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Inleiding

Het archief van de familie Okma-Rutgers werd ter bewaargeving overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).
Ordening en beschrijving
De stukken in onderstaande plaatsingslijst werden beschreven zoals ze werden aangetroffen. Ze werden beschreven in de periode oktober-november
2018.
In elke doos werden de omslagen chronologisch gerangschikt. Voor de stukken in doos drie werd hierop een uitzondering gemaakt vanwege de reeks
met inventarisnummers 6 t/m 8.
Moeilijk leesbare tekst wordt tussen kasthaken ([ ]) weergegeven.
Verwijderde stukken
Krantenknipsels, drukwerk aanwezig in één Nederlandse bibliotheek of digitaal raadpleegbaar evenals doubletten werden uit het archief verwijderd.
Geraadpleegde bronnen
http://resources.huygens.knaw.nl. Geraadpleegd op 17 oktober 2018.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/bruinsslot.
Geraadpleegd op 13 november 2018.
https://www.geheugenvandevu.nl/hoofdmenu/personen/grosheide. Geraadpleegd op 13 november 2018.
https://www.hdc.vu.nl/nl/online-informatie/index.aspx Geraadpleegd op 13
november 2018.
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Plaatsingslijst

1

Brieven, brief- en geboortekaarten en huwelijksaankondigingen
ontvangen door V.H. Rutgers en leden van de familie OkmaRutgers en stukken betreffende voorouders, 1848-1935 en
z.d.
Foto van het huis van de grootouders van V.H. Rutgers bij
Neuchâtel, z.d.
1 omslag

2

Menukaarten, 1898-1929 en z.d.
Ontvangen en verzonden uitnodigingen en stukken betreffende
feestelijke (koninklijke) bijeenkomsten, 1904-1941 en z.d.
Aanslagbiljet inkomstenbelasting van V.H. Rutgers, 1908.
Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven betreffende leden van de familie Okma-Rutgers, 1923-1944 en z.d.
Stukken betreffende 40-jarig regeringsjubileum van Koningin
Wilhelmina, 1938.
Typoscript van aanklacht in strafzaak tegen V.H. Rutgers wegens overtocht naar Engeland en gevangenisstraf, 1944.
Afschriften en kopieën van akten betreffende verklaring afgelegd door J.H.H. Bos betreffende gevangenschap en overlijden van V.H. Rutgers met begeleidend schrijven notarissen
Harting & Abma en wijziging in akten burgerlijke stand,
1945.
Losse stukken, z.d.
1 omslag

3

Gastenboek met (reproducties van) uitnodigingen losinliggend,
1901-2001.
1 deel

4

Familiestamboek met stukken betreffende geboorteaangifte van
P.G. Rutgers, huwelijk N. Okma en P.G. Okma-Rutgers en
overlijden N. Okma losinliggend, 1905-1955.
Programma en menukaart van XVIIIième Conférence Interparlementaire te Scheveningen, 5 september 1913.
Stukken betreffende dienstplicht, Vrijwillig Landstorm Korps
en ontslag uit dienst en Intrekking Ontslag van N. Okma,
1924-1939.
Brieven met bijlagen en briefkaarten ontvangen door N. Okma
en P.G. Okma-Rutgers en stukken betreffende gevangenschap en vrijlating N. Okma, 1940-1944 en z.d.
Typoscript met handgeschreven toevoeging: ‘levensgeschiedenis van mej. E.J. Spydel † ± 1955 naar wie een van de doch-

3

ters van N. Okma was vernoemd, Elisabeth Johanna (19471993)’, z.d.
1 omslag
5

Schrift met opschrift ‘Victor’. Bevat handgeschreven excerpten
overgeschreven uit brieven van grootouders Guye betreffende
de familie Rutgers en Victor Henri Rutgers’ leven in Zwitserland in de periode 1877-1886 met begeleidend schrijven losinliggend. Bevat tevens aantekeningen ‘Symposium 28 mei
2004’, 1950-2004.
1 deel

6-8

Brieven, brief-, geboorte- en rouwkaarten, huwelijksaankondigingen, telegrammen en gedichten verzonden en ontvangen
door leden (en bekenden) van de families Okma-Rutgers, afschriften postcheque en girodienst, foto’s en kladden, 19181947 en z.d.
3 omslagen
6. 1912-1936 en z.d.
7. 1918-1947 en z.d.
8. 1925-1936 en z.d.

9

Stukken betreffende overlijden en nalatenschap V.H. Rutgers en
nalatenschappen leden familie Rutgers-Okma, 1915-1950 en
z.d.
1 omslag

10

Voorbeeld-stembiljet uitgegeven door A.R.-kiesvereniging
“Nederland en Oranje” met stemadvies voor V.H. Rugters
t.g.v. Tweede Kamer-verkiezingen, 1922.
Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door leden van
de familie Rutgers-Okma, 1927-1951 en z.d.
Typoscript programma ‘Aen d’Aemstel en aen’t Y’, Pinksteren
1943.
1 omslag

11

Brief van H. Colijn aan dhr. Teukink betreffende Hou en Trou,
8 september 1940.
Kleurenfoto van onbekend persoon, z.d.
1 omslag

12

Stukken betreffende strafzaak N. Okma, 1941-1949 en z.d.
1 omslag

13

Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven, doorslagen en kladden van artikelen van N. Okma, 1941-1953 en
z.d.
1 omslag

14

Brieven (met bijlagen) en briefkaarten ontvangen door P.G.
Okma-Rutgers, 1942-1943 en z.d.
1 omslag
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15-16

Brieven en briefkaarten verzonden naar N. Okma en P.G. Okma-Rutgers, 1942-1944 en z.d.
2 omslagen
15. 1942-1943
16. 1943-1944 en z.d.
N.B. Inv.nr. 16 bevat een overlijdensbericht
van Gerda Scholten.

17

Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door N. Okma,
P.G. Okma-Rutgers en M.W. Rutgers-Hovy, 1942-1944 en z.d.
1 omslag

18

Brieven, briefkaarten, Sinterklaasgedicht en telegram verzonden
en ontvangen door leden van de familie Okma-Rutgers, 18811961 en z.d.
1 omslag

19

Lijsten van inboedel en afschrift bestelling geplaatst bij Dake &
Zoon t.g.v. huwelijk M.W. Hovy en V.H. Rutgers, 19041905 en z.d.
Brieven verzonden door C.C.H. Bruins Slot-Rutgers en
J.A.H.J.S. Bruins Slot aan M.W. Rutgers-Hovy, 1933-1934.
Condoleancebrieven en briefkaarten ontvangen door M.W. Rutgers-Hovy t.g.v. het overlijden van V.H. Rutgers, 1945.
Brief van G.H.A. Grosheide verzonden aan M.W. RutgersHovy betreffende inaugurele rede en lenen toga en gedrukte
circulaire van J. Waterink betreffende interfacultaire voordrachten aan de VU, 1945, 1955.
1 omslag

20

Brieven, briefkaarten en overlijdensberichten verzonden en
ontvangen door N. Okma, P.G. Okma-Rugters en andere leden van de familie Okma-Rutgers, 1916-1979 en z.d.
Brieven en briefkaarten ontvangen door M.W. Rutgers-Hovy
betreffende (het overlijden van) V.H. Rutgers, postume verlening verzetskruis en Almanakcommissie Studentencorps
VU, 1945-1947 en z.d.
1 omslag

21

Brieven en briefkaarten verzonden door P.G. (‘Pau’) Rutgers
tijdens verblijf in Nederlands-Indië aan haar ouders, 1934-1936.
1 omslag

22

Brieven ontvangen door P.G. (‘Pau’) Okma-Rutgers van N.
Okma, 1935-1938.
Handgeschreven ‘Volmacht tot Huwelijksaangifte’ opgesteld
door notaris K. Abma te Amsterdam d.d. 8 juni 1936.
Huwelijksaankondiging van het huwelijk van P.G. Rutgers en
N. Okma d.d. 28 juli 1936.
Menukaart en tafelschikking t.g.v. het huwelijk van P.G. Rutgers en N. Okma d.d. 10 augustus 1936.

5

Felicitatiebrieven, brief- en visitekaarten en telegram ontvangen
door P.G. Rutgers en N. Okma t.g.v. hun huwelijk, 1936 en
z.d.
(Afschriften van) brieven ontvangen door leden van de familie
Okma-Rutgers, 1944-1947 en z.d.
1 omslag
23

Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende promotie van N.
Okma en toezending dissertatie, 1945-1946 en z.d.
Gedrukte aankondiging van benoeming N. Okma tot hoogleraar
in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, 1946.
1 omslag

24

Brieven, briefkaarten, overlijdensberichten verzonden en ontvangen door leden van de familie Okma-Rutgers, 1899-1967
en z.d.
Menukaarten, tekeningen en foto’s, 1930-1931 en z.d.
1 omslag

25

Brieven verzonden en ontvangen door N. Okma en P.G. OkmaRutgers, 1939-1952 en z.d.
Kindertekening, z.d.
1 omslag

26

Zwart-wit tekeningen van gevangenkamp Sint Michielsgestel
met begeleidend schrijven van N. Sickenga aan P.G. OkmaRutgers, 1942.
1 omslag

27

Brieven verzonden en ontvangen door N. Okma, P.G. OkmaRutgers, hun kinderen en familieleden, 1952.
1 omslag

28

Condoleancebrieven en briefkaarten ontvangen door P.G. Okma-Rutgers t.g.v. het overlijden van N. Okma, 1955.
1 omslag

29

Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door N. Okma
en P.G. Okma-Rutgers, ontvangen geboortekaarten, geboortekaarten van Maria, Catharine en Jacqueline Okma, kladden,
1937-1955 en z.d.
1 omslag

30

Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door N. Okma
en P.G. Okma-Rutgers, kladden, 1940-1943 en z.d.
1 omslag

31

Brieven, brief- en geboortekaarten ontvangen door N. Okma,
stukken betreffende interneringskamp Sint Michielsgestel,
kladden, 1941-1942 en z.d.
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32

Brieven en briefkaarten ontvangen door N. Okma en P.G. Okma-Rutgers, 1955-1956 en z.d.
1 omslag
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