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Inleiding

In augustus 2009 ontving het Centrum twee archiefdozen met stukken betreffende mr. J. Hollander. Dr. Jan-Jaap van den Berg bemiddelde bij de
overdracht en stelde deze plaatsingslijst samen.
J. Hollander, *1927, was gedurende zijn werkzaam leven onder meer ondernemer, lid van de SER en kritisch lid van ARP en CDA. Hij was eveneens
een van de ondertekenaars van het manifest ‘Over christelijke politiek en
christelijke partijvorming’ in AR-Staatkunde van mei 1967 (zie: De Antirevolutionaire Partij, 1829-1980, George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak
(red.), Hilversum 2001).

2

Plaatsingslijst

1

Cv van mr. J. Hollander en lijst van zijn publicaties, door hemzelf opgesteld.
1 omslag

2

Stukken betreffende de totstandkoming van de eerste brief van
de zogeheten ‘groep-Hollander’ aan het Centraal Comité van de
AR-Partij (juni 1965)
1 omslag

3

Stukken betreffende een reis van mr. J. Hollander naar de
Verenigde Staten in 1966, met onder andere deelname aan een
internationaal seminar aan de Harvard University.
1 omslag

4

Stukken betreffende reacties op de publicaties en het optreden
van de zogeheten ‘groep-Hollander’ (rond 1967)
1 omslag

5

Stukken betreffende de commissie ‘democratisering bedrijfsleven’ van de werkgroep christenradicalen (1967), waarvan naast
mr. J. Hollander o.a. ook deel uitmaakten Ruud Lubbers, H.J.
van Zuthem en J.J. Ramondt.
1 omslag

6

Stukken betreffende de ‘repliek’ van de groep-Hollander in ARStaatkunde (mei 1968)
1 omslag

7

Stukken betreffende diverse spreekbeurten, door mr. J. Hollander eind jaren zestig, verzorgd voor AR-kiesverenigingen en
geestverwante organisaties.
1 omslag

8

Stukken betreffende religieuze vraagstukken, alsmede publicaties en correspondentie terzake, onder meer met ds. Overduin
(1969)
1 omslag

9

Stukken betreffende de z.g. ‘Amersfoortse groep’ bestaande uit
leden van KVP, CHU en ARP (1971).
1 omslag

3

10

Stukken betreffende artikelen van mr. J. Hollander, onder meer
voor Nederlandse Gedachten
1 omslag

11

Stukken betreffende (internationaal) politieke en sociaaleconomische thema’s.
1 pak

12

Correspondentie, 1966-1986.
1 omslag
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