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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne

Periodisering:
archiefvorming: 1959-1995
oudste stuk - jongste stuk: 1954-1995

Archiefbloknummer:
C26202

Omvang:
352 inventarisnummer(s)6,50 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
G.M.V. van Aardenne

Samenvatting van de inhoud van het archief:
G.M.V. (Gijs) van Aardenne was voor de VVD minister van Economische Zaken in de kabinetten Van 
Agt I (1977-1981) en Lubbers I (1982-1986). Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie, die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- 
en machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit 
concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De 
parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en 
onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode 
vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 
november 1989).
Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief 
grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft 
ontvangen en opgemaakt. Tevens bevat het archief krantenknipsels, tijdschriftartikelen en 
ingekomen rapporten van derden.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne, nummer toegang 
2.21.312, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Aardenne, van, 2.21.312, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop

LEVENSLOOP
Gijsbert Michiel Vredenrijk van Aardenne werd op 18 maart 1930 in een vrijzinnig Nederlands 
Hervormd gezin geboren te Rotterdam, als zoon van Michiel Vredenrijk van Aardenne en 
Wilhelmina Petronella Heykoop. Na het behalen van het diploma Gymnasium B ging hij in 1947 
Wis- en Natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Deze studie rondde hij in 1955 
met een doctoraal examen af. Een jaar later huwde hij te Leiden op 22 september 1956 met Marijke
Hillegonda Eerligh en vestigde hij zich in Dordrecht. Uit dit huwelijk werden twee zonen en twee 
dochters geboren. In voornoemde stad was hij in de periode van 1 september 1957 tot en met 31 
december 1970 in diverse functies werkzaam bij het familiebedrijf Koninklijke Staal Fabrieken Penn
& Bauduin N.V. te Dordrecht, het laatst vanaf 1968 als directeur.

In deze periode was hij vanaf 1964 tot 1972 lid van de gemeenteraad van Dordrecht voor de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), waarvan van 2 juli 1970 tot 18 februari 1971 als 
wethouder van volksgezondheid, recreatie en sport. Vanaf datzelfde jaar werd hij bovendien 
fractievoorzitter van de VVD in Dordrecht, een functie die hij tot 1972 zou bekleden. Sinds 18 
februari 1971 was hij met een korte onderbreking dat jaar achtereenvolgens tot 19 december 1977 
lid van de Tweede Kamer. Hieraan kwam toen een einde door zijn benoeming als minister van 
Economische Zaken in het kabinet Van Agt I (19 december 1977 - 11 september 1981). Op 22 februari
1980 werd hij bovendien voor enkele weken benoemd tot interim minister van Financiën. Aan het 
einde van de parlementaire periode keerde hij niet terug in het kabinet Van Agt II (11 september 
1981 - 29 mei 1982). Dit kabinet zag zich na een regeerperiode van slechts zes maanden 
genoodzaakt om zijn ontslag aan te bieden door een onoverbrugbaar meningsverschil tussen het 
CDA en D66 en PvdA anderzijds over het sociaal-economisch beleid wat op 12 mei 1982 leidde tot 
een kabinetscrisis. Deze interne tegenstelling was aanleiding voor de PvdA om uit het 
centrumlinkse kabinet-Van Agt II te stappen. Het minderheidskabinet-Van Agt III, bestaande uit de
overgebleven coalitiepartners CDA en D66, bleef aan tot de tussentijdse verkiezingen van 8 
september 1982.

In de tussentijd was Van Aardenne ambteloos burger en vervulde hij diverse functies en 
commissariaten in het bedrijfsleven. Op 27 augustus 1981 werd hij weer lid van de Tweede Kamer 
om vervolgens in het kabinet Lubbers I (4 november 1982 - 14 juli 1986) weer terug te keren op zijn 
oude post als minister van Economische Zaken. Deze functie combineerde hij met het vice-
ministerpresidentschap. Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie, 
die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- en 
machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit 
concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De 
parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en 
onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode 
vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 
november 1989).

Vanaf 1986 vervulde Van Aardenne, die inmiddels weer ambteloos burger was, diverse 
bestuursfuncties. Omstreeks 1993 werd hij voorzitter van de selectiecommissie van de VVD voor 
kandidaten voor de Tweede Kamer 1994. Daarnaast werd hij in datzelfde jaar benoemd tot 
informateur van het eerste Paarse Kabinet. In 1995 werd hij op 13 juni 1995 lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal. Deze functie heeft hij door zijn overlijden op 10 augustus slechts enkele 
maanden kunnen vervullen.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Bij persoonlijke archieven ontbreken meestal nadere gegevens over de periode dat het werd 
gevormd en gebruikt. Het archief van Van Aardenne vormt hierop een uitzondering. Illustratief in 
dit opzicht is de karakterisering van zijn partijgenoot H.J.L. Vonhoff, die er het volgende over 
schreef: "Zijn werkkamer op het ministerie is een bezienswaardigheid. Torenhoog liggen de 
dossiers op zijn bureau en op elke kast in het ministeriële vertrek. Wie bij hem op bezoek komt 
verbaast zich over de trefzekere wijze waarop hij de bundel traceert die voor het gesprek dienstig 
is en tevens zover zijn kennis van de materie" 1 .

In 1999 werd een deel van het persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne door zijn weduwe M.H. 
van Aardenne-Eerligh aan het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) geschonken.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

De verwerving van het archief

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

1 H.J.L. Vonhoff, Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging, 19, Den Haag 1998, 214.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief heeft betrekking op de periode 1954-1995.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Het archief was aanvankelijk 20 meter groot, waarvan na de bewerking 6,5 meter voor bewaring 
overbleef. De rest werd op vernietiging gezet.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Voor wat betreft het al dan niet bewaren van delen van lidmaatschapsarchieven is vooral gekeken 
naar het algemeen maatschappelijk belang van de desbetreffende organisaties, waarin Van 
Aardenne een functie vervulde. Wanneer vastgesteld kon worden dat de desbetreffende 
organisatie een belangrijke invloed in de samenleving had zijn de archiefbescheiden daarvan 
doorgaans bewaard. Ingekomen verslagen en rapporten zijn daarentegen op vernietiging gezet. 
Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief 
grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft 
ontvangen en opgemaakt. Voor stukken, die jonger dan 30 jaar zijn, gelden beperkingen op de 
openbaarheid. Om deze in te zien moet schriftelijke toestemming gevraagd worden aan de 
Algemeen Rijksarchivaris.

Bij het schema is zoveel mogelijk uitgegaan van zijn functies. Als eerste zijn stukken betreffende 
zijn persoonlijk leven opgenomen. Daarna volgen de stukken die betrekking hebben op zijn 
ambtelijk leven. Vervolgens is er een rubriek `Overige functies' aan toegevoegd, waarin diverse 
lidmaatschapsarchieven zijn ondergebracht. Als laatste is er nog de rubriek `Documentatie' met 
daarin alles wat over Van Aardenne gaat, maar wat niet door hem zelf als archief is gevormd. Het 
betreft hier voornamelijk krantenknipsels, tijdschriftartikelen en ingekomen rapporten van 
derden.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Naast het feit dat er in het ambtelijk archief van G.M.V. van Aardenne veel over hem te vinden is, 
zijn er ook nog andere archieven, die de moeite waard zijn om te raadplegen om op die manier 
inzicht te krijgen in zijn functioneren. Hieronder wordt een korte opsomming gegeven van die 
archieven, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat daarin materiaal gevonden kan worden 
met betrekking tot Van Aardenne:

Nationaal Archief te Den Haag:
• Tweede Kamer der Staten-Generaal (1849) 1945 - 1980 (1994) (2.02.28)
• H. Wiegel 1948 - 1982 (2.21.303)
• Parlementaire enquête Rijn-Schelde-Verolme, 1983 - 1987 (2.02.26)

Nationaal Archief te Den Haag en Rijksuniversiteit Groningen:
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1889) 1948 - 1976 (1996);
• voor de periode 1968-1993: RUG (2.19.022)
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

1 Stukken betreffende zijn persoonlijk leven

1 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN PERSOONLIJK LEVEN

1 Stukken betreffende deelname aan de cursus 'Het personeelsbeleid van vandaag', 
georganiseerd door het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond; met persoonlijke 
aantekeningen,
1954. 1 omslag

2 Stukken betreffende deelname aan de cursus 'De behandeling en afwikkeling van 
de exporttransactie', georganiseerd door de Federatie voor Nederlandse Export,
1964. 1 omslag

3 Stukken betreffende het lidmaatschap van het strijkkwartet 'Orlando Quartet',
1993-1995. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
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2 Stukken betreffende zijn ambtelijk leven

2 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN AMBTELIJK LEVEN
2.1 Gemeenteraadslid en wethouder (1964 - 1977)

2.1 GEMEENTERAADSLID EN WETHOUDER (1964 - 1977)

4 Stukken ontvangen en opgemaakt tijdens zijn lidmaatschap van de gemeenteraad 
te Dordrecht en als lid van de plaatselijke VVD-fractie,
1974-1977. 1 omslag

2.2 Parlementslid

2.2 PARLEMENTSLID
2.2.1 Tweede Kamer der Staten-Generaal (1970 - 1977, 1981 - 1982)

2.2.1 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL (1970 - 1977, 1981 - 1982)
2.2.1.1 Algemeen

2.2.1.1 ALGEMEEN

5-6 Ingekomen stukken en kopieën van ter kennisname ingekomen stukken 
betreffende diverse politieke onderwerpen; met voorstukken,
1970, 1971-1976. 2 pakken
5 1971 - 1973; met voorstukken, 1970.
6 1974-1976

7-8 Agenda's, besluitenlijsten en bijlagen van de vergaderingen van de Vaste 
Kamercommissie voor Economische Zaken; met enkele persoonlijke 
aantekeningen,
1972-1977. 1 omslag + 1 pak
7 1972-1975
8 1976-1977, 1 pak

9-13 Ingekomen rapporten, nota's en verslagen ontvangen in zijn hoedanigheid als lid 
van de Vaste Kamercommissie voor de Kernenergie,
1972-1977. 4 omslagen en 1 pak
9 1972
10 1973-1974
11 1975, 1 pak
12 1976
13 1977-1978

14 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van diverse 
onderwerpen in de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken,
1974, 1976 - 1977. 1 omslag

15 Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Economische en Sociale Raad 
VNO; met persoonlijke aantekeningen,
1975. 1 omslag

16-17 Ingekomen stukken betreffende de herstructurering van het bedrijfsleven, 
ontvangen in zijn hoedanigheid als lid van de Vaste Commissie voor Economische 
Zaken; met voorstukken, 1972. Kopieën,
1975-1977. 1 pak + 1 omslag
16 1975 - 1976; met voorstukken, 1972.
17 1977, 1 pak
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2.2.1.2 Bijzonder

2.2.1.2 BIJZONDER
2.2.1.2.1 Werkgelegenheid

2.2.1.2.1 Werkgelegenheid

18 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de 
werkgelegenheidsnota 1972,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1971 - 1972, nrs. 11 711, 11 889.

19 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de problematiek 
van overcapaciteit in de synthetische vezelsector en de daaruit ontstane 
moeilijkheden in het Akzo-concern,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1971 - 1972, nr. 11 783.

20 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de nota 'Noorden 
des Lands',
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1972 - 1973, nrs. 12 010, 12 016, 12 043.

21 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp 
houdende maatregelen met betrekking tot de financiering van de 
pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1972 - 1973, nr. 12 203.

22 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de verplaatsing 
van het Centraal Bureau voor Statistiek naar Zuid-Limburg,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1972 - 1973, nr. 12 233.

23 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de 
Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974; met 
bijlagen,
1973-1974. 1 omslag
Zittingsjaar 1973 - 1974, nrs. 12 723 - 12 724, 12 739, 12 758.

24 Stukken betreffende het voorstel van prof. Dr. G. Brenninkmeijer inzake de kwestie 
Dennendal, verzorgingsafdeling van de Willem Arntsz Stichting voor 
zwakzinnigenzorg,
1974. 1 omslag

25 Rapport "Ontwikkelingen in de textiel- en confectie-industrie, in het bijzonder voor 
wat betreft de Twentse bedrijven en de bedrijven in de Achterhoek". Concept,
1974-1975. 1 omslag

26 Ingekomen brief van Macao Knitters (Benelux) B.V. betreffende de problemen die 
zijn ontstaan naar aanleiding van de uitvoering, door de Nederlandse Regering van 
de E.E.G. Verordening teneinde de handel tussen Hongkong en de E.E.G. te regelen,
1976. 1 omslag

27 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de 
herstructurering van de industriepolitiek en het invoerbeleid voor de textiel- en 
kledingindustrie,
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1976. 1 omslag
Kamerstukken ontbreken.

28 Ingekomen brief van de secretaris van de beroepsgroep gepensioneerden AMF van 
de Algemene Bond van Werknemers (ABW) betreffende de uitnodiging tot een 
gesprek over de pensioenproblematiek van de mijnwerkers met een delegatie uit 
het bestuur van de ABW; met bijlagen,
1976. 1 omslag

29 Ingekomen rapporten betreffende de herstructurering van de confectie-industrie, 
ontvangen in zijn hoedanigheid als lid van de Vaste Commissie voor Economische 
Zaken,
1976. 1 omslag

30 Ingekomen interim-rapport van de "Interdepartementale Werkgroep 
Multinationale Ondernemingen" bij de voorzitter van de Vaste Commissie voor 
Economische Zaken; met begeleidend schrijven,
1976. 1 stuk

2.2.1.2.2 Financiële aangelegenheden

2.2.1.2.2 Financiële aangelegenheden

31 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de rijksbegroting 
voor 1972,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1971 - 1972, nr. 11 781.

32 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de uitvoering van 
de rijksbegroting voor 1973,
1973. 1 omslag
Zittingsjaar 1972 - 1973, nr. 12 393.

33 Aantekeningen betreffende de behandeling van het voorstel tot verscherping van 
het prijsbeleid in 1973,
1973. 1 omslag
Zittingsjaar 1973-1974, nrs. 12 782, 12 783.

34 Aantekeningen betreffende de beëindiging van de benzinedistributie,
1973. 1 omslag
Zittingsjaar 1973 - 1974, nrs. 12 782, 12783.

35 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de uitvoering van 
de rijksbegroting voor 1974,
1974. 1 omslag
Zittingsjaar 1973 - 1974, nr. 12 959.

36 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de 
tussenbegroting van de VVD,
1974. 1 omslag
Kamerstukken ontbreken.

37 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de rijksbegroting 
voor 1975,
1974. 1 omslag
Zittingsjaar 1974 - 1975, nr. 13 100.
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38 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de voorjaarsnota 
1975,
1975. 1 omslag
Zittingsjaar 1974 - 1975, nr. 13 454.

39 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van een nota 
betreffende de mogelijkheid om indexatie toe te laten op een afgeschermd deel 
van de kapitaalmarkt,
1975. 1 omslag

40 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de rijksbegroting 
voor 1976,
1975. 1 omslag
Zittingsjaar 1975 - 1976, nr. 13 600 XIII.

41 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de structuurnota 
"Volksgezondheid",
1975 1 omslag

42 Nota, opgesteld door de directie Algemene Economische Politiek, betreffende de 
vergelijking van de nota 'Visie ter Visie' met de Structuurnota. Kopie,
1976. 1 stuk

43 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling en de uitvoering van 
de rijksbegroting voor 1977,
1977. 1 omslag
Zittingsjaar 1976 - 1977, nr. 14 606 en 14 100 XIII.

2.2.1.2.3 Overheidssteun

2.2.1.2.3 Overheidssteun

44 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp 
milieuhygiëne in de Tweede Kamer; met bijlagen,
1971. 1 omslag

45 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer 
van de voorgenomen wijziging van de Wet selectieve investeringsregeling,
1975. 1 omslag

46 Stukken betreffende het overleg in de Vaste Kamer Commissies voor Economische 
Zaken en Sociale Zaken inzake het verlenen van overheidssteun aan het in nood 
verkerende Nederhorst Staal Constructiebedrijf; met voorstukken, 1973 - 1975,
1976. 1 pak

2.2.1.2.4 Sociaal-economisch beleid

2.2.1.2.4 Sociaal-economisch beleid

47 Tekst van een radio-interview met Van Aardenne op 13 december 1971 betreffende 
het onderwerp "Lonen en prijzen",
1971. 1 omslag

48 Teksten van speeches gehouden naar aanleiding van de behandeling van diverse 
sociaal-economische onderwerpen ten behoeve van de kabinetsformatie in de 
Tweede Kamer; met persoonlijke aantekeningen. Kopieën,
1971, 1975 - 1976. 1 pak
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49 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp van 
de Wet tot afschaffing van de commanditaire vennootschap op aandelen,
1972. 1 omslag
Zittingsjaar 1972, nr. 12 055.

50 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de nota over het 
financieel en sociaal-economisch beleid,
1974. 1 omslag
Zittingsjaar 1973 - 1974, nr. 12 859.

51 Ingekomen brief van H. Langman, lid van de Raad van Bestuur van de Algemene 
Bank Nederland N.V., betreffende het verzoek aan Van Aardenne om zijn invloed 
aan te wenden ten aanzien van het beleid over de tariefstelling van gas,
1974. 1 stuk

52 Stukken betreffende de ingediende motie-Van Aardenne inzake de tegenvallers van
de Macro Economische Verkenningen - prognose en de gevolgen daarvan voor het 
te voeren beleid,
1975. 1 omslag
Zittingsjaar 1975 - 1976, nr. 13 687.

53 Aantekeningen gemaakt ten behoeve van de behandeling van de herstructurering 
van het economisch beleid in de Tweede Kamer; met bijlagen,
1976. 1 pak

2.2.1.2.5 Overige aangelegenheden

2.2.1.2.5 Overige aangelegenheden

54 Teksten van toespraken van H. van Riel, fractievoorzitter van de Eerste Kamer,
1975. 1 omslag

55 Stukken betreffende de discussies rondom de voor- en nadelen van de afsluiting 
van de Oosterschelde,
1975-1977. 1 omslag

56 Enkele punten uit een rede van H.E. Koning voor een partijvergadering van de VVD 
alsmede het concept van zijn artikel "Vredeling naar Brussel" voor een onbekende 
krant,
1976. 1 omslag

57 Stukken betreffende het bezoek van H. Wiegel samen met een delegatie uit de 
VVD-fractie aan Unilever en Gist-Brocades waarvan Van Aardenne deelnam als 
financieel deskundige van de partij,
1976. 1 omslag

58 Notitie opgesteld door Van Aardenne voor H. Wiegel betreffende het door een 
nieuw kabinet te voeren sociaal-economisch beleid, met persoonlijke 
aantekeningen; met bijlagen,
1977. 1 omslag

59 Persbericht uitgaande van de kamerfractie van de VVD betreffende het 
tegenspreken door het hoofdbestuur van de VVD van het vertrek van Van Aardenne
uit de Tweede Kamer. Kopie,
z.d. 1 stuk
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60 "Asterix en de kerncentralë. Kopie,
z.d. 1 stuk

2.2.1.2.5.1 Kabinetsformaties

2.2.1.2.5.1 Kabinetsformaties

61 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1973, met persoonlijke 
aantekeningen; met bijlagen, 1971. Kopieën,
1972-1973. 1 pak

62-64 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1977. Kopieën,
1977. 2 omslagen en 1 pak
62 1977 januari - mei.
63 1977 juni - augustus.
64 1977 september - december., 1 pak

65 Notitie opgesteld door Van Aardenne voor H. Wiegel betreffende het door een 
nieuw kabinet te voeren sociaal-economisch beleid, met persoonlijke 
aantekeningen; met bijlagen,
1977. 1 omslag
Niet aangetroffen bij het omnummeren.

66 Ingekomen rapporten en nota's van diverse landelijke economische commissies en 
instellingen betreffende de behandeling van de sociaal-economische problematiek 
op middellange termijn ten behoeve van het formatieberaad; met persoonlijke 
aantekeningen,
1981. 1 omslag

67 Ter kennisname ingekomen rapporten van de (in)formateurs betreffende het 
resultaat van de programmatische besprekingen en de zetelverdeling alsmede het 
verslag van de informatiewerkzaamheden van dr. C. de Galan en drs. V. Halberstadt.
Kopieën,
1981. 1 omslag

68-69 Stukken betreffende de behandeling van de kabinetscrisis van 1982 in de Tweede 
Kamer; met persoonlijke aantekeningen,
1982. 2 omslagen
68 1982 mei - juni.
69 1982 juli - september.

70-71 Stukken betreffende het uitbrengen van een advies over het financiële en 
economische kader van het nieuw te vormen kabinet door werkgroep A ten 
behoeve van de kabinetsformateur,
1982. 2 pakken
70 1982 september.
71 1982 oktober - november.

72 Stukken betreffende behandeling van verschillende amendementen op het 
concept-regeerakkoord in de Tweede Kamer; met persoonlijke aantekeningen,
1982. 1 omslag

2.2.2 Eerste Kamer der Staten-Generaal (1995)

2.2.2 EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL (1995)

73 Stukken betreffende de kandidaatstelling van Van Aardenne voor de verkiezingen 
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van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
1990-1991. 1 omslag

74 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor en de benoeming van Van Aardenne 
tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
1994-1995. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

2.3 Minister van Economische Zaken (1977 - 1981, 1982 - 1986)

2.3 MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN (1977 - 1981, 1982 - 1986)
2.3.1 Algemeen

2.3.1 ALGEMEEN

75 Stukken betreffende de benoeming van Van Aardenne als minister van 
Economische Zaken,
1977. 1 omslag

76-77 'Dossier Nieuwe Bewindsman'; dossier waarin nader wordt ingegaan op de diverse 
onderwerpen waarmee het Ministerie van Economische Zaken bemoeienis heeft, 
alsmede een beknopt organisatieoverzicht en de positie, die het ministerie inneemt
in het algemeen economisch beleid,
1977. 2 omslagen
76 Hoofdstukken I tot en met V.
77 Hoofstukken VI tot en met IX.

78 Nota van de directie Algemene Economische Politiek aan de secretaris-generaal 
betreffende mogelijke punten voor het gesprek met Van Aardenne. Kopie,
1977. 1 stuk

79 Taakbeschrijvingen en samenstellingen van de zeven onderraden uit de 
ministerraad en van de twee permanente ministeriële commissies; met enkele 
persoonlijke aantekeningen,
1978. 1 omslag

80 Korte notities van mede-kamerleden, voor het grootste deel opgemaakt tijdens de 
debatten,
1979-1986. 1 omslag

81 Stukken betreffende het ontslag van Van Aardenne als minister van Economische 
Zaken en de benoeming van zijn opvolger J.C. Terlouw op 11 september 1981,
1981. 1 omslag

82 Stukken betreffende de benoeming van Van Aardenne tot minister van 
Economische Zaken en het ontslag van zijn voorganger J.C. Terlouw op 4 november 
1982,
1982. 1 omslag

83 'Het Blauwe boek'; bundel ter beschikking gesteld bij het optreden van een nieuwe 
kabinet ten behoeve van de ministers en de staatssecretarissen om met name de 
nieuwe bewindspersonen inzicht te geven in het functioneren van de ministerraad 
en de positie van de ministers en de staatssecretarissen. Kopie,
1982. 1 omslag
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2.3.2. Bijzonder

2.3.2. BIJZONDER
2.3.2.1 Economische en sociaal-economische aangelegenheden

2.3.2.1 ECONOMISCHE EN SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

84-88 Ingekomen brieven van diverse politici alsmede uit het bedrijfsleven en 
krantenknipsels, ontvangen tijdens zijn ministerschap,
1977-1986. 2 pakken en 3 omslagen
84 1977-1979
85 1980-1982
86 1983, 1 pak
87 1984, 1 pak
88 1985-1986

89 Ingekomen rapporten van het Centraal Planbureau. Kopieën,
1978, 1981, 1985. 1 omslag

90 Ingekomen nota's opgesteld door de Directie Algemene Economische Politiek 
betreffende diverse onderwerpen,
1978-1982, 1984, 1986. 1 omslag

91 Ingekomen brieven van de Tweede Kamerleden Jhr. Mr. G.O.J. van Tets en R.W. de 
Korte waarin zij hun commentaar leveren op de in voorbereiding zijnde 
voortgangsnota "Economisch structuurbeleid",
1979. 1 omslag

92 Ingekomen stukken van tegenstanders van het VVD-beleid ten tijde van zijn 
ministerschap,
1980, 1983, 1985. 1 omslag

93 Stukken betreffende het overleg met het bestuur van de Nederlandse 
Herstructurerings Maatschappij (NEHEM) en de provincie Noord-Brabant inzake de 
verplaatsing van de NEHEM naar Den Haag,
1980-1981. 1 omslag
Zittingsjaren 1980 - 1981, nr. 16 419.

94 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van het kamerdebat over de Arabische 
boycot op 23 oktober 1979 van Nederland,
1981. 1 omslag
Zittingsjaren 1979 - 1980, 1980 - 1981, nr. 14 986.

95 Ingekomen stukken van diverse landelijke organisaties betreffende voorstellen 
voor het sociaal-economisch beleid in 1982; met bijlagen, 1978,
1981. 1 omslag

96 Stukken betreffende de behandeling van het 'regionaal sociaal-economisch beleid 
1981 - 1985' in de ministerraad,
1981. 1 omslag

97 Verslag van een gesprek van het kabinet met de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) in aanwezigheid van H.M. de Koningin op 20 februari 1981; 
met bijlagen,
1981. 1 omslag
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98 Ingekomen brief van de Japanse minister van International Trade and Industry 
betreffende zijn hoop op een nauwere economische samenwerking tussen 
Nederland en Japan; met bijlage,
1981. 1 stuk
In het Engels.

99 Nota van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden; Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen (VNO) en Nederlands Christelijk Werkgeversbond 
(NCW) betreffende "Inkomensbeleid in de jaren zeventig en tachtig",
1981. 1 deel

100 Agenda's, besluitenlijsten en bijlagen van de vergaderingen van de Vaste 
Kamercommissie voor Economische Zaken,
1981-1982. 1 omslag

101 Stukken betreffende het overleg met de Koninklijke Nedlloyd Groep N.V., de 
Nationale Investeringsbank en Brostrom inzake de overname van het noodlijdende 
Incotrans door Nedlloyd,
1981-1982. 1 omslag

102 Stukken betreffende het intern overleg tussen de VVD-fracties van de Eerste Kamer 
en Tweede Kamer over het "sociaal-economisch beleid 1982" en het standpunt van 
de fractievoorzitter H. Wiegel ten aanzien van de Regeringsverklaring en de 
Miljoenennota,
1981-1982. 1 omslag

103 Stukken betreffende de kwestie Holland Sea Search N.V., waarbij Van Aardenne als 
commissaris in opspraak raakt vanwege vermeende neveninkomsten,
1982. 1 omslag

104 Nota betreffende politieke haalbaarheid van een kapitaalsgoederenindustrie; met 
een verslag en een begeleidend schrijven als bijlagen,
1983. 1 omslag

105 Stukken betreffende een voorstel voor een overeenkomst tussen de staat Israël en 
Nederland betreffende het aanmoedigen van industrieel onderzoek en 
technologische samenwerking,
1984. 1 omslag

106 Ingekomen stukken betreffende onderhandelingen tussen het Ministerie van 
Financiën en de Venezolaanse regering inzake het behoud van de Shell-raffinaderij 
op Curaçao; met voorstukken, 1984,
1985. 1 omslag

107 Stukken betreffende het overleg met het Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) ten behoeve van de vaststelling van 
de hoofdlijnen voor het Ruimtevaartbeleid; met voorstukken, 1979,
1985. 1 omslag

108 Stukken betreffende de bemiddeling van Nederland in het luchtvaartconflict tussen 
de Nederlandse Antillen en Aruba; met bijlagen, 1954 - 1955, 1982.
1985-1986. 1 omslag
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109 Stukken betreffende de sociaal-economische ontwikkeling van de Nederlandse 
Antillen,
1985-1986. 1 omslag

2.3.2.2 Financiële aangelegenheden

2.3.2.2 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

110-111 Stukken betreffende de invoering van de Wet op de Investeringsrekening (WIR),
1976-1980. 1 omslag en 1 pak
110 1976-1977
111 1978-1980, 1 pak

112 Nota van de Raad van Bestuur van Hoogovens IJmuiden B.V. betreffende de 
aspecten van het vraagstuk over het te voeren grondstoffenbeleid, alsmede de 
bijdrage dit bedrijf en de overheid bij de oplossing van het grondstoffenvraagstuk 
kunnen en moeten leveren; met bijlagen, 1975,
1978. 1 omslag

113 Nota's van de directie algemene economische politiek betreffende de behandeling 
van de algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegrotingen 
van 1978 - 1981,
1978-1981. 1 omslag

114 Stukken betreffende het interdepartementaal overleg inzake de concept-nota 
'Consument en Consumptie',
1979, 1984. 1 omslag
Zittingsjaren 1979 - 1980 tot en met 1983 - 1984.

115 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van het rapport van 
de subcommissie Steunverlening individuele bedrijven,
1980, [1984]. 1 omslag
Zittingsjaren 1979 - 1980 tot en met 1983-1984, nr. 15 306.

116 Notitie betreffende 'Wisselkoers - Concurrentiepositie', opgesteld door het 
Directoraat-Generaal van het Bureau Externe Betrekkingen (BEB), afdeling 
Economische en Statistische Analyse. Kopie,
1980. 1 stuk

117 Stukken betreffende het overleg met de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) 
inzake de voorgenomen wijziging van de prijzenbeschikking voor medische hulp 
aan particuliere patiënten,
1980. 1 omslag

118 Concept-notitie van het hoofd van de Directie Binnenlands Geldwezen, afdeling 
Nationale Monetaire Zaken, van het Ministerie van Financiën betreffende de 
financieringsproblematiek 1980. Kopie,
1980. 1 stuk

119 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van een motie inzake 
de situatie in de Nederlandse textiel- en confectie-industrie,
1980. 1 omslag
Zittingsjaar 1979 - 1980, nr. 16 222.

120 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de brief van de 
ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken betreffende het prijsverloop 
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1980, 1980.
1 omslag

Zittingsjaar 1979 - 1980, nr. 16 327.

121 Stukken betreffende de invulling van de 700 miljoen gulden voor nieuw regionaal 
beleid in verband met de voorgenomen afschaffing van de WIR/Selectieve 
Investering Regeling (SIR) en de daaruit voortgekomen problematiek; met 
persoonlijke aantekeningen,
1980-1981. 1 omslag

122 Stukken betreffende het verstrekken van financiële steun door de overheid ten 
behoeve van de uitvoering van nieuwe vliegtuigprojecten van Fokker; met 
voorstukken, 1977. Kopieën,
1980-1981, 1984. 1 omslag

123 Interne notitie van staatssecretaris Th. M. Hazekamp betreffende handhaving van 
de koopkracht voor gezinnen met een minimuminkomen; met begeleidend 
schrijven,
1981. 1 omslag
Zittingsjaren 1979-1980 tot en met 1980-1981, nr. 14 986

124 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp van 
de Wet houdende verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 40 van de 
Compatibiliteitswet 1976 tot vergroting van de deelneming in Ultra-Centrifuge 
Nederland N.V.,
1981. 1 omslag
Zittingsjaren 1979 - 1980;1980 - 1981, nr. 16 256.

125 Stukken betreffende de behandeling van de nota "Beleidsaanpassingen in de 
collectieve sector in 1981", met persoonlijke aantekeningen; met bijlagen, 1980,
1981. 1 omslag
Zittingsjaar 1980 - 1981, nr. 16 714.

126 Rapport opgesteld door McKinsey & Company betreffende de uitgangspositie en 
perspectieven van de KRL, Wol, en Band & Vlecht Industrie in Nederland (de 
confectie-industrie),
1981. 1 stuk

127 Stukken betreffende de behandeling van het voorontwerp van de Raamwet 
inkomensvorming in de ministerraad; met bijlage 1978,
1981. 1 omslag

128 Stukken betreffende de behandeling van de voorjaarsnota 1982 en de 
rijksbegroting 1982 in de Tweede Kamer; met persoonlijke aantekeningen,
1981-1982. 1 pak

129 Moties ingediend door leden van de verschillende kamerfracties naar aanleiding 
van de herziening van de rijksbegroting van 1982 van het Ministerie van 
Economische Zaken. Kopieën,
1982. 1 omslag
Zittingsjaren 1981 - 1982, nr. 17 100.

130 Aantekeningen gemaakt ten behoeve van het wetsontwerp houdende machtiging 
tot de oprichting van de N.V. Maatschappij voor Industriële projecten,
1982. 1 omslag
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Zittingsjaar 1981 - 1982, nr. 17 418.

131 Stukken betreffende de verkoop van het pakket aandelen van Rijn-Schelde-
Verolme (RSV) en Nederhorst (Nederex) in de N.V. Curaçaose Dok Maatschappij 
(CDM) aan de Antilliaanse regering,
1983. 1 omslag

132 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling van de moties over de 
rijksbegroting 1984,
1984. 1 omslag
Zittingsjaren 1983 - 1984, nr. 18 100 - XIII.

133 Stukken betreffende de behandeling van het verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking in het 
gebied Eems-Dollard,
1984. 1 omslag

134 Ingekomen brief van A.C.R. Dreesman, J.J. van Duijn en A. van der Zwan betreffende
een artikel, dat zij geschreven hebben voor het NRC-Handelsblad met de titel 'Een 
pleidooi voor de verruiming van de particulier bestedingen' alsmede een brief van 
H.O.C.R. Ruding betreffende een notitie van zijn medewerkers met commentaar op 
dit artikel,
1985. 1 omslag

135 Nota "Groei is werk' en het financieel en sociaal-economisch beleidsprogramma 
voor de jaren 1986 - 1990, aangeboden door het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen; met begeleidend schrijven,
1985. 1 katern, 1 stuk

136 Tekst van een speech gehouden door A.A.T. van Rhijn getiteld 'De positie van de 
Nederlandse Scheepsbouwindustrie in Europees Verband',
1985. 1 stuk

137 Rapport "Heerendienst" van de commissie-Grapperhaus betreffende de verlichting 
van de administratieve verplichtingen van een drietal afzonderlijke velden: sociale 
verzekeringen en loonbelasting, overige belastingen en de CBS-verplichtingen, 
aangeboden aan de staatssecretaris P.H. van Zeil; met een bijlage,
1985. 1 omslag

138 Nota betreffende het interne Verslag van het besloten overleg met de Vaste Kamer 
Commissie Economische Zaken van de Eerste Kamer inzake de kwestie omtrent de 
energieprijs van de aluminiumsmelterij `Aldel' te Delfzijl; met bijlagen en 
aanbiedingsbrief van de directeur-generaal van industrie en regionaal beleid van 
het Ministerie van Economische Zaken,
1986. 1 omslag

2.3.2.3 Herstructurering van de scheepvaartsector

2.3.2.3 HERSTRUCTURERING VAN DE SCHEEPVAARTSECTOR

139-140 Stukken betreffende de herstructurering van de scheepsbouw; met bijlage 1976,
1977-1981. 1 pak, 1 omslag
Zittingsjaar 1976 - 1977, nr. 14 5352.
139 1977 - 1979; met bijlage 1976.
140 1980-1981, 1 pak

141-142 Stukken betreffende de RSV-kwestie, met persoonlijke aantekeningen; met 
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voorstukken, 1970, 1975 - 1976,
1977-1985. 2 pakken, 4 omslagen
141 1977 - 1979; met voorstukken, 1970, 1975 - 1976.
142 1980-1983

143 1984 april - november.
1 pak

144 1984 december.
1 pak

145 1985 januari.

146 1985 februari - juni.

147 Ministerraadstukken van de vergaderingen van 23 maart - 16 juni 1979 betreffende 
de RSV-problematiek. Kopieën,
1979. 1 omslag

148 Brieven van een voorstander en van tegenstanders van de verkoop van de 
scheepswerf Wilton-Feijenoord aan RSV,
1984. 1 omslag

149 Krantenknipsels met betrekking tot de RSV-kwestie, verzameld door het Bureau 
Documentatie van het Ministerie van Economische Zaken. Kopieën,
1984. 1 omslag

150 Ingekomen brieven van voor- en tegenstanders naar aanleiding van de behandeling
van de RSV-kwestie in de kamer,
1984-1985. 1 omslag

151 Krantenknipsels en ANP-berichten met betrekking tot de RSV-kwestie; met stukken
betreffende het bod van de RSV op de scheepswerf Wilton-Feijenoord als bijlagen, 
1968. Kopieën,
1984-1985. 1 omslag

152 Tijdschriften met artikelen en kopieën van artikelen betreffende de RSV-kwestie,
1985. 1 omslag

2.3.2.4 Overige aangelegenheden als minister

2.3.2.4 OVERIGE AANGELEGENHEDEN ALS MINISTER

153 Tekst van de openingstoespraak van Van Aardenne ter gelegenheid van de eerste 
European Petroleum and Gas Conference gehouden in de RAI te Amsterdam; met 
begeleidend schrijven,
1978. 1 omslag

154 Stukken betreffende de officiële opening van de fabriek Delamine B.V., waarbij Van 
een toespraak hield,
1978. 1 omslag
Delamine B.V. is een joint-venture tussen AKZO-Nobel Chemicals en het Japanse Tosoh Corporation.

155-158 Krantenknipsels betreffende economische onderwerpen opgesteld door de 
Afdeling Documentatie van het Ministerie van Economische Zaken. Kopieën en 
originelen,
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1978-1984, 1986. 3 omslagen
155 1978-1979
156 1980-1981
157 1982 - 1984, 1986.
158 Nota van de directie Algemene Economische Politiek betreffende het

publiceren van een gekuiste versie van het rapport Bijsterveld inzake
het onderzoek naar de omvang van belastingfraude in Nederland; 
met bijlagen, 1979-1980., 1 omslag

159 Stukken betreffende de behandeling van de contourennota Inkomsten Belasting, 
overgenomen van zijn voorganger dr. J.C. Terlouw,
1981 juni - juli. 1 omslag

160 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer 
van de Internationale splijtstofcyclus Evaluatie (INFCE); met bijlagen,
1981. 1 omslag
Zittingsjaren 1979 - 1980 en 1980 - 1981, nr. 16 111.

161 Stukken betreffende het advies van de Stichting Energie Apparatuur Nederland 
(SEAN) inzake de organisatiestructuur van het energie-onderzoek, overgenomen bij
zijn aantreden als minister,
1982. 1 omslag

162 Ingekomen stukken en notities van leden van de VVD-fractie van de Eerste en 
Tweede Kamer. Kopieën,
1982-1986. 1 omslag

163 Ingekomen brief van de secretaris-generaal betreffende het verzoek om de tekst 
van de door hem voor de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming te houden 
lezing goed te keuren; met bijlage,
1983. 1 omslag

164 Verslag van het overleg inzake de oprichting van een Industriële Raad voor Energie- 
en Milieutechnologie; met begeleidend schrijven,
1983. 1 omslag

165 Tekst van een toespraak door Van Aardenne uitgesproken op 21 november 1983 op 
het Videotex Europe Congres te Amsterdam,
1983. 1 stuk
In het Engels.

166 Stukken betreffende het verzoek van B&W van Dordrecht om de aanvang van de 
nieuwbouw van het ziekenhuis in 1985 te bewerkstelligen,
1983-1984. 1 omslag

167 Ingekomen stukken en rapporten, waaronder van de Raad van Advies voor 
Wetenschappelijk Belang, betreffende technologische aangelegenheden en 
onderwijs,
1983-1986. 1 omslag

168 Beknopte verslagen van de vergaderingen van de VVD-fractie; met persoonlijke 
aantekeningen,
1984. 1 omslag

169 Briefkaarten van tegenstanders van het beleid van Van Aardenne vanwege de bouw
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van kerncentrales,
1984-1985. 1 omslag

170 Ingekomen brieven van vrienden en relaties voornamelijk betreffende persoonlijke 
of zakelijke belangen,
1984-1986. 1 omslag

171 Aantekeningen gemaakt bij de interne notitie 'Regiobeleid door het kabinet 
Lubbers - Van Aardenne' waarbij de vraag centraal staat wat het kabinet voor de 
diverse regio's gedaan heeft; met bijlage,
[1985]. 1 omslag

172 Ingekomen brieven van verschillende organisaties en een kennis, ontvangen als 
minister,
1985-1986. 1 omslag

2.3.2.5 Deelname aan conferenties en reizen

2.3.2.5 DEELNAME AAN CONFERENTIES EN REIZEN

173 Stukken betreffende de benoeming van Van Aardenne tot plaatsvervangend lid van 
de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad; met enkele vergaderstukken,
1977. 1 omslag

174 Stukken betreffende deelname aan bijeenkomsten van en rondreizen voor de 
Energieraad van de Europese Gemeenschap alsmede rondreizen ter gelegenheid 
hiervan in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Energieraad,
1978, 1980 - 1981, 1986. 1 pak

175 Stukken betreffende het werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Venezuela,
1979. 1 omslag

176-177 Stukken betreffende werkbezoeken aan en van landen binnen en buiten Europa,
1979, 1982 - 1984, 1986. 2 omslagen
176 Indonesië (1979), Brazilië (1982) en Australië (1983), 1982 - 1983.
177 Bulgarije, Hongarije, Roemenië (1984), Frankrijk, Tsjechoslowakije en

Turkije (1986), 1984, 1986.

178-180 Stukken betreffende deelname aan de Ronde Tafelconferentie van de Nederlandse 
Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland. Kopieën,
1982-1983. 1 omslag, 2 pakken
178 Vergaderstukken; met bijlagen, 1972, 1977 - 1978.
179 Conferentiedossier, 1983.
180 Conferentiedossier (vervolg), 1983., 1 omslag

181 Resoluties aanvaard op het Europese Volkspartij (EVP) congres; Paix Interieure: 
Politique économique et sociale en la paix dans la securité et la liberté; met 
begeleidend schrijven van W.K.N. Schmelzer,
1982-1983. 1 omslag

182 Stukken betreffende deelname aan de topontmoeting tussen de Belgische Partij 
voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) en de VVD waarbij overleg is gevoerd over een 
drietal onderwerpen: de te voeren actieve liberale vredespolitiek, de verhouding 
van de EEG tot de Benelux en het mediabeleid,
1983. 1 omslag
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183 Stukken betreffende de wijziging van het Statuut van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de samenwerkingsregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba; 
met persoonlijke aantekeningen. Kopieën,
1984-1985. 1 omslag

184 Stukken betreffende de voorbereidingen en de deelname aan de European Space 
Agency (ESA) -Raadvergadering op ministerieel niveau, voorgezeten door Van 
Aardenne,
1984-1985. 1 omslag

185 Stukken betreffende deelname aan de jaarlijkse Energy Policy Seminar, 
georganiseerd in 1985 en 1986 door de Energy Policy Foundation of Norway,
1984-1986. 1 omslag

186-188 Stukken betreffende de werkbezoeken aan de Nederlandse Antillen en Venezuela,
1985. 3 omslagen
186 1985 juli - augustus.
187 1985 september.
188 1985: dossier Nederlandse Antillen.

189 Stukken betreffende deelname aan de International Energy Agency, voorgezeten 
door Van Aardenne,
1985. 1 omslag

190 Tekst van de toespraak gehouden ter gelegenheid van de officiële start van het 
kabel-experiment Zuid-Limburg, waarbij nieuwe diensten via een kabeltelevisienet 
worden aangeboden. Kopie,
1985. 1 omslag

191 Stukken betreffende deelname als missieleider aan de op initiatief van het 
Nederlands Centrum voor Handelsbevordering georganiseerde agro-industriële en 
infrastructurele missie naar Taiwan en Korea in samenwerking met de 
Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische 
Zaken,
1986. 1 omslag

2.3.2.6 Overige aangelegenheden waarover hij ambtshalve is geïnformeerd

2.3.2.6 OVERIGE AANGELEGENHEDEN WAAROVER HIJ AMBTSHALVE IS GEÏNFORMEERD

192 Basistekst voor een toespraak van de minister-president A.A.M. van Agt op de 
jaarvergadering van het Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond op 11 mei 1978, 
alsmede de basistekst van de toespraak getiteld 'De positie van de zelfstandige 
ondernemer in het licht van het regeringsbeleid'gehouden door de minister-
president voor de Algemene Vergadering van het Koninklijk Nederlands Landbouw 
Comité op 24 november 1980,
1978, 1980. 2 stukken

193 Open brief van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland 
aan de leden van de ministerraad en de kamers der Staten-Generaal betreffende de
kwestie-Aantjes. Kopie,
1978. 1 stuk

194 Teksten van toespraken gehouden door H. Wiegel als vice-minister-president,
1978-1980. 1 omslag
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195 Stukken betreffende de uitvoering van de motie-Faber betreffende de verkoop van 
domeingronden ten behoeve van de aankoop van Natuurgebieden; met bijlagen, 
1970, 1972,
1978-1980. 1 omslag

196 Artikelenserie van F. Bolkestein over de economische situatie in China en Taiwan en 
de relatie tussen China en Taiwan, gepubliceerd in het NRC Handelsblad van 26, 27 
en 29 januari 1979. Kopieën,
1979. 1 omslag

197 Ingekomen brief van de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreffende het rapport 
van de Communistische Partij Nederland inzake hun steunbetuiging aan het "Groot 
Sociaal Forum"; met bijlage,
1979. 1 omslag

198 Brief van mr. J.M.A.H. Luns aan de Minister-President A.A.M. van Agt doorgezonden
naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende het NSB-
lidmaatschap van zijn broer en hemzelf. Kopie,
1979. 1 stuk

199 Stukken betreffende de bestuurlijk ervaringen bij de civiele deelname van 
Nederland aan de in maart 1979 gehouden NAVO-crisisbeheersingsoefening 
Wintex/Cimex,
1979-1980. 1 omslag

200 Ingekomen stukken van het Ministerie van Defensie betreffende het kernwapen-
vraagstuk,
1979-1981. 1 omslag

201 Ingekomen nota van de plaatsvervangende secretaris-generaal betreffende het 
plaatsen van enkele aantekeningen bij het schrijven van de Interdepartementale 
Beleidscommissie voor Internationale Ambtenaren (BIA) bij de Europese 
Commissie, die zich met de problematiek inzake het Nederlands falen bij 
vergelijkende toelatingsexamens (concours) bezighoudt,
1980. 1 omslag

202 Brief van de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) inzake het 
voorgenomen staatsbezoek van president R. Weizsacker aan Nederland van 30 mei 
tot 1 juni 1985; met de in het Duitse Parlement in Bonn naar aanleiding van 
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog door hem gehouden rede als bijlage,
1985. 1 omslag

203 Ingekomen brieven van de Select Committee on Energy from the House of 
Commons en de ambassade van Ierland betreffende bezoeken aan het Ministerie 
van Economische zaken,
1985. 1 omslag

204 Brief van I. Elgrabli aan de koningin, waarin hij zijn ongenoegen uit over de 
bureaucratie, die hij tegenkomt bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. 
Kopie,
1986. 1 stuk

205 Brief van H. Wiegel, Commissaris van de Koningin van Friesland, betreffende de 
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uitnodiging om deel te nemen aan de traditionele viswedstrijd van de 'Club der 
Honderd', wedstrijd tussen een politiek - en een journalisten visteam,
1986. 1 stuk

206 Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken dr. R.W. De Korte bij de 
minister van Buitenlandse zaken mr. H. van den Broek betreffende het advies van 
de Raad van State bij het voorstel van rijkswet houdende instelling van de Orde van 
Oranje-Nassau en van de Wet houdende instelling van de Orde van de Nederlandse 
leeuw; met voorstukken, 1980. Kopieën,
1986. 1 omslag

207 Verslag van een mondeling overleg tussen de Vaste Commissie voor Milieubeheer 
en de minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
betreffende de keuze van een vestigingsplaats voor opslagfaciliteit voor radioactief 
afval. Kopie,
1986. 1 omslag
Niet aangetroffen bij het omnummeren.

208-209 Ingekomen rapporten en nota's van diverse landelijke economische commissies 
betreffende de behandeling van de sociaal-economische problematiek op 
middellange termijn, ten behoeve van het formatieberaad; met persoonlijke 
aantekeningen,
1986. 2 pakken
208 1986 mei - juni 6.
209 1986 juni 12 - juli.

210 Notitie van A. Ploeg betreffende de vergelijking van het neutronenwapen met 
biologische en chemische wapens door dr. A.A.J. Ooms, werkzaam op het chemisch 
laboratorium van T.N.O, naar aanleiding van een vraag van mevrouw N. Ginjaar-
Maas hierover. Kopie,
z.d. 1 stuk

211 Notitie van N.N. betreffende de nuttigheid van het wetsontwerp beperking 
aftrekbaarheid rente, andere dan hypotheekrente op de tot hoofdverblijf dienende 
woning,
z.d. 1 stuk

2.4 Interim Minister van Financiën (1980)

2.4 INTERIM MINISTER VAN FINANCIËN (1980)

212 Stukken betreffende de benoeming van Van Aardenne tot interim minister van 
Financiën op 22 februari 1980,
1980. 1 omslag

2.5 Informateurschap (1994)

2.5 INFORMATEURSCHAP (1994)

213 "Handleiding" voor de formateurs en informateurs; met benoemingsbrief als 
bijlage,
1994. 1 deel en 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

214 Rapport met de aanbevelingen voor de onderwerpen, die de VVD uit het eigen 
kernprogramma in het regeerakkoord verwezenlijkt wil zien,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Dit is het exemplaar van zijn partijgenote E. Terpstra.
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215-216 Ingekomen rapporten van de lokale- en rijksoverheden ten behoeve van de 
kabinets- (in) formateurs; met bijlage 1993,
1994. 1 omslag en 1 pak
215 1994 maart - mei.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
216 1994 juni; met bijlage 1993., 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

217 Ingekomen stukken van diverse instanties met het verzoek om 
belangenbehartiging van hun wensen ten aanzien van het regeerakkoord,
1994. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

218-222 Ingekomen stukken bij de informateurs van de diverse ministeries en het Centraal 
Plan Bureau (CPB) betreffende de advisering op de diverse beleidsterreinen ten 
behoeve van de samenstelling van het regeerakkoord,
1994. 3 omslagen, 2 pakken
218 1994 mei 8 - 20., 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
219 1994 mei 24 - 31., 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
220 1994 juni 1 - 10

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
221 1994 juni 13 - 17

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
222 1994 juni 20 - 29.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

223-225 "Selectie", krantenknipsels betreffende de verkiezingen van 1994 samengesteld 
door de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling informatievoorziening. Kopieën,
1994. 3 pakken
223 1994 mei 4 - 30

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
224 1994 juni 1 - 10.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
225 1994 juni 13 - 27.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

226 Verslagen van de in de periode van 19 mei tot en met 24 juni door de informateurs 
met de drie fractievoorzitters van de PvdA, VVD en D'66 en met de drie 
fractievoorzitters in aanwezigheid van de heren A. Melkert, R. Linschoten en G. 
Ybema gevoerde besprekingen; met bijlagen en persoonlijke aantekeningen,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

227 Verslagen van de op 20 mei 1994 door de informateurs met de voorzitter van de 
Sociaal-Economische Raad en de president van de Nederlandsche Bank gevoerde 
gesprekken,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

228 Ingekomen reacties van de vice-fractievoorzitters aan de fractievoorzitters ten 
behoeve van de cluster-besprekingen voor het regeerakkoord,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

229 Memo's betreffende diverse onderwerpen die vermoedelijk gebruikt zijn voor de 
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samenstelling van het regeerakkoord,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

230 Stukken betreffende de samenstelling en aanbieding van het voorlopig 
regeerakkoord aan de koningin,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Er ontbreken hoofdstukken van het regeerakkoord.

231 "Persanalyse. De paarse coalitie, concrete suggesties voor de formatië. Analyse van 
de kranten van donderdag 24 mei tot en met 24 juni met een overzicht van de stand
van zaken van de formatie, samengesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.6 Overige functies (1959 - 1995)

2.6 OVERIGE FUNCTIES (1959 - 1995)
2.6.1 Bemoeienissen met de partij

2.6.1 BEMOEIENISSEN MET DE PARTIJ

232 Stukken betreffende deelname aan de 'Algemene oriënteringscursus over de 
politiek', georganiseerd door het hoofdbestuur van de VVD; met persoonlijke 
aantekeningen,
1960-1961 en 1963. 1 pak

233 Krantenknipsels betreffende een bijzondere politieke bijeenkomst, waarbij sprekers
van de vijf partijen, te weten de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Anti 
Revolutionairen (ARP), Pacifistische Socialistische Partij (P.S.P), Christelijke-
Historische Unie (CHU), en de Partij van de Arbeid (PvdA) aan de leden van de Jonge
Kerk van de Hervormde Gemeente te Dordrecht vertelden over de partij van hun 
keuze, waarbij Van Aardenne namens de VVD sprak,
1962. 1 omslag

234 Aantekeningen gemaakt ten behoeve van de door Van Aardenne gegeven 
kadercursus betreffende de problemen van de middelgrote industrie, 
georganiseerd door de VVD,
1964. 1 omslag

235 Teksten van toespraken gehouden door H. Wiegel als spreker op (verkiezings-) 
vergaderingen van de VVD en andere bijeenkomsten,
1973-1977. 1 pak

236 Teksten van een artikel van en verschillende interviews met H. Wiegel,
1974, 1976 - 1977, z.d. 1 omslag

237 Krantenknipsels betreffende VVD-bijeenkomsten waarin Van Aardenne zijn 
ongenoegen uit over de miljoenennota, de werkgelegenheid en de tegenbegroting,
1975. 1 omslag

238 Overzicht van de taakverdeling tussen de medewerkers van de VVD-fractie. Kopie,
1977. 1 stuk

239 Interne notitie van Van Aardenne betreffende het VVD-verkiezingsprogramma 
'Werken aan de Toekomst, 1977 - 1981',
1977. 1 stuk
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240 Tekst van het commentaar van H. Wiegel en H.J. de Koster op het partijcongres van 
de PvdA waarbij de PvdA uitspraken doet over de vervanging van de Starfighter en 
het uittreden van Nederland uit de NAVO. Kopie,
[1977]. 1 stuk

241 Stukken betreffende het uitlekken van de wijziging van het VVD-standpunt inzake 
de abortuskwestie,
1977-1978. 1 omslag

242 Tekst van een toespraak van J.G. Rietkerk op het deelcongres "Arbeid" te Heiloo; 
met begeleidend schrijven,
1978. 2 stukken

243 Stukken betreffende de financiële verantwoording van het partijprogramma van de 
VVD alsmede beleidsvoornemens voor de periode 1982 - 1985,
1981. 1 omslag

244 Interne notities van Van Aardenne betreffende de 'departementale indeling' naar 
aanleiding van het advies van de commissie Vonhoff betreffende het reorganiseren 
van de departementen en de ontwikkeling van het financieel-economisch 
kabinetsbeleid,
1982. 1 omslag

245 Tekst van de toespraak van G. Zoutendijk, voorzitter van de Eerste Kamerfractie, 
uitgesproken tijdens de Algemene Vergadering van de VVD te Amersfoort op 16 
april 1983, betreffende de noodzaak van deregulering van overheidstaken,
1983. 1 stuk

246 Stukken betreffende het fractieweekend van de VVD op 27 en 28 september 1983. 
Kopieën,
1983. 1 omslag

247 Nota het VVD-lid Otto Schoemaker betreffende zijn visie op de Zuid-Afrika politiek; 
met een begeleidend schrijven,
1986. 2 stukken

248 Brief van de ambassadeur in Israël J.H.R.D. van Roijen aan de directeur-generaal 
voor Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
betreffende het verzoek van de Israëlische minister voor Science and Technology 
inzake 'joint scientific search' van Nederland met Israël naar aanleiding van een 
gesprek over dit onderwerp tussen de desbetreffende minister en Van Aardenne. 
Kopie,
1988. 1 stuk

249 Ingekomen brief van F. Bolkestein met het verzoek om hem te helpen bij het 
verwoorden van de uitwerking van een aantal zaken welke hij nodig denkt te 
hebben bij de algemene beschouwingen,
1990. 1 omslag

250 Ingekomen brief van de VVD-fractie betreffende het uitnodigen van de oud-leden 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer voor een bijeenkomst met de leden van de 
fractie ter bevordering van een goede onderlinge verstandhouding; met bijlage,
1990. 1 omslag
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251 Stukken betreffende de operatie 'Talent-Management', waarbij een begin wordt 
gemaakt met de structurele aanpak van het herkennen, werven, ontwikkelen en 
inzetten van getalenteerde personen binnen en buiten de partij,
1992. 1 omslag

252 Ingekomen brieven van C. Schunck betreffende het verzoek om medewerking te 
verlenen aan het opstellen en eventueel uitvoeren van een reddingsplan voor de 
werkgelegenheid van Bonaire; met name in de textielindustrie,
1992. 1 omslag

2.6.2 Lidmaatschappen van diverse partijcommissies

2.6.2 LIDMAATSCHAPPEN VAN DIVERSE PARTIJCOMMISSIES

253 Notulen van de vergadering van de Financieel Ekonomische Kommissie van 28 
oktober 1982; met begeleidend schrijven,
1982. 2 stukken

254 Ingekomen brief van mr. H.P. Talsma betreffende het verzoek aan Van Aardenne, R. 
W. de Korte en F. Korthals Altes een gesprek aan te gaan met minister P. Winsemius 
van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer 
inzake het ontwerp van de volkshuisvestingswet, dit naar aanleiding van het 
gesprek tussen de partijcommissie Volkshuisvesting met minister Winsemius. 
Kopie; met bijlagen,
1986. 1 omslag

255-256 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Technologische commissie en de 
partijcommissie Wetenschap en Technologiebeleid; met een voorstuk 1982,
1986, 1988 - 1994. 2 pakken
255 1986, 1988 - 1989; met een voorstuk 1982.
256 1990-1994

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

257-259 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Commissie 'Hoofdlijnen' (commissie 
Nord), belast met het opstellen van de nota "Ongebroken Lijnen - een liberaal 
perspectief" en daarop ingekomen reacties,
1990-1991. 2 pakken, 1 omslag
257 1990 juni - september.
258 1990 oktober - december., 1 omslag
259 1991; reacties op de nota.

260-264 Stukken betreffende het lidmaatschap van de partijcommissie Financiële en 
Economische Zaken,
1990-1995. 5 omslagen
260 1990
261 1991
262 1992
263 1993

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
264 1994-1995

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

265-267 Stukken betreffende de vervulling van het voorzitterschap van de partijcommissie 
Tweede Kamer, ingesteld om het partijhoofdbestuur te adviseren inzake 
kandidaten die zich bereid verklaarden een voorlopige kandidatuur te aanvaarden 
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer bij de verkiezingen van 3 mei 1994; 
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met voorstukken, 1985.
1991-1994. 1 omslag, 2 pakken
265 1991 - 1992; met voorstukken, 1985., 1 pak
266 1993, 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
267 1994

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

268 Stukken betreffende het lidmaatschap van de werkgroep 'Verkiezingsprogramma 
nieuwe stijl'; met verkiezingsprogramma van 1989 als bijlage,
1992. 1 omslag

269-273 Stukken betreffende het lidmaatschap van de partijcommissie 
"Verkiezingsprogramma",
1992-1994. 5 omslagen
269 1992
270 1993 januari - april.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
271 1993 mei - augustus.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
272 1993 september - december.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
273 1994

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

274 Aantekeningen gemaakt naar aanleiding van deelname aan het gesprek met een 
aantal deskundigen om een studie te laten verrichten op het beleidsterrein van 
Natuurbeheer in Nederland, georganiseerd door de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting,
1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

2.6.3 Lidmaatschappen van politieke organisaties

2.6.3 LIDMAATSCHAPPEN VAN POLITIEKE ORGANISATIES

275 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Europese Beweging in Nederland en 
de bijdrage van Van Aardenne aan VVD-activiteiten met betrekking tot Europa,
1988-1992. 1 omslag

276-279 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Adviescommissie Decentralisatie 
Impuls (DI), welke het kabinet adviseert over een zestal taakvelden, die nog niet 
aangewezen zijn voor decentralisatie, resulterend in de beleidsnota "Vernieuwing 
bestuurlijke organisatië; met bijlage 1986,
1991-1993. 4 pakken
276 1991 mei - augustus.
277 1991 september - december; met bijlage 1986.
278 1992 januari - maart.
279 1992 april - 1993.

2.6.4 Lidmaatschappen van niet-politieke organisaties

2.6.4 LIDMAATSCHAPPEN VAN NIET-POLITIEKE ORGANISATIES

280-283 Stukken betreffende het lidmaatschap van het Nederlands Gesprek Centrum, 
waarvan hij sinds 1982 lid van het curatorium was,
1959-1995. 1 pak, 3 omslagen
280 1959-1969
281 1970-1979
282 1980-1989, 1 pak
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283 1990-1995
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

284-285 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Stichting Inschakeling Nederlandse 
Staalbouwindustrie bij Ontwikkelingssamenwerking (INSTO) te Gorinchem,
1979-1982. 2 omslagen
284 1979-1981
285 1982

286-290 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Raad van Bestuur vanaf 1988 als 
voorzitter van de Stichting Bos en Hout, stichting ter bevordering van bosbouw, 
houtproduktie en voorziening met hout en houtprodukten,
1987-1995. 4 pakken en 1 omslag
286 1987-1989
287 1990-1991
288 1992
289 1993, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
290 1994-1995

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

291 Krantenartikelen betreffende de benoeming van oud-minister Van Aardenne tot 
voorzitter van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. 
Kopieën,
1988-1989. 1 omslag

292-302 Stukken betreffende het lidmaatschap en vanaf april 1989 voorzitterschap van het 
Bestuur van de Stichting ECN; met verslagen van de Programma Advies Raad, 1989 
- 1992,
1989-1995. 11 omslagen
292 1988 december - 1989 mei.
293 1989 juni - december.
294 1990 januari - april.
295 1990 mei - december.
296 1991 januari - juni.
297 1991 juli - november.
298 1992 januari - juni.
299 1992 augustus - december.
300 1993 januari - juni.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
301 1993 juli - december.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
302 1994 januari - 1995 januari.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

303 Stukken betreffende de op te richten Stichting Gasturbine Onderwijs, onderdeel 
van de Vereniging Gasturbine,
1990. 1 omslag

304 Stukken betreffende het voorzitterschap van het Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR); en een luchtvaartproject in het 
voormalig Oostblok,
1990-1991, 1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
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305 Stukken betreffende het lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de 
Stichting Evenementen Bevrijding Zuid-Nederland (1944 - 1994),
1993-1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

306-307 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Commissie Bedrijfsleven - TNO,
1994-1995. 2 pakken
306 1994

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
307 1995

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
2.6.5 Deelname aan reizen en symposia

2.6.5 DEELNAME AAN REIZEN EN SYMPOSIA

308 Stukken betreffende deelname aan het Liberal International Congress in Tel Aviv 
van 11 - 16 september 1984, dat Van Aardenne combineert met een bezoek aan de 
Israëlische Minister van Handel en Industrie, G. Patt, waarvoor het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken hem ook instrueert,
1984-1985. 1 omslag

309 Stukken betreffende deelname aan het Liberal Internationals Congress, 
georganiseerd door de Spaanse Partido Reformista Democratica, waarbij Van 
Aardenne tijdens een persconferentie op 24 november 1984 het woord voerde,
1984. 1 omslag

310 Notitie van Rafael M. Salas, secretaris-generaal van de Liberal International 
Congress, betreffende de bevolkingsprognoses; met begeleidend schrijven,
1985. 2 stukken

311 Tekst van de openingsspeech, gehouden ter gelegenheid van de opening van de 
vakbeurs voor Hout en houtbewerking "HOUT '88". Kopie,
1988. 1 stuk

312-318 Stukken betreffende verlening van medewerking aan diverse VVD-bijeenkomsten,
1988, 1990 - 1992. 7 omslagen
312 VVD-seminar "Liberaal Economische Theorieën", 1988.
313 Centrale vergadering van de Kamercentrale Dordrecht, 1988, 1990.
314 Afdeling Kennemerland van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 

Democratie (JOVD), 1988. Alsmede Jonge Democraten Regio Zuid-
Holland, 1991.

315 Themacongresdag "Ruimtelijke Ordening", georganiseerd door het 
hoofdbestuur van de VVD, 1990.

316 VVD-afdeling Brussel naar aanleiding van het verslag van de 
Commissie Hoofdlijnen, 1991.

317 Algemene ledenvergadering van de VVD-afdeling Zeist op 17 februari
1992, 1991 - 1992

318 Congres "Europa 1992, Politiek en Praktijk", georganiseerd door de 
'Organisatie Vrouwen in de VVD' inzake de werving van kandidaten 
voor de Tweede Kamer, 1992.

319 Stukken betreffende deelname aan het symposium over Investeringen in Oost-
Duitsland, georganiseerd door de Nationale Investeringsbank N.V.,
1990. 1 omslag
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320 Stukken betreffende zijn reis naar Curaçao en Aruba in opdracht van het Ministerie 
van Economische Zaken in verband met de mogelijke veranderingen op staatkundig
gebied in de betrekkingen met de Nederlandse Antillen en de economische 
ontwikkelingen; met voorstukken, 1989,
1990. 1 pak

321 Stukken betreffende deelname aan het door de faculteitsvereniging voor 
Bestuurskundigen, Politicologen en Sociologen van de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam (Cedo Dulli) georganiseerde lustrum-symposium, waarop Van Aardenne
zijn persoonlijke visie omtrent de milieuproblematiek geeft,
1990. 1 omslag

322 Stukken betreffende deelname aan het mini-symposium "Hoe ziet milieuvriendelijk
Nederland eruit?", gehouden ter gelegenheid van het afscheid van dr. L. Ginjaar als 
voorzitter van de VVD op 4 oktober 1991,
1991. 1 omslag

2.6.6 Publicitaire activiteiten

2.6.6 PUBLICITAIRE ACTIVITEITEN

323 Stukken betreffende het leveren van de bijdrage "De verantwoordelijkheid van de 
onderneming jegens de kapitaalverschaffers" voor het "Tijdschrift voor 
Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen "; met bijlagen, 1973,
1974. 1 omslag

324 "Economisch Statistische Berichten", "VVD afdeling Maassluis" en de "Leidraad. 
Officieel orgaan van de JOVD, afdeling Leiden" met daarin artikelen van Van 
Aardenne,
1976-1977. 1 omslag

325 "Provincie en gemeente. Maandblad van de vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de VVD" van maart 1977 met daarin een artikel van Van Aardenne betreffende 
de kostenbeheersing en regionalisatie van de gezondheidszorg,
1977. 1 omslag

326 Stukken betreffende het leveren van een bijdrage over bestuurlijke vernieuwing aan
het blad "Namens". Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur" 
in het themanummer over milieu en democratie van april 1990; met bijlagen,
1990. 1 omslag

327 Stukken betreffende de levering van de bijdrage "Flexibiliteit als voorwaarde voor 
een slagvaardig beleid - een terugblik en een vooruitblik- "aan de opstellenbundel 
ter gelegenheid van het afscheid van F.W. Rutten als Secretaris-Generaal van 
Economische Zaken en zijn benoeming tot voorzitter van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),
1990. 1 omslag

328 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan een interview voor het 
Leids Liberaal Bulletin over het rapport "Ongebroken lijnen" van de commissie 
Hoofdlijnen,
1990-1991. 1 omslag
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2.6.7. Lidmaatschappen van lokale organisaties

2.6.7. LIDMAATSCHAPPEN VAN LOKALE ORGANISATIES

329 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Stichting tot beheer en exploitatie 
van "Dordrechts Museum"; met bijlagen, 1919, 1961, 1964,
1965-1966. 1 omslag

330 Stukken betreffende de op te richten "Junior Kamer Drechtsteden", met als doel het
contact te bevorderen tussen jongeren, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, of 
een daaraan verwante functie bekleden,
1965, 1968. 1 omslag

331 Stukken betreffende het lidmaatschap van het Bestuur van de Stichting Hervormd 
Rusthuis te Dordrecht; met bijlagen, 1936,
1968-1969, 1973 - 1975, 1977, 1979, 1986 - 1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

332 Stukken betreffende het symposium "Toekomst Drechtsteden" op 8 juni 1988, 
georganiseerd door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden, 
waarop Van Aardenne als spreker optrad; met voorstukken, 1986 - 1987,
1988. 1 omslag

333 Stukken betreffende deelname aan het symposium "Dordrecht vernieuwt", 
georganiseerd door het gemeentebestuur van Dordrecht naar aanleiding van het 
verschijnen van de gelijknamige discussienota, betreffende de economische groei 
van de stad,
1989. 1 omslag

334 Stukken betreffende discussie en rapportages inzake de toekomst van de 
Drechtsteden,
1989-1991. 1 omslag

335 Stukken betreffende het lidmaatschap van het comité van aanbeveling voor de 
renovatie van de Schouwburg "Kunstmin" te Dordrecht,
1990-1992. 1 omslag

336 Stukken betreffende het lidmaatschap van de bedrijfsvriendenclub van het 
"Dordrechts Museum 1842 - 1992" en het daaruit te bekostigen uitbreidings- en 
tentoonstellingsplan,
1991-1992. 1 omslag
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3 Documentatie

3 DOCUMENTATIE

337 "Zo kiest Nederland", overzicht van het eerste deel van de gehouden verkiezings- 
enquête, uitgegeven door het Algemeen Dagblad ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan,
1971. 1 stuk

338 P.J. Bos, Inventaris van het Hervormd Bestedelingehuis 1847 - 1968 en van het 
Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis 1936 - 1972, Gemeentelijke 
Archiefdienst Dordrecht, 1976; met een origineel van het reglement als bijlage 1848,
1976. 1 deel, 1 katern

339 Ter kennisname ingekomen tekst van een, niet gepubliceerd, artikel van de hand 
van R. Lubbers bestemd voor "Vrij Nederland" betreffende zijn deelname in de 
Bouwbeleggings- en Exploitatiemaatschappij R3 C.V. Kopie,
1978. 1 omslag

340 Verschillende krantenartikelen, merendeels met daarin artikelen over Van Aardenne
en een concept van een interview met Van Aardennne voor "Elseviers Magazine",
1981-1985, z.j. 1 omslag

341 Uitnodiging en programma voor het jaarlijkse VNO-Congres met als titel "Ruimte 
voor Elan'; met persoonlijke aantekeningen,
1982. 1 omslag

342 "De Werkgever. Weekblad van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond", "De 
Vakbondskrant", "Onderneming. Weekblad van het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen met daarin artikelen over onder meer Van Aardenne,
1982-1984. 1 omslag

343 Aantekeningen gemaakt ten behoeve van een speech of brief ter gelegenheid van 
het afscheid van mr. G.Ph. Brokx als staatssecretaris van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
1986. 1 omslag

344 Ingekomen kopieën van krantenknipsels, gedeeltelijk in de vorm van bundels, 
betreffende de partijpolitiek van de VVD, bijeengebracht en becommentarieerd 
door het kritische partijlid M. van Vessem,
1989-1994. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

345 Concept van een artikel waarin F. Bolkestein zijn mening nader toelicht naar 
aanleiding van een op 9 december 1990 gehouden voordracht waarbij hij onder 
andere zei geen gelijkwaardigheid te zien tussen de Westeuropese cultuur en die 
van de islam. Concept,
1991. 1 stuk

346 Rapport betreffende "Samen politiek bedrijven; Politiek en Bedrijfsleven in de jaren 
negentig"; uitgave van Public Affairs Consultants b.v.,
1991. 1 stuk

347 Ingekomen rapport betreffende een opzet van mr. drs. J.C. van Baalen voor een op 
13 mei 1991 door F. Bolkestein bij Shell over "Job-hobbing tussen overheid, 
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bedrijfsleven en politiek" te houden lezing; met een begeleidend schrijven,
1991. 1 omslag

348 'Visie Versa', Samenvatting van het onderzoeksverslag betreffende de relatie-
aspecten van het Directoraat Generaal voor de Buitenlandse Economische 
Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), in opdracht van EZ 
verricht door prof. Dr. A. van der Meiden; met begeleidend schrijven,
1991. 1 omslag

349 Tekst van het interview met Van Aardenne voor een serie in het Parool over de 
'Opkomst en ondergang van de Nederlandse Industriepolitiek', gepubliceerd op 25 
november 1992; met als bijlagen ter kennisname ingekomen krantenartikelen die 
eerder in deze serie verschenen,
1992. 1 omslag

350 Ingekomen rapport betreffende het onderwerp "Motivatie en 
Ondernemingsdrang", aangeboden door A.J.G. Welter Consultancy; met 
begeleidend schrijven 1993,
1992. 1 stuk

351 Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende de mogelijke benoeming van H. Wiegel 
tot lijsttrekker van VVD, waarin G. van Aardenne ook genoemd wordt. Kopieën,
1993. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

352 Ter kennisname ingekomen stukken betreffende het onderwerp 'Referendum',
1995. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
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