Bond van Accountants met
het verslag van een door Veraart gehouden rede over "De sociale taak van den
accountant".
november 1923
1 stuk

548

Gedrukte tekst van Veraarts rede over "De plaats van den werkmeester in de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" uitgesproken voor de Nederlandsche R.K.
Bond van werkmeesters en ander toezichthoudend personeel St. Joannes de
Dooper.
1924
1 katern

549

Stukken betreffende Veraarts lidmaatschap van een studiecommissie, ingesteld
door Sobriëtas, federatie van Roomsch-Katholieke diocesane bonden tot
bevordering der Christelijke matigheid en tot bestrijding van het alcoholisme,
alsmede een aflevering van het gelijknamige blad met zijn necrologie van dr. A.
Ariëns.
1924 - juli 1928 en z.d.
1 omslag

550

Stukken betreffende Veraarts deelname aan de oprichting van de Stichting tot
landontginning en cultiveering in Nederland (LECIN), met retro-acta.
mei 1926 - maart 1933
1 omslag

551

Stukken betreffende Veraarts activiteiten in het Comité ter herdenking van de 25e
sterfdag van H.J.A.M. Schaepman.
januari - februari 1928
1 omslag

552

Stukken betreffende een congres van de Nederlandsche Vereeniging tot
bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten en de daar door
Veraart gehouden rede over "Sociologische beteekenis der onvolwaardige
arbeidskracht".
februari - oktober 1928
1 omslag

553

Gedrukte tekst van Veraarts "Nota van den hoofdinspecteur voor de
volkshuisvesting betreffende de nadeelen van het vigeerende annuïteitenstelsel bij
woningvoorschotten", uitgegeven door de Nationale Woningraad.
juni 1929
1 katern
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554

Stukken betreffende Veraarts regentschap en curatorschap van de stichting Fonds
ter bevordering van de studie van het recht van den industrieelen eigendom.
april 1931 - april 1940
1 omslag

555

Stukken betreffende een door Veraart in Denain (N-Frankrijk) gehouden rede over
"L'organisation économique de la profession et les systèmes des communistes et
des socialistes", april 1932
1 omslag

556

Stukken, ingekomen bij Veraart als bestuurslid van de Vereeniging tot bestudeering
van de planhuishouding in de Sovjet-Unie en minuten van uitgegane brieven.
mei 1932 - april 1935 en z.d.
1 omslag

557

Stukken inzake de oprichting van een Vereeniging voor waardevast geld en Veraarts
deelname daaraan.
mei - september 1934
1 omslag

558

Ingekomen brief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs inzake Veraarts
benoeming tot lid, met een diploma van lidmaatschap.
juni 1934
2 stukken

559

Stukken betreffende een door Veraart gehouden rede over bedrijfsordening voor
de Utrechtsche Handelsvereeniging.
september - oktober 1934
1 omslag

560

Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van Veraart tot lid van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland.
april 1935 - maart 1938
1 omslag

561

Stukken betreffende door Veraart gehouden lezingen over bedrijfsorganisatie en
medezeggenschap voor de Nationale Bond van handels- en kantoorbedienden
Mercurius.
juli - november 1935
1 omslag

562

Handelingen van de Nederlandsche Sociologische Vereeniging met het verslag van
de oprichtingsvergadering waarbij Veraart aanwezig was, en een exemplaar van de
ontwerpstatuten.
april 1936
2 stukken

563

Stukken betreffende Veraarts werkzaamheden als lid van het Comité van
voorbereiding van het gouden priesterfeest van de filosoof prof.dr. J.Th. Beysens
alsmede een aflevering van het Beysensnummer van Studia Catholica met Veraarts
artikel "Beysens en de economie".
oktober 1936 - oktober 1937
1 omslag

564

Stukken betreffende een door Veraart op het congres van het Verbond van
vakorganisaties van hoofdarbeiders in Nederland gehouden inleiding over de
arbeidswet.
oktober - november 1936
1 omslag

565

Stukken over een door Veraart te houden lezing voor de Nederlansche Vereeniging
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57

van gezagvoerders bij de binnenvaart over "Arbeidswet en binnenscheepvaart".
maart - april 1937
1 omslag
566

Stukken betreffende een door Veraart geschreven artikel "Quelques observations
sur les principes de l'économie réaliste moderne" voor de Société Belge d'Etudes et
d"Expansion en zijn benoeming tot lid van het Comité de patronage.
november 1938 - september 1939
1 omslag

567

Stukken betreffende door Veraart gehouden redevoeringen op bijeenkomsten van
de Nederlandsche beweging voor Eenheid door Democratie.
maart 1939 - maart 1940
1 omslag

568

Stukken, ingekomen bij Veraart als (bestuurs)lid van de Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland.
april 1939 - februari 1940
1 omslag

569

Stukken betreffende een door Veraart te houden rede voor de Vereeniging tot
behartiging der belangen van den handel in verbruiksartikelen "Vebeha" over
prijshandhaving van merkartikelen en wat daarmee samenhangt.
april - september 1939
1 omslag

570

Gedrukte preadviezen van Veraart en anderen over de rol van de overheid op het
gebied van de volksvoorlichting, uitgebracht op het 8e Nederlandsche ReclameCongres te Maastricht.
juni 1939
1 katern

571

Stukken betreffende de 15e Limburgse sociale studieweek te Rolduc en de daar
door Veraart gehouden redevoering "Naar de nieuwe gemeenschap door
publiekrechtelijke bedrijfs- en beroepsorganisatie".
juli - augustus 1939
1 omslag

572

Ingekomen brief van de Vereeniging Katholiek Hilversum over een door Veraart te
houden rede over samenwerking tussen katholieken en sociaal-democraten en een
convocatie voor deze bijeenkomst.
september - december 1939
2 stukken

573

Programmaboekje van de door Veraart bijgewoonde studiedagen 1940 van de
Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging, gehouden te Huybergen.
maart - april 1940
1 katern
zie voor Veraarts verslag de aflevering van Roeping april 1940

574

Tekst van een door Veraart gemaakte samenvatting van een door hem gehouden
redevoering over politieke en sociaal-economische aangelegenheden op een niet
nader aangeduide vergadering.
z.d.
1 stuk
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periode 1940 - 1945

PERIODE 1940 - 1945

A Activiteiten in dienst van de Nederlandse regering te Londen

A ACTIVITEITEN IN DIENST VAN DE NEDERLANDSE REGERING TE LONDEN
1. Referendaris van het ministerie van Justitie. 1940 - 1942

1. REFERENDARIS VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE. 1940 - 1942
575

Ingekomen brief van minister P.S. Gerbrandy over Veraarts aanstelling en een
exemplaar van de getekende arbeidsovereenkomst.
mei 1940
2 stukken

576

Tekst van Veraarts nota "Sociaal-economisch Nederland na den oorlog", met een
conceptaanbiedingsbrief van de minister van Justitie aan zijn ambtgenoot van
Buitenlandse Zaken, (september 1940)
2 stukken

577

Tekst van Veraarts advies, uitgebracht aan de minister van Koloniën tevens
voorzitter van de ministerraad Gerbrandy, over het rapport van een commissie
inzake de eventuele instelling van een financieel agentschap voor Nederland in de
Verenigde Staten.
mei 1942
1 stuk

2. Plaatsvervangend rechter en plaatsvervangend kantonrechter. 1941 - 1945

2. PLAATSVERVANGEND RECHTER EN PLAATSVERVANGEND KANTONRECHTER. 1941 1945
578

Stukken betreffende zijn benoeming en salariëring.
oktober 1941 - september 1944

579

Stukken betreffende de installatie van de Nederlandse rechtbank.
mei - november 1941

3 stukken
1 omslag

3. Lid en voorzitter van het Scheidsgerecht ingevolge de Zeeongevallenwet 1919, 1941-1945

3. LID EN VOORZITTER VAN HET SCHEIDSGERECHT INGEVOLGE DE ZEEONGEVALLENWET
1919, 1941-1945
580

Ingekomen (kopie)besluiten en beschikkingen met betrekking tot het werkterrein
van het Scheidsgerecht.
mei 1940 - februari 1943
3 stukken

581

Stukken betreffende de door het Scheidsgerecht behandelde klachten van A.
Ajubita, H. Groenhof, W.F. Koning, N. Wezelman.
oktober 1941 - april 1945
1 omslag

582

Ingekomen brieven van de minister van Sociale Zaken J. van den Tempel inzake
Veraarts benoeming en herbenoeming.
januari 1942 - november 1944
2 stukken

583

Aflevering van The Law Quarterly Review met een artikel van Viscount Simon, Lord
Chancellor, en J.M. de Moor over "The allied maritime courts".
januari 1942
1 deeltje

584

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven.
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maart 1942 - juni 1945
585

Twee afleveringen van het blad Het Kompas.
april - mei 1943

59
1 omslag
2 stukken

586

Brochure van mr. H.A. Keuls "De zee-ongevallenverzekering buiten bezet gebied".
1944
1 katern

587

"Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den
wederopbouw van ons land, verzameld door mr.dr. A.A. van Rhijn" (Querido-New
York 1944), met een artikel van mr.dr. J.M. de Moor inzake de ontwikkeling van de
internationale rechtspraak, met aanbiedingsbrief.
1944 - januari 1945
1 deel en 1 stuk

4. Economisch adviseur op het ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk, tevens Kabinet van de minister-president. 1942 - 1944

4. ECONOMISCH ADVISEUR OP HET MINISTERIE VOOR ALGEMENE OORLOGVOERING VAN
HET KONINKRIJK, TEVENS KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT. 1942 - 1944
588

Brieven, gewisseld tussen Veraart en minister Gerbrandy over zijn dienstverband,
taakomschrijving en arbeidsfaciliteiten, met bijlagen.
juli 1942 - november 1943
1 omslag
de bijlage bij Veraarts brief van 15 december 1942 bestaat uit een afschrift van zijn rapport over "De
"New Deal" van president Roosevelt".

589

Tekst van de hoofdstukken 1 t/m 3 van Veraarts "Economisch rapport over
Nederland", met minuten van brieven aan minister-president Gerbrandy en de
secretaris-generaal van het ministerie A.H.J. Lovink.
oktober 1942
1 omslag

590

Twee nota's over evenredige vertegenwoordiging van minister van waterstaat J.W.
Albarda.
oktober - november 1942
2 stukken

591

Nota van N.N. over "Bescherming en recuperatie van industrieelen eigendom
benevens daarmede verband houdende verwerving en bescherming van
effectenbezit".
(1942)
1 stuk

592

Tekst van Veraarts aide-mémoire aan minister Gerbrandy, geschreven bij een nota
van mr. J.H. Beyen en mr. D. Crena de Jongh inzake het internationale
betalingsverkeer.
januari 1943
1 omslag
de tekst van de nota ontbreekt.

593

Stukken betreffende een bezoek van ministers en regeringsfunctionarissen, onder
wie Veraart, aan de Automatic Telephone & Electric Co. Ltd, Strowger Works te
Liverpool.
januari 1943
1 omslag
met foto

594

Afschrift van een brief van de Studiegroep voor reconstructieproblemen (commissie
IV.a.6) aan het Werkcomité van deze studiegroep over publiekrechtelijke lichamen
in het bedrijfsleven.
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maart 1943

1 stuk

595

Exemplaar van het in Londen uitgegeven Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge.
april 1943
1stuk

596

Conceptnota van minister-president Gerbrandy inzake een urgentieprogramma
voor terugkeerwerkzaamheden.
april 1943
1 stuk

597

Exemplaar van Veraarts nota over de sociale voorziening in Nederland na de oorlog.
juli 1943
1 stuk

598

Brochure "Statistics and control", van A.S. Wharton, technical adviser statistics bij
Philips Lamps ltd.
juli 1943
1 deeltje

599

Gestencilde rapporten van het Bureau Inlichtingen over "Een nieuwe staat, een
nieuwe partij", en het omgaan met regelgeving, vastgesteld door, namens of onder
invloed van de bezetter.
1943 - (1944)
2 stukken

600

Memorandum van de diamantbewerker Joseph Hillesum over de
diamantnijverheid en haar herleving in bevrijd Nederland, opgesteld voor de
minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
maart 1944
1 stuk

601

Stukken betreffende de totstandkoming van het Besluit Tijdelijke
Bestuursvoorziening en het Uitvoeringsbesluit Bestuursvoorziening.
maart - juni 1944

602

1 omslag

Gestencilde nota van H.P.L. Wiessing over "Proposed new press legislation".
april 1944

1 stuk

603

Stukken betreffende een door Veraart en anderen gezonden rekest aan de
ministerraad met het verzoek om maatregelen te nemen, waardoor het
parlementaire stelsel in Nederland direct na afloop van de oorlog naar behoren zal
kunnen functioneren.
mei - juli 1944 en z.d.
1 omslag

604

Twee "Open brieven" van katholieke leden van de Buitengewone Raad van Advies
aan de ministers over een crisis binnen het kabinet.
juni 1944
2 stukken

605

Afschrift van een door H.A. Kruls opgesteld rapport over rehabilitatie van invaliden.
(1944)
1 stuk

606

Ontwerpteksten van een door Veraart opgesteld Parlementair Noodbesluit.
(1944)
2 stukken

607

Brieven, gewisseld tussen Veraart, het Bureau Inlichtingen en Vrij Nederland over
Veraarts VN-artikel "Partijvorming, maar op welken grondslag", gebaseerd op een
gelijknamig rapport van het Bureau Inlichtingen.
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december 1944

61
1 omslag

Het rapport berust niet in Veraarts archief.

608

Gestencilde "Open brieven" van J. Gans aan de ministers van Oorlog, Justitie en de
minister-president over neofascistische tendenties in het regeringsbeleid.
juli 1944 - april 1945
3 stukken

609

Eerste deel van een rapport over sociale zekerheid in Nederland, samengesteld
door de Commissie- Van Rhijn.
(1945)
1 deeltje
Veraart was lid van de commissie

610

Gestencilde lijst van "bijzondere vraagstukken, welke voor Nederland van indirect
belang zullen zijn bij het sluiten van den vrede", ingedeeld naar commissies.
z.d.
1 stuk

5. Voorzitter van het curatorium van Voorlichting en Zelfstandige Ontwikkeling (VEZO), 1942 - 1944

5. VOORZITTER VAN HET CURATORIUM VAN VOORLICHTING EN ZELFSTANDIGE
ONTWIKKELING (VEZO), 1942 - 1944
deze organisatie werd opgericht met medewerking van de Nederlandse regering

611

Brochures, uitgegeven door het Army Bureau of Current Affairs.
augustus 1941 - juli 1943

612

Ingekomen brieven met bijlagen en andere stukken en minuten van uitgegane
brieven.
oktober 1942 - oktober 1944
1 omslag

613

Afschriften van besluiten, genomen tijdens vergaderingen van het curatorium, met
aanbiedingsbrieven en bijlagen.
januari 1943 - september 1944
1 omslag

614

Financieel overzicht over 22 maart 1943 - 25 maart 1944, maart 1944

1 omslag

1 stuk
615

Teksten van door Veraart gehouden voordrachten voor het Nederlandsch Legioen,
de Koninklijke Nederlandsche Brigade, de Handels- en Koopvaardijvloot.
juli 1943 - mei 1944
1 omslag

616

(Concept)reglementen van VEZO.
z.d.

B Activiteiten op politiek gebied

3 stukken

B ACTIVITEITEN OP POLITIEK GEBIED
1. Voorzitter van de International Christian Democratic Union en oprichter tevens voorzitter van de Nederlandse afdeling. 1940 - 1945

Unie

1. VOORZITTER VAN DE INTERNATIONAL CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION EN OPRICHTER
TEVENS VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSE AFDELING. 1940 - 1945
Unie
617

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven, met
bijlagen.
september 1940 - april 1945 en z.d.
1 omslag

62
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618

Ingekomen convocaties voor vergaderingen.
januari 1941 - april 1944 en z.d.

1 omslag

619

Manuscriptteksten van redevoeringen, uitgesproken door Veraart op
bijeenkomsten van de Unie.
januari 1941 - maart 1944

1 omslag

Verslagen van bijeenkomsten van het voorlopig bestuur van de Unie.
februari - april 1941

1 omslag

620

In het Frans en Engels

621

Afleveringen van het Catholic Bulletin of Foreign News, uitgegeven door de
Religious Division van het Engelse Ministry of Information.
maart 1941 - maart 1945
3 stukken

622

Manuscripttekst van het rapport "Italy of tomorrow", samengesteld door Luigi
Sturzo en een overdruk uit The Review of Politics van zijn artikel "Modern wars and
Catholic thought".
april 1941 en z.d.
1 stuk en 1 katern
Sturzo was vice-president van de Unie

623

Aflevering van het weekblad The Tablet, met een artikel van D.W. over "Democracy
and the Catholic press".
mei 1941
1 katern

624

Manuscriptjaarverslagen van de Unie over 1941-1944, met een krantenknipsel uit
Amigoe di Curaçao over het eerste jaarverslag.
1942 - 1944
1 omslag

625

Afleveringen van het maandblad The Catholic citizen, uitgegeven door St Joan's
social and political alliance.
maart 1943 - september 1944
1 omslag

626

Overdruk uit Free Europe van een artikel van J.M. Batista i Roca "The peninsular
nationalism".
mei 1943
1 katern
Batista i Roca was bestuurslid van de Unie

627
628-632

(Concept)statuten van de Unie, met aantekeningen van Veraart.
z.d.
Stukken betreffende The People and Freedom Group.
juni 1940 - 1943

1 omslag

4 omslagen en 1 stuk

bestuursleden van deze Groep bekleedden tevens bestuursfuncties in de Unie

628
629
630

Afleveringen van het tijdschrift People and Freedom, waarvan enkele
met artikelen van Veraart. juni 1940 - mei 1945, 1 omslag
Convocaties voor bijeenkomsten van de groep. januari - april 1943
en z.d., 1 omslag
Overdruk uit "het door de groep uitgegeven blad The Contemporary
Review van een artikel van Luigi Struzo "The new league of nations",
met de tekst van een Unieresolutie daarover. 1943, 1 omslag
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631

Manuscripttekst van Veraarts artikel "A commonwealth of
democratic nations after the war", bestemd voor publicatie in het
blad People and Freedom. (1943), 1 stuk
Volgens Veraarts lijst van Eigen Geschriften is dit artikel gepubliceerd in de
februari-aflevering: hierin werd het niet gevonden.

Nederlandse Afdeling

632

Resoluties van de Groep. z.d., 1 omslag

Nederlandse Afdeling
633

Afleveringen van Vrij Nederland met artikelen van Veraart en anderen over de door
Veraart verzonden circulaire tot vorming van een Nederlandse afdeling van de Unie.
mei - juni 1942
1 omslag

634

Convocaties met agenda's voor bijeenkomsten van de afdeling.
mei 1942 - september 1944

635

Jaarverslagen van de afdeling over mei 1942 - mei 1944

1 omslag
2 stukken

636

(Manuscript)teksten van redevoeringen van Veraart en anderen, gehouden tijdens
bijeenkomsten van de afdeling, met bijlagen.
mei 1942 - juli 1944
1 omslag

637

Getypte programma's van studieclubs van de afdeling.
1942 - 1944

638

Tekst van Veraarts artikel "Staatkundige partijen en kiesrecht na den oorlog".
1942
1 stuk

1 omslag

Hierin worden delen van zijn voor de afdeling gehouden rede over "Koningschap en democratie"
uitgewerkt.

639

Tekst van Veraarts rapport over het katholiek bijzonder onderwijs, met een
Engelstalige samenvatting en krantenknipsels uit Amigoe di Curaçao.
1942 - maart 1943
1 omslag

640

Verslag van de middaguitzending van Radio Oranje op 27 juni 1943 met de tekst van
de door Veraart gehouden toespraak tot de Nederlandse katholieken.
juni 1943
1 stuk

641

Krantenknipsels uit Amigoe di Curaçao betreffende de door Veraart gehouden rede
over het gezantschap bij de paus, uitgesproken tijdens een bijeenkomst van de
afdeling, en zijn naar aanleiding daarvan gevoerde polemiek met prof. Jac. van der
Velde O.F.M., juni -o ktober 1943
3 stukken

642

Ontwerpstatuten van de afdeling.
z.d.

2. Lid van de London International Assembly en lid van de Nederlandse groep. 1942 - 1944

1 stuk

2. LID VAN DE LONDON INTERNATIONAL ASSEMBLY EN LID VAN DE NEDERLANDSE
GROEP. 1942 - 1944
643

Rapporten, door Veraart en anderen uitgebracht in commissies van de Assembly,
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en stukken met commentaar daarop.
februari 1942 - september 1944 en z.d.

1 omslag

644

Ingekomen stukken en minuten van uitgegane brieven.
oktober 1942 - september 1944

1 omslag

645

Ingekomen agenda's voor vergaderingen, met vergaderstukken.
oktober 1942 - juli 1944

1 omslag

646

"Europe in bondage. Reports of The London International Assermbly", uitgegeven
door John Armitage, met een voorwoord van Viscount Cecil (Londen 1943)
1 deeltje

647

Gestencilde verklaring betreffende de oprichting, doelstellingen en commissie van
de Assembly.
z.d.
1 stuk

648

Ingekomen brieven, convocaties en notulen van vergaderingen van de Nederlandse
groep en minuten van uitgegane brieven.
juni 1943 - juni 1944
1 omslag

3. Lid van de Entente Parlementaire des Pays Occupés (EPPO) en vertegenwoordiger van de Nederlandse groep in het Uitvoerend Comité, 1943 - 1945

3. LID VAN DE ENTENTE PARLEMENTAIRE DES PAYS OCCUPÉS (EPPO) EN
VERTEGENWOORDIGER VAN DE NEDERLANDSE GROEP IN HET UITVOEREND COMITÉ,
1943 - 1945
649

Exemplaar van de statuten.
1943

650

Lijsten van deelnemende landen en hun vertegenwoordigers , 1943 - 1945

1 stuk
1 omslag

651

Ingekomen brieven met bijlagen en andere stukken en minuten van uitgegane
brieven.
mei 1943 - juli 1945
1 omslag

652

Convocaties voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het Uitvoerend
Comité, juni 1943 - september 1944
1 omslag

653

Aflevering van het Luxembourg Bulletin met een artikel over EPPO.
juli - augustus 1943

654

Tekst van een door Veraart in de algemene vergadering van EPPO gehouden
voordracht "La démocratie est en danger", met de tekst van zijn (ongepubliceerde)
artikel "De Entente des Parlementaires naar Brussel".
oktober 1943 - (1944)
2 stukken

655

Tekst van een redevoering van Robert Gillon, commissievoorzitter van EPPO,
uitgesproken in het Engelse parlement.
december 1943
1 stuk

656

Tekst van een door Hubert Pierlot, premier van België, gehouden rede over "La

1 katern
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libération".
(1944)
657

65

1 stuk

Brochure betreffende de activiteiten van The Hansard Society, met exemplaren van
de door dit genootschap uitgegeven Handelingen van The House of Commons (26
januari 1945) en The House of Lords (7 februari 1945), 1944 - 1945
3 stukken

C Activiteiten op het gebied van onderwijs

C ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS
1. Lid van de Internationale groep van de University Catholic Federation of Great Britain, en van de Graduate Division Newman Association. 1941 - 1944

1. LID VAN DE INTERNATIONALE GROEP VAN DE UNIVERSITY CATHOLIC FEDERATION OF
GREAT BRITAIN, EN VAN DE GRADUATE DIVISION NEWMAN ASSOCIATION. 1941 - 1944
658

Stukken betreffende bijeenkomsten, georganiseerd door de Council for Education
in World Citizenship.
maart - april 1941
1 omslag

659

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven.
september 1941 - december 1944
1 omslag

660

Afleveringen van Unitas, bulletin van de federatie.
juli 1942 - juni 1943

1 omslag

661

Stukken betreffende een door Veraart te houden lezing over "Holland" tijdens een
bijeenkomst van de internationale sectie van de federatie.
februari 1943
1 omslag

662

Stukken betreffende de katholieke universiteiten in Europa en de oprichting van
een internationale katholieke universiteit.
april 1943 - april 1944 en z.d.
1 omslag

663-665

Stukken betreffende de Newman Association.
augustus 1942 - april 1945
2 omslagen en 1 stuk
663
Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane
brieven. augustus 1942 - oktober1944, 1 omslag
664
Getypte samenvattingen van door Veraart gehouden voordrachten
voor de Newman Association over "Problems of capital and labour",
en "Social politics of the pope and the Encyclicals Rerum Novarum
and Quadragesimo Anno". januari - april 1943, 1 omslag
665
Gedrukt activiteitenprogramma van het International Centre van de
Newman Association, met aankondiging van een door Veraart te
houden lezing over "The future of the universities of Europe in the
post-war world". januari - april 1945, 1 stuk

2. Vertegenwoordiger van Nederland in het Uitvoerend Comité, sectielid en voorzitter van de Association of University Professors and Lecturers of Allied Countries in Great Britain. 1942 - 1945

2. VERTEGENWOORDIGER VAN NEDERLAND IN HET UITVOEREND COMITÉ, SECTIELID EN
VOORZITTER VAN DE ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS AND LECTURERS OF
ALLIED COUNTRIES IN GREAT BRITAIN. 1942 - 1945
666

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Statutencommissie.
oktober 1940 - september 1944 en z.d.
Veraart was lid van deze commissie

1 omslag
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667

Stukken betreffende de oprichting.
maart - april 1942

668

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven, met
bijlagen.
mei 1942 - juli 1945
1 omslag

669

Overzichten van ontvangsten en uitgaven.
juni 1942 - juni 1945

1 omslag

1 omslag

670-674

Convocaties, agenda's, notulen van vergaderingen.
juli 1942 - juni 1945
5 omslagen
670
Convocaties en agenda's voor algemene vergaderingen. juli 1942 juli 1945, 1 omslag
671
Convocaties en agenda's voor vergaderingen van het Uitvoerend
Comité, juli 1942 - juli 1944, 1 omslag
672
Conceptnotulen van vergaderingen van het Uitvoerend Comité, juli
1942 - juli 1945, 1 omslag
673
(Concept)notulen en verslag van algemene vergaderingen. december
1942 - juli 1945 en z.d., 1 omslag
674
Notulen van vergaderingen van de Provisional Central Council, met
ledenlijsten. december 1943 - januari 1945 en z.d., 1 omslag

675

Afleveringen van The University Review, uitgegeven door de vereniging.
november 1942 - mei 1945

676

Stukken betreffende de activiteiten van diverse secties van de vereniging, en
Veraarts deelname daaraan.
december 1942 - juni 1944 en z.d.
1 omslag

1 omslag

Veraart was voorzitter van sectie VII (Economie) en lid van de secties II (Reconstruction of university
life in the occupied countries) en IV (Post war education on youth)

677

Stukken betreffende de voorbereidingen van twee, door de vereniging
georganiseerde, Educational Conferences en teksten van gehouden redevoeringen.
december 1942 - april 1944
1 omslag

678

Stukken betreffende de door Veraart georganiseerde Nederlandse week, met
ingekomen programma's van door andere landen georganiseerde weken.
maart 1943 - september 1944
1 omslag

679

Aflevering van het tijdschrift Entente, gewijd aan het onderwijsstelsel in Engeland
en Frankrijk.
september - oktober 1943
1 katern
In het Frans en Engels

680

Lijsten van Nederlandse leden van de vereniging en van de bestuursleden voor
1944-1945
2 stukken

681

Ingekomen brochure van sir Ernest Simon getiteld "The development of British
universities".
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67
1 katern

682

Afleveringen van het tijdschrift Communication, uitgegeven door de vereniging.
januari 1944 - juni 1945
1 omslag

683

Aflevering van The Cambridge Review met een artikel van Veraart over een in
Cambridge gehouden vergadering van de vereniging.
oktober 1944
1 katern

684

Gedrukte tekst van de Byron Foundation Lecture 1944, uitgesproken door Vivian de
Sola Pinto en gewijd aan het onderwerp "Byron and liberty".
1944
1 katern

685

Gedrukt jaarverslag van The Universities China Committee in Londen over 1943 1944, 1944
1 katern

686

Verslag van de activiteiten van de vereniging over 1944-1945, opgesteld door de
secretaris-generaal.
(1945)
1 stuk

687

Tekst van Veraarts artikel over "La résistance des universités Néerlandaises".
z.d.
1 stuk

D Activiteiten op cultureel gebied

D ACTIVITEITEN OP CULTUREEL GEBIED
1. Lid van de Plater Dining Club, gelieerd aan The Sword of the Spirit-beweging. 1941 - 1944

1. LID VAN DE PLATER DINING CLUB, GELIEERD AAN THE SWORD OF THE SPIRITBEWEGING. 1941 - 1944
Sword of the Spirit

Sword of the Spirit
688

Afleveringen van het blad The Sword of the Spirit, met in één daarvan een artikel
van Veraart over "A commonwealth of democratic nations".
februari 1941 - maart 1943
1 omslag

689

Afleveringen van Le Glaive de l'esprit en Gladius Spiritus, uitgegeven door de Franse
en Belgische afdeling.
maart 1941 - juni 1941
1 omslag

690

Ingekomen uitnodigingen tot het bijwonen van bijeenkomsten en het houden van
een lezing, met kopie van een uitgegane brief.
(1941) - mei 1945
1 omslag

Plater Dining Club

Plater Dining Club
691
2. Lid van de Nederlandsche Kring. 1941 - 1944

Brochure inzake de club en ingekomen uitnodigingen voor bijeenkomsten.
januari 1942 - november 1944
1 omslag
2. LID VAN DE NEDERLANDSCHE KRING. 1941 - 1944

692

Ingekomen circulaires en convocaties met bijlagen voor bijeenkomsten.
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693
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1 omslag

Teksten van voordrachten, gehouden door de leden G. Bolkestein, W. Chr.
Posthumus Meyes, P. Rijkens en P.F.S. Otten.
mei 1941 - januari 1943
1 omslag

3. Lid van de Union culturelle des Pays de l'Europe occidentale, vertegenwoordiger van Nederland in het Uitvoerend Comité en voorzitteer van de Nederlandse afdeling Cultuurkring. 1942 - 1944

3. LID VAN DE UNION CULTURELLE DES PAYS DE L'EUROPE OCCIDENTALE,
VERTEGENWOORDIGER VAN NEDERLAND IN HET UITVOEREND COMITÉ EN
VOORZITTEER VAN DE NEDERLANDSE AFDELING CULTUURKRING. 1942 - 1944
694

Stukken, ingekomen bij en opgemaakt door Veraart als lid van de Union culturelle.
augustus 1942 - maart 1944
1 omslag

695

Brieven en andere stukken, ingekomen bij Veraart als voorzitter van de Cultuurkring
en minuten van uitgegane brieven, met bijlagen.
oktober 1942 - februari 1944
1 omslag

696

Convocaties, met bijlagen, voor bijeenkomsten van de Cultuurkring, (december
1942 - februari 1944)
1 omslag

697

Nederlands- en Engelstalige tekst van Veraarts rede "Cultuurgebieden der
economische wetenschap"("Cultural spheres of economics") , gehouden tijdens de
oprichtingsbijeenkomst van de Cultuurkring.
december 1942 - april 1943
2 stukken

E Overige activiteiten

E OVERIGE ACTIVITEITEN
698

Manuscriptnotities van Veraart over zijn verblijf in Engeland 1940 - 1945
1 omslag

699

Circulaire van de Universiteit van Liverpool, department of social sciences, met
aankondiging van een door Veraart te houden lezing over "Labour legislation and
industrial organisation in Holland as a basis for reconstruction".
januari 1941
1 stuk

700

Stukken, ingekomen bij Veraart als speciaal buitenlid van de Nederlandsche
Vereeniging.
februari - december 1941
1 omslag

701

Stukken betreffende de activiteiten van de Anglo-Batavian Society, waarvan
Veraart lid was,
april 1941 - december 1943
1 omslag

702

Ingekomen uitnodiging van de Catholic Social Guild tot het bijwonen van de
gouden jubileumbijeenkomst ter herdenking van de Encycliek Rerum Novarum en
de tekst van de bij die gelegenheid door Veraart gehouden rede over "Rerum
Novarum in the Netherlands".
juni 1941
1 omslag

703

Manuscripttekst van Veraarts rede "Der Katholizismus in Holland und
Deutschland", gehouden voor de Klub der Deutschen Katholiken te Londen.
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december 1941
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1 stuk

704

Stukken betreffende het gezelschap van Nederlandsche Juristen te Londen en de
daar door Veraart gehouden redevoeringen.
januari - november 1943
1 omslag

705

Stukken betreffende door Veraart gegeven cursussen over het Nederlands
staatsrecht voor officieren van het Nederlandse leger en het Militair Gezag.
mei - september 1943
1 omslag

706

Tekst van Veraarts voordracht "Some principles of the Netherlands constitution"
gehouden voor The Netherlands House.
januari 1944
1 stuk

707

Uitnodiging en verslag van de door Veraart voorgezeten oprichtingsvergadering
van de Société des amis de l'esprit français.
februari - maart 1944
1 omslag

708

Stukken betreffende de activiteiten van een door het Home Office and ministry of
Home security ingestelde discussiegroep "Local government" en een door Veraart
gehouden lezing over dit onderwerp.
maart 1945
1 omslag

709

Lijst met namen en adressen van de leden van diverse organisaties, waarvan
Veraart in Londen lid was, met aantekeningen en mutaties van Veraart
1 stuk

periode 1945 - 1955

A Staatkundige activiteiten

PERIODE 1945 - 1955
A STAATKUNDIGE ACTIVITEITEN

1. Kroonlid van de Sociaal - Economische Raad, lid van het Dagelijks Bestuur en van diverse commissies. 1950 - 1955

1. KROONLID VAN DE SOCIAAL - ECONOMISCHE RAAD, LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
EN VAN DIVERSE COMMISSIES. 1950 - 1955
710

Conceptverordeningen inzake vergoedingen van (plv) voorzitters en leden van de
raad.
1950
2 stukken

711

Kamerstukken inzake voorontwerpen van wetten betreffende
Kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen; Administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie; Regeling ter bevordering van een goede bedrijfsuitoefening
(Vestigingswet 1951), (1950 - 1952)
1 omslag

712

Gestencilde tekst van het Koninklijk besluit 6 maart 1950-57 inzake benoeming en
ontslag van (plv) leden van de Raad en hun functieaanvaarding.
maart 1950
1 stuk

713

Ingekomen gestencilde Economische Mededelingen, opgesteld door de
Economische Voorlichtingsdienst van het ministerie van Economische Zaken.
maart 1950 - juli 1951
1 omslag
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714

Ingekomen brief van de staatssecretaris van Economische Zaken inzake Veraarts
benoeming tot lid voor de periode 1 april 1950-31 maart 1952, en een minuut van
Veraarts antwoordbrief.
maart 1950
2 stukken

715

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven, met
bijlagen.
april 1950 - juli 1954
1 omslag

716

Teksten van redevoeringen, gehouden op de eerste openbare vergadering van de
Raad; bij de installatie van de bedrijfscommissies en ter gelegenheid van Nieuwjaar
1955, juli 1950 - januari 1955
1 omslag

717-719

Stukken betreffende het Dagelijks Bestuur.
juli 1950 - juni 1954
3 omslagen
717
Ingekomen verslagen van vergaderingen. juli 1950 - november 1954
718
Ingekomen agenda's voor vergaderingen, met stukken. juni 1951 juni 1954
719
Stukken, ingekomen bij Veraart als lid van het Dagelijks Bestuur.
1951 - februari 1954

720-725

Stukken betreffende de Organisatiecommissie en de daaronder ressorterende
subcommissies.
november 1950 - januari 1955
1 pak, 2 omslagen en 3 stukken
720
Verslagen van vergaderingen van de Organisatiecommissie.
november 1950 - december 1954, 1 pak
721
Ingekomen agenda's voor vergaderingen van de
Organisatiecommissie, met stukken. december 1950 - januari 1955, 1
omslag
722
Verslag van de eerste vergadering van de Organisatiecommissie met
vertegenwoordigers van de organisaties, die het ontwerplandbouwschap hebben ingediend. november 1951, 1 stuk
723
Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie
Organisatie Voedselvoorziening resp. Werkcommissie Organisatie
Groothandel Voedselvoorziening. april 1951 - augustus 1954, 1
omslag
724
Tekst van een advies van de Subcommissie Sociale Bevoegdheden
Bedrijfsschappen inzake de toekenning van verordenende
bevoegdheid op sociaal terrein aan de bedrijfsschappen. maart 1952,
1 stuk
725
Verslag van de eerste vergadering van de Werkcommissie
Griendhout- en Rietverwerkende Industrie. maart 1953, 1 stuk

726

Brochure van "v. S." over de nieuwe Wet op de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie en de gevolgen daarvan voor de organisatie van het
edelmetaalbedrijf.
(1950)

727

Gedrukte tekst van een rede van mr. F.H.A. de Graaff, uitgesproken tijdens de
algemene ledenvergadering van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond.

1 stuk

2.21.306

Veraart

november 1951

71
1 katern

De Graaff was voorzitter van het verbond

728

Accountantsrapporten over de boekjaren 1950-1951 en 1952, met nota's van
toelichting.
januari 1952 - januari 1953
1 omslag

729

Gestencilde "Berichten van de Sociaal - Economische Raad".
april 1952 - april 1954

1 omslag

730

Brochure "De vrije organisatie van het midden - en kleinbedrijf", uitgegeven door
de Centrale van vakorganisaties in het midden - en kleinbedrijf , mei 1952
1 katern

731

Brochure van drs. P.C.W.M. Bogaers getiteld "Democratie in de onderneming. Een
verslag van ervaringen in Amerika opgedaan met het Scanlonplan".
december 1952
1 katern

732

"Documentatie-nota inzake het vraagstuk van lonen en prijzen in Benelux-verband"
opgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de S.E.R. en de Conseil de
l'Economie national Luxembourgeois.
1953
1 deeltje

733

Brochure van M. Rohling van Spanje over "Equal pay. Enkele kanttekeningen bij het
onlangs verschenen advies van de S.E.R.", (1953)
1 katern

734

Lijsten van (plv) leden, dagelijks bestuur, secretariaat, commissies van de Raad, met
aanvulling.
januari - juli 1953 en z.d.
1 omslag

735

Aflevering van "Verenigt U", orgaan van de Algemene Nederlandse Agrarische
Bedrijfsbond.
juli 1953
1 stuk

736

Aflevering van het blad "De Nieuwe Vakcentrale".
september 1953

737

1 stuk

Gedrukte "Nota betreffende het vraagstuk van eventuele loonsverhoging",
opgesteld door de S.E.R., 1954
1 katern

738

Gestencilde berichten van de Persdienst van het ministerie van Economische Zaken.
juli - november 1954
1 omslag

739

Brochure over de eerste productschappen, uitgegeven door het Verbond van
Nederlandsche Werkgevers.
september 1954
1 deeltje

740

Brochure van D. Roemers "Wat bezielt het NVV?", september 1954
1 katern
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741

Exemplaar van het verslag over het 3e kwartaal van het Centraal orgaan voor de
economische betrekkingen met het buitenland.
1954
1 katern

742

Tekst met het opschrift "Kritiek in een viertal stellingen op het rapport van de
Commissie beroeps - of bedrijfsgewijze organisatie".
z.d.
1stuk

743

Concept van een rede van N.N. over het ontwerpadvies inzake de instelling van
productschappen in de akkerbouwproductensector, met aantekeningen van
Veraart.
z.d.
1 stuk

B Activiteiten op sociaal - economisch gebied

B ACTIVITEITEN OP SOCIAAL - ECONOMISCH GEBIED
1. Lid van de Sint Adelbert Vereniging. 1945 - 1954

1. LID VAN DE SINT ADELBERT VERENIGING. 1945 - 1954
744

Ingekomen stukken van de afdelingen 's Gravenhage, Wassenaar, Het Gooi en
Breda.
1945 - april 1954
1 omslag

745

Stukken betreffende de standpuntbepaling van de Financiële Commissie van de
Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging inzake het wetsontwerp vermogensheffing ineens.
oktober 1946 - januari 1947
1 omslag
Veraart zat in deze commissie namens de Adelbertvereniging

746

Ingekomen stukken van het hoofdbestuur.
maart 1947 - augustus 1954

1 omslag

747

Ingekomen gedrukte mededelingen van het Dagelijks Bestuur.
1949 - 1951

1 omslag

748

Ingekomen circulaire van R.K. standsorganisaties (waaronder de Sint
Adelbertvereniging) te Boxtel aan de leden met aankondiging van een door Veraart
te houden spreekbeurt over publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
maart 1950
1 stuk

749

Brochure van prof.mr.dr. TRh. Keulemans O. Carm. Over "De encyclieken Rerum
Novarum en Quadragesimo Anno en het probleem der standen in de huidige
samenleving", uitgegeven door de vereniging.
mei 1951
1 katern

750

Afleveringen van het tijdschrift St. Adelbert, met een artikel van Veraart over
"Sociaal - economische en staatkundige politiek van de Katholieken in Nederland"
en een repliek van N. de Rooy.
mei - juni 1954
2 katernen

751

Brochure "Onderwijsvernieuwing? JA!", uitgegeven door de vereniging.
z.d.

1 katern
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2. Lid (vanuit de Sint Adelbertvereniging) en voorzitter van de Commissie Medezeggenschap in de Bedrijfsorganisatie van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. 1946 - 1949

2. LID (VANUIT DE SINT ADELBERTVERENIGING) EN VOORZITTER VAN DE COMMISSIE
MEDEZEGGENSCHAP IN DE BEDRIJFSORGANISATIE VAN HET KATHOLIEK BUREAU VOOR
MAATSCHAPPELIJK EN CULTUREEL OVERLEG. 1946 - 1949
752

Brochure "Voorontwerp van wet op de bedrijfsschappen", uitgegeven door het
ministerie van Handel en Nijverheid, met afschrift van een brief van de minister van
Economische Zaken aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid inzake dit
wetsontwerp.
(1945) - november 1946
2 stukken

753

Brochure "Voorontwerp van wet tot instelling van een openbaar lichaam voor het
Nederlandsch landbouwbedrijf", uitgegeven door de wetgevingscommissie van de
Stichting voor de Landbouw.
maart 1946
1 katern

754

Convocaties voor vergaderingen.
oktober 1946 - oktober 1948

1 omslag

755

Verslagen van vergaderingen , met bijlagen.
november 1946 - november 1948

1 omslag

756

Stukken betreffende het ontwerp van wet op de bedrijfsorganisatie.
november 1946 - februari 1949

1 omslag

757

Stukken inzake het ontwerp van wet op de ondernemingsraden.
juli - oktober 1948

1 omslag

758

Nota's van de Stichting voor de Landbouw inzake de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie en de beslissing van geschillen voortvloeiende uit de collectieve
arbeidsovereenkomsten in deze bedrijfstak.
oktober - december 1949
1 omslag

3. Voorzitter van het bestuur van de Centrale Onderlinge Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering. 1945 - 1951

3. VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN DE CENTRALE ONDERLINGE
BEDRIJFSVEREENIGING VOOR ZIEKENGELD- EN KINDERBIJSLAGVERZEKERING. 1945 1951
759

Financiële gegevens, verslagen, balansen en bedrijfsrekeningen.
maart 1946 - 1949

760

Stukken betreffende de beëindiging van het dienstverband van A.G. van Deth,
R.R.T. Buning en A.M. Groskamp op grond van hun functioneren tijdens de oorlog,
met retro - acta.
mei 1946 - april 1949
1 omslag

761

Brochure van dr. P. Beijer over "Sociale verzekering".
1948

1 omslag

1 deeltje

Beijer was directeur van de Centrale Onderlinge

762-765

Verslagen van vergaderingen.
januari 1948 - december 1950
2 omslagen en 2 stukken
762
Verslagen van (plenaire) Bestuursvergaderingen. januari 1948 -
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764
765
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oktober 1949, 1 omslag
Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, met
bijlagen. januari 1948 - december 1950, 1 omslag
Verslagen van gewone algemene ledenvergaderingen. april december 1948, 2 stukken
Jubileumaflevering van het personeelsblad "Onze camera obscura",
uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, en knipsels uit
dit blad over de promotie van Veraarts zoon J.J.M. Veraart en het
afscheid van Veraart. 1948 - januari 1951, 1 omslag
J.J.M. Veraart was tot 1945 verbonden aan de Centrale Onderlinge

766

Ontwerpen van een reglement en statuten van de Stichting Pensioenfonds van de
Centrale Onderlinge, met toelichting.
september 1949 en z.d.
1 omslag

767

Nota over de behandeling door het bestuur van een , mede door de Centrale
Onderlinge, op te richten gemeenschappelijk administratiekantoor.
(1949)
1 stuk

768

Afleveringen van het tijdschrift "De sociale zekerheidsgids".
juli - augustus 1950

2 katernen

769

Syllabus over de ziekenfondsverzekering, samengesteld door prof.mr. B.C.
Slotemaker voor zijn colleges arbeidsrecht en sociale politiek aan de Nederlandse
Economische Hogeschool voor het cursusjaar 1951 - 1952
1 stuk

770

Fragment van een jaarverslag van de Centrale Onderlinge betreffende de
oorlogsperiode , z.d.

4. Economisch en juridisch hoofdadviseur van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeambten. 1946 - 1955

1 stuk

4. ECONOMISCH EN JURIDISCH HOOFDADVISEUR VAN DE KATHOLIEKE VEREENIGING
VAN MIJNBEAMBTEN. 1946 - 1955
771

Ingekomen nota betreffende de mogelijkheden voor blijvende werkverruiming bij
de Limburgse steenkolenmijnen, met aanbiedingsbrief van de opsteller W.A.J.M.
van Waterschoot van der Gracht.
maart 1939
1stuk en 1 deel

772

Folders en informatiebladen van de Voorlichtingsdienst Nederlandse
Steenkolenmijnen.
september 1946 - april 1947 en z.d.

1 omslag

In het Engels, Duits en Pools

773

Ingekomen brieven en andere stukken, met bijlagen, en minuten van uitgegane
brieven.
november 1946 - juni 1949 en z.d.
1 omslag

774

Afleveringen van "De Werker in de mijnindustrie", orgaan voor leden van de
Algemeene Ned. Mijnwerkersbond.
december 1946 - mei 1947
1 omslag
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775

Gedrukte teksten van collectieve arbeidsovereenkomsten voor de arbeiders in het
mijnbedrijf met toelichting.
1946
2 katernen

776

Convocaties van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeambten en de
Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond voor bijeenkomsten waar Veraart zal
spreken over bedrijfsorganisatie, februari - april (1947)
1 omslag

777

Aflevering van "Herstel en vernieuwing", uitgegeven door de Katholieke
Arbeidersbeweging in Limburg.
maart 1947

1 stuk

778

Aflevering van "Ons orgaan", uitgegeven door de Algemene Bond van Werkers in
het Mijnbedrijf.
april 1947
1 stuk

779

Gestencild verslag van een Belgische deputatie van de Senaatscommissie over hun
studiereis naar de Franse steenkolenmijnen van 14 tot 20 april 1947, mei 1947
1 stuk

780

Twee afleveringen van het bedrijfstijdschrift van de Nederlandse steenkolenmijnen
"Steenkool".
mei - juni 1947
2 katernen

781

Aflevering van het maandblad van de Vereniging "De Pionier".
januari 1946 - oktober 1953

1 omslag

782

Brochure "De Limburgsche kolenmijnen" van G. de Clercq, uitgegeven in de serie
Polytechnische Bibliotheek.
z.d.

783

"Bouwers in de mijnstreek", verslagboek van de Vereniging over september 1944 31 december 1946, met artikelen van en over Veraart.
z.d.
1 deel

5. Curator van de Stichting Voorlichting Katholieke Afgestudeerden. 1947 - 1948

5. CURATOR VAN DE STICHTING VOORLICHTING KATHOLIEKE AFGESTUDEERDEN. 1947 1948
784

Afschrift van de akte van oprichting.
februari 1947

785

Ingekomen circulaires en brieven aan leden van het curatorium.
juni - oktober 1947

786

Notulen van vergaderingen van bestuur en curatoren.
september 1947 - februari 1948

787

1 stuk
1 omslag
2 stukken

Jaarverslag over 1947, februari 1948
1 stuk
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6. Lid van de Raad van Toezicht op de Provinciale Bedrijven in Noord-Holland. 1954 - 1955

6. LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT OP DE PROVINCIALE BEDRIJVEN IN NOORDHOLLAND. 1954 - 1955
788
789

Ingekomen agenda's en notulen van vergaderingen,
mei - december 1954

1 omslag

Informatiekopieën van brieven, verzonden door het Provinciaal Waterleidingbedrijf
in Noord-Holland aan Gedeputeerde Staten.
mei 1954 - januari 1955
1 omslag
met hiaten

790

Informatiekopieën van brieven, verzonden door het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
van Noord-Holland aan Gedeputeerde Staten.
juni 1954 - januari 1955
1 pak

791

Gedrukt ontwerp van een streekplan voor de Zaanstreek, met toelichtingen en
bijlagen, (1954 - 1955)
1 omslag

C Activiteiten op het gebied van onderwijs

C ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS
1. Hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. 1945 - 1955

1. HOOGLERAAR AAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFT. 1945 - 1955
792

Ingekomen brieven, met bijlagen, en andere stukken en minuten van uitgegane
brieven.
mei 1945 - september 1954
1 omslag

793

Stukken betreffende studia generali aan de TH en aan andere universiteiten en
hogescholen.
augustus 1945 - 1955
1 omslag

794

Ingekomen circulaires van de Senaat en conceptnotulen van Senaatsvergaderingen.
september 1945 - juni 1954
1 omslag

795

Aantekeningenschrift en gedrukte schema's, samengesteld door Veraart voor zijn
colleges Nederlands arbeidsrecht.
1945 - 1951
1 omslag

796

Gedrukte teksten van oraties van hoogleraren aan de TH, uitgesproken bij hun
ambtsaanvaarding.
februari 1946 - maart 1950
1 omslag

797

Gedrukte teksten van oraties van hoogleraren aan de universiteiten van Leiden en
Nijmegen, uitgesproken bij hun ambtsaanvaarding.
mei 1946 - februari 1949
2 katernen

798

Brochure van het Federatief Academisch Verbond aan de universiteit van
Amsterdam, met informatie over studentenvoorzieningen.
oktober 1946

799

Gedrukt schema over de organisatie van het onderwijs, ontworpen door G.

1 katern
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Bolkestein, met schriftelijk commentaar van Veraart en de subafdelingen voor wisen natuurkunde van de TH.
1946
1 omslag
800-801

Stukken betreffende dissertaties van promovendi.
mei - december 1947 met retro-acta
2 omslagen
800
Ingekomen exemplaar van de dissertatie van T.F. Tjoeng
"Arbeidsverhoudingen en arbeidsbescherming in NederlandschIndië", met correspondentie. januari 1936, mei - oktober 1947
801
Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven en andere
stukken betreffende de promotie van G.A. Kohnstamm op het
proefschrift "De toekomst van Nederland's industriëele
ontwikkeling. Een technisch-economische studie". oktober december 1947

802

Aflevering van het Amsterdams Katholiek Studentenblad Essedum, uitgebracht ter
gelegenheid van het zilveren priesterfeest van dr. J. van Heugren S.J., mei 1947
1 katern

803

Brochures met informatie over de studie aan de TH en de ingenieursopleiding.
juni 1947 - 1947
1 omslag

804

Jaarboek van de TH, uitgegeven door de Senaat.
september 1947

805

Lustrumboekjes van de katholieke studentenvereniging Sanctus Vergilius, met een
artikel van Veraart over "Feestvieren".
1948 - 1953
2 deeltjes

806

Ingekomen circulaires van de curatoren en een minuut van een uitgegane brief aan
dit college.
november 1948 - 1953
1 omslag

807

Gedrukte teksten van redevoeringen, uitgesproken door de rector magnificus en de
secretaris van de Academische Raad bij de 107, 109e en 111e gedenkdag van de TH.
januari 1949 - januari 1951
1 omslag

808

Twee afleveringen van het "Orakel van Delft", officieel orgaan van de Delftse
studentenraad en mededelingenblad van de Centrale Commissie voor
Studiebelangen.
januari 1949 - mei 1952
2 katernen

809

Overdruk uit "Denken uit geloof en leven in de tijd, lezingencyclus van het Nijmeegs
studentencorps mei 1949"van het artikel van J.J.M. van der Ven "De wereldlijke
rechtsorde nu".
1949
1 katern

810

Aflevering van "De Ingenieur", weekblad voor techniek en aanverwante
wetenschappen.
november 1951

811

1 deeltje

1 katern

Album met presentielijsten van deelnemers aan het economisch privatissimum van

78

Veraart

2.21.306

Veraart gedurende het cursusjaar 1951-1952, met een karikatuur van Veraart en het
menu van het afscheidsdiner.
1952
1 omslag
812

Gedrukte teksten van een college en een lezing van prof.dr. A.C. Josephus Jitta over
de grondwetsherziening in 1952 en democratisch socialisme.
1952 - 1954
2 katernen
Josephus Jitta was hoogleraar aan de TH

813

Oorkonde, aangeboden aan Veraart door het College van Curatoren bij de uitreiking
van het bronzen speldje ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1944,
januari 1953
1 stuk

814

Aflevering van het tijdschrift "Wetenschap en Samenleving", uitgegeven door het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers.
oktober 1953
1 katern

815

Gedenkboek van de TH over 1905-1955 ('s Gravenhage 1955) met een door Veraart
geschreven artikel "Recht en economie".
1955
1 deel

816

Geïllustreerde brochure van de N.B.B.S. "Students of Holland invite yoü.
z.d.

1 katern

2. Voorzitter en erelid van de Nederlandse Vereniging van Hoogleraren en Lectoren. 1947 - 1952

2. VOORZITTER EN ERELID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN HOOGLERAREN EN
LECTOREN. 1947 - 1952
817

Convocaties en agenda's voor vergaderingen van het hoofdbestuur.
maart 1947 - oktober 1952

1 omslag

818

Notulen van vergaderingen, met aantekeningen van Veraart.
mei 1947 - maart 1948

1 omslag

Stukken betreffende de afdeling Delft.
november 1947 - oktober 1949

1 omslag

819

Veraart was secretaris van de afdeling

820

821

Agenda voor de algemene ledenvergadering op 22 december 1947 en een
convocatie voor een algemene vergadering op 2 oktober 1948, 1947 - 1948

2 stukken

Afleveringen van het verenigingsblad "Mededelingen".
juni 1948 - november 1953

1 omslag

822

Stukken betreffende statutenwijzigingen.
1948

1 omslag

823

Ingekomen rapport van de Studium Generale - commissie, met aanbiedingsbrief.
maart 1949
2 stukken

824

Ingekomen brochure "Het hoger onderwijs op de helling, met een verslag van
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discussies van een werkgroep van de afdeling Leiden van het verbond van
wetenschappelijke onderzoekers en van de wetenschappelijke staf van de
Rijksuniversiteit Leiden", met aanbiedingsbrief.
1950
1 katern en 1 stuk
825

Adreslijsten van leden, met mutaties.
1952 en z.d.

1 omslag

D Activiteiten op internationaal gebied

D ACTIVITEITEN OP INTERNATIONAAL GEBIED
1. Lid en voorzitter van de Voorlopige Centrale Raad en het Uitvoerend Comité van de International Association of University Professors and Lecturers. 1945 - 1953

1. LID EN VOORZITTER VAN DE VOORLOPIGE CENTRALE RAAD EN HET UITVOEREND
COMITÉ VAN DE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS AND
LECTURERS. 1945 - 1953
826-828

Stukken betreffende bestuursvergaderingen.
juli 1945 - maart 1953
3 omslagen
826
Convocaties voor vergaderingen van het Uitvoerend Comité, juli
1945 - november 1947
827
Conceptnotulen van vergaderingen van het Uitvoerend Comité, met
bijlagen. oktober 1945 - april 1951
828
Convocaties, agenda's en notulen van vergaderingen van de
Voorlopige Centrale Raad, met bijlagen. april 1946 - maart 1953

829

Ingekomen brieven en andere stukken en minuten van uitgegane brieven.
december 1945 - juni 1954
1 omslag

830

Gedrukt exemplaar van de "Rules" van de sectie United Kingdom.
december 1945

831

Afleveringen van het verenigingstijdschrift Communication, waarvan enkele met
artikelen van Veraart.
april 1946 - september 1953
1 omslag

1 stuk

zie voor deze artikelen de afleveringen van april 1946 en september 1953

832

Informatieblad over achtergrond en doelstellingen van de vereniging.
oktober 1946

1 stuk

833

Twee afleveringen van het door de vereniging uitgegeven blad "The universities
review".
november 1946 - mei 1947
2 deeltjes

834

Gedrukte statuten.
april 1947 - april 1953

2 stukken

In het Engels en Frans

835

Twee afleveringen van de "Schweizerische Hochschulzeitung, revue universitaire
Suisse".
1947
2 deeltjes

836-841

Stukken betreffende door de vereniging georganiseerde conferenties en
vergaderingen.
april 1947 - april 1953
3 omslagen, 1 deeltje en 2 stukken
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839
840
841
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Stukken betreffende de 2e vergadering tijdens de "General
Conference", gehouden te Brussel, 9 - 14 april 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de 3e "University Conference", gehouden te
Parijs 31 maart - 3 april 1948, 1 omslag
Gedrukte verhandelingen en teksten van voordrachten gehouden
tijdens de algemene vergadering te Fribourg, uitgegeven door de
Nationale Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten onder de
titel "Forschung und Ethos". 1948, 1 deeltje
Stukken betreffende het congres te Bazel, 18 - 23 april 1949, 1 omslag
Stukken betreffende een universitair congres, gehouden te Florence
12 - 16 april 1950, 2 stukken
Stukken betreffende de 7e "University Conference", gehouden te
Amsterdam 6 - 11 april 1953, 1 omslag
met foto's

842

Statuten van de Association of the teaching staff of the Royal University of Malta.
z.d.
1 stuk

2. Medeoprichter en lid van de vereniging Nouvelles Equipes Internationales. 1948 - 1954

2. MEDEOPRICHTER EN LID VAN DE VERENIGING NOUVELLES EQUIPES
INTERNATIONALES. 1948 - 1954
843

Ingekomen brieven en andere stukken.
mei - augustus 1948

1 omslag

844-846

Stukken betreffende congressen en studiedagen.
1948 - 1951
1 deeltje en 2 omslagen
844
Gedrukt verslag en teksten van voordrachten van de bijeenkomst in
Luxemburg over "Le problème allemand". januari - februari 1948, 1
deeltje
845
Stukken betreffende een congres over Europese samenwerking,
gehouden in Scheveningen 17 - 19 september 1948 en Veraarts
rapport over de sociaal-economische politiek van de verenigde
staten van Europa volgens katholieke principes. september 1948, 1
omslag
846
Stukken betreffende studiedagen in Luxemburg", gehouden 26 juli 5 augustus 1951 en Veraarts voordrachten over "La démocratie en
face au communisme" en "L'organisation économique et sociale de
la profession sur la base du droit public , juli - augustus 1951, 1
omslag

847

Gedrukte teksten van resoluties, aangenomen tijdens het Europees congres van het
Comité international de coordination des mouvements pour l'unité Européenne in
's Gravenhage.
mei 1948
1 katern

848

Gedrukte statuten.
z.d.

849

"Europa restauranda (Europa dat herstel behoeft)", eerste staatkundige brief van dr.
Verviers, gepubliceerd door het Instituut voor Universitaire staatkunde te
Oisterwijk.
z.d.
1 katern

1 katern
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E OVERIGE ACTIVITEITEN
850

Ingekomen uitnodigingen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
om te verschijnen op hoorzittingen, met afschrift van Veraarts rapport over zijn
strijd in Londen voor de handhaving van de parlementaire democratie.
mei 1948
1 omslag

851

Gestencilde samenvatting van Veraarts inleiding over "Economic and social
organization of industry, trade and profession on the base of public law", gehouden
op het Sociaal Congres te Rome.
augustus 1950
2 stukken
ook in het Frans

852

Stukken betreffende het 21e wereldcongres van Pax Romana, gehouden in
Amsterdam, en de door Veraart gehouden rede over "L'organisation
professionnelle ou l'intervention de l'Etat".
augustus 1950
1 omslag

853

Stukken, ingekomen bij Veraart als deelnemer aan het 11e congres van de
Internationale Bund der Christlichen Gewerkschaften te 's Gravenhage.
juni - juli 1952
1 omslag

854

Brochure van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond getiteld "De
achtergrond van ons werk", met de tekst van Veraarts rede "De wezenlijke taak van
de Katholieke vakorganisatie", uitgesproken tijdens de landelijke studiedagen.
juli 1952
1 deeltje
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III. Aanhangsel - Verzamelde stukken

1. Verzamelde stukken betreffende zijn familie

III. AANHANGSEL - VERZAMELDE STUKKEN
1. VERZAMELDE STUKKEN BETREFFENDE ZIJN FAMILIE

855

Afleveringen van tijdschriften met- en overdrukken van artikelen van Veraarts
broer, B.A.G. Veraart mijnarts te Kerkrade, met een knipsel uit De Zuid Limburger
over diens gouden artsjubileum.
1924 - 1954 en z.d.
1 omslag

856

Stukken betreffende Veraarts broer A.W. Veraart en diens meteorologische
proefnemingen.
januari 1930 - september 1950

1 pak

857

Exemplaar van het proefschrift "Some physical properties of compressed
carbondioxyde" van Veraarts nicht, C.A.M. Michels-Veraart, met krantenknipsels en
foto's van de promotie.
oktober 1937
1 omslag

858

Aflevering van het parochieblad "De schalmei van St. Paschalis"met de
doopannonce van Veraarts eerste kleinkind, J.J.M. Veraart.
november 1939

1 stuk

2. Eigen geschriften

2. EIGEN GESCHRIFTEN
859

Lijsten van Veraarts geschriften.
januari 1959 en z.d.

2 stukken

De lijst van 1959, opgesteld door J.W.H. van Dijck, bevat een selectie van Veraarts werk.

860

Manuscriptpublicatie over "De grenzen van staatsbemoeiing in het belang van het
stoffelijk welzijn der arbeidende klasse".
september 1906
1 deeltje

861

"Arbeidsloon" academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de
rechtswetenschap (Amsterdam 1910)
1 deel

862-896

Krantenknipsels, afleveringen en overdrukken van periodieken met artikelen van
Veraart, en conceptartikelen.
1913 - 1955 4 stukken, 27 omslagen, 2 banden, 1 deel en 9 katernen
862
oktober 1913, 1 stuk
863
juni - juli 1914, 1 omslag
864
1918, 3 katernen
865
1919, 1 deeltje
866
januari - maart 1921, 2 stukken
867
september - december 1922, 1 omslag
868
februari - september 1923, 1 omslag
869
januari - december 1924, 1 omslag
870
april - december 1925, 1 omslag
871
januari - oktober 1926, 1 omslag
872
maart - oktober 1927, 1 omslag
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873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896

januari - juli 1928, 1 omslag
september - oktober 1929, 1 omslag
januari - november 1930, 1 omslag
september - november 1931, 1 omslag
februari - oktober 1932, 1 omslag
februari - december 1933, 1 omslag
1934-1935, 1 omslag
1936-1938, 2 banden en 1 omslag
januari - december 1939, 1 omslag
februari - april 1940, 3 katernen
oktober 1941, 1 katern
april 1943, 2 katernen
februari - oktober 1944, 1 omslag
januari - december 1945, 1 omslag
januari - november 1946, 1 omslag
januari - november 1947, 1 omslag
februari - december 1948, 1 omslag
januari - december 1949, 1 omslag
februari - december 1950, 1 omslag
januari - december 1951, 1 omslag
januari - december 1952, 1 omslag
februari - november 1953, 1 omslag
februari - oktober 1954, 1 omslag
februari 1955, 1 stuk
De meeste publicaties zijn genummerd volgens de lijst Eigen Geschriften,
inventarisnummer 859

897

Preadviezen over sociaal-economische en politieke onderwerpen, uitgebracht door
Veraart in samenwerking met anderen en uitgegeven door de Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland /
het Thijmgenootschap.
1919 - 1948
1 omslag

898

Gedrukte preadviezen van Veraart en anderen over de vraag "Is publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie wenschelijk? Zoo ja, in welken vorm?", uitgegeven door de
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek.
1921
1 deeltje

899

"Beginselen der economische bedrijfsorganisatie"(Bussum 1921) met een overdruk
uit het tijdschrift Studiën van een recensieartikel van Arn. Borret.
juli 1922
1 deel en 1 katern

900

Overdruk uit het gedenkboek Dr. Nolens van Veraarts artikel "Dr. Nolens als
hoogleraar".
1927

901

1 stuk

"Opstellen over politiek", (Amersfoort 1929)
1 deel

902

"Georganiseerde distributie" van E.J. Tobi en C. Visser (Prumerend 1931) met een
bijdrage van Veraart "Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van het
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middenstandsbedrijf"
1 deel
903

"Medezeggenschap en bedrijfsorganisatie" (Tilburg 1931)

904

Aantekeningen voor studies over parlementaire democratie en de theorie van het
programministerie, en oriëntering naar de stand van de katholieke emancipatie,
(1938 - 1940)
2 stukken

905

Manuscriptekst van een "Interview Sunday Times", (1941 - 1942)

1 deel

1 stuk
Het is niet duidelijk of de Sunday Times Veraart daadwerkelijk heeft geinterviewd: een publicatie van
het vraaggesprek is niet gevonden.

906

Exemplaar van een door Veraart samengesteld historisch overzicht van zijn
economisch wetenschappelijk werk en de waardering daarvan.
augustus 1942

1 stuk

907

"The end of economic man"van Peter F. Drucker ( Londen-Toronto 1939) met
aantekeningen van Veraart en de manuscripttekst van zijn recensieartikel (1942)
1 deel en 1 stuk

908

Bladen met aantekeningen voor een studie over Charles Dickens en onze tijd.
(1944)
1 stuk

909

"Beginselen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie"(Bussum 1947)

910

"Wat denkt u van de medezeggenschap"(Nijmegen 1954) van mr. J. Bierens de Haan
e.a. , met een bijdrage van Veraart
1 deel

911

Schrift met manuscript van een artikel over "Een nieuw tijdvak in de Roomsche
studentenbeweging".
z.d.
1 deeltje

912

Schrift met manuscript van een artikel over "Katholieke actie en Plan van
organisatie".
z.d.

1 deeltje

Schrift met manuscript van een studie over "Economie".
z.d.

1 deeltje

914

Aantekeningen en conceptteksten van een studie over kapitaalrente.
z.d.

1 omslag

915

Aantekeningen en concepttekst van een studie over "The commonwealth of
nations".
z.d.
1 omslag

913

1 deel
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916

Gestencilde tekst van Veraarts preadvies over "De economische doelmatigheid van
de belooning voor den kapitaal verstrekkende ondernemer".
z.d.
1 stuk

917

Concepttekst van een studie over het bouwbedrijf en de krotopruiming in
Nederland.
z.d.

3. Documentatie

Op politiek - maatschappelijk gebied

1 stuk

3. DOCUMENTATIE
OP POLITIEK - MAATSCHAPPELIJK GEBIED

918

Brochure van Bertrand Russell "The policy of the Entente. 1904 - 1914. A reply to
Professor Gilbert Murray".
(1914)
1 deeltje

919

Brochure van mr. J.Ph. Suijling "Volkenrecht en politiek".
(1915)

920

"Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog", van M.P.C. Valter
(Amsterdam-Rotterdam 1915)
1 deel

921

"The sad adventures of Big and Little Willie during the first six months of the Great
War august 1914 -january 1915", publicatie van cartoons van W.K. Haselden (Londen
1916)
1 deel

922

Gedrukt volkenrechtelijk advies van prof.mr. A.A.H. Struycken over de vernietiging
van de "Maria" door de "Karlsruhe" op 21 september 1914 (1916)
1 katern

923

Overdruk uit De socialistische gids van een artikel van R. Kuyper over
"Grondbegrippen van de maatschappijleer".
augustus 1916

1 katern

1 katern

924

Brochure van kardinaal Amette, aartsbisschop van Parijs, getiteld "Pendant la
guerre, lettres pastorales et allocutions".
1918
1 deeltje

925

Twee overdrukken uit het tijdschrift De Tijdspiegel van artikelen van prof. J.H.
Valckenier Kips over Duitsland.
mei - december 1918
1 katern en 1 deeltje

926

Aflevering van het tijdschrift Politieke en Sociale Studiën met artikelen over de
gemeentepolitiek.
(1918)
1 deeltje

927

Brochure van Henriëtte Roland-Holst over "De daden der Bolsjewiki".
1919

1 katern
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928

Overdruk uit de Militaire Spectator van een artikel van "Kapitein Ronduit" over de
strategische positie van Limburg, met drie kaartjes.
1919
1 katern

929

Brochure "Pro Flandria Servanda, Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid,
gesteld, toegelicht en gestaafd", uitgegeven door het Vlaamsch Comité, 1919
1 katern

930

Gedrukt overzicht van de behandeling van het wetsontwerp tot ontginning van de
aardolievelden in Djambi, met een voorwoord van A.W.F. Idenburg.
september 1921
1 deeltje

931

Gedrukte preadviezen over eventuele wijzigingen in de autonomie van de
gemeenten en de betekenis van het Nederlandse parlement, uitgebracht namens
de rechtskundige afdeling van de Vereeniging tot het bevorderen van de
beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland door prof.dr. J.H.
Valckenier Kips, mr.dr. J.H.M. van der Grinten, mr.dr. A. Borret S.J. en mr.dr.
A.B.G.M. van Rijckevorsel.
maart 1923 en z.d.
2 katernen

932

Overdruk uit De Katholiek van een artikel van dr. Cassianus Hentzen O.F.M. over
"Leidende standen".
(1923)
1 katern

933

Brochure van de Amerikaan O.D. Skelton getiteld "Het socialisme, een critische
inleiding", vertaald door P.J.W., met een voorwoord en naschrift van dr. D. van
Embden.
januari 1924
1 deeltje

934

Gedrukte tekst van een rede over administratieve rechtspraak, uitgesproken door
mr.dr. J.H.P.M. van der Grinten tijdens de algemene vergadering van de
Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen te Enschede.
september 1924
1 katern

935

"Het socialisme van Troelstra, een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen
over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie", van prof.mr. J.A.
Eigeman (Rotterdam 1924)
1 deel

936

Brochure van de Vereniging Nederland in den Vreemde getiteld "Wat leert men in
het buitenland over Nederland en hoe kunnen wij daarin verbetering brengen?",
(1924)
1 katern

937

Gedrukt stenografisch verslag van een op 9 november 1925 door de Koninklijke
Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot en de Vereeniging Oost en West
georganiseerde vergadering over de splitsing van de marine, met een overdruk uit
de Nieuwe Courant van een artikel over dit onderwerp, geschreven door kapitein
ter zee jhr. G.L. Schorer.
1925
1 katern
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938

Twee brochures van mr. Ph. Kleintjes resp. over de grondpolitiek en de Wet op de
staatsinrichting in Nederlands-Indië, 1915 - 1926
2 katernen

939

Aflevering van het tijdschrift Het Gemeenebest, orgaan van het genootschap voor
zedelijke volkspolitiek.
juli 1925
1 katern

940

Overdruk uit het Indisch Militair Tijdschrift van een artikel van M. Boerstra en de
gedrukte tekst van een door H. Ferwerda gehouden rede over de rol van leger en
vloot bij de verdediging van Nederlands-Indië, 1925 - 1926
2 katernen

941

Brochure van L.C. Preij getiteld "Critische beschouwingen nopens het verslag van de
Commissie uit S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk", met
een kaartje.
1926
1 katern

942

Overdruk uit Het Marineblad van artikelen van C.E.L. Helfrich en H. Ferwerda, resp.
over "Onze weermacht in Nederlandsch-Indië in een toekomstig Pacific-conflict" en
"Sterkte en samenstelling van de vloot".
1926
1 deeltje

943

Gedrukte "Staatkundige brief" van mr. S. van Houten over het Belgische tractaat
inzake de Scheldeverbinding, getiteld "Kritieke tijden".
november 1926
1 stuk

944

Overdruk uit de Militaire Spectator van een artikel van M. Belzer over "Onze
voorbereide verdediging van het hart des lands".
1926
1 katern

945

Bundel overdrukken van in De Telegraaf en Het Nieuws van den Dag verschenen
artikelen van Winston Churchill, uitgegeven onder de titel "Drie jaar wereldbrand
1916 - 1918", 1926
1 deel

946

Brochure van de vereniging Ons Belang met teksten van door D.F. Brandwijk en
W.J. Vaatstra gehouden redevoeringen resp. over "De noodzakelijkheid en
mogelijkheid van het instandhouden van een goed georganiseerde weermacht in
Nederland" en "De encadreering van het Nederlandsch leger".
juni 1927
1 katern

947

Overdruk uit De Nieuwe Courant van twee artikelen van "Neptunus" over het
marinebeleid, gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze
Vloot.
1927
1 katern

948

Brochure van W.J. Cohen Stuart, oud minister van Marine, over "Groot-Nederland
en zijn zeemacht. De verantwoordelijkheid op de rechte plaats".
januari 1927
1 kstern
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949

Brochures van deskundigen en belangengroeperingen over de aanleg van een
kanaal tussen Amsterdam en de Boven-Rijn.
1927 - 1929 en z.d.
1 omslag

950

Aflevering van het tijdschrift Gemeentebestuur, maandschrift der Vereeniging van
Nederlandsche Gemeenten.
februari 1927
1 deeltje

951

Overdruk uit de Socialistische Gids van een artikel van ir. J.W. Albarda over "De
Kongres-resolutie over mobilisatie".
juni 1928
1 katern

952

Brochure van fr. G. Vrijmoed O.F.M. over "Socialisme en katholicisme".
1928

953

Brochure "Zijn de Belgische francs-tireurs te Leuven en elders een legende?
Antwoord aan den heer Fernand Mayence, professor te Leuven", van Jan Terzake.
(1928)
1 deeltje

954

Overdruk uit het Haagsch Maandblad van het artikel "Souvereiniteit" , geschreven
door prof.dr. J.H. Valckenier Kips.
augustus 1929
1 katern

955

Bronnenpublicatie van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld
"Diplomatieke documenten betreffende de herziening der verdragen van 1839",
1929
1 deel

956

Brochure van J. Verberne getiteld "Op weg naar algemeene verbroedering, welvaart
en vrede. De oplossing van twee grote problemen, namelijk: Internationale
ontwapening en kwijtschelding van schulden en opheffing van vorderingen, welke
gemaakt zijn tijdens den oorlog 1914 - 1918", 1930
1 deeltje

957

"Principieele staatkunde. Katholicisme, socialisme, liberalisme" (onder redactie van
prof.mr. C.W. de Vries.
Rotterdam 1931) met bijdragen van Arn. Borret, Th. van der Waerden en C.A. Verrijn
Stuart
1 deel

958

Overdruk uit Studiën van een artikel van Arn. Borret "Het principieele in de
katholieke staatkunde".
1932
1 katern

959

Twee brochures van Bart de Ligt resp. over "Oorlog aan den oorlog" en "De
overwinning van het geweld".
1933
2 deeltjes

960

Twee brochures over "De slavernij van het militarisme" resp. van Benedictus en H.
van der Weijden.
1933 en z.d.
2 katernen

1 katern
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961

Brochure van R.A. den Ouden over "De zeven provinciën".
(1933)

962

Overdruk uit het rapport van de studieconferentie over oorzaken, aard, middelen
ter voorkoming van oorlog (georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en veiligheid in Den Haag), van de bijdrage
van A. Groeneveld over "De oorlog als psychologisch vraagstuk".
mei 1934
1 katern

963

Ingekomen exemplaren van het maandblad Nieuw Nederland, uitgegeven door de
Nederlandsche Nationaal- Socialistische Uitgeverij (Nenasu), oktober 1934 december 1937
1 omslag

964

Brochure "Profits in arms, being extracts from the evidence before the United
States Senatorial Committee of Inquiry at Washington, september 1934",
uitgegeven door de League of Nations Union.
oktober 1934
1 deeltje

965

Gedrukt rapport over het staatkundig stelsel der sociaal-democratie, uitgebracht
door een door het partijbestuur van de S.D.A.P. ingestelde Commissie tot
vergelijkend onderzoek van politieke systemen.
maart 1935
1 deel

966

Gedrukte ontslagbrief van James G. McDonald, hoge commissaris voor uit
Duitsland afkomstige vluchtelingen, aan de secretaris-generaal van de Volkenbond,
met bijlage.
december 1935
1 katern

1 katern

In het Frans

967

Brochure van S.Th. Visser pr. getiteld "Naar staat en stand. Richtlijnen voor een
corporatieve maatschappij".
1936
1 deeltje

968

Brochure van mr.dr. L.W.R. van Deventer over "De gelding van het recht volgens
nieuwe psychologische inzichten", met aanhangsel "Over de wijsgeerige gronden
(gemeenschapssouvereiniteit)", september 1936
1 deeltje

969

Overdruk uit het tijdschrift Kultuurleven van een artikel van drs. Th.J. Platenburg
"De samenleving der menschen als werkelijkheid".
januari 1937
1 katern

970

Exemplaar van vlugschrift nr. 1 van de Nederlandsche Vereeniging voor
Luchtbescherming te 's Gravenhage getiteld "Algemeene beginselen van de
bescherming der burgerbevolking tegen aanvallen uit de lucht".
1937
1 katern

971

Ingekomen brochure van Jose Maria de Semprun y Gurrea getiteld "En face de
l'impérialisme romain, réponse à monsieur Guido Manacorda", met
aanbiedingsbrief van het Spaanse persagentschap te Amsterdam.
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Semprun was de Spaanse gezant in Nederland

972

Brochures van W.G. Nieuwenkamp resp. getiteld "Wat is Nationaal Welzijn", "Weest
op uw hoede; er wordt storm verwacht", "Uw geld en nog wat".
1937
3 katernen

973

Overdrukken uit het Rechtsgeleerd Magazijn van twee recensies, resp. van C.W. de
Vries over dr. A.I.M. Cornelissen "Democratie, einde of opgang"(Nijmegen 1937) en
van A.C. Josephus Jitta over prof.mr. R. Kranenburg "Algemeene
staatsleer"(Haarlem 1937),
2 katernen

974

Brochures over de Spaanse burgeroorlog, uitgegeven door de Commissie Hulp aan
Spanje.
1937 - 1938
4 katernen

975

Brochure van "Nico" getiteld "I Jesuiët en demokratie? Of II Dictatuur".
1938

1 katern

976

Officiële uitgave van "Documents concerning German-Polish relations and the
outbreak of the hostilities between Great Britain and Germany on September 3,
1939, presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by
command of His Majesty".
1939
1 deel

977

"De Volksstaat" van J.H. Valckenier Kips (Oisterwijk 1939)

978

Gedrukte tekst van de rede "Vragen op het gebied van het administratief recht",
uitgesproken door prof.mr. C.W. de Vries in de eerste constituerende vergadering
van de Vereeniging voor administratief recht.
maart 1939
1 katern

979

Gedrukte Nederlandse vertaling van de "Rede van den Führer in den Rijksdag op 6
october 1939"
1 katern

980

Brochure "The stormy november (17 XI) 1939", uitgegeven door The National Union
of Czechoslovak Students.
1939
1 katern

981

Gedrukte Nederlandse vertaling van een door W.A. Sinclair in The Listener
gepubliceerd artikel "De stem van den nazi", 21 december 1939

1 deel

1 katern
982

Brochure "Het Duitsche witboek. Documenten over de laatste faze van de DuitschPoolsche crisis".
1939
1 deeltje

983

Brochure van Jus van Neêrlande "Wij en oorlog of vrede, ter herdenking door ons
allen: nü.
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1940

1 katern

Aflevering van het tijdschrift Internationale Vraagstukken.
januari 1940

1 deeltje

985

(Fragment)afleveringen van The Times.
juli 1940 - februari 1944

986

Afleveringen van de Londense editie van Vrij Nederland.
augustus 1940 - februari 1946

4 stukken
1 pak

987

Afleveringen van The Evening Standard.
augustus 1940 - september 1944

1 omslag

988

(Fragment)afleveringen van The Evening News.
augustus 1940 - september 1944

1 omslag

989

Krantenknipsels uit The Sunday Times over de verjaarsviering van koningin
Wilhelmina, handel en financiën.
september 1940 en z.j.
3 stukken

990

(Fragment)afleveringen van The Daily Telegraph and Morning Post.
september 1940 - november 1944

1 omslag

991

Afleveringen van The Catholic Herald.
september 1940 - januari 1944

1 omslag

992

Afleveringen van La France Libre.
november 1940 - januari 1943

993

Brochure van professor Denis Saurat over "The spiritual values of Yugoslaviä.
1940
1 katern

994

Brochure van dr.mr. P.G.H. Blom "Het probleem van de organisatie der
volkssamenleving".
1940

4 deeltjes

1 deeltje

995

"Two years of German oppression in Czechoslovakia", uitgegeven door het TsjechoSlowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken.
1941
1 deel

996

Brochure van Rev. Joseph Gay A.T.S. over "British Israel truth, a working
hypothesis".
1941

1 katern

997

Jaarverslag over 1940 van het Netherlands Emergency Committee.
1941

1 katern

998

Brochure van Sir Robert Vansittart getiteld "Black record. Germans past and
present".
1941
1 katern
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999

Aflevering van de periodiek De Kampklok.
februari 1941

1000

Aflevering van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden.
februari 1941

1 stuk

1001

Aflevering van News from the outpost, American outpost in Great Britain.
april 1941

1 stuk

1002

Aflevering van het tijdschrift Britain To-day.
mei 1941

1 katern

1 katern

1003

Afleveringen van Daily Express.
mei 1941 - augustus 1944

1004

"Belgie. Een officieel overzicht van de gebeurtenissen 1939 - 1940", uitgegeven in
opdracht van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken (Londen 1941)
1 deel

1005

Aflevering van The Catholic Times.
augustus 1941

1 omslag

1 stuk

1006

Aflevering van The Voice of the Netherlands, uitgegeven door Vrij Nederland.
augustus 1941
1 stuk

1007

Aflevering van het tijdschrift Picture Post.
augustus 1941

1 katern

1008

Brochures uit de serie "Oxford pamphlets on world affairs", nrs 51 t/m 72, 1941 1945
1 omslag

1009

Brochures uit de serie "America faces the war".
1942

1010

Brochures uit de Engelse serie "A fight for freedom publications".
1942 - 1945

3 katernen
15 katernen

1011

Brochures uit de serie Post-War problems, uitgegeven door het Engelse Royal
Institute of international affairs.
1942 - 1944
2 katernen

1012

Afleveringen (nrs. 1, 2 en 4) van de periodiek "Solidarity, a platform for all those
who can help to plan a better world".
1942 - 1943
3 delen
de artikelen zijn in het Frans en Engels geschreven

1013

Brochures over het Joods-Palestijnse vraagstuk, deels uitgegeven door The Jewish
agency for Palestine.
1942 - 1946
1 omslag
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1014

Brochure van Rt. Rev. Henry Vincent Marshall, bisschop van Salford, getiteld "The
church and the world of to-day", uitgegeven door de Cathlic Truth Society.
1942
1 katern

1015

Gedrukte tekst van een door A. Muhlenfeld, oud-directeur van het departement
van Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, gehouden voordracht voor de
Second Wednesday Club te Londen over "Native co-operation in Netherlands East
Indies government".
maart 1942
1 stuk

1016

Krantenknipsel uit de Sunday Express over "Tragedy of Javä.
maart 1942

1 stuk

1017

Aflevering van Universe, the catholic newspaper.
mei 1942

1 stuk

1018

Afleveringen van het Engelse tijdschrift World Review.
mei 1942 - maart 1943

1019

Afleveringen van De Bromtol, weekblad van de Koninklijke Nederlandse brigade
prinses Irene.
juni 1942 - februari 1943
2 stukken

1020

Aflevering van het maandblad Federal Union News.
augustus 1942

1021

(Fragment)afleveringen van de in Engeland uitgegeven krant France.
september 1942 - mei 1944

1022

Krantenknipsels uit The Observer over diverse onderwerpen.
november 1942 - november 1944

5 deeltjes

1 katern
1 omslag
3 stukken

1023

Brochure "Citizen of Britain", nummer 1 uit de serie The British way and purposes.
november 1942
1 katern

1024

Aflevering van de Daily Herald.
november 1942

1 stuk

1025

Brochures uit de serie "Oxford pamphlets on home affairs", nrs. H.1 t/m H.9,
1943 - 1944
1 omslag

1026

Brochure van P.F.S. Otten "O Nederland! Let op uw saeck".
januari 1943

1 katern

1027

Overdruk uit het tijdschrift The nineteenth century and after van een artikel van de
hoofdredacteur "Principles of foreign policy",
april 1943
1 katern

1028

Aflevering van Labour Press Service met een artikel van M. Sluyser over "Serious
riots in Holland".
juli 1943
1 stuk
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1029

Aflevering van het blad Volontaire pour la cité chrétienne.
oktober 1943

1030

Gestencilde teksten van uitzendingen van Radio Oranje (Luisterdienst), uitgegeven
door de Nederlandse regeringsvoorlichtingsdienst.
oktober 1943 - juni 1945
1 omslag

1031

Afleveringen van de Amerikaanse periodiek Foreign Affairs.
oktober 1943 - januari 1944

1 stuk

2 deeltjes

1032

Gedrukt rapport van Eugene M. Kulischer over "The displacement of population in
Europe", uitgegeven door het International Labour Office Canada.
1943
1 deel

1033

Brochure van F.X. Aenderl getiteld "Bavaria, the problem of German federalism".
1943
1 katern

1034

Brochure van Stanislaw Grabski over "The Polish-Soviet frontier".
1943

1 katern

1035

Brochure van G.M. Godden over "Murder of a nation. German destruction of Polish
culture", met een voorwoord van Sir David Ross, vice-kanselier van de universiteit
van Oxford.
1943
1 deeltje

1036

Afleveringen van het in Londen uitgegeven blad La Belgique indépendante.
januari - april 1944
2 stukken

1037

Brochure van W. Arnold-Forster "Restore Ethiopia's access to the sea", uitgegeven
door de Abyssinia Association.
maart 1944
1 stuk

1038

Aflevering van Headway in Wartime, orgaan van de Volkenbond, met een artikel
van D. van Embden over "The league and equality".
juni 1944
1 katern

1039

Afleveringen van het tijdschrift Statesman and Nation.
augustus - september 1944

1040

Overdruk van 5 artikelen uit The Times, gepubliceerd onder de titel "Resurgence of
France".
oktober - november 1944
1 katern

1041

"How to end the German menace. A political proposal by five Hollanders" (New
York 1944)
1 deeltje

1042

Brochure van H. van Stralen S.V.D. getiteld "New diplomacy in the Far East", met
een voorwoord van Veraart , 1944
1 deeltje

4 katernen
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1043

Brochure van A.E. Farncombe en Charles A. Dana "World government. Shall Britain
participate?", 1944
1 katern

1044

Brochure van A.M. Meerloo "Total war and the human mind. A psychologist's
experiences in occupied Holland".
1944
1 deeltje

1045

Brochure van jhr. dr.ir. W.J.J. de Muralt getiteld "De toekomst van Nederland".
1944
1 deeltje

1046

Oorlogsprentenboek "1945 ons land uit lijden ontzet", samengesteld door Ton van
Tast (Den Haag 1945)
1 deeltje

1047

"Memorandum du gouvernement néerlandais concernant les demandes de
réparations des Pays-Bas contre l'Allemagne", uitgegeven in opdracht van de
Nederlandse regering.
1945
1 deeltje

1048

Gedrukt exemplaar van het ontwerpurgentieprogramma, opgesteld door de
nationale leiding van het Centrum voor Staatkundige Vorming in overleg met het
dagelijks bestuur van de R.K. Staatspartij.
september 1945
1 katern

1049

Afleveringen van het blad People and Freedom.
september - oktober 1945, augustus - november 1951

1 omslag

1050

Aflevering van het bulletin van de Société Belge d'Études & d'Expansion, gewijd aan
het thema "La Belgique au lendemain de la guerre".
oktober 1945
1 deeltje

1051

"Een nieuwe grondwet, ontwerp eener grondwetsherziening met toelichting en
korte samenvatting van de daarin aangekondigde organieke wetten" (Alphen a/d
Rijn 1946) van Max van Poll, lid van de Tweede Kamer
1 deel,

1052

Overdrukken uit het tijdschrift The Month van artikelen van Walter C. Breitenfeld en
C.E. Polson resp. over "Europe and Austria" en "Yugoslavia: West or East?", 1946
2 katernen

1053

Afleveringen van "De stem van Nederland", voorheen "Londensch Vrij Nederland".
maart 1946 - maart 1947
1 omslag

1054

Brochure getiteld "Inter-allied reparation agency. First report of the secretarygeneral for the year 1946 ", 1947
1 deeltje

1055

Aflevering van het blad De Katholiek in de Partij van de Arbeid.
januari 1947

1 stuk
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1056

Gedrukt exemplaar van het "Scheme for an organic parliament for States", van W.C.
Sickesz.
augustus 1947
1 stuk

1057

De twee eerste afleveringen van Wordende Wereld, maandblad voor de Verenigde
Naties,
januari - februari 1949
2 katernen

1058

Gedrukte tekst van de Vastenbrief 1949 van het Nederlands episcopaat getiteld
"Sociale rechtvaardigheid: nü.
1949
1 katern

1059

Twee brochures van de Vereniging voor administratief recht over het begrip
algemeen belang in de verschillende onderdelen van het administratief recht, en
over verhoogde rechtsbescherming.
mei - oktober 1950
2 katernen

1060

Brochures over de Katholieke Volkspartij en het Centrum voor Staatkundige
Vorming van de KVP.
1950 - 1951
1 deeltje, 2 katernen

1061

Brochure getiteld "Inlichtingen en officiële documenten betreffende de
constitutionele commissie, belast met de uitwerking van een ontwerpverdrag tot
instelling van een Europese politieke gemeenschap", uitgegeven door het
secretariaat van de commissie.
1952
1 katern

1062

Aflevering van De Vlam, socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur.
september 1952

1 stuk

1063

Aflevering van het Katholiek Staatkundig maandschrift, uitgegeven door de
Katholieke Volkspartij.
september 1954
1 katern

1064

Gedrukte teksten van redevoeringen uitgesproken tijdens het buitengewoon
congres van het NVV over de integratie van Europa, uitgegeven onder de titel "De
eenwording van Europä.
oktober 1954
1 katern

1065

Brochure F.B. Egeter "Het testament van den koloniaal", uitgegeven door het
Verbond van Vereenigingen van Oud- Onderofficieren van het Ned.-Indisch leger.
z.d.
1 deeltje

1066

Tekst van een artikel van Joseph Joos, lid van de Zentrumpartei van de Duitse
Rijksdag, getiteld "Die heutige politische Lage in Deutschland unter besonderer
Berücksichtigung der politischen Gruppen der Katholiken".
z.d.
1 stuk

1067

Tekst van een anoniem artikel "Die Stellung der Deutschen Zentrumpartei zum
Völkerbund".
z.d.
1 stuk
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1068

Tekst van een rapport over "Functioneele decentralisatie" opgesteld door M. van
der Goes van Naters, (?) Kramer en (?) Kappeyne.
z.d.
1 stuk

1069

Brochure van jhr. G.A.A. Alting von Geusau getiteld "Onze weermacht te land".
z.d.
1 katern

1070

Brochure van A. Ingwersen "Het portret of hoe de S.D.A.P. Colijn ziet".
z.d.

1 katern

1071

Brochure van "Marnix" getiteld "Nederland's na-oorlogse gedaante".
z.d.

1 katern

1072

Brochure van "Felix" getiteld " Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst".
z.d.
1 katern

1073

Gedrukte "Data van het fascistisch regiem in Italie", opgesteld en uitgegeven door
N.N.
1 katern

1074

Brochure uitgegeven door de Royal Norwegian Government's Information Office,
getiteld "The constitution of Norway", met een voorwoord van prof.dr. Wilhelm
Keilhau.
z.d.
1 katern

1075

"De sociale gedachten van het Christendom", van Georg Wieber, vrij vertaald,
verklaard en aangevuld door Henri Hermand, voorzitter van de federatie der
Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden in Nederland (Den Haag z.d.)
1 deeltje

1076

Overdruk uit Cultuurgeschiedenis van het Christendom, deel V, van een artikel van
prof.dr. F.J.H.M. van der Ven over "De Rooms-Katholieken en het sociale
vraagstuk".
z.d.
1 katern

Op sociaal-economisch gebied

OP SOCIAAL-ECONOMISCH GEBIED
1077

Brochure van mr. Charles Raaymakers S.J. getiteld "Arbeidsduur voor volwassen
mannen".
1908
1 deeltje

1078

Gedrukt verslag van de Sociale Week, gehouden te Nijmegen van 15-22 augustus
1909, uitgegeven door het Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie.
1909
1 deeltje

1079

Overdruk uit Onze Eeuw van de "Economische kroniek" van H.S., 1917
1 katern

1080

Aflevering van het maandblad der Nederlandsche Vereeniging van
electrotechnische werkgevers.
maart 1917

1 katern
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1081

Knipsels uit kranten en periodieken over medezeggenschap, bedrijfsorganisatie en
collectieve arbeidsovereenkomsten.
juni 1917 - mei 1940
1 omslag

1082

"Sozialpolitik in den Friedsenverträgen und im Völkerbund", van prof.dr. A. Manes
(Berlijn 1919)
1 deeltje

1083

"Sociaal-economische geschriften"van dr. H.F.M. Huybers e.a. ('s Hertogenbosch
1919)
1 deeltje

1084

Afleveringen en overdrukken van het tijdschrift Sociale Voorzorg.
juli 1919 - oktober 1921 en z.d.

1085

Brochure van G.W. van der Does "De "Economische Bedrijfsorganisatie" en haar
verhouding tot de decentralisatie van rechtsvorming".
november 1919
1 katern

1086

Brochure van H.H. van Kol over het Nederlandsch-Indisch Landsyndicaat.
1921

1 omslag

1 katern

1087

Gedrukte preadviezen over sociaal-economische onderwerpen, uitgegeven door de
Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek.
1921 - 1932
4 deeltjes

1088

Gedrukte Bijvoegsels van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, met van rijkswege getroffen maatregelen op sociaal gebied.
mei - juli 1921
2 katernen

1089

Overdruk uit Vragen des Tijds van een artikel van A.H. Lijdsman over "Amerika en
Europa, economische beschouwingen".
augustus 1921
1 deeltje

1090

"Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek", van E.C. van Dorp ( Leiden 1922)
1 deel

1091

Overdrukken uit het tijdschrift Studiën van artikelen van Arn. Borret over eigendom
en produktiemiddelen en de ondernemer en de ethiek.
april 1922 - juli 1923
2 katernen

1092

Overdruk uit De Socialistische Gids van een artikel van K. Lindner over "De evolutie
der sociale verzekering".
mei 1923
1 katern

1093

"Het Rijn- Maas- Schelde-kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en
Luik. Eene vergelijkende studie der Plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923"
door Hentrich, stedelijk bouwkundige, eerste wethouder der stad Crefeld, met een
voorwoord van het bestuur der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Noordelijk Limburg te Venlo.
december 1923
1 katern

2.21.306

99

Veraart

met 2 kaarten

1094

1095

Overdruk uit De Gids van een artikel van prof. D. van Blom over de
socialisatiecommissie en het enquêterecht.
1924
Brochure van A.J. van Beurden "Naar een betere financiëele toekomst!
Belastingbeschouwingen, opgedragen aan Z.E. minister Colijn".
1925

1 stuk

1 katern

1096

Brochures over de drooglegging van de Zuiderzee, van E. den Herder.
1925 - 1927

1097

Brochure van N.N. getiteld "Waarom is de mark gedaald? Hoe twee groote volken
de uitvoering van door hen onderteekende verdragen opvatten en welke de
gevolgen daarvan zijn voor henzelve en voor de wereld".
(1925)
1 katern

1098

Overdruk uit het Tijdschrift van den Nederl. Werkloosheidsraad van een artikel van
J. Gerrittsz over "Eéne internationale vereeniging voor sociale politiek".
april - mei 1925
1 katern

1099

Brochure van F.L.F. "De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan
Christus".
september 1925
1 deeltje

1100

Twee brochures van dr. Cassianus Hentzen O.F.M., resp. over de sociale betekenis
van Sint Franciscus van Assisi, en de "ordines" bedoeld in de encycliek
Quadragesimo Anno.
juni 1926 en (1931)
2 katernen

1101

"Code social, esquisse d'une synthèse sociale catholique" uitgegeven door de Union
Internationale d'Etudes Sociales te Mechelen.
1927
1 deel

1102

Brochure van mr.dr. L.J. Sparnaaij over "Economische waarde. Een voorstel tot
opheffing van de waardecontroverse".
1929
1 deeltje

1103

Aflevering van het tijdschrift De Nederlandsche Vakcentrale.
augustus 1930

2 katernen

1 katern

1104

Overdruk uit het Rechtsgeleerd Magazijn van een artikle van prof.mr. E.J.J. van der
Heijden "Molengraaff en het vereenigingsrecht".
november 1931
1 katern

1105

Tekst van stellingen, opgemaakt voor de te Tilburg op 24 april 1932 gehouden
Interacademiale Sociale Dag, gewijd aan het thema "De bestaanscondities van den
arbeider in de huidige maatschappij, beoordeeld naar zedelijk oogpunt".
1932
1 stuk

1106

Gedrukt stenografisch verslag van een openbare vergadering, belegd door de
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ANWB, BBN en KNAC, ter bespreking van het wetsontwerp tot instelling van een
verkeersfonds, met overdrukken van enkele artikelen over dit onderwrp.
1934
1 deeltje
1107

Brochures van ir. C. Nobel over de economische crisis en de bestrijding van de
werkloosheid.
1935 - 1939
2 katernen

1108

"Richtlijnen voor een zeevischindustrie op Java", van ir. Th.K.L. van Dort ( Den Haag
1936)
1 deel

1109

Aflevering van de Bijlage bij de Wekelijksche Mededeelingen van de Nederlandsche
conjunctuur met een artikel van J. Tinbergen over "Is het conjunctureel evenwicht in
de wereldeconomie reeds weer overschreden?", augustus 1936
1 stuk

1110

Aflevering van het Economisch-Technisch tijdschrift.
februari 1938

1111

Rapport van de afdeling conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek over "Loonvergelijking en marktvorm".
november 1938
1 stuk

1112

Gedrukt memorandum inzake de verdwenen personeelsfondsen bij de NV
Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam, samengesteld door S. van Leeuwen.
(1938)
1 katern

1113

"Het conjunctuurvraagstuk. Een eerste inleiding in de studie van de prosperiteitsen depressieperioden", van E. van Hinte (Wassenaar 1939)
1 deel

1114

"British industries and their organization", van G.C. Allen (Londen 1939)

1 katern

1 deel
1115

Tekst van een rapport over "L'évolution du droit successsorial paysan",
gepresenteerd door dr. H.A.M. van Haastert, gedelegeerde van Nederland en
Nederlands-Indië op de te Rome gehouden 15e algemene vergadering van het
Institut International de l'Agriculture.
mei 1940
1 stuk

1116

"How to pay for the war"van John Maynard Keynes (Londen 1940)

1117

Brochure van N.N. getiteld "Wat is, wat doet, wat beoogt de Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel?", (1940)

1118

1 deeltje

1 katern

Overdruk uit het tijdschrift Economie van een artikel van A.H.K. over "Concrete
sociaal-economische ordening en de Kamers van Koophandel".
april 1940
1 katern
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Brochure van The Catholic Social Guild getiteld "A code of social principles,
prepared by the International Union of Social Studies".
1941
1 deeltje
Uit het Frans vertaald

1120

Brochure van L.H. Cripps "Brass tacks, dedicated to mr. and mrs. John Citizen,
British custodians of common sense".
1941
1 katern

1121

Brochure van het Centre syndical Français "Une circulaire du syndicalisme Français".
april 1941
1 katern

1122

Gedrukte verkorte weergave van het Beveridge rapport over "Social insurances and
allied services".
1942
1 deeltje

1123

Brochure van Austin Albu over "Management in transition", uitgegeven door de
Fabian Society.
1942
1 katern

1124

Brochure van G. Borsky getiteld "The greatest swindle in the world. The story of
German reparations", met een voorwoord van Lord Vansittart.
1942
1 deeltje

1125

Gedrukt jaarverslag van het Prinses Margrietfonds, stichting voor
oorlogsslachtoffers der Nederlandsche handelsvloot en hun nagelaten
betrekkingen.
over 1942

1 katern

1126

Gedrukt preadvies over aansprakelijkheidsbeperking in de naamloze vennootschap
van mr. W.C.L. van Grinten, uitgegeven door de Vereeniging tot het bevorderen van
de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland.
1942
1 katern

1127

Aflevering van het Nederlandsch Juristenblad met een artikel van W.C.L. van der
Grinten over "Een nieuwe phase in het arbeidsrecht".
maart 1942
1 katern

1128

Aflevering van het tijdschrift Co-partnership, the organ of the industrial partnership
association.
april 1942
1 katern

1129

Gedrukte tekst van een brief van de bisschoppen van Engeland en Wales over "The
social minimum".
juni 1942
1 katern

1130

Jaarverslag over 1942 van het Londens Comitré van het Belgische Rode Kruis.
juni 1942
1 stuk
in het Frans

1131

"Poland between two wars. A critical study of social and economic changes"(Londen

102

Veraart

2.21.306

1944) van dr. F. Zweig
1 deel
1132

Tekst van een door de voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel bij
een niet nader genoemde gelegenheid uitgesproken rede over "Goud en inflatie".
(1944)
1 stuk

1133

Gestencild jaarverslag van de Netherlands Military Air transport Service te Londen
over september 1944 - december 1945
1 stuk

1134

Gedrukte jaarverslagen en rapporten van de Stichting van de Arbeid.
1945 - 1954 en z.d.

1135

Gedrukte "Nota aan den minister van Sociale Zaken over de voorgenomen
herziening der sociale verzekering van het ongevallen- en
ziekteverzekeringsbedrijf".
(1945)
1 deeltje

1136

Overdruk uit het tijdschrift La propriété industrielle van een artikel van J.W. van der
Zanden "La littérature néerlandaise en matière de propriété industrielle en 1943",
februari 1945
1 katern

1137

Overdruk uit de Economisch-Statistische Berichten van een artikel van G.J.
Hammerstein "Hoe krijgen wij de schade door Duitschland vergoed?",
augustus 1945
1 katern

1138

Overdruk uit een niet nader genoemd tijdschrift van een artikel van J.J.M. Veraart
over "De ontwikkeling van de sociale denkbeelden in Nederland sedert de
bevrijding".
oktober 1945
1 stuk

1139

Gedrukt verslag van het derde congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen
door de Vereeniging van raden van Arbeid te Amsterdam op 26 en 27 juni 1946, en
van de daar verdedigde stellingen.
1946
1 deel en 1 katern

1140

Gestencilde nota van de Arbeidsinspectie over de vijfdaagse werkweek van 48 uur
met vrije zaterdag.
oktober 1946
1 stuk

1141

"De arbeider in de nieuwe samenleving", (Den Haag 1947) van mr. W.F. de Gaay
Fortman
1 deeltje

1142

"Een stem over de herziening der sociale verzekering"(Den Haag 1948) van H. van
Barneveld, uitgegeven door de Studiecommissie uit het verzekeringsbedrijf
1 deeltje

1143

Aflevering van het Sociaal Maandblad met o.,a. een necrologie van prof.mr. P.J.M.
Aalberse geschreven door prof.mr. A.C. Josephus Jitta.
maart 1949
1 katern

1 omslag
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Overdrukken uit het Sociaal maandblad en De Economist van artikelen van ir. J.N.
Smit over sociale verzekering.
1950
2 katernen
de overdruk uit De Economist behelst een recensie van het proefschrift van J.J.M. Veraart over
"Bedrijfsorganisatorische aspecten der sociale verzekering"

1145

Gestencilde tekst van een rede "De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en haar
practische toepassing", uitgesproken door prof.mr. C.P.M. Romme voor het
verbondscongres van de Katholieke Arbeidersbeweging.
januari 1950
1 stuk

1146

Overdruk uit het tijdschrift Bestuurswetenschappen van een artikel van prof.mr.
J.J.M. van der ven "Ambtenaar en arbeidsrecht".
maart 1950
1 katern

1147

Gedrukte tekst van de rede "Bezinning op de hedendaagse sociale politiek",
uitgesproken door prof.dr. F.J.H.M. van der Ven tijdens de lustrumvergadering van
de Algemene Katholieke Wertkgevers Vereniging, gehouden te Ansterdam op 13
september 1950
1 katern

1148

Gedrukt "Rapport van de commissie, ingesteld door het wetenschappelijk
adviesbureau van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging ter bestudering
van het vraagstuk van de aanspraak der arbeiders op een aandeel in de
investeringen", (Utrecht 1952)
1 katern

1149

Gedrukte tekst van de openingsrede van mr W.F. de Gaay Fortman, uitgesproken
tijdens de Christelijke Sociale Conferentie.
1952
1 katern.

1150

Extra afleveringen van het Katholiek Staatkundig Maandblad met het 2e, 3e en 4e
rapport van de Commissie voor de Middengroepen der Katholieke Volkspartij
3 deeltjes

1151

Gedrukt "Rapport inzake de positie van het middelbaar en hogere administratieve
en verkopend personeel in het bedrijfsleven beoordeeld naar de financiële
toestand, het sociale milieu en het genoten onderwijs", opgesteld door dr. J.G.M.
Delfgaauw en A.I.V. Massizzo in opdracht van de Nederlandse katholieke Bond van
Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel St. Franciscus van Assisië,
oktober 1953
1 deeltje

1152

Gedrukte voordrachten van prof.dr. W.R. Heere en mr. E.M.J.A. Sassen over
industrialisatieproblemen in Noord-Brabant, uitgesproken tijdens het in juni 1953
gehouden industrialisatiecongres van Brabantia Nostra te 's Hertogenbosch.
november 1953
1 katern

1153

Overdruk uit De Economist van een artikel van mr. G.J. Balkestein en drs. E.A.V.
Vermaas over "De ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie".
1954
1 katern
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1154

"Arbeidsrecht"(Haarlem 1954) van dr. G.F. Fortanier en dr. J.J.M. Veraart

1155

Gedrukt "Eerste verslag"over 1952 en 1953, uitgebracht door het Convent der
Christelijke Sociale Organisaties, met aanbiedingsbrief
(1954)
1 stuk en 1 katern

1156

Brochure "Les semaines sociales de France. But-méthode, développements".
z.d.
1 katern

1157

Brochure van L. van Geest getiteld "Weg met de steunverleening! Een ernstig woord
over de pensioenen der gepensionneerde oud-militairen en hunne weduwen".
z.d.
1 katern

1158

"De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering. Beschouwingen naar
aanleiding van het rapport van 30 September 1942 der "Staatscommissie inzake
uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen"van de
Studiecommissie uit de Vakgroep Variaverzekering.
z.d.
1 deeltje

1159

Brochure van Arthur Wauters "Eva in overall".
z.d.

1160

Gedrukt advies over de herziening van het ontslagrecht, uitgebracht door het
bestuur van de Stichting van den Arbeid aan de minister van Justitie.
z.d.
1 katern

1161

Brochure van Joan Robinson getiteld "Private enterprise or public control", met
aantekeningen van Veraart.
z.d.
1 katern

1162

Gedrukt "Draft report on social and economic reconstruction in the post-war
settlement", voorbereid door de Industrial Advisery Committee van de League of
Nations Union.
z.d.
1 katern

Op cultureel gebied

1 deel

1 katern

OP CULTUREEL GEBIED
1163

"Open brief aan den heer H.J.A.M. Schaepman"van G.J.P.J. Bolland (Leiden 1899)
1 deel

1164

"Gedenkboek, officieel programma van den historischen optocht gehouden te
Amsterdam den 30sten mei 1910 ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke
faamilie aan Amsterdam".
1910
1 deeltje

1165

Gedrukte tekst van een rede, uitgesproken door dr. A. Kuyper bij de opening van de
deputatenvergadering en getiteld "De wortel in de dorre aarde".
november 1916
1 katern

1166

Aflevering van het tijdschrift Van onzen tijd, jrg.
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1912-1913

1 katern

1167

Brochures over de Vlaamse beweging, van Frans van Cauwelaert, "Nico" en M. Kerl.
1916 - 1939 en z.d.
3 katernen

1168

Brochure "Appel aux catholiques de l'univers pour sauver les missions allemandes",
van J. Neuhäusler, secretaris-generaal van de Ludwig-Missionsverein.
1920
1 katern

1169

Brochure van br. Augustinus "Naar een internationale taal", ingeleid door Veraart.
1921
1 deeltje

1170

Brochure en overdrukken van artikelen uit Ons Paard en De Beiaard van prof.dr. J.H.
Valckenier Kips over "De schoonheid der liturgie", de rijkunst en kerken in
Westfaleb.
1922 - 1930
1 omslag

1171

Aflevering van De Gids.
september 1923

1172

Overdruk van artikelen, door Viator en T.S. gepubliceerd in DeTijd, over "De
beteekenis van het geld voor het cultuurleven der katholieken" en "Geld en
katholieke cultuur".
oktober - november 1923
1 katern

1173

Overdruk uit het Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik van een artikel van
Othmar Spann "Sechs Sätze über das Wesen der Ganzheit".
1923
1 katern

1174

Drie overdrukken uit Studiën van artikelen van Th. Emmers over "De Leuvensche
criteriologie".
juli - september 1926
3 katernen

1175

Gedrukt verslag van de "Historische Onderwijstentoonstelling L.O.", gehouden door
het Nederlandsch Schoolmuseum van 20 augustus tot 18 september 1927 in het
Stedelijk Museum te Amsterdam
1 katern

1176

Brochures betreffende de pauselijke encyclieken Rerum Novarum, Quadragesimo
Anno, Divini Redemptoris en Divino afflante spiritu.
1929 - 1944
1 omslag

1177

Overdruk uit de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde van
een artikel van mr. J. van der Grinten over "Het Plakkaat van Verlatinghe".
1932
1 katern

1178

Exemplaar van een rijmprent met een gedicht van P.C. Boutens en een houtsnede
van A. van der Vossen, uitgereikt door de regering aan de Nederlandse jeugd ter
gelegenehid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
januari 1937
1 stuk

1179

Aflevering van Etudes, revue catolique d'interêt général, met aanbiedingsbrief.

1 deeltje
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april 1938

1 deeltje en 1 stuk

1180

Aflevering van het jubileumnummer van het Katholiek cultureel tijdschrift Studiën.
september 1938
1 deeltje

1181

Overdruk uit Rechtsgeleerd Magazijn van het artijkel van C.W. de Vries over "Het
ontslag van Schimmelpenninck van der Oye als commissaris des Konings in
Gelderland (29 nov.
1852", 1939
1 deeltje

1182

Brochure van J.H. Scheps "Om het recht van den wijden aether. De aanslag op de
Vrije Radio Omroepvereeniging nader besproken".
september 1939
1 deeltje

1183

Aflevering van het Algemeen cultureel en litterair maandblad Aristo.
februari 1940

1184

1 deeltje

Aflevering van The Stonyhurst Magazine, uitgegeven door The Stonyhurst
Association.
april 1941
1 deeltje
De Association stelde zich o.a. te doel (oud)studenten van het Stonyhurst College te stimuleren een
sieraad te worden voor het College, de Societas Jesu en het katholicisme in het algemeen.

1185

"Pax Christi, the peace of Christ"(Londen 1942) van re. Albert D. Belden

1186

Afleveringen van het tijdschrift Comparative Studies, met artikelen in het Frans en
Engels.
1942 - 1944
2 katernen

1187

Brochures van Marcel Chicoteau over "the ephectic attitude" in het vroeg-christelijk
denken en bij Racine.
1943 - 1944
2 katernen

1188

Aflevering van het Belgisch tijdschrift Message, met artikelen in het Frans en Engels.
juli 1943
1 deeltje

1189

Afleveringen van het blad Ons geestelijk erfdeel, uitgegeven door de R.K.
geestelijke verzorging te Londen.
november 1943 - september 1944

1 deeltje

1 omslag

1190

Gedrukte tekst van een door Captain L.F. Plugge M.P. in the House of Commons
gehouden rede over "Research and scientific knowledge".
april 1944
1 stuk

1191

Aflevering van The New English Weekly and the new age, a review of public affairs,
literature and the arts.
mei 1944
1 katern

1192

"Een hulde aan jhr.dr. Dirk van Foreest (nestor der Nederlansdsche schakers"
(Lochem 1945) van Lod. Prins
1 deeltje
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Programmaboekje van een congres over "De toekomst der Nederlandsche
beschaving"te houden in Nijmegen op 28 - 30 augustus 1946
1 katern

1194

Gedrukte preadviezen over de exactheid der zogenaamde exacte wetenschappen
en over geesteswetenschappen en wijsbegeerte, uitgebracht door prof.dr. A.G.M.
van Melzen en prof.dr. J. Peters CssR, uitgegeven door de Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland.
1947
1 katern

1195

Overdruk uit The Catholic Journal van een artikel van Fr. Cavalli S.J. "The position of
the protestant in Spain".
1948
1 stuk
De oorspronkelijke versie werd gepubliceerd in La Civiltà Cattllica

1196

Brochure van J. Colsen C.M. "Het centrale punt van Poels'sociologie".
(1948)

1197

"Inventaris van het Belgisch wetenschappelijk vermogen, I, Algemene
mensenkunde" met addendum voor de juridische, politieke en economische
wetenschap (Brussel 1950 - 1953), met opgaven van colleges, onderzoekers,
genootschappen en instituten op deze terreinen van wetenschap
1 omslag

1 katern

ook in het Frans

1198

"Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen
91458 - 1459)"uitgegeven door dr. W. Jappe Alberts (Utrecht 1952)
1 deeltje

1199

Aflevering van het tijdschrift The Christian Democrat.
mei 1954

1 deeltje

1200

Aflevering van De nieuwe mens, maandblad voor de beleving van het Christendom.
november 1954
1 katern

1201

Brochure "Het Thijmgenootschap, doel en werkzaamheid", van L.J. Rogier.
(1955)
1 katern

1202

Brochures met richtlijnen voor het samenstellen van een katholieke encyclopedie.
z.d.
2 deeltjes

1203

Brochure van dr. A.L. Slijpen S.J. over de onderwijsactiviteiten van de Ursulinen
getiteld "Bij het feest eener Onderwijsorde".
z.d.
1 katern

1204

Overdruk uit De Gids van een artikel ban Ch.H. van Os "Wiskunde en poëzie".
z.d.
1 katern

1205

Brochure van PAK over "De misdaden der Katholieke kerk", uitgegeven door het
R.K. gilde van de klare waarheid.
z.d.
1 katern

