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VII.1 DNPP plaatsingslijst archief Dresselhuys (BVL en LSP), 1917 – 1926

Archief van mr. H.C. Dresselhuys, betrekking hebbende op de Bond van Vrije Liberalen
(BVL) en de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ (LSP), 1917 – 1926
Het hieronder op lijst gezette persoonlijke archief van mr. H.C. Dresselhuys, dat in het bezit was van
mevrouw J.P. Stam-Dresselhuys, werd in oktober 1985 overgedragen aan het Algemeen Secretariaat
van de VVD te Den Haag met als doel het ter beschikking te doen stellen voor (historisch) onderzoek.
In juni 1986 heeft het Algemeen Secretariaat van de VVD, na toestemming van het Hoofdbestuur, de
archivalia overgedragen aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de
Rijksuniversiteit Groningen, onder voorwaarde dat dit centrum de stukken op verantwoorde wijze ter
beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek.
Hendrik Coenraad Dresselhuys werd geboren op 31 december 1870 te Culemborg. Hij overleed na een
langdurig ziekbed in Den Haag op 16 december 1926. Na zijn rechtenstudie en promotie was
Dresselhuys een aantal jaren werkzaam als advocaat. Zijn ambtelijke loopbaan nam in 1903 een
aanvang, toe hij rechter van de arrondissementsrechtbank in Tiel werd. Na een bliksemcarrière - in 1911
werd Dresselhuys secretaris-generaal van het Departement van Justitie; daarnaast werd hij in die tijd
enige keren voorgedragen voor de Hoge Raad -koos hij in 1916 uiteindelijk voor de politiek.
Dresselhuys was voordien echter al geruime tijd actief binnen de liberale stroming. Tevergeefs dong hij
als kandidaat van de Bond van Vrije Liberalen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1905, 1909 en
1913 naar een parlementszetel. In 1916 maakte hij evenwel zijn opwachting in de Tweede Kamer, toen
hij voor het district Tiel de plaats innam van de overleden afgevaardigde mr. M. Tydeman. Zijn politieke
ster rees nu snel: Dresselhuys werd niet alleen spoedig voorzitter van de Bond van Vrije Liberalen, maar
in 1918 tevens leider van de vrij-liberale Kamerfractie. Na de totstandkoming van de Vrijheidsbond in
1921, waarbij hij nauw betrokken was, werd Dresselhuys op de oprichtingsvergadering bij acclamatie
tot partijvoorzitter benoemd. Enige tijd later volgde het fractievoorzitterschap van de Vrijheidsbond in
de Tweede Kamer.
Naast zijn politieke werkzaamheden bekleedde Dresselhuys tal van andere functies, waaronder vele
voorzitterschappen. Zonder volledig te willen zijn, was Dresselhuys onder meer voorzitter van de
Nederlandsche Anti-Oorlogsraad, van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, van de
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Zwakzinnigen, van de Staatscommissie ter
voorbereiding van algemene wettelijke regelen betreffende den Rechtstoestand van Burgerlijke
Ambtenaren, van de Vereeniging voor Landverhuizing en van de Nederlandsche Tuinbouwraad.
Tenslotte was Dresselhuys secretaris-generaal van het Nederlandsche Roode Kruis (1917-1925) en
ondervoorzitter van een in 1923 gevormde internationale studiecommissie die een regeling diende op te
stellen welke een einde zou moeten maken aan de verdeeldheid tussen de in 1919 opgerichte “Ligue des
Croix-Rouges” en het al langer bestaande, in Genève zetelende “Comité International de la CroixRouge”.
Bij de ordening van het archief-Dresselhuys is zoveel mogelijk de “oude” ordening, voor zover deze
door Dresselhuys zelf is aangebracht, gehandhaafd. In de loop der tijd is deze ordening echter enigszins
verstoord geraakt. Afgedwaalde stukken zijn echter indien mogelijk weer ter bestemde plaatse
ingevoegd. Bij het opstellen van de plaatsingslijst is dankbaar gebruik gemaakt van de inventarisatie die
door dr. G. Taal van enkele ordners en mappen was gemaakt.
Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het hoofd van het DNPP, zijn
geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.
Te citeren als: DNPP, archief mr. H.C. Dresselhuys (BVL en LSP) 1971 – 1926, nr. ...
Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling:
DNPP, archief Dresselhuys, nr. …
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I. Stukken van persoonlijke aard
1

Dossiermap met opschrift “Officiële benoemingen en onderscheidingen”, 1889 – 1924

2

Schrift met opschrift “Inventaris Meubilair etc. opgemaakt April 1899”

3

Kasboek met opschrift “Privé Rekening-Courant, 1903, 4, 1905, ‘06”, met stempel “Mr.
H.C. Dresselhuys, Tiel”, 1903 – 1913

4

Map met opschrift “Eigendom van H.C. Dresselduys, pleidooien Tiel”, overwegend
concept-vonnissen bevattende, 1905 – 1906

5

Dossiermap met opschrift “Executele nalatenschap C.W. Dresselhuys Sr.”, 1912 – 1914
N.B. Bevat ook enige financiële stukken buiten deze periode

6

Dossiermap met opschrift “Diversen”, enige privé-correspondentie, zakelijke
overeenkomsten en dergelijke bevattende, 1903 – 1921

7

Los materiaal, hoofdzakelijk reisdocumenten en financiële stukken, 1903 – 1921

7a

Twee blauwdrukken waarop het “Ontwerp van een Woonhuis voor den weled. Heer Th.
Goldenberg te Tiel”, 1900

8

Archiefmap met opschrift “In Memoriam”, bevattende krantenknipsels naar aanleiding
van het ziekbed, het overlijden en de begrafenis van Dresselhuys, alsmede necrologieën,
hoofdzakelijk uit 1926 – 1927
N.B. Zie ook nr. 20

9

Diverse necrologieën en gedenkschriften met name van organisaties waarin Dresselhuys
ooit vooraanstaande posities had ingenomen, zoals de Liberale Staatspartij “De
Vrijheidsbond”, de Nederlandsche Tuinbouwraad en de Vereniging Geneeskundig
Onderzoek vóór het Huwelijk

10

Krantenknipsels, uitnodigingen en dergelijke betreffende posthume eerbewijzen aan
Dresselhuys, 1927 – 1931

II. Stukken van overwegend (partij-)politieke aard
11

Getikte teksten van redevoeringen op de ‘Hollandtage’ in Berlijn, 24 en 25 februari 1922.
Voormalig kasboek met daarin geplakt krantenknipsels, citaten en andere documentatie
betreffende politici, partijen en politieke items, met index en bladzijnummering, 1904 –
1905

12

Inhoud ordner met rugopschrift "Oraties 1905-1921. I", geïnventariseerd door dr. G. Taal:
 losse blaadjes met citaten en dergelijke
 met de hand op halve blaadjes geschreven tekst van een rede voor een
propagandavergadering ter verbetering van jaarwedden
 op halve blaadjes getikte rede voor de algemene vergadering van de Bond van
Vrije Liberalen vóór de verkiezingen van 1918
 met de hand op halve foliovellen geschreven tekst van de algemene
beschouwingen over de Staatsbegroting in 1918 of 1919
 met de hand geschreven tekst van een rede te Groningen, vóór de verkiezingen
van 1918, halve velletjes
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13

met de hand geschreven lezing voor de afdeling Rotterdam van de Vrije
Liberalen over de sociale kwestie
op halve blaadjes getypte verkiezingsrede in Tiel, december 1916.
op halve blaadjes getypte rede “Nazorg (aftercare)”
met de hand geschreven foliovel met losse kreten voor een redevoering
met de hand geschreven tekst voor een rede in Wijk bij Duurstede, december
1909, met aantekeningen, folio
één exemplaar Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 29 September
1917
met de hand geschreven "Politieke lezing no. I. 1095", verder getiteld “De Stem
busstrijd in 1905”, folio
met de hand geschreven lezing voor Physica, 14 december 1900, getiteld: “De
oorzaken der Criminaliteit”, folio

Inhoud ordner met rugopschrift “Oraties 1921-1922 II”, geïnventariseerd door dr. G.
Taal:
 getikte teksten van redevoeringen op de ‘Hollandtage’ in Berlijn, 24 en 25
februari 1922
 brief van J.B. van Heutsz, Den Haag 24 september 1918, met scherpe kritiek op
de scheurwet
 met de hand geschreven redevoering op schriftblaadjes, getiteld “Duitschland en
de Nederlandsche Rijnpolitiek”
 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 augustus 1925, Avondblad B: Uitgebreid
verslag op twee volle pagina's van de Nationale Grotiusherdenking te Delft, met
redevoeringen van Treub, minister Schokking, de Griekse gezant en Dresselhuys.
 losse boekbladzijde, genummerd 93-94, betreffende “De veelzijdigheid der
Katholieke Staatkunde”, aan de hand van een opstel van Seipel
 geschreven redevoering voor de Centrale Jongeren in den Vrijheidsbond, 1925
 geschreven redevoering over de Rijnpolitiek, folio
 geschreven redevoering bij het 25-jarig jubileum van de eerste Vredesconferentie
 geschreven redevoering over de buitenlandse politiek van Nederland en het
wereldverkeer, ca. 1922, waarvan twee bladzijden in het Duits
 geschreven rede over de defensiepolitiek, gedeeltelijk op folio, gedeeltelijk op
halve velletjes
 geschreven toespraak bij het 25-jarig jubileum van een geneesheer
 gedrukte redevoeringen van mevr. Wijnaendts Francken-Dyserinck en Mr. H.C.
Dresselhuys voor de Vrijheidsbond te Winterwijk, 18 oktober 1921
 geschreven redevoering voor de afdeling Rotterdam van de Vrijheidsbond, 24
mei 1921
 geschreven redevoering voor de Vrijheidsbond, Den Haag, 20 september 1921
(Dierentuin)
 brief van “C”, 26 augustus 1921, met bijgevoegde nota over de behandeling van
krijgsgevangenen
 getikt rapport “Treatment of Prisoners of War”, van de “29th Conference held at
the Town Hall Portsmouth 27-31 May 1920”, in het Nederlands, door “C”. Met
tekst van grotendeels met de hand geschreven toespraak
 met de hand geschreven tekst van een rede in Frankfort, z.d., voor NederlandsDuitse dag
 met de hand geschreven feestrede voor “Pro Juventute”, Amsterdam, maart 1921
(niet van de hand van Dresselhuys)
 op halve velletjes getikte rede in Hamburg.
 getikte toespraak over de beginselen van het liberalisme, met als titel “schema”
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met de hand op folio geschreven rapport van een commissie inzake de kornet der
cavalerie H.C. Sijthoff, onder voorzitterschap van Dresselhuys

Dossiermap met opschrift “Notulen Commissie Invoering Wetboek Militair Strafrecht en
Wet op de Krijgstucht. V. Politiek akkoord 1917 Aug. Fusie. Krantenknipsels”
N.B. Inhoud komt min of meer met het na V. genoemde overeen

Geïnventariseerd door dr. G. Taal:
 blad De Nieuwe Courant, 13 juni 1905 (is stukje uitgeknipt), met korte
biografieën der Kamerkandidaten Smissaert, Zimmerman, Ter Spill, Tideman en
Dresselhuys, resp. kandidaten in de districten Sliedrecht, Delft, Appingedam, Ede
en Wijk bij Duurstede
 door Dresselhuys met de hand geschreven notulen van een bijeenkomst van de
voorzitters der in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen op 1 juni 1917
(betreffende het bij de aanstaande verkiezingen toe te passen systeem “laat zitten
wat zit”). Met getypt afschrift
 door Dresselhuys met de hand geschreven conceptbrief aan de confessionele
fractieleiders De Visser, Van der Voort van Zijp en Van Wijnbergen betreffende
het zgn. politiek akkoord tussen de partijen, d.d. 3 augustus 1917. Met in potlood
geschreven voorontwerp hiervan. Met drie getypte exemplaren van de definitieve
brief, w.g. Dresselhuys, Kohnstamm en Rink. Met een opdracht aan het
Kopieerbureau van Mevr. Van Dam te 's-Gravenhage om deze brief drie maal te
tikken en een vierde exemplaar te doen toekomen aan het Ned.
Correspondentiebureau voor Dagbladen te 's-Gravenhage, met het verzoek dit
schrijven zo spoedig mogelijk in de pers te doen overnemen. Met nota voor
kopieerwerk
 afschrift van getypte brief van de Commissie van vijf leden der Liberale Unie d.d.
12 september 1917 aan het hoofdbestuur van de Bond van Vrije Liberalen over
overleg tussen de vrijzinnige partijen
 getypte brief van De Visser, Van der Voort en Van Wijnbergen aan Dresselhuys,
d.d. 26 juli 1917, over het politiek akkoord tussen de partijen
 getypt afschrift van een brief van N.N. de Voogt aan F.J.W. Drion, d.d. 10 juli
1920, over een vergadering van de Economische Bond en over Treub
 getypt afschrift van een schrijven van De Ridder aan Drion d.d. 5 oktober, over
een te houden bespreking van de hoofdbesturen van Liberale Unie en Bond van
Vrije Liberalen op 9 oktober
 vier getypte exemplaren, waarvan drie met opschrift “Strikt vertrouwelijk”, van
opsommingen van programmapunten, in verschillende redacties. Eén daarvan
spreekt over een beginselverklaring, voorlopig vastgesteld door "afgevaardigden
der drie partijen" op een bijeenkomst op 11 oktober 1920 in Pulchri Studio te Den
Haag. Met aantekeningen van veranderingen
 lijst van zes punten, zonder nadere verklaring, met potloodbovenschrift
“Politiek”, z.d.
 afschrift getypte brief van Drion, secretaris van de Bond van Vrije Liberalen aan
Mr. W.A. van Bylert te Nijmegen, onder andere over een spreekbeurt van
Dresselhuys aldaar op 22 september 1917. Brief gedateerd 27 augustus 1917
 getypt afschrift op halve blaadjes van openingsrede op 15 maart 1924 (algemene
vergadering Vrijheidsbond)
 gedrukt Kamerstuk, zitting 1916-'17 no. 377., betreffende het voorstel-Lohman
c.s. om art. 142 van het Reglement van Orde der Tweede Kamer te laten
vervallen
 gedrukte Statuten van de “Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten in het district Tiel”,
gevestigd te Tiel (opgericht 4 juni 1917)
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Dossiermap met opschrift “Juridische lezingen, conceptvonnissencurel, debatten en
correspondentie. VI”
N.B. Inhoud wijkt sterk af van het in het opschrift genoemde

Geïnventariseerd door dr. G. Taal:
 “Lohman als politiek leider”, door Mr. H.C. Dresselhuys. Artikel bij het
overlijden van Lohman, met hand geschreven op 19 schriftblaadjes
 gedrukte agenda van de 18e vergadering van de Noord-Hollandsche Predikanten
Vereeniging, 11 juli 1921 te Alkmaar. Bijgevoegd het betoog van Dresselhuys,
met de hand geschreven op twee halve foliovelletjes
 getypt afschrift op halve blaadjes van de algemene beschouwingen bij de
Staatsbegroting voor 1927. In inkt bijgeschreven: “Het laatste werk van Mr.
Dresselhuys. (Alg. beschouwingen Staatsbegroting voor 1927. Op bed
gedicteerd, tot pag. 27. De rest door mij afgemaakt. WAJB)”
 getikte rede, met veranderingen in handschrift, van de rede van Dresselhuys als
voorzitter van de Nederlandsche Anti-Oorlogsraad (NAOR) voor een vergadering
van vooraanstaande personen in Nederland op volkenrechtelijk gebied, op halve
velletjes, over de “American League to enforce peace”, eind 1916 of begin 1917
 met de hand geschreven rede van Dresselhuys op propaganda-soirée van de
Utrechtse groep van de NAOR, eind 1916, op halve velletjes, verbonden met
lintje
 met de hand geschreven tekst van de rede van Dresselhuys bij de
Grotiusherdenking op 28 augustus 1925 in De Nieuwe Kerk te Delft, op halve
velletjes. Bijgevoegd getypte Engelse vertaling
 met de hand geschreven lezing van Dresselhuys voor de Studentenvereniging te
Amsterdam op 29 oktober 1919 over de vrijheid van bedrijf, op halve dubbelfolio
velletjes
 met de hand geschreven lezing van Dresselhuys, getiteld “Zondagsrust en
Wetgever”, op het congres van een niet nader genoemde vereniging, z.p. z.d. Op
foliovellen, daarnaast ook getikte kopie met de hand geschreven lezing voor de
Loge, z.p. z.d.
 getypte lezing, getiteld “Vrijzinnige beginselverbreiding”, na 1921 met de hand
geschreven artikel “Eene bedenkelijke wijziging in onze Merkenwet”, gedateerd
Tiel, 2 november 1904
16

Inhoud archiefmap met opschrift “Algemene Politiek. Maart 1905 – 15 september 1905
(inclusief mijne redevoeringen, met bijlagen)”
N.B. De in het opschrift genoemde datering komt niet overeen met de inhoud)

Geïnventariseerd door dr. G. Taal:
 getypte doorslag van het artikel van Mr. G.A. Boon: “De overwinning van den
Vrijheidsbond bij de Eerste Kamerverkiezing”, 1922
 ongedateerde, met de hand geschreven lezing, op halve foliovelletjes, over de
liberalen en de algemene politiek etc.
 getypte redevoering, met inktaantekeningen, over onder andere de kabinetscrisis
van 1925-1926
 getypt verslag van de rede van Dresselhuys in Groningen op 8 januari 1918 voor
de Vrij-Liberalen
 geschreven tekst van de lezing in Utrecht voor de Vrijheidsbond, 28 januari 1924
 enveloppe, bevattende getypte speech (drie exemplaren) bij de viering van de
“Centenary Celebration of the Peace Society” in Londen, 14 januari 1921.
Bijgevoegd een boekje geschreven door Lord Parmoor: “Peace: a World Policy”.
Verder programma's van de festiviteiten in de Guildhall, toegangskaartjes,
correspondentie, krantenverslagen en
 dergelijke
 met de hand geschreven tekst voor de Interpellatie Vlootwet
4
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met de hand geschreven tekst voor een lezing te Groningen voor de afdeling van
de Vrijheidsbond, 24 januari 1922
ongedateerde lezing over de algemene politiek (na Vlootwet), handschrift
met de hand geschreven tekst van een lezing voor de NAOR, augustus of
september 1917
getypte doorslag: "Amendements au Pacte de la Société des Nations proposés par
la Gouvernerent néerlandais", z.d.
met de hand geschreven memorandum van Dresselhuys getiteld “Internationale
Liberale Samenwerking”
met de hand geschreven tekst van een lezing te Zutphen, z.d.
met de hand geschreven, onvolledig betoog, getiteld “Aan wie de schuld?” over
de impopulariteit van het leger. Slechts één foliovel aanwezig
brokstukken van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, z.d.,
gedeeltelijk getikt, gedeeltelijk geschreven, op allerlei velletjes
met de hand geschreven tekst van een lezing te Vlissingen, oktober 1922
teksten van gedrukte en geschreven lezingen uit augustus 1922; onder andere van
Sir Charles W. Macara: “The Industrial Situation”, en van Stuart Hedgson: “The
opportunity of Liberalism”, met krantenknipsels
met de hand geschreven tekst van een lezing in Schiedam, z.d.
met de hand geschreven tekst van een lezing in Delft, z.d.
met hand geschreven lezing, getiteld “Economische Vrijheid”, Rotterdam, 12
januari 1921
met de hand geschreven “Nota aan de gezamenlijke clubvergadering”, erboven
staat “Streng geheim”. Gaat over wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht, die
de voorbereiding van revolutionaire acties gemakkelijker strafbaar zouden
maken. Dresselhuys stelt amendementen voor; met commentaar van Rink, 28 mei
1920
lezing “Nationale Ontwapening, Bezuiniging en Vredesbevordering”, 1923 of
1924. Met de hand geschreven, gericht tegen Van Embden's redevoering in de
Eerste Kamer. Onvolledig
lezing te Winterswijk, 18 oktober 1921. Met de hand geschreven tekst, halve
velletjes

17-18

Inhoud map met opschrift “Politiek”, overwegend krantenartikelen, losse notities en enige
redevoeringen bevattende over uiteenlopende onderwerpen, veelal met potlood voorzien
van het opschrift “Politiek”, 1917 – 1924
17
Eerste gedeelte
18
Tweede gedeelte

19

Los materiaal betreffende de Bond van Vrije Liberalen, de Liberale Unie en de Liberale
Staatspartij “De Vrijheidsbond”, onder meer correspondentie, verkiezingsmateriaal en
krantenverslagen van bijeenkomsten bevattende, 1917 – 1926. Bevat tevens
correspondentie van de LSP gericht aan mevr. J. Stam-Dresselhuys inzake de vacature in
het bestuur van het Mr. H.C. Dresselhuys-Fonds, april 1941

20

Album met opschrift “Krantenknipsels”, waarin ingeplakt krantenknipsels betreffende het
(partij-)politieke optreden van Dresselhuys (bevat tevens enige knipsels betreffende zijn
overlijden), 1921 – 1927

21-22

Map met opschrift “Vlootwet”, bevattende correspondentie, Kamerstukken,
krantenknipsels en overige documentatie, met betrekking tot de Vlootwet van 1923; 1922
– 1924
21
Eerste gedeelte
22
Tweede gedeelte
5
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23-24

Los materiaal betreffende het Nederlands-Belgisch traktaat van april 1925 inzake enige
maritieme kwesties, 1924 – 1926
23
Documenten en stukken van de Belgische Kamer der Vertegenwoordigers
24
Brochures

25

Archiefmap met opschrift “Verkiezingen, hoofdzakelijk gegevens over ontwapening”,
voornamelijk krantenknipsels bevattende over de aan de Tweede Kamerverkiezingen van
1 juli 1925 deelnemende partijen, 1925

26

Los materiaal betreffende de kabinetsformaties van 1922 en 1925, waaronder
correspondentie van Dresselhuys met Koningin Wilhelmina en het dagboek dat
Dresselhuys tijdens de kabinetscrisis van 1925 enige tijd bijhield, 1922-1925. De inhoud
van de aan Dresselhuys gerichte enveloppe van het Kabinet der Koningin d.d. 4 juli 1925
is door dr. G. Taal geïnventariseerd:
 met de hand geschreven concept van de brief aan Hare Majesteit de Koningin,
d.d. 8 juli 1925, met advies inzake de kabinetsformatie. Op halve velletjes
postpapier van Kurhaus Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee
 getypt afschrift van schrijven aan Hare Majesteit de Koningin, d.d. 19 november
1925, inzake de kabinetscrisis, op foliovellen
 met de hand geschreven: "Voorwaarden van actieve Medewerking van den
Vrijheidsbond aan een Minderheidskabinet onder rechtsche signatuur", z.d.
 met de hand geschreven: "Desiderata van den Vrijheidsbond bij verleening van
actieven steun aan een zakenregeering onder rechtsche signatuur", z.d., op twee
foliovellen

III. Stukken betrekking hebbende op enkele niet strikt politieke functies van
Dresselhuys
27-28

Voorzitterschap van de bij Koninklijk Besluit van 21 mei 1917 ingestelde
Staatscommissie ter voorbereiding van algemeene wettelijke regelen betreffende den
Rechtstoestand van Burgerlijke Ambtenaren
27
Inhoud map met opschrift “Rechtspositierede Amsterdam 12 december 1919
voor Alg. Verg. Centr. Ver. Personeel in Rijksdienstrede Utrecht 2 juni 1919
Ned. Verb. Van Neutrale Vakverenigingen”. Bevat naast de in het opschrift
genoemde redevoeringen nog andere stukken betreffende de rechtspositie
van ambtenaren, 1919 – 1920
28
Stenografisch verslag van de vergaderingen van de Staatscommissie d.d. 3 –
6 januari 1919

29-31

Lidmaatschap van de door het Congres van 5 juli 1920 van het Algemeen Nederlandsch
Vakverbond ingestelde Commissie ter bestudering van het sociale vraagstuk
29
Inhoud map met opschrift “Socialisatie”, bevattende notulen van de
commissievergaderingen en andere stukken, 1920 – 1921
30
Rapport van de commissie, ingesteld door het Algemeen Nederlandsch
Vakverbond: Het vraagstuk der bedrijfsdemocratie
31
Los materiaal, hoofdzakelijk krantenartikelen bevattende en veelal voorzien
van het opschrift “Socialisme”, 1919 – 1921

32

Stukken betreffende het lidmaatschap van de Commissie van Steun van het 3e
Internationaal Congres voor den Vrijhandel, gehouden te Amsterdam op 13 – 16
september 1921, augustus – september 1921

6

VII.1 DNPP plaatsingslijst archief Dresselhuys (BVL en LSP), 1917 – 1926
33-43

Onder voorzitterschap van de op de 11e Conferentie van het Internationale Rode Kruis
(gehouden op 28 augustus – 1 septembe r1923 te Genève) ingestelde “Commission
d’Etude de l’Organisation de la Croix-Rouge Internationale”
33
Vier mappen waarin door Dresselhuys genummerde stukken uit de periode
voorafgaande aan de oprichting van de “Commission d’Etude”, 1922 – 1923
34
Stenografische verslagen van bijeenkomsten tijdens de 11e Conferentie van
het Internationale Rode Kruis te Genève, 28 augustus – 1 september 1923
35
Stenografische verslagen van de zitting van de “Commission d’Etude” te
Brussel, 1 – 3 november 1923
36
Stukken met betrekking tot de zitting van de subcommissie van de
“Commission d’Etude” te Parijs, 12 – 15 december 1923
37
Stenografische verslagen van de zitting van de “Commission d’Etude” te
Den Haag, 4 – 6 juni 1924
38
Drie rapporten, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de
“Commission d’Etude”, waaronder het door Dresselhuys opgestelde Rapport
au sujet de l’Organisation de la Croix Rouge Internationale. Den Haag,
1923
39
Inhoud ordner met rugopschrift “Internat. Commissie Rode Kruis”,
bevattende correspondentie en stukken, hoofdzakelijk betrekking hebbende
op de “Commission d’Etude”, 1924 – 1926
40
Correspondentie en stukken, hoofdzakelijk betrekking hebbende op de
“Commission d’Etude”, 1924 – 1926
41
Enig ongedateerd dan wel onvolledig materiaal betrekking hebbende op de
“Commission d’Etude”
42
Diverse brochures betreffende de reorganisatie van het Internationale Rode
Kruis, 1923 – 1925
43
Twee algemene brochures betreffende het Internationale Rode Kruis

IV. Diversen
44

Publicaties van “The Union of Democratic Control”, 1915(?) – 1919(?)

45

Brochures betreffende financieel-economische onderwerpen, 1919 – 1924

46

Stukken betreffende de Volkenbond, 1921 – 1924

47

Losse nummers van het orgaan van de Vereniging Het Vrije Ruilverkeer, 1922 – 1924

48

Brochures betreffende de Nederlandsche Anti-Oorlogsraad en het ontwapeningsvraagstuk

49

Enkele buitenlandse brochures en tijdschriften van uiteenlopende aard

50

Map met verdwaalde losse aantekeningen, notities en dergelijke
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