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X.1 DNPP plaatsingslijst archief Schilthuis (VDB), 1919-1960

Archief van J. Schilthuis (Vrijzinnig-Democratische Bond), 1919 – 1960
In 1974 werd door de erven-Schilthuis het hierna op lijst gezette, persoonlijke archief van J. Schilthuis
aan het DNPP overgedragen.
J. Schilthuis (1882 – 1965) was tot 1946 secretaris van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Vanaf 1933
vertegenwoordigde hij deze partij in de Tweede Kamer. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de VDB
samen met de SDAP en CDU opging in de PvdA, werd Schilthuis lid van deze nieuwe partij. Van 1946
tot 1956 had hij voor de PvdA zitting in de Tweede Kamer.
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 J. Schilthuis (VDB), 1919-1960, nr. ...
Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling:
DNPP, archief Schilthuis, nr. …
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Plaatsingslijst behorende bij het archief van J. Schilthuis (VDB), 1919 – 1960
1

Map bevattende de complete jaargang 29 (1945 – 1946) van het blad “De VrijzinnigDemocraat” (nummers 1 – 12) plus acht losse nummers uit 1934 en 1935

2

Map bevattende brochures en rapporten van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1932 –
1940

3

Map bevattende twee cahiers waarin opgenomen de notulen van de vergaderingen van de
fractie van de Vrijzinnig-Democratische Bond in de Tweede Kamer
Een cahier 15 januari 1919 – 1 oktober 1934
Een cahier 3 november – 19 april 1940
24 september 1945 – 7 februari 1946

4

Map bevattende het contact tussen de Nederlandse Volksbeweging en de VrijzinnigDemocratische Bond alsmede de notulen en bijlagen van de politieke studiecommissie
van de Nederlandse Volksbeweging (tot oprichting van de Partij van de Arbeid), 31 juli
1945 – 8 februari 1946

5

Map bevattende stukken betrekking hebbend op de herrijzenis van de VrijzinnigDemocratische Bond vanaf de eerste oproep tot een bijeenkomst in Den Haag op 1 juni
1945 tot en met de eerste vergadering van het Voorlopig Centraal Comité op 8 september
1945

6

Map bevattende notulen en correspondentie van het secretariaat van de VrijzinnigDemocratische Bond van 17 september 1945 tot 8 februari 1946

7

Map bevattende correspondentie van het secretariaat van de Vrijzinnig-Democratische
Bond met afdelingen en leden alsmede enkele exemplaren van het Liberale Weekblad.
Koningin en Vaderland en De Hand aan de Ploeg. Een artikel van J. Schilthuis voor “De
Vrijzinnig Democraat”

8

Map bevattende correspondentie van en aan de secretaris van de VrijzinnigDemocratische Bond in liquidatie: bevattende twee stukken betreffende de
Kamerkandidatuur van mr. Bijlsma en dienst uittreden uit de PvdA; brieven over de
positie van de voormalige VDB-ers in de PvdA; een concept van de VDB in de oorlog,
bestemd voor de reeks “Onderdrukking en Verzet”; een brief met bijlagen van mr. A.
Joekes aan J. Schilthuis

9

Map bevattende correspondentie betreffende het in de oorlog verdwenen bezit aan
financiën en effecten van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 1945 – 1949

10

Map bevattende correspondentie betreffende de oorlogsschadeclaims van de VrijzinnigDemocratische Bond in liquidatie alsmede de overdracht van gelden aan de PvdA, 1950 –
1960

11

Map bevattende rekening-courant van J. Schilthuis, voor hemzelf en ten behoeve van de
Vrijzinnig-Democratische Bond in liquidatie
1
Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel NV; 1949 – 1950
2
Rotterdamsche Bank – Vrije rekening J. Schilthuis; 1945 – 1956
3
Rotterdamsche Bank – Geblokkeerde rekening 1945 – 1948; optierekening
1948; beleggingsrekening 1948 – 1952
4
Rotterdamsche Bank – rekening J. Schilthuis liquidateur VrijzinigDemocratische Bond, 1954 – 1959
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