
Nummer Toegang: 2.21.383

Inventaris van het archief van drs. W.K.N. Schmelzer
[levensjaren 1921-2008], (1932) 1949-2007 (2008)

Versie: 16-08-2022

M. Voorzee, Bureau Voorzee

Nationaal Archief, Den Haag 2009

This finding aid is written in Dutch.





2.21.383 Schmelzer 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief......................................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6

Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6
Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6
Materiële beperkingen................................................................................................................ 6
Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6
Citeerinstructie............................................................................................................................ 6

Archiefvorming...........................................................................................................................7
Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7

Beknopte biografie................................................................................................................. 7
In jaartallen............................................................................................................................ 9

Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 9
De verwerving van het archief............................................................................................... 9
De verwerving van het archief.............................................................................................. 10

Inhoud en structuur van het archief..........................................................................................11
Inhoud........................................................................................................................................ 11
Verantwoording van de bewerking............................................................................................ 11
Ordening van het archief............................................................................................................ 11

Verwant materiaal.....................................................................................................................12
Beschikbaarheid van kopieën.................................................................................................... 12
Verwante archieven................................................................................................................... 12
Overzicht van geraadpleegde bronnen..................................................................................... 12

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................13
A Algemeen..................................................................................................................................... 13

A.1 Publicaties.............................................................................................................................................13
A.1.1 Eigen publicaties...........................................................................................................................13
A.1.2 Perspublicaties.............................................................................................................................14

A.2 Redevoeringen.....................................................................................................................................16
B Persoonlijk leven......................................................................................................................... 19
C Openbaar leven........................................................................................................................... 21

C.1 Algemeen..............................................................................................................................................21
C.1.1 Correspondentie...........................................................................................................................21
C.1.2 Politieke dagboeken.....................................................................................................................21

C.2 Werkkring in het bedrijfsleven............................................................................................................21
C.2.1 Management Trainee bij Lever Brothers en Unilever.................................................................21

C.3 Lid van de Katholieke Volkspartij (KVP)/ het Christen Democratisch Appèl (CDA)...........................21
C.3.1 Werkzaamheden als partijlid.......................................................................................................21
C.3.2 Voorzitter van de Commissie Buitenland...................................................................................22

C.4 Staatssecretaris 1956-1963..................................................................................................................23
C.4.1 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie 1956-1959.............................................................................................................23
C.4.2 Staatssecretaris van Algemene Zaken 1959-1963......................................................................24

C.5 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1959 en 1963-1971..................................................25
C.5.1 Benoeming en werkzaamheden.................................................................................................25
C.5.2 Kabinetsformaties en kabinetscrises.........................................................................................26

C.6 Minister van Buitenlandse Zaken 1971-1973......................................................................................27
C.6.1 Benoeming en werkzaamheden.................................................................................................27
C.6.2 Staatsbezoeken en werkbezoeken.............................................................................................28
C.6.3 Onderscheidingen en eretekenen..............................................................................................29

C.7 Staatsman-in-ruste.............................................................................................................................29
C.7.1 Correspondentie..........................................................................................................................29
C.7.2 Nevenfuncties maatschappelijk.................................................................................................30
C.7.3 Nevenfuncties in het bedrijfsleven..............................................................................................31



4 Schmelzer 2.21.383

C.7.4 Medewerking aan historische publicaties van derden..............................................................32
C.7.5 Overige activiteiten en aangelegenheden..................................................................................34

Bijlagen....................................................................................................................37
Gebruikte afkortingen.................................................................................................................... 37



2.21.383 Schmelzer 5

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:
W.K.N. Schmelzer [levensjaren 1921-2008]

Periodisering:
archiefvorming: 1949-2007
oudste stuk - jongste stuk: 1932-2008

Archiefbloknummer:
C57

Omvang:
330 inventarisnummer(s)7,50 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Het archief bevat foto's, merendeels 
opgenomen in fotoboeken.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Schmelzer, W.K.N., , 1921-2008

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op zijn politieke loopbaan en 
zijn 'ambteloze' jaren daarna. Het betreft onder meer correspondentie, dagboeken (uit de jaren 
1961-1964), andere eigenhandige aantekeningen, teksten van artikelen en redevoeringen, 
ambtelijke stukken, fotoalbums en een reeks van ruim zestig knipselplakboeken. Bijzondere 
onderwerpen zijn de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de kabinetsformaties in de jaren 1960, 
de bekende Nacht van Schmelzer (oktober 1966), zijn werkzaamheden als minister (in het 
bijzonder buitenlandse bezoeken) en zijn latere activiteiten op het gebied van de buitenlandse 
politiek en de Europese integratie, onder meer als voorzitter van de CDA-commissie Buitenland, 
vicevoorzitter van de Adviesraad voor Vrede en Veiligheid en lid van de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A), deels niet openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent 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, W.K.N. Schmelzer [levensjaren 1921-2008], nummer toegang 2.21.383,
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Schmelzer, 2.21.383, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Beknopte biografie

BEKNOPTE BIOGRAFIE
Wilhelm Klaus Norbert Schmelzer groeide op in Rotterdam, waar zijn vader werkte bij de 
Rotterdamsche Bank. Zijn ouders waren afkomstig uit Duitsland. Na de verhuizing van het gezin 
naar Wassenaar, in 1933, bezocht Norbert het Aloysius College in Den Haag. Gedegen opgeleid 
door de paters-jezuïeten koos hij daarna voor een studie economie aan RK Handelshogeschool 
van Tilburg. In de bezettingstijd moest hij noodgedwongen zijn studie onderbreken en 
onderduiken als gevolg van zijn weigering om de loyaliteitsverklaring te ondertekenen.

Na zijn afstuderen werkte Schmelzer drie jaar bij Unilever NV op de advertentieafdeling, maar een 
loopbaan in het bedrijfsleven bleek toch geen aanlokkelijk perspectief. Hij werd ambtenaar op het 
ministerie van Economische Zaken, waar hij zich met buitenlandse economische betrekkingen 
bezighield en met de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de eerste stap op het gebied van 
de Europese integratie.

Inmiddels was hij in contact gekomen met de KVP-leider C.P.M. Romme, die zijn kwaliteiten 
onderkende en in hem een potentieel politicus van formaat zag. Schmelzer voelde zelf in 1952 nog 
niet voor het Kamerlidmaatschap, maar werd twee jaar later wel lid van het partijbestuur, speciaal 
belast met internationale vraagstukken. In 1956 stond hij wel op de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer, maar werd niet verkozen. Op voorspraak van Romme viel hem een hoger ambt 
toe: staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie in het vierde kabinet-Drees. Hij was toen nog maar 36 jaar.

Als staatssecretaris was hij belast met de voor de KVP zo belangrijke onderwerpen bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO). Hoewel Schmelzer zich ontwikkelde tot een kundig
en scherpzinnig bewindsman, lukte het hem niet om veel voortgang te boeken met de 
verwezenlijking van de katholieke idealen op dit terrein. In 1959 verhuisde hij als staatssecretaris 
naar het departement van Algemene Zaken, nog altijd belast met bezitsvorming en PBO. Hij kwam
er direct onder premier J.E. de Quay (KVP) te werken. Vooral in de eerste jaren fungeerde 
Schmelzer, die de neiging had om zich met veel zaken te bemoeien, als adviseur en vertrouweling 
van De Quay.

In 1963 werd hij opnieuw gekozen tot lid van de Tweede Kamer (na de verkiezingen van 1959 was 
hij enige maanden formeel lid geweest). In december van dat jaar al koos de fractie hem tot 
voorzitter. Als leider van de grootste Kamerfractie was Schmelzer nu een van de invloedrijkste 
politici op het Binnenhof. Wel kreeg hij te maken met een fractie die intern verdeeld was over een 
progressieve en een behoudende stroming.

Een bepalend moment in Schmelzers loopbaan was de kabinetscrisis in de Nacht die zijn naam 
draagt, de nacht van 13 op 14 oktober 1966. Namens zijn fractie diende Schmelzer en motie in 
waarin hij de centrumlinkse regering onder aanvoering van zijn partijgenoot J.M.L.Th. Cals opriep 
haar uitgavenbeleid bij te stellen. Na de aanneming van de motie trad het gehele kabinet, dat haar 
als een motie van wantrouwen zag, af. De Nacht bevestigde enerzijds Schmelzers leiderschap van 
de KVP, doordat hij erin was geslaagd de fractie op één lijn te krijgen, op enkele dissidenten na. 
Anderzijds leed zijn imago grote schade bij vooral het linkse volksdeel, dat in hem een 
machtsbeluste politicus zag die er niet voor terugdeinsde om een partijgenoot een dolkstoot in de 
rug toe te dienen. De scherpe typering door Wim Kan als 'een gladde teckel met een vette kluif in 
zijn bek' zou hem nog lang achtervolgen.



8 Schmelzer 2.21.383

In de jaren 1967-1971 zette Schmelzer zich als KVP-leider in voor verdergaande samenwerking met 
de ARP en de CHU, die zou moeten uitmonden een brede christendemocratische partij. Intern 
stuurde hij aan op een breuk met de felste vertegenwoordigers van de progressieve vleugel. Deze 
scheidden zich af en richtten de Politieke Partij Radicalen op. In 1971 trad Schmelzer niet op als 
lijsttrekker bij de verkiezingen, vooral omdat hij in het gepolariseerde klimaat van die dagen slecht 
lag bij iedereen die links was, en daardoor een electoraal risico vormde voor zijn partij.

Na die verkiezingen verruilde Schmelzer de Tweede Kamer voor de Eerste, maar rekende eigenlijk 
op een ministerszetel in het nieuwe kabinet. Zijn verwachting kwam uit: in het kabinet-Biesheuvel 
trad hij aan minister van Buitenlandse Zaken, waarmee een oude droom uitkwam. Tot zijn grote 
teleurstelling duurde zijn ministerschap maar kort: na één jaar viel het kabinet als gevolg van 
interne onenigheid over bezuinigingen. Hij maakte nog wel deel uit van het overgangskabinet-
Biesheuvel II, maar dat was langer demissionair dan missionair.

Toch slaagde Schmelzer erin om in korte tijd enkele accenten in het Nederlands buitenlands beleid 
anders te leggen. Anders dan zijn voorganger J.M.A.H. Luns was hij meer Europees dan Atlantisch 
georiënteerd. Opmerkelijk was zijn steun aan het voorstel van Albanië om de Volksrepubliek China 
toe te laten tot de Verenigde Naties ten koste van Taiwan, waarmee hij afweek van de 
Amerikaanse politiek. Belangrijk was ook de erkenning van de DDR, al gebeurde dat geheel in 
overeenstemming met de bondgenoten. Nieuw was ook een sterkere nadruk op de 
mensenrechten, waardoor het buitenlands beleid meer aansloot bij de veranderde opvattingen in 
de Nederlandse samenleving.

Van zijn voornemen om minder tijd te besteden aan buitenlandse reizen kwam minder terecht. 
Binnen een jaar bracht koningin Juliana staatsbezoeken aan Luxemburg, Indonesië (het eerste na 
de onafhankelijkheid), Duitsland (het eerste sinds de oorlog), Groot-Brittannië en Frankrijk. 
Daarnaast bracht Schmelzer zelf nog bezoeken aan de Antillen, Israël en Egypte en ontving hij 
collega-ministers uit verschillende landen. Van deze reizen en bezoeken bewaarde hij vele 
fotoalbums in zijn archief.

Na zijn aftreden als minister keerde Schmelzer niet meer terug in de actieve politiek. Hij gold te 
veel als een representant van het regentendom van de jaren zestig. Bovendien zorgde het boek 
van Robbert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer (1973), voor veel ophef. Door zijn openhartige
medewerking aan die uitgave wekte Schmelzer de indruk dat hij enkele oude rekeningen had 
willen vereffenen.

Er volgde een lang ambteloos leven - hij was 52 jaar oud toen hij terugtrad - waarin hij actief bleef 
in tal van 'nevenfuncties'. Zo vervulde hij enkele commissariaten en adviseurschappen in het 
bedrijfsleven en kon hij zijn passie voor muziek - hij was een verdienstelijk pianist, componist en 
tekstdichter - ook bestuurlijk uitleven bij de Stichting Vrienden van de Oude Muziek en de 
Stichting Willem Mengelberg-Archief.

Zijn aandacht ging echter vooral uit naar de buitenlandse politiek en de Europese integratie. Als 
voorzitter van Commissie Buitenland van het CDA was Schmelzer lange tijd een vraagbaak voor 
veel partijgenoten. De regering adviseerde hij in de hoedanigheid van vicevoorzitter van de 
Adviesraad voor Vrede en Veiligheid, later als lid van de Permanente commissie Europese 
Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. In internationaal verband was hij 
voorzitter van het Europees Instituut voor Bestuurskunde en van de Komsomolets Foundation, 
een stichting die fondsen wilde werven om de gezonken Russische kernonderzeeër 'Komsomolets' 
te bergen.
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Studenten en historici die zich bogen over aspecten van zijn politieke loopbaan, voorzag Schmelzer
van informatie of commentaar op hun concept-teksten. Naarmate de verhitte politieke 
gemoederen van de jaren 1960 en 1970 verder in het verleden kwamen te liggen, kenterde ook het 
beeld van Schmelzers rol in die jaren en groeide de waardering. Bij zijn dood in november 2008 
werd hij herdacht als een aimabel man, een gedreven politicus en overtuigd wereldburger.

In jaartallen

IN JAARTALLEN

1921 geboren te Rotterdam, 22 maart

1933-1939 Aloysius College (gymnasium-A), Den Haag

1939-1947 studie economie aan de RK Handelshogeschool te 
Tilburg, onderbroken 1943-1945

1947-1950 management-assistent bij Unilever NV, op de afdeling 
advertentie

1950-1952 hoofdcommies op het ministerie van Economische 
Zaken, directoraat-generaal Buitenlandse 
Economische Betrekkingen

1952-1956 hoofd van de afdeling EGKS (Europese Gemeenschap 
van Kolen en Staal) van het ministerie van 
Economische Zaken

1954-1956 adviserend lid van het partijbestuur van de KVP

1956-1959 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, belast met bezitsvorming en PBO

1959 lid van de Tweede Kamer (maart-mei)

1959-1963 staatssecretaris van Algemene Zaken, belast met 
bezitsvorming en PBO

1963-1971 lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de KVP-
fractie

1971 lid van de Eerste Kamer (mei-juli)

1971-1973 minister van Buitenlandse Zaken

1973-2008 ambteloos leven, nevenfuncties op politiek-
maatschappelijk gebied en in het bedrijfsleven

2008 overlijden te Sankt-Ingbert (Duitsland), 14 november
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief berustte ten huize van Schmelzer tot de overdracht aan het Nationaal Archief in juni 
2008.

De verwerving van het archief

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

Het archief is door schenking verworven.
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De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief van Schmelzer bevat stukken die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op zijn politieke
loopbaan en zijn activiteiten in zijn ambteloze, maar niet werkeloze jaren daarna. De stukken 
omvatten onder meer correspondentie, dagboeken (uit de jaren 1961-1964), andere eigenhandige 
aantekeningen, teksten van artikelen en redevoeringen, ambtelijke stukken, fotoalbums (vooral 
van zijn buitenlandse reizen en bezoeken) en een keurig bijgehouden reeks van ruim zestig 
knipselplakboeken. Bijzondere onderwerpen betreffen Schmelzers:

• activiteiten binnen zijn partij KVP/CDA
• werkzaamheden als staatssecretaris voor bezitsvorming en publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie (1956-1959)
• optreden als lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de KVP-fractie (1963-1971), in het 

bijzonder bij de kabinetsformaties in de jaren 1960 en de kabinetscrisis van oktober 1966 
(de Nacht van Schmelzer)

• werkzaamheden als minister, in het bijzonder buitenlandse bezoeken
• nevenfuncties in zijn ambteloze jaren, vooral op het gebied van de buitenlandse politiek en 

de Europese integratie, onder meer als voorzitter van de CDA-commissie Buitenland en 
vicevoorzitter van de Adviesraad voor Vrede en Veiligheid

• rol als vraagbaak voor studenten en historici met belangstelling voor aspecten van zijn 
politieke loopbaan

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de bewerking zijn alleen dubbelen afgescheiden ter vernietiging.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Bij de overdracht bestond het archief uit enkele reeksen plakboeken, fotoalbums, correspondentie
en knipsels, alsmede andere stukken met een door de archiefvormer aangebrachte ordening. Zoals
gebruikelijk bij een persoonlijk archief zijn de stukken onderscheiden naar persoonlijk leven en 
openbaar leven, en binnen die laatste hoofdrubriek geordend naar de functies die Schmelzer 
achtereenvolgens vervulde.
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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
Bij het Nationaal Archief berusten de archieven van:

– het CDA vóór de officiële oprichting, (1965) 1973-1980, toegangsnummer 2.19.105 
(archieven van de KVP berusten bij het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen)

– het CDA, (1970) 1980-1988 (1991), toegangsnummer 2.19.112
– de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849) 1945-1980 (1994), toegangsnummer 2.02.28
– het ministerie van Algemene Zaken, (1924) 1940-1979 (1989), toegangsnummer 2.03.01
– de Ministerraad 1823-1984, toegangsnummer 2.02.05.02
– Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de jaren 1955-1974 wordt in 

2009 overgedragen.
Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Robbert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel (Leiden 1973).J. 
Bosmans, 'Een gedreven politicus', in: D. Hellema e.a. ed., De Nederlandse ministers van Buitenlandse 
Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de 
twintigste eeuw (Den Haag 1999) 228-241.Norbert Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier 
(Amsterdam 2004).'W.K.N. Schmelzer', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum, 
www.parlement.com

https://www.parlement.com/
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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

A Algemeen

A ALGEMEEN
A.1 Publicaties

A.1 PUBLICATIES
A.1.1 Eigen publicaties

A.1.1 EIGEN PUBLICATIES

1 Tekst van zijn artikel 'Barbara Ward en Europa's nieuwe kans', in het Maandtijdschrift 
Economie Tilburg.
1949 1 omslag

2 Tekst van zijn artikel 'Schumanplan [Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal]', 
overdruk uit de Katholieke Encyclopedie, tweede druk.
1952 1 deel

3 Tekst van zijn artikel 'Socialistische Internationale Gemeenschap', in het Katholiek 
Staatkundig Maandtijdschrift, met verklaring van geen bezwaar van de secetaris-
generaal.
1953 1 omslag
Als ambtenaar had Schmelzer voor de publicatie toestemming nodig van zijn diensthoofd.

4 Teksten van artikelen van Schmelzer, verschenen in uitgaven van de KVP, later het 
CDA.
1953-1993 1 pak

5 Tekst van zijn artikel 'Europese industriële mede-eigendom in brede lagen der 
bevolking', in het maandblad Economie, met verklaring van geen bezwaar van de 
secretaris-generaal.
1954 1 omslag
Als ambtenaar had Schmelzer voor de publicatie toestemming nodig van zijn diensthoofd.

6 Tekst van zijn artikel 'De werknemer als kapitaalverschaffer', in het Sociaal 
Maandblad Arbeid (Alphen aan de Rijn).
1957 1 deel

7 Overdrukken van zijn artikelen, geplaatst in het periodiek Internationale Spectator.
1966-1974 1 omslag

8 Tekst van zijn artikel 'Ekonomische macht binnen de maatschappelijke en 
staatkundige verhoudingen', in de bundel Staatsrecht en Economische Macht van de 
Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van de conferentie op 19 december 
1975.
1975 1 deel

9 Tekst van zijn artikel 'De multinationale ondernemingen', in het maandblad van 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, nummer 11 november 
1977.
1977 1 omslag

10 Tekst van zijn artikel 'Kernwapenakkoord niet toebuigen naar CDA-program', 
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geplaatst in het dagblad Trouw op 4 augustus 1981, met bijbehorende 
correspondentie.
1981 1 omslag

11 Tekst van zijn bijdrage aan de publicatie Alternatieven voor afschrikking in Europa: 
mogelijk of onmogelijk?, uitgegeven door het Defensiestudiecentrum.
1982 ca 1 deel

12 Tekst van zijn artikel 'Een Europese dimensie van de atlantische veiligheid', in het 
tijdschrift Studio Diplomatica 1985, nummer 5.
1985 1 deel

13 Tekst van zijn artikel 'De westerse verantwoordelijkheid' in Elseviers Magazine van 27 
april 1987, met onverkorte concept-tekst.
1987 1 omslag

14 Tekst van zijn artikel 'Het Europees Instituut voor Bestuurskunde', in het tijdschrift 
Nieuw Europa, jaargang 15, nummer 2, juni 1989.
1989 1 omslag

15 Tekst van zijn artikel over de 'Nacht van Schmelzer', in de bundel 'Nachten' van het 
historisch tijdschrift Groniek van de Rijksuniversiteit Groningen, met reacties van 
derden.
1997 1 omslag

16 Stukken betreffende de uitgave van zijn boek Herinneringen van een politiek dier en de 
presentatie hiervan in april 2004.
2004 1 omslag

A.1.2 Perspublicaties

A.1.2 PERSPUBLICATIES

17-80 Plakboeken met knipsels over de politieke loopbaan van Schmelzer en 
aanverwante onderwerpen.
1956-2007 60 delen, 3 pakken en 1 omslag
Sommige plakboeken overlappen andere (gedeeltelijk) in chronologisch opzicht
17 1956-1957
18 1957-1958
19 1958
20 1958-1959
21 1959
22 1960
23 1960-1961
24 1961-1962
25 1962-1963
26 1962-1967
27 1963
28 1963-1964
29 1964
30 1964 juli-1965 apr
31 1965 feb-mrt
32 1965 jan-dec
33 1965 sept-1966 mrt
34 1966, pak
35 1967 jan-mei
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36 1967 mei-dec
37 1967 aug-1968 okt
38 1968 mrt-okt
39 1968 nov-1969 mrt
40 1969 mrt-juli
41 1969 juli-okt
42 1969 okt-1970 feb
43 1970 mrt-aug
44 1970 sept-dec
45 1971 jan-1972 mrt
46 1971 jan-mei, pak
47 1971 mei-okt, pak
48 1971 juli-okt, pak
49 1971 okt-1972 jan
50 1972 jan-mrt
51 1972 mrt-juni
52 1972 juni-aug
53 1972 aug-nov
54 1972 okt-1973 jan
55 1973 jan-juli
56 1973 mrt-mei
57 1973 mei-sept
58 1973 sept-1974 mrt
59 1974 apr-1975 apr
60 1975-1976
61 1976 apr-1977 mrt
62 1977 mrt-nov
63 1977 nov-1978 okt
64 1978 okt-1979 apr
65 1979 apr-dec
66 1979 dec-1980 nov
67 1980 dec-1981 aug
68 1981 mei-1982 juni
69 1982 juli-1983 juni
70 1983 apr-1984 juli
71 1984 aug-1986 mrt
72 1985-1996
73 1988 feb-1989 apr
74 1989 mei-1990 nov
75 1990-1994
76 1994-1996
77 1996-1999
78 1999 apr-2001 okt
79 2001 nov-2005 juli
80 2004-2007, omslag

Bevat foto's .

81 Plakboeken met knipsels bevattende spotprenten over de politieke loopbaan van 
Schmelzer.
1966-1970

82-83 Knipsels en artikelen uit kranten en tijdschriften, onder andere met interviews van 
Schmelzer.
1970-1996 2 omslagen
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82 1970-1996
83 1973

A.2 Redevoeringen

A.2 REDEVOERINGEN

84 Teksten en/of samenvattingen van redevoeringen van Schmelzer bij verschillende 
gelegenheden.
1957-1963 1 omslag

85 Teksten van door Schmelzer gehouden redevoeringen voor Kamers van 
Koophandel, handelsbeurzen en ondernemersverenigingen.
1963-1985 1 pak

86 Teksten en/of aantekeningen van zijn redevoeringen voor de Europese Christen-
Democraten.
1972 ca-1982 1 omslag

87 Aantekeningen van zijn inleiding over algemene economische constructies in de 
wereld, uitgesproken op 22 oktober 1974.
1974 1 omslag

88 Tekst van zijn inleiding voor jonge leden van Sociëteit De Witte te Den Haag op 18 
november 1977, met correspondentie.
1977 1 omslag

89 Tekst van zijn inleiding tijdens en stukken over zijn deelname aan het colloquium, 
georganiseerd door het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en de 
Union Internationale Chrétienne des Dirigeants d'Enterpise (UNIAPAC) te 
Rotterdam op 6 en 7 april 1978.
1978 1 omslag

90 Aantekeningen van zijn lezing, gehouden tijdens een bijeenkomst van Organization 
Resources Counselors, Inc. op 12 en 13 oktober 1978 te Cap d'Antibes, met 
bijbehorende correspondentie.
1978 1 omslag

91 Tekst van zijn voordracht voor de 'Young Presidents Meeting' te Knokke op 5 mei 
1979.
1979 1 omslag

92 Tekst van zijn voordracht voor studenten Bestuurskunde van de Technische 
Hogeschool Twente op 13 september 1979.
1979 1 omslag

93 Tekst van zijn redevoering voor het CDA-vrouwenberaad Wassenaar op 19 
november 1979, met correspondentie.
1979 1 omslag

94 Aantekeningen van zijn lezing 'Nederland in het internationale politieke 
krachtenveld', uitgesproken tijdens managementcursussen in Wolfheze in januari 
1980 en februari 1981, met bijbehorende stukken.
1979-1981 1 omslag

95 Teksten en/of aantekeningen van zijn inleidingen 'Internationale politieke 
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machtsverhoudingen en hun betekenis onder andere voor de Nederlandse 
industrie', uitgesproken tijdens conferenties van de Nederlandse Vereniging voor 
Inkoop (NEVIE).
1979, 1983 1 omslag

96 Tekst van zijn inleiding 'Economische vooruitzichten: wit-zwart-grijs', uitgesproken 
tijdens de public lunch in het Hilton Hotel Rotterdam op 2 november 1979, met 
bijbehorende aanbiedingsbrief.
1980 1 omslag

97 Tekst van zijn rede 'Europese integratie: resultaten en vooruitzichten', uitgesproken 
tijdens de plenaire openingszitting van een studieconferentie te Amsterdam op 23 
september 1980.
1980 1 omslag

98 Aantekeningen van zijn inleiding 'Een Europese dimensie van het Atlantisch 
Bondgenootschap', uitgesproken tijdens de Jason Buitenland Borrel op 5 juni 1985, 
met bijbehorende stukken.
1985 1 omslag

99 Aantekeningen van zijn inleiding, uitgesproken in bijeenkomst van het Institut 
National d'Administration Sanitaire (INAS) op 31 januari 1986.
1986 1 stuk

100 Teksten van redevoeringen over de Oost-West betrekkingen, met aantekeningen.
1987-1988 1 omslag

101 Aantekeningen van zijn inleiding over de christendemocratische buitenlandse 
politiek, uitgesproken in een bijeenkomst van de Wiardi Beckman Stichting op 17 
januari 1990, met correspondentie en bijlagen.
1989-1990 1 omslag

102 Teksten en/of aantekeningen van zijn toespraken, uitgesproken tijdens 
herdenkingdiensten op 4/5 mei 1990 en 1995, respectievelijk bij de opening van de 
tentoonstelling Studentenverzet in het Verzetsmuseum Amsterdam op 8 november
1990.
1990, 1995 1 omslag
Zie ook inv.nr. 120

103 Tekst van zijn inleiding 'De Nacht van Schmelzer', uitgesproken tijdens de studiedag 
De Nacht van Schmelzer op 4 oktober 1991 te Amsterdam, met stukken over de 
organisatie van deze studiedag.
1991 1 omslag

104 Tekst van een voordracht door Schmelzer over het premierschap van J.E. de Quay, 
gehouden tijdens een forumavond op 29 september 1992, georganiseerd door de 
Nijmeegse Geschiedenis Studenten Vereniging, met bijbehorende correspondentie.
1992 1 omslag
Bevat foto's.

105 Tekst van zijn lezing 'Herijking, verrijking', uitgesproken op 9 november 1995 voor 
de Nederlandse 'Ancien Association' van het NATO Defence College.
1995 1 stuk

106 Stukken betreffende een voor de leerlingen van het Montessori Lyceum Rotterdam 
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gehouden voordracht over de politiek in de jaren zestig, met aandacht voor de 
'Nacht van Schmelzer'.
2004 1 omslag

107 Tekst van zijn lezing, uitgesproken tijdens de Drees-conferentie, georganiseerd 
door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in de oude vergaderzaal van de 
Tweede Kamer op 10 maart 2004.
2004 1 stuk
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B Persoonlijk leven

B PERSOONLIJK LEVEN

108 Stukken betreffende (het uitoefenen van) zijn geloofsbeleving.
1932-1963 1 omslag

109 Stukken betreffende de door hem gevolgde gymnasiumopleiding en zijn studie 
Economie aan de R.K. Handelshogeschool te Tilburg.
1933-1947 1 omslag

110 Brieven, kaarten en aantekeningen van en aan Schmelzer gericht en van 
persoonlijke aard.
1939-2008 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034

111 Stukken, ontvangen uit hoofde van zijn lidmaatschap van het Dispuut A One te 
Tilburg.
1941, 1976-1993 1 pak

112 Boekwerkje over de 'Waardigheid van Sint Michael', ontvangen van familie.
1950

113 Bladmuziek van het lied 'Ik blijf op je wachten', met tekst van Joop Simons en 
muziek van Schmelzer.
1950 ca 1 stuk

114 Publicaties en krantenknipsel, gewijd aan het overlijden van mgr. prof. mr. M.J.H. 
Cobbenhagen te Tilburg, een van de grondleggers van de Katholieke Economische 
Hogeschool te Tilburg en tevens hoogleraar Economie aan dit instituut.
1954
Schmelzer onderhield ook een persoonlijke relatie met Cobbenhagen.

115 Plakboek betreffende zijn persoonlijke relatie met leden van het Koninklijk Huis, 
met foto's en losse bijlagen.
1964-2002 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041

116 Oorkonde behorende bij de zwarte band jiu jitsu, behaald door Schmelzer.
1976 1 stuk

318 Fotoalbum, vervaardigd ter herinnering aan de vierentwintigste visdag van de 
visclub 'Helje op' op 16 juli 1976 te Wassenaar.
1976 1 deel

117 Briefwisseling met F. Matser te Huizen over de vertaling van de door Schmelzer 
gecomponeerde liedjes in het Engels, met drie teksten.
1979 1 omslag

118 Stukken betreffende door Schmelzer geleverde bijdragen aan festiviteiten van 
familie en vrienden.
1982 1 omslag

119 Stukken betreffende te ontvangen muziek- en tekstrechten.
1989-2005 1 omslag
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120 Stukken betreffende het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
gepresenteerd in de tentoonstelling (geopend door Schmelzer) van het 
Verzetsmuseum Amsterdam in oktober 1990.
1990 1 omslag
Zie ook inv.nr. 102

121 Tekst van een artikel in AC-Nieuwsbrief van juli 2004, waarin Schmelzer wordt 
geïnterviewd als oud-leerling van het Aloysius College te Wassenaar.
2004 1 stuk

329 CD getiteld "Muziek van Norbert", met 12 liedjes uitgevoerd door Schmelzer, in 
samenwerking met Andreï Serban en Daphne Schmelzer.
2002 1 cd-rom
Niet raadpleegbaar
De liedjes op deze cd-rom zijn opgenomen in het e-Depot als inventarisnummer 329ED.

329ED Gedigitaliseerde versie van de CD getiteld "Muziek van Norbert", met 12 liedjes 
uitgevoerd door Schmelzer, in samenwerking met Andreï Serban en Daphne 
Schmelzer.
2002
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C Openbaar leven

C OPENBAAR LEVEN
C.1 Algemeen

C.1 ALGEMEEN

319 Foto's, gemaakt bij zijn optreden in het openbaar.
1953 ca- 2005 ca 1 omslag

C.1.1 Correspondentie

C.1.1 CORRESPONDENTIE

122 Correspondentie met prof. mr. C.P.M. Romme over politieke zaken, met bijlagen.
1951-1959 1 omslag

C.1.2 Politieke dagboeken

C.1.2 POLITIEKE DAGBOEKEN

123-125 Dagboeken over politieke gebeurtenissen, zijn handelingen en/of gedachten, deels 
geschreven, deels getypt.
1961 sept-1964 dec 2 omslagen en 1 pak
123 1961 sept-1962 okt
124 1962 okt-1964 juli, 1 pak
125 1964 sept-dec

Getypt.
C.2 Werkkring in het bedrijfsleven

C.2 WERKKRING IN HET BEDRIJFSLEVEN
Zie voor zijn nevenfuncties in het bedrijfsleven, na afsluiting van zijn politieke loopbaan als 
bewindsman, rubriek C.7.3.

C.2.1 Management Trainee bij Lever Brothers en Unilever

C.2.1 MANAGEMENT TRAINEE BIJ LEVER BROTHERS EN UNILEVER

126 Rapporten, door Schmelzer uitgebracht als Management trainee, Engelstalig.
1949 1 omslag

127 Getuigschrift, op 28 december 1950 verstrekt door Lever Brothers en Unilever te 
Rotterdam, dat Schmelzer op 24 november 1947 is aangenomen als Management 
Trainee.
1950 1 stuk

C.3 Lid van de Katholieke Volkspartij (KVP)/ het Christen Democratisch Appèl (CDA)

C.3 LID VAN DE KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP)/ HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL 
(CDA)

C.3.1 Werkzaamheden als partijlid

C.3.1 WERKZAAMHEDEN ALS PARTIJLID

128 Correspondentie met het KVP-partijbestuur over onder andere zijn kandidatuur 
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
1951-1955 1 omslag

129 Stukken betreffende politiek marktonderzoek en het voeren van 
verkiezingspropaganda, met een notitie van Schmelzer van 8 februari 1955 en de 
uitkomsten van een NIPO-onderzoek van oktober 1960.
1955-1960 1 omslag

130 Stukken betreffende de beleids-, de actie-, de verkiezings- en de 
regeringsprogramma's van politieke partijen en vakcentrales, met bijlagen.
1956-1983 1 pak
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131 Correspondentie met de KVP-ministers en de staatssecretarissen over de gevolgen 
van de uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen voor het te voeren 
partijbeleid, met bijlagen.
1958 1 omslag

132 Door hem opgestelde lijsten van de kandidaten voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer dan wel als bewindsman/-vrouw, met bijbehorende 
correspondentie.
1958-1965 1 omslag

133 Rapporten, brochures en andere stukken over de grondslag, de koers en de 
perspectieven voor de partij.
1963-2005 1 pak

134 Publicatie in Elseviers Weekblad van 18 februari 1967 over het optreden van Schmelzer
als lijsttrekker van de KVP tijdens verkiezingen.
1967 1 omslag

135 Stukken betreffende de opvolging van KVP-minister L. De Block van Economische 
Zaken.
1970 1 omslag

136 Stukken, door hem verzameld over de christen-democratische samenwerking (ARP-
CHU-KVP) op basis van gemeenschappelijke actie- en uitgangspunten.
1970-1972 1 pak

137 Stukken, door hem ontvangen of opgemaakt, over de organisatie van de Europsese 
christen-democraten.
1971-1990 1 omslag

138 Rapporten en adviezen van de permanente programmaadviescommissie CDA.
1975-1977 1 omslag

139 Bewijs van een aandeel van een obligatielening, uitgeschreven door de Stichting 
CDA-Huisvesting in 1980.
1980 1 omslag

140 Stukken betreffende de vaststelling van de profielschets van CDA-kandidaten en de
kandidatenlijst voor het Europees Parlement door een sollicitatiecommissie onder 
voorzitterschap van Schmelzer.
1983-1988 1 pak

141 Notities en correspondentie, door hem ontvangen of opgemaakt als partijlid.
1991-2002 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

142 Gespreksnotities van zijn hand, correspondentie en bijlagen over de invulling van 
de politieke topfuncties (onder andere het lijsttrekkerschap) binnen het CDA.
1991-2004 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

C.3.2 Voorzitter van de Commissie Buitenland

C.3.2 VOORZITTER VAN DE COMMISSIE BUITENLAND
Zie ook rubriek C.7.5.
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143 Stukken betreffende zijn bezoeken aan de Chinese Volks Republiek, met 
verslaglegging daarover aan de minister van Buitenlandse Zaken en stukken 
betreffende de kwestie van levering van duikboten aan Taiwan door Nederland.
1981-1983, 1991 1 pak
Schmelzer is uitgenodigd als oud-minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Commissie 
Buitenland.

144 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Europese Beweging in Nederland.
1981-1992 1 pak
Schmelzer is lid geworden in verband met zijn functie als voorzitter van de CDA-partijcommissie 
Buitenlandse Zaken.

145 Aantekeningen van en correspondentie over de door Schmelzer verzorgde 
inleidingen tijdens bijeenkomsten van de fractiecommissie Buitenlandse Zaken van 
de CDA-Tweede Kamerfractie.
1982-1984 1 omslag

146 Stukken betreffende het (door de CDA-Tweede Kamerfractie) te voeren beleid 
inzake buitenlandse politiek, onder meer besproken tijdens studiedagen.
1982-1987 1 omslag

147 Stukken betreffende zijn reis, als lid van een CDA-delegatie, naar de Sovjet-Unie 
van 23 tot en met 30 augustus 1984.
1984 1 omslag

148 Stukken betreffende het bezoek door de Commissie Buitenland van het CDA aan de
NAVO op 7 november 1984, met aantekeningen daarover van Schmelzer.
1984 1 omslag

149 Stukken, door hem verzameld als voorzitter van de CDA-Commissie Buitenland.
1985-1988 1 omslag

150 Rapport van het CDA 'Wereldeconomie en ontwikkeling' van mei 1986, met 
bijlagen.
1986 1 omslag

151 Stukken betreffende zijn bemoeienissen met buitenlandse zaken (met name 
Duitsland en de Sovjet-Unie).
1989-1990 1 omslag

C.4 Staatssecretaris 1956-1963

C.4 STAATSSECRETARIS 1956-1963
C.4.1 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 1956-1959

C.4.1 STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 1956-1959
Zie voor Handelingen van de Staten-Generaal over bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie rubriek C.4.2.

152 Stukken betreffende zijn benoeming, beëdiging en ontslag als staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
1956-1959 1 omslag

153 Ingekomen brieven en kaarten met felicitaties naar aanleiding van zijn benoeming 
tot staatssecretaris, met zijn reacties.
1956 1 omslag
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154 Stukken betreffende de invoering van de Premiespaarregeling Rijksambtenaren.
1955-1959 1 pak

155-156 Stukken betreffende de invoering en toepassing van de Jeugdspaarwet (de 
Zilvervloot).
1956-1959 2 pakken
155 Aantekeningen en nota's
156 Correspondentie en stukken betreffende de parlementaire 

behandeling

157 Stukken betreffende de kabinetsformaties van 1956 en van 1959, met bijlagen.
1956-1959 1 pak

C.4.2 Staatssecretaris van Algemene Zaken 1959-1963

C.4.2 STAATSSECRETARIS VAN ALGEMENE ZAKEN 1959-1963

320 Fotoalbum met staatsieportret en andere foto's van zijn optreden als 
staatssecretaris van Algemene Zaken, met enkele latere foto's.
1961 ca-1964 1 pak

158 Afschrift van het Koninklijk Besluit betreffende zijn ontslag als staatssecretaris van 
Algemene Zaken.
1963 1 stuk

159-163 Handelingen van de Staten-Generaal over bezitsvorming, gedrukt.
1956-1963 5 pakken
159 Map 1, 1956-1963
160 Map 2, 1956-1963
161 Map 3, 1956-1963
162 Map 4, 1956-1963
163 Map 5, 1956-1963

164 Stukken betreffende het wettelijk regelen van het toezicht op de kapitaalmarkt.
1957-1958 1 omslag

165-167 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie, gedrukt.
1957-1962 3 pakken
165 1957-1958
166 1959-1963
167 1957-1962

Met persoonlijke aantekeningen van Schmelzer.

168 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over financiële 
aangelegenheden, gedrukt.
1958-1961 1 pak

169 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende de algemene 
politieke beschouwingen, gedrukt.
1960 1 pak

170 Correspondentie met prof. mr. C.P.M. Romme over de departementale organisatie 
met betrekking tot de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
1958 1 omslag



2.21.383 Schmelzer 25

171 'Rapport interdepartementale werkgroep inzake fiscale faciliteiten voor het sparen 
in brede kring'.
1959 mrt

172 Stukken betreffende fiscale maatregelen, opgelegd aan de particuliere sector.
1959-1961 1 omslag

173 Stukken betreffende de kwestie Nieuw-Guinea.
1959-1962 1 pak

C.5 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1959 en 1963-1971

C.5 LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1959 EN 1963-1971
Schmelzer was na de verkiezingen van 1959 korte tijd lid van de Tweede Kamer.

C.5.1 Benoeming en werkzaamheden

C.5.1 BENOEMING EN WERKZAAMHEDEN

174 Stukken betreffende zijn kandidaatstelling respectievelijk benoeming tot lid van de 
Tweede Kamer.
1962-1963 1 omslag

175 Felicitatiebrieven en -kaarten naar aanleiding van zijn benoeming tot voorzitter van
de Tweede Kamerfractie van de KVP in december 1963.
1963 1 pak

176 Stukken betreffende bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, door 
hem verzameld als lid van de ad hoc commissie Bezitsvorming, respectievelijk als 
lid van de KVP Tweede Kamerfractie, Commissie Bezitsvorming en 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
1963-1965 1 pak

177 Aantekeningen en notities, door hem opgesteld in zijn functie als fractievoorzitter 
KVP, met correspondentie en bijlagen.
1964-1971 1 pak

178 Aantekeningen van het gesprek, door hem gevoerd met de Duitse bondskanselier 
Adenauer op 2 januari 1965.
1965 1 omslag

179 Vergaderstukken van het fractiebestuur van de KVP Tweede Kamerfractie, met 
aantekeningen.
1966 -1973 1 pak

180 Tekst van een televisiedebat tussen hem en drs. J. den Uyl, uitgezonden door de 
AVRO op 20 januari 1967.
1968 1 stuk

181 Stukken betreffende de aan hem door de Koning van België verleende 
onderscheiding (Grootofficier in de Kroonorde).
1968 1 omslag
Hij krijgt deze als voorzitter van de 'Groep Katholieke Volkspartij' in de Tweede Kamer.

182 Stukken betreffende de financiële betrekkingen tussen de staat en de kerken.
1968-1969 1 omslag
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183 Persoonlijke aantekeningen van gehouden fractieberaad, alsmede correspondentie 
over de te voeren loonpolitiek in het kader van conjunctuurbeheersing.
1970 1 omslag

321 Fotoalbum van bezoeken aan Groot-Brittannië door Schmelzer en andere 
Nederlandse parlementaire leiders.
1970

184 Stukken betreffende door Schmelzer gewenste veranderingen in het buitenlands 
beleid (inclusief de reorganisatie van het departement), met correspondentie en 
bijlagen terzake.
1970-1971 1 pak

185 Als lid van de KVP Tweede Kamerfractie ontvangen documentatiemap over de 
resultaten van het fractiebeleid 1967-1971 en het KVP-verkiezingsprogramma 1971-
1975.
1971 1 pak

186 Correspondentie over de voorbereiding van het afscheid van Schmelzer als 
fractievoorzitter van de KVP.
1971 1 omslag

C.5.2 Kabinetsformaties en kabinetscrises

C.5.2 KABINETSFORMATIES EN KABINETSCRISES
Zie voor de stukken betreffende andere kabinetsformaties inv.nrs. 157 en 207.

187-191 Stukken betreffende kabinetsformaties, met bijlagen.
1962-1965 5 pakken
187 Kabinetsformatie 1963, 1962-1963
188 Kabinetsformatie 1963, 1963

Onderverdeeld naar de beleidsterreinen.
189 Kabinetsformatie 1965, 1965 feb-mrt
190 Kabinetsformatie 1965, 1965 mrt-mei
191 Kabinetsformatie 1967, 1967

192 Stukken, door hem zelf geordend, over de kabinetscrisis van 1966 en de daarop 
volgende formatiepogingen van hem en van L.J.M. Beel en J. Zijlstra.
1966 1 pak
Bevat dagboekaantekeningen en een foto.

193 Correspondentie, gevoerd naar aanleiding van de kabinetscrisis 1966, alfabetisch 
op naam gerangschikt.
1966 1 pak

194 Aantekeningen, door hem gemaakt in een tweetal blocnotes, over de politieke 
ontwikkelingen na 'De Nacht van Schmelzer'.
1966 okt-nov 1 pak

195 Stukken betreffende de met kabinetsformateur mr. B.W. Biesheuvel besproken 
zaken aangaande de organisatie en de competenties van het departement van 
Buitenlandse Zaken.
1970-1971 1 omslag
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C.6 Minister van Buitenlandse Zaken 1971-1973

C.6 MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 1971-1973
C.6.1 Benoeming en werkzaamheden

C.6.1 BENOEMING EN WERKZAAMHEDEN

196 Ingekomen brieven en kaarten met felicitaties naar aanleiding van zijn benoeming 
tot minister van Buitenlandse Zaken, met reacties zijnerzijds.
1971 1 pak

197 Kamerstukken over de vaststelling van de rijksbegroting 1972, hoofdstuk V 
begroting van Buitenlandse Zaken, met een overzicht van de niet in het 
regeerakkoord vastgelegde afspraken (23 juni 1971) inzake het buitenlands beleid.
1971 1 omslag

198 Fotokopieën van handgeschreven teksten over het begrotingsoverleg 1972 in de 
vergaderingen van de Ministerraad van 21 en 23 juli 1971.
1971 1 omslag

199-200 Memoranda, opgesteld door Schmelzer, over het te voeren beleid en de organisatie 
van het departement.
1971-1973 2 omslagen
199 1971 juli-dec
200 1972-1973 mei

201 Stukken betreffende de verklaring, door hem afgelegd in de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in New York op 1 oktober 1971.
1971 1 omslag

202 Stukken betreffende zijn deelname aan de bijeenkomst van Raad van Ministers van 
de Europese Economische Gemeenschap op 5 en 6 november 1971 te Rome, en 
-daaraan voorafgaand- zijn bezoek aan de Paus op 4 november 1971.
1971 1 pak

203 Stukken betreffende het onderzoek naar het door onbevoegden inzage nemen in 
het privéarchief van mr. J.M.A.H. Luns in zijn voormalige ambtswoning.
1971-1972 1 omslag

204 Plakboek over de door Schmelzer en diens echtgenote vervulde representatieve 
verplichtingen tijdens zijn ministerschap.
1971-1973 1 omslag

205 Correspondentie, zowel zakelijk als persoonlijk, gevoerd als minister van 
Buitenlandse Zaken.
1971-1973 1 pak

322 Fotoalbum betreffende de door hem vervulde representatieve verplichtingen 
tijdens zijn ministerschap.
1971 ca-1973 ca 1 deel

323 Fotoalbum betreffende zijn optreden als minister van Buitenlandse Zaken, met 
latere foto's.
1971 ca-1975 ca 1 omslag

206 Aantekeningen, onder meer van vergaderingen van de ministerraad, betreffende de
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kabinetscrisis van 1972, met bijlagen.
1972 1 omslag

207 Stukken betreffende de kabinetsformatie 1973.
1972-1973 1 pak

C.6.2 Staatsbezoeken en werkbezoeken

C.6.2 STAATSBEZOEKEN EN WERKBEZOEKEN

208 Stukken betreffende het staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg van 7 
tot en met 9 juli 1971, met persberichten daarover.
1971 1 omslag

209 Stukken betreffende het staatsbezoek aan de Republiek Indonesië van 26 augustus 
tot en met 5 september 1971.
1971 1 pak
Zie ook inv.nr. 310.

324 Fotoalbum 1 van het staatsbezoek aan de Republiek Indonesië van 26 augustus tot 
en met 5 september 1971.
1971 1 deel

325 Fotoalbum 2 van het staatsbezoek aan de Republiek Indonesië van 26 augustus tot 
en met 5 september 1971.
1971 1 deel

210 Stukken betreffende het staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland van 26 tot 
en met 29 oktober 1971.
1971 1 pak

326 Fotoalbum van het staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland van 26 tot en 
met 29 oktober 1971.
1971 1 deel

211 Stukken betreffende het staatsbezoek aan Groot-Brittannië van 11 tot en met 15 
april 1972.
1972 1 pak

327 Fotoalbum van het staatsbezoek aan Groot-Brittannië van 11 tot en met 15 april 
1972.
1972 1 deel

212 Stukken betreffende het officiële bezoek van de minister aan Israël van 10 tot en 
met 14 mei 1972.
1972 1 omslag

328 Fotoalbum van het officiële bezoek van de minister aan Israël van 10 tot en met 14 
mei 1972.
1972 1 deel

213-214 Stukken betreffende het staatsbezoek aan Frankrijk van 19 tot en met 22 juni 1972.
1972 1 omslag en 1 pak
213 Map 1
214 Map 2, pak
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215 Stukken betreffende het werkbezoek van Schmelzer aan de Arabische Republiek 
van Egypte van 1 tot en met 4 juli 1972.
1972 1 omslag

216 Stukken betreffende het bezoek aan Nederland door de minister van Buitenlandse 
Zaken van de Sovjet-Unie van 5 tot en met 7 juli 1972.
1972 1 omslag

217 Stukken betreffende het staatsbezoek aan de Socialistische Federale Republiek van 
Joegoslavië van 20 tot en met 23 september 1972.
1972 1 pak

218 Stukken betreffende het staatsbezoek aan Nederland door de President van Finland
op 25 oktober 1972.
1972 1 omslag

219 Stukken betreffende het staatsbezoek aan Nederland door N. Ceausescu, President 
van de Socialistische Republiek Roemenië van 10 tot en met 13 april 1973.
1973 1 omslag

C.6.3 Onderscheidingen en eretekenen

C.6.3 ONDERSCHEIDINGEN EN ERETEKENEN

220 Ingekomen brieven en kaarten met felicitaties naar aanleiding van ontvangen 
onderscheidingen als minister van Buitenlandse Zaken.
1971 1 omslag

221 Uittreksel van een Koninklijk Besluit tot het verlenen van verlof om een 
buitenlandse onderscheiding te aanvaarden (Grote Kruis van Verdienste met Ster in
de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland).
1971 1 omslag

316 Oorkonde van het Grootkruis in de orde van St. Michael en St. George, verleend 
door de Koningin van Groot-Brittannië in 1972, met bijlagen.
1972 1 omslag

222 Stukken betreffende een onderscheiding, aan hem uitgereikt door de President van 
Venezuela.
1972 1 omslag

317 Oorkonde van een door de Koning van Thailand verleende ridderorde, met 
Engelstalige vertaling.
1973 1 omslag

C.7 Staatsman-in-ruste

C.7 STAATSMAN-IN-RUSTE
C.7.1 Correspondentie

C.7.1 CORRESPONDENTIE

223-228 Correspondentie, alfabetisch op naam A tot en met Z.
1982-2007 2 pakken en 4 omslagen
223 A tot en met E, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
224 F tot en met J, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
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225 K tot en met L
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

226 N tot en met P
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

227 R tot en met S
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

228 T tot en met Z
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

C.7.2 Nevenfuncties maatschappelijk

C.7.2 NEVENFUNCTIES MAATSCHAPPELIJK
Betreft een opsomming van organisaties waar Schmelzer een nevenfunctie bekleedde, met 
vermelding van de naam van de organisatie en zijn hoedanigheid, en in voorkomende gevallen een 
specificatie van de archiefbescheiden.

229 Stichting Helffer-Kootker Prijs te Amstelveen: bestuurslid.
1980-2006 1 omslag

230 Stichting Vrienden van de oude muziek te Utrecht: voorzitter.
1984-1994 1 pak

231 Nationaal Comité viering van het 40-jarig bestaan Verenigde Naties: voorzitter.
1985-1986 1 pak

232 Stichting Atlantic Exchange Program: voorzitter.
1985-1987 1 pak

233 Adviesraad Vrede en Veiligheid: vice-voorzitter.
1986-1996 1 omslag
Zie ook inv.nr. 255

234-236 Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA): voorzitter.
1987-1996 3 pakken
234 Correspondentie, 1987-1988
235 Correspondentie, 1988-1989
236 Stukken betreffende de organisatie en financiering respectievelijk 

subsidiëring, 1989-1996

237 Comité Noord Zuid Campagne van de Raad van Europa: voorzitter.
1988 1 omslag
Bevat het eindverslag van het comité over de onderlinge afhankelijkheid en solidariteit tussen Noord
en Zuid, met correspondentie en bijlagen.

238 Werkgroep TBPO van het ministerie van Financiën: voorzitter.
1988-1989 1 omslag
Bevat het eindrapport met bijbehorende stukken van de werkgroep, welke als taakopdracht had het 
ontwikkelen van normen voor toerekening uitgaven aan het budgettaire plafond voor de 
ontwikkelingssamenwerking.

239-247 The Komsomolets Foundation: voorzitter.
1990-2003 1 omslag en 8 pakken
Opgericht in december 1992, met als doel bestrijding van maritieme nucleaire vervuiling. Ontbonden
in juni 2003.
239 Rapporten, contracten en statuten van de Nederlandse vereniging, 

1990-1994
240 Correspondentie, 1993 jan-juli

Bevat foto's.
241 Correspondentie, 1993 aug-1994 feb
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242 Correspondentie, 1994 mrt-juni
243 Correspondentie, 1994 juli-dec

Bevat foto's.
244 Correspondentie, 1995 jan-juli

Bevat foto's.
245 Correspondentie, 1995 aug-2003
246 Persberichten en perspublicaties. 1993-1997, omslag
247 Rapporten van de Technische Advies Commissie. 1994-1995

248 CVSE-seminar (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa) over 
democratische instellingen te Oslo van 4 tot en met 15 november 1991: leider van de
Nederlandse delegatie.
1991 1 pak

249 Adviesgroep voor het verwerven voor Nederland van de zetel van de OPCW 
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapens): voorzitter.
1991-1992 1 pak

250 Commissie NCW/UNIAPAC: lid.
1992 1 stuk

251 Stichting Het Willem Mengelberg-Archief: voorzitter (tot 1999) en daarna vice-
voorzitter.
1992-2005 1 pak
Schmelzer is volgens rooster afgetreden in 2005.

252 Stichting Milieubewustzijn te 's Graveland: bestuurslid.
1993-1999 1 pak

253 Forum Nederland-Indonesia: adviserend lid en voorzitter van de Commissie 
Politiek.
1995-1999 1 omslag

254 International Dialogues Foundation: bestuurslid.
1997-2003 1 omslag

255 Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV): lid van de permanente Commissie 
Europese Integratie.
1997-2005 1 pak
Zie ook inv.nr. 233.

256 Julius Röntgen Stichting: lid van het comité van aanbeveling.
2003 1 omslag

C.7.3 Nevenfuncties in het bedrijfsleven

C.7.3 NEVENFUNCTIES IN HET BEDRIJFSLEVEN
Betreft een opsomming van organisaties waar Schmelzer een nevenfunctie bekleedde, met 
vermelding van de naam van het bedrijf en zijn hoedanigheid, en in voorkomende gevallen een 
specificatie van de archiefbescheiden.

257 AKZO: adviseur van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Adviesgroep Akzo 
Samenleving (AAS).
1975-1987 1 pak
Adviseur vanaf mei 1976; de adviesgroep AAS is ingesteld medio 1975. Betreft 2 afzonderlijke 
functies.

258 Tonnema BV te Sneek: voorzitter van de Raad van Commissarissen.
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1986-1988 1 pak
Tot 11 augustus 1988, daana is het bedrijf overgenomen door DE/Sara Lee.

259 Sara Lee/ DE: trustee/voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Administratiekantoor Douwe Egberts Sara Lee.
1987-1994 1 omslag

260 Pechiney Nederland NV: voorzitter van de Raad van Commissarissen.
1988-1991 1 pak

261 Griendtsveen Torf AG te Papenburg: lid van de Raad van Toezicht; Intervema BV te 
Rotterdam: president-commissaris.
1990-1993 1 omslag
Beide bedrijven zijn aan elkaar gelieerd.

262 Heijmans NV: voorzitter van de Raad van Commissarissen (tot 2 juni 1993), tevens 
bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Heijmans.
1990-2000 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Bevat foto's.

263 Alexander en Alexander Holding BV: commissaris.
1994 1 omslag

264 Stichting Verolme Trust: adviserend bestuurslid.
1999-2006 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2032
Bevat een foto.

265 Stichting Verolme Trust: adviseur.
2006-2007 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

C.7.4 Medewerking aan historische publicaties van derden

C.7.4 MEDEWERKING AAN HISTORISCHE PUBLICATIES VAN DERDEN

266 Correspondentie met de auteur, R. Ammerlaan, en met de uitgever van het boek 
Het verschijnsel Schmelzer, met bijlagen.
1972-1973 1 omslag

267 Perspublicaties over en reacties van (politieke) vrienden en kennissen op de uitgave 
van het boek Het verschijnsel Schmelzer, geschreven door R. Ammerlaan in 1973.
1973, 1978 1 omslag
De ingekomen brieven zijn vrijwel alle in fotokopie en geanonimiseerd.

268 Verslag van juli 1973 van Peter van Eijkelenburg, student aan de School voor de 
Journalistiek te Utrecht over 'Het kabinet Cals; op weg naar het einde', met 
begeleidende brief van de auteur.
1973 1 omslag

269 Doctoraalscriptie 'Een kwestie van taktiek. De coalitiepolitiek van de Partij van de 
Arbeid 1946-1973' door Anneke E. Visser, met correcties door Schmelzer en 
briefwisseling hierover.
1981 1 omslag

270 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-tekst van dr.
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P.F. Maas over de formatie van het kabinet-Zijlstra.
1982 1 omslag

271 Scriptie 'Katholieken en Democratie, 1944 vv', door M.J.M. Verhagen, student 
geschiedenis, met begeleidende brief van de auteur.
1982

272 Doctoraalscriptie 'De KVP en de Nederlandse buitenlandse politiek 1971-1973. 
Verslag van een onderzoek naar de invloed van de KVP op het beleid van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, drs. W.K.N. Schmelzer' door Frank Wiertz.
1983 1 omslag

273 Doctoraalscriptie 'De Nederlandse regering en de oorlog in Vietnam, 1968-1973' 
door Marieke Kuyer.
1988 1 omslag

274 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-manuscript 
'De Nacht van Schmelzer. De financiële politiek van de KVP in de parlementaire 
periode 1963-1967 tegen de achtergrond van de samenwerking met de ARP en de 
CHU' door dr. H.A.C.M. Notenboom.
1989-1990 1 omslag

275 Tekst van het boek De val van het kabinet-Cals, door dr. H.A.C.M. Notenboom, 1990, 
met correspondentie naar aanleiding van de verschijning.
1990-1991 1 omslag

276 Doctoraalscriptie 'Langs lijnen van geleidelijkheid: de KVP en de Europese 
eenwordingsgedachte 1946-1948' door H. Willems-van Paridon.
1991 1 omslag

277 Doctoraalscriptie 'Nederland en de Westduitse 'Ostpolitiek' 1963-1975' door J. 
Eijgendaal en P. Kuijt.
1991 1 omslag

278 Doctoraalscriptie 'The Dutch attitude towards entry of te United Kingdom into the 
European Community (1957-1973)' door J.A. de Koning, met begeleidende brief van 
de auteur.
1991 1 omslag

279 Doctoraalscriptie 'De toepassing van het openbaarheidsbeginsel bij het proces van 
kabinetsformatie' door drs. P.H. Schoute in 1974, met begeleidende brief van 6 mei 
1991.
1991 1 omslag
Schoute schreef de scriptie in 1974 en stuurde die in 1991 aan Schmelzer.

280 Doctoraalscriptie 'Men kan niet altijd doen wat men prettig vindt. J.E. de Quay als 
minister-president 1959-1963' door J.A.M. Walravens.
1991 1 omslag

281 Doctoraalscriptie 'Hoogleraren te velde. De rol van drie hoogleraren aan de 
Katholieke Handelshogeschool te Tilburg in het proces van herstel en vernieuwing 
rond de Tweede Wereldoorlog' door A.L.M. van Zeeland, met reactie van Schmelzer.
1992 1 omslag



34 Schmelzer 2.21.383

282 Doctoraalscriptie 'De derde weg. De KVP en de PBO, 1950-1962' door W.R.A. Bakker,
met briefwisseling over correcties en/of aanvullingen.
1994 1 omslag

283 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-publicatie 
van prof. dr. J.A. Bornewasser over de KVP, met bijlagen.
1998-1999 1 pak

284 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-tekst van 
prof. dr. J. Bosmans over Schmelzer als minister van Buitenlandse Zaken.
1999 1 omslag

285 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-tekst van 
drs. A. van Kessel over 'Het Duitslandbeeld van de Nederlandse christelijke partijen 
KVP, ARP en CHU en hun relatie met de CDU (1945-1980)'.
1999, 2002 1 omslag

286 Stukken betreffende zijn beoordeling van en correcties op een concept-tekst van 
drs. R. van der Maar voor diens proefschrift over de kwestie Vietnam in de 
Nederlandse politiek.
2003 1 omslag

287 Essay 'De carrière van een politieke teckel' door Eleonoor Geenen, november 2005, 
met begeleidende brief van de auteur.
2005-2006 1 omslag

288 Stukken betreffende door hem beantwoorde vragen, gesteld door drs. W. Camphuis
ten behoeve van diens proefschrift over de adviesfunctie van de Sociaal 
Economische Raad in de periode 1950-1995.
2006 1 omslag

289 Ingekomen manuscript 'Het Ministerie De Quay (19 mei 1959-24 juli 1963)'.
z.d. 1 omslag
Onbekend van wie en wanneer vervaardigd.

C.7.5 Overige activiteiten en aangelegenheden

C.7.5 OVERIGE ACTIVITEITEN EN AANGELEGENHEDEN
Zie ook rubriek C.3.2.

290 Stukken betreffende zijn bemoeienis als coördinator namens het AKZO-concern bij 
de ontvoering van dr. Herrema, directeur van Ferenka te Limerick in Ierland.
1975 1 pak

291 Tekst van een met hem gehouden vraaggesprek, afgenomen door Hendrik de Jong 
en Jan Marinus Wiersma van het tijdschrift Groniek, nummer 39, oktober 1975.
1975

292 Stukkken betreffende zijn deelname aan symposia en workshops.
1978, 2005 1 omslag

293 Stukken betreffende kernwapens en ontwapening, met rapporten van de RK Kerk 
en Pax Christi en de reacties hierop van het CDA en van Schmelzer.
1980-1982 1 pak
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294 Stukken, ontvangen of opgemaakt als lid van het Gezelschap 'De Schoorsteen'.
1980-2001 1 pak
Informele vereniging, in 1941 opgericht, waar ondernemers, maar ook politici, wetenschappers en 
topambtenaren discussiëren, lezingen bijwonen en informatie uitwisselen over maatschappelijke 
onderwerpen.

295 Stukken betreffende zijn inhoudelijke bijdrage aan het afscheidsboek voor mr. P.A. 
Ursone en ir. M. Bijl van de Hollandsche Beton Groep NV.
1981 1 omslag

296 Door hem verzamelde stukken over de Raad van Europa respectievelijk het 
Europees Parlement, met aantekeningen en bijlagen.
1981-1992 1 omslag

297 Brieven en rapporten over de vrede en de veiligheid in Europa, specifiek betrekking 
hebbende op de rol van de Sovjet Unie en de NAVO daarin.
1982-1988 1 pak

298 Stukken betreffende zijn interviews voor de radio en de televisie over politieke 
onderwerpen.
1982-2005 1 omslag

299 Aantekeningen over en door hem verzamelde stukken met betrekking tot de rol van
Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in de wereldeconomie.
1983-1987 1 pak

300 Stukken over wapenbeheersing, met name van kruisvlucht- en kernwapens 
alsmede over de Europese defensie.
1984-1988 1 pak

301 Stukken betreffende het geven van een werkcollege over de politiek-parlementaire 
ontwikkeling tussen 1963 en 1967, voor studenten geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden op 28 juni 1985.
1985 1 omslag

302 Stukken betreffende zijn deelname aan de studiedag over het Europees Beleid van 
de Beneluxlanden.
1986 1 omslag

303 Stukken betreffende een op 10 oktober 1987 te Vught gehouden reünie van oud-
Tweede Kamerleden van de KVP.
1987 1 omslag

304 Stukken betreffende een op 4 november 1988 in de Ridderzaal te Den Haag 
gehouden conferentie 'Europa '92 en de Derde Wereld', waaraan hij heeft 
deelgenomen.
1988 1 omslag

305 Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan het liber amicorum voor 
Hans Nord, lid van het Europees Parlement.
1988 1 omslag

306 Stukken betreffende een in maart 1989 te Florence gehouden colloqium over de 
toekomst van de Europese veiligheid, met onder andere een bijdrage van 
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Schmelzer.
1988-1989 1 pak

307 Stukken betreffende zijn deelname aan een handelsmissie naar Japan in het kader 
van de Nederland-Japan Manifestatie 1989.
1989 1 pak
Schmelzer is uitgenodigd als oud-minister van Buitenlandse Zaken en adviseur van de Raad van 
Bestuur van AKZO.

308 Stukken verzameld door Schmelzer betreffende de problematiek in het Midden-
Oosten.
1989-1998 1 omslag

309 Stukken betreffende een mogelijke bemiddelaarsrol van Schmelzer bij de 
gijzelingskwestie, van Nederlanders en andere westerlingen, in Irak in de aanloop 
naar de eerste Golfoorlog.
1990 1 omslag

310 Stukken betreffende zijn terugblik op het het staatsbezoek van koningin Juliana aan
Indonesië in 1971, in een televisie-interview en gehouden in verband met 
staatsbezoek van koningin Beatrix aan Indonesië in augustus 1995.
1995-1996 1 omslag
Zie ook inv.nr. 209.

311 Aantekeningen van een gesprek dat hij heeft gevoerd met mgr. Bär, voormalig 
bisschop van Rotterdam, over de verhouding het geloof en de politiek, met bijlage.
1996 1 omslag

312 Boek van bisschop Muskens Elk mens heeft een naam. Pleidooi voor een sociaal Europa, 
met briefwisseling daarover.
1997 1 omslag

313 Stukken betreffende zijn medewerking aan het interviewproject 'Nederland en de 
Europese integratie', opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen, Interfacultaire 
Opleiding voor beleid en bestuur in Internationale Organisatie.
1998 1 omslag

314 Rapport, houdende de neerslag van een gesprek van Schmelzer met A.G. Harryvan 
en J. van der Harst in het kader van het Jean Monnet Oral History Project, 
Rijksuniversiteit Groningen, met bijbehorende correspondentie.
1998-1999 1 omslag

315 Stukken verzameld door Schmelzer over de eenwording van Europa en de rol van 
de Europese Beweging hierin.
2001 1 omslag
Sommige bescheiden zijn in de kantlijn voorzien van zijn commentaar.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Gebruikte afkortingen

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ARP Anti Revolutionaire Partij

AVRO Algemene Vrijzinnige Radio Omroep

CDA Christen-Democratisch Appèl

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands

CHU Christelijk Historische Unie

KVP Katholieke Volks Partij

NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie

NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

NIPO Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

PBO Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie

UNIAPAC Union Internationale Chrétienne des Dirigeants 
d'Enterpise
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