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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
B. de Gaay Fortman 
B. de Gaay Fortman werd op 6 november 1937 in Den Haag geboren als 
zoon van Wilhelm Friederich de Gaay Fortman en Margaretha Titia Hille-
gonda Woltjer. In 1956 behaalt hij zijn gymnasium B-diploma aan het Chris-
telijk Gymnasium in Den Haag. Van 1956-1963 studeert hij Nederlands 
recht en Economie aan de Vrije Universiteit en studeert in beide studies cum 
laude af. Van 1960-1963 is hij repetitor Economie en Burgerlijk- en Han-
delsrecht aan de VU. Tussen 1963-1965 vervult hij zijn militaire dienstplicht 
als luitenant der stoottroepen. In 1966 promoveert hij in de Economische 
wetenschappen aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Theory of com-
petition policy. A confrontation of Economic, Political and Legal Principles. 
Van 1965-1967 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. In 1962 trouwt 
De Gaay Fortman met Ina van Bentum. Zij krijgen zes kinderen. In 1967 
word hij aangesteld als senior lector en hoofd economische faculteit aan de 
Universiteit van Zambia in Lusaka. Daar woont hij, tot 1971, met zijn vrouw 
Ina en kinderen. 
In 1968 ontstaat de Partij Politieke Radikalen (PPR) door een kleine afscheu-
ring van de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1970 stapt De Gaay Fortman 
over van de ARP naar de PPR, waarna hij in 1971 lijsttrekker wordt in Fries-
land, Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland en Utrecht. In 1971 wordt 
hij tevens buitengewoon hoogleraar ‘Economic Development’ aan het Insti-
tute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Deze functie vervult hij tot 1977. 
In 1972 wordt hij gekozen tot landelijke lijsttrekker voor de PPR en houdt 
hij zijn inaugurele oratie voor het ISS ‘Rural development in an Age of Sur-
vival’. Bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 1972, na de val van 
het kabinet-Biesheuvel, behaalt de PPR een grote verkiezingswinst en stijgt 
van twee naar zeven zetels. Als de PPR vervolgens voor het eerst deel uit-
maakt van de regering, is De Gaay Fortman politiek leider van deze partij. 
Hij blijft lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter tot 1977. In 1977 
wordt hij lid van de Eerste Kamer en fractievoorzitter. Hij is woordvoerder 
inzake algemene politieke beschouwingen, justitie, economische zaken, bui-
tenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, antilliaanse zaken, financiën, 
defensie en onderwijs. Bij het ISS wordt hij benoemd tot hoogleraar ‘Politi-
cal Economy’. In 1984 wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Ne-
derlandse Leeuw; in 1991 tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 
In 2000 wordt hij benoemd tot hoogleraar in de Politieke Economie van de 
Rechten van de Mens aan de Universiteit Utrecht. In 2002 wordt hij lid van 
de permanente commissie ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad 
Internationale Vraagstukken (AIV). Van 2003 tot 2008 is hij vicevoorzitter 
van de Prins Clausleerstoel, een leerstoel voor armoedbestrijding en gelijk-
heid dat door de Universiteit Utrecht en het ISS is ingesteld.1 

                                                           
1 Voor meer informatie over onderzoeksposities, commissies, besturen en publicaties 
zie de curricula vitae en publicatielijsten in inv.nrs. 82, 234 en 282. 
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Overdracht en ordening 
In 2012 werd het archief van Bastiaan (Bas) de Gaay Fortman overgedragen 
aan het Historisch Documentatiecentrum. De stukken betreffende het parti-
culiere leven van De Gaay Fortman zijn te raadplegen in de inventarisnum-
mers: 1-4 en 180-187. De stukken betreffende het openbare leven zijn te 
raadplegen in de inventarisnummers: 5-179 en 188-331. 
 
Tweede zending 
In augustus 2016 zijn de stukken beschreven die in een tweede zending aan 
het HDC waren overgedragen. Het gaat om doosnummers 68 t/m 86. De 
stukken zijn beschreven zoals ze werden aangetroffen. Kopieën van stukken 
in vier- en vijfvoud zijn uit het archief verwijderd. Tevens zijn een aantal 
plastic omslagen verwijderd. 
 
Schrijfwijze 
In de beschrijving van vergaderstukken is de oorspronkelijke schrijfwijze 
van woorden als ‘kongres’ en ‘kommissie’ gehandhaafd. De schrijfwijze van 
de gebruikte afkortingen is overgenomen van de schrijfwijze zoals aange-
troffen op de archiefstukken. 
 
Geraadpleegde bronnen 
http://www.parlement.com. Geraadpleegd op 6 september 2016.  
 
Gebruikte afkortingen 
ACLO Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling (econo-

mische wetenschappen en recht) 
AIV Adviesraad Internationale Vraagstukken 
AMREF African Medical Research Foundation 
A.N.I.T.A. Algemeen Nederlands Instituut voor Transactionele Ana-

lyse 
BOA Boycot Outspan Aktie 
BTG Bestuurs Taakgroep Organisatie 
BuZa Buitenlandse Zaken 
Cedar Centre for dignity and rights 
CIZ Commissie Internationale Zaken 
DBNL Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 
DOG Dienst over Grenzen 
ELA Expertisecentrum Latijns Amerika 
G.O.S. Gereformeerde Oecumenische Synode 
GPA Stichting Groen Progressief Akkoord 
GPN Groen Platform Nederland 
GSP Global Strategic Plan (Norwegian Church Aid) 
Hermes D.V.S. Hermes Door Vereeniging Sterker 
HKI Hendrik Kraemer Instituut 
IAAE International Association of Agricultural Economists 
ICA Internationale Congres van Amerikanisten 
IKV Interkerkelijk Vredesberaad 
Ikvos Interkerkelijk vormingswerk inzake ontwikkelingssa-

menwerking 
ISS Institute of Social Studies 
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen 
KOS Kommissie Ontwikkelingssamenwerking 
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LB Landelijke Beleidsgroep 
NCA Norwegian Church Aid 
NCSV Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 
NHK Nederlands Hervormde Kerk 
NIRP Netherlands-Israel Research Programme 
NOVIB Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikke-

lingssamenwerking 
NSKB Vereniging Nederlandse Samenwerkende Koppelge-

meenten Bangladesh 
OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 
OS Ontwikkelingssamenwerking 
PPSUC People’s Public Security University of China 
PVP Progressieve Volkspartij 
RCZ Reformed Church in Zambia 
RvdJ Raad voor de Journalistiek 
SGS Still Going Strong (cricketclub) 
ULC Université Libre du Congo 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNU/WIDER United Nations University’s World Institute for Devel-

opment Economics Research 
VGSA Vereniging van Gereformeerde Studenten te Amsterdam 
VU Vrije Universiteit 
VVDM Vereniging Van Dienstplichtige Militairen 
WARC World Alliance of Reformed Churches 
WCC World Council of Churches 
 
 
Verwijderde en overgedragen stukken 
Agenda’s, notulen en stukken betreffende PPR-fractievergaderingen in de 
periode 1974-1986 zijn te raadplegen in het Archief Politieke Partij Radica-
len in de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum (archiefnummer 
579). Vergaderstukken uit bovengenoemde periode zijn daarom uit het ar-
chief verwijderd. Notulen met bijlagen van vergaderingen van het curatori-
um van het Hendrik Kraemer Instituut zijn uit het archief verwijderd. Deze 
stukken zijn te raadplegen in het Utrechts Archief (inventarisnummer 1102-3 
Raad voor de Zending: nederlandse zendingsscholen). 
Ook zijn (kopieën uit) drukwerk, krantenknipsels, overdrukken en dubbele 
stukken uit het archief verwijderd. Drukwerk dat een aanvulling is op de 
collectie van de UB VU is overgedragen. 
Aan de kaartenverzameling van de UB VU zijn overgedragen: een kaart van 
Noord-Oost Groningen, schaal 1:50 000 (zonder datum) en een Engelstalige 
landkaart ‘The republic of Zambia’, schaal 1:1.5000.000 (1967). 
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Plaatsingslijst 
 
In de eerste zending zijn de nummers inventarisnummers. Alle inventarisnummers 
beslaan 1 omslag, tenzij anders is aangegeven. In de tweede zending zijn de nummers 
doosnummers. Per doos wordt het aantal omslagen aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
Particulier leven 
1 Tour de France. Uitgave voor militairen, die in 1964 in La Cour-

tine gaan oefenen met kladden van B. de Gaay Fortman, 1964. 
 Correspondentie van Bas de Gaay Fortman met zijn echtgenoot, 

1964 en z.d. 
 Brieven en briefkaarten ontvangen en verzonden door Bas en Ina 

de Gaay Fortman van en aan derden, 1964-1979 en z.d. 
 Brieven en briefkaarten verzonden door Bas en Ina de Gaay 

Fortman aan Marius en Lieske de Gaay Fortman, 1967 
 
2 Huwelijks- en overlijdensaankondigingen van leden van de fami-

lie De Gaay Fortman, Van Bentum en derden, 1966-1990. 
 Stukken betreffende het vijfentwintigjarig huwelijk van Ina en 

Bas De Gaay Fortman, 1987. 
 Stukken betreffende het overlijden en de uitvaart van W.F. de 

Gaay Fortman, 1997 en z.d. 
 [NB: Bevat een toespraak van W.F. de Gaay Fortman bij de uit-

vaart van Willem Frederik Holtrop in 1980.] 
 
3 Nota’s van artsen en apothekers en stukken betreffende verple-

gingsverzekering van de familie De Gaay Fortman, 1967. 
 
4 Kopie oorkonde oratorische vereniging I.V.M.B.O, [1956]. 
 Stukken betreffende Ina van Bentum, de Oratorische Vereeniging 

P.A.L.L.A.S en haar 26e verjaardag, 1957-1956 en z.d. 
 Brieven en briefkaarten van De Gaay Fortman aan zijn echtge-

noot, 1958-1967. 
 Brieven en briefkaarten ontvangen door Ina van Bentum, 1962 en 

z.d. 
 Brieven en briefkaarten ontvangen door Ina, Bas, Betteke en 

Marry De Gaay Fortman van familieleden en derden, 1965-1967 
en z.d. 

 Brieven van Ina en Bas de Gaay Fortman aan kinderen en W.F. 
de Gaay Fortman, 1967. 

 Tekeningen van Betteke, 1967. 
 Sinterklaasgedichten, 1984-2001 en z.d. 
 Schets in potlood van De Gaay Fortman, z.d. 
 
Openbaar leven 
5 Stukken betreffende verscheping Volkswagen van De Gaay 

Fortman naar Lobito, Angola, 1970. 
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6 Ontvangen brieven met bijlagen, doorslagen van verzonden brie-
ven, ontvangen briefkaarten, fax-en telexberichten, facturen en 
afdrukken van ontvangen e-mailberichten, 1959-1999 en z.d. 

 
7 Ontvangen brieven, briefkaarten, facturen en telexen alfabetisch 

gerangschikt op afzender, 1983-1985 en z.d. 
 
8 Ontvangen felicitatiebrieven, kaarten en telegrammen ter gele-

genheid van de benoeming van De Gaay Fortman tot Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1984. 

 
9 Stukken betreffende de oprichting van Vereniging Derk Slot, 

1995 en z.d. 
 
10 Ontvangen brieven, briefkaarten en faxberichten, doorslagen van 

en kladden voor verzonden brieven, verzonden faxberichten, 
1989-1993 en z.d. 

 
11 Ontvangen brieven, briefkaarten en faxberichten, doorslagen van 

en kladden voor verzonden brieven, verzonden faxberichten, 
1989-1998 en z.d. 

 
12 Ontvangen brieven en briefkaarten en stukken betreffende Inter-

kerkelijk Jongerenproject Nederland Zambia, 1985-1991 en z.d. 
 
13 Ontvangen brieven, briefkaarten en faxberichten en verzonden 

faxberichten alfabetisch gerangschikt op afzender, 1979-1996 en 
z.d. 

 
14 Ontvangen brieven en briefkaarten, kopieën van brieven van 

derden betreffende De Gaay Fortman, verzonden telexberichten 
en kopieën van verzonden brieven, 1986-1992 en z.d. 

 
15 Correspondentie alfabetisch gerangschikt, 1971-1976 en z.d. 
 [NB: De verzonden brieven zijn retour ontvangen.] 
 
16 Ontvangen brieven met bijlagen en doorslagen van verzonden 

brieven betreffende kerkdiensten, vraaggesprekken, congressen, 
spreekbeurten en publicaties, 1970-1975 en z.d. 

 
17 Voordrachte n van De Gaay Fortman voor Novib- en Pugwash 

conferenties, stukken betreffende werkgroep MORE en Manifest 
van R. Bosma, 1986-2000. 

 
18 Typoscript Progressiviteit en conservatisme anno 1979, 1979. 
 Aantekeningen en kladden voor brieven en voordrachten, 1979-

1982 en z.d. 
 1 omslag en 6 schriften 
 
19 Stukken betreffende bijeenkomsten, congressen, studiedagen, 

radio-uitzendingen, gebundelde lezingen betreffende ethiek en 
economie, themaweek VU en Energie, najaarscongres PPR 1974, 
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PPR-congres 1978, Demokratie 79 en cursus ontwikkelingspro-
blematiek RU Leiden, 1974-1980. 

 
20 Stukken betreffende politieke vernieuwing en het vertrek van De 

Gaay Fortman uit de ARP, 1970. 
 
21 Stukken betreffende Nederlandse partijpolitiek, politieke ver-

nieuwing, de oppositionele rol van de PPR en het PPR-standpunt 
inzake ontwikkelingshulp, 1970-1975. 

 
22 Agenda’s en notulen van PPR-fractievergaderingen met kladden, 

1976-1977. 
 
23 Stukken betreffende de gemeenteraads-, provinciale staten- en 

parlementsverkiezingen van 1978 en 1982, de Europese verkie-
zingen van 1979, koers PPR na verkiezingen 25 mei 1977 en ka-
binetsformatie Van Agt I, 1977-1982 en z.d. 

 
24 Stukken betreffende partijbestuur, interne ontwikkelingen, beleid 

en koers PPR in binnen- en buitenland, 1976-1981. 
 Doorslag ‘Verklaring tot overdracht van auteursrecht’ van B.V. 

Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier betreffende artikelen De 
Gaay Fortman voor het Jaarboek 1977, 1977. 

 
25 Stukken betreffende het PPR-partijbestuur, de Tweede Kamer-

fractie, commissies, stuur- en taakgroepen en congressen, 1975-
1976. 

 
26 Stukken betreffende het bestuur van de PPR en vergaderstukken 

partijbestuur, Dagelijks Bestuur, BTG-organisatie, taakgroep po-
litiek, bestuurstaakgroep partijopbouw, stuurgroep raads-en sta-
tenwerk, kongrespresidium, KG-kommissie, advieskommissie 
nieuw partijbestuur, regionale bijeenkomsten, subgroep doelstel-
lingen van de NSKB en de landelijke beleidsgroep, 1975-1976. 

 
27 Brief ontvangen door De Gaay Fortman betreffende benoeming 

tot lid KOS, 1975. 
 Kopieën, doorslagen en afschriften van brieven en nota’s ontvan-

gen door het (partij) bestuur van de PPR, adreslijsten bewindslie-
den, bestuurs-, en kamerleden, verslagen en typoscripten rede-
voeringen van en interviews met PPR bestuurders en bewindslie-
den, stukken betreffende benoeming NOS-voorzitter Jurgens en 
strategie PPR, 1975 en z.d. 

 
28 Stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking, 1974. 
 Stukken betreffende PPR Tweede Kamerfractie en het partijbe-

stuur, 1973-1974 en z.d. 
 
29 Interpellatievragen en bijdragen van De Gaay Fortman aan inter-

pellatiedebatten, 1971-1972. 
 Kamervragen van derden betreffende verdwijning V.V.D.M.-

afdelingsbladen in Nunspeet met kladden van De Gaay Fortman, 
1972. 
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 Kamervragen van De Gaay Fortman en derden betreffende de 
Rijnenburgermolen te Hazerswoude en een molenrestauratiebe-
leid, 1972. 

 Kamervragen van De Gaay Fortman en derden aan de Ministers 
van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie, O&W, Surinaamse 
en Nederlands-Antilliaanse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, 
1972-1977. 

 Stukken betreffende antwoorden van De Gaay Fortman als kan-
didaatlid voor de Eerste Kamer en inzake defensieaangelegenhe-
den, 1972-1977. 

 Doorslag van motie van De Gaay Fortman betreffende strijdende 
partijen in Vietnam, z.d. 

 
30 Stukken betreffende vraaggesprekken met De Gaay Fortman in 

tijdschriften, kranten en voor radio, 1984-1994 en z.d. 
 
31 Voordrachten van De Gaay Fortman en derden voor congressen 

Novib, (kerngroep) PPR en bijeenkomsten in binnen- en buiten-
land, 1971-1980. 

 Typoscript van vraaggesprek voor VPRO radioprogramma ‘Ver-
vanging Honest John raketten. Reacties van mr.dr. B. de Gaay 
Fortman (PPR) en A. Ploeg (VVD)’, 1973. 

 
32 Stukken betreffende Groen Platform Nederland, Groene Partij 

Nederland en de GPA, 1984-1992. 
 Akkoord en verkiezingsprogramma van PPR, PSP, CPN en EVP 

voor Tweede Kamerverkiezingen 1989, stukken betreffende het 
Voorlopig Groen Links Bestuur en de kamerfracties van Groen 
Links, 1989-1991. 

 
33 Stukken betreffende de vaste commissie voor de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, 1975-1977. 
 
34 Stukken betreffende economische ontwikkeling en gezondheids-

zorg in Zambia, Development beyond Money en de ISS, 1980-
1988 en z.d. 

 Stukken betreffende Zambia-project, News from Zambia met 
kladden en de WCC, 1987-1991. 

 Briefkaart verzonden aan de familie De Gaay Fortman betreffen-
de bezoek aan Zambia en Oeganda, 1986. 

 
35 Stukken betreffende Seaske Sjoukje de Boer, 1960-1970. 
 Stukken betreffende G.O.S.-kerken, de synode te Lunteren 1968 

en apartheid, 1970. 
 Stukken betreffende de RCZ, de DOG, NOVIB en kerkopbouw 

en onderwijs in Zambia en Zuidelijk Afrika, 1969-1971 en z.d. 
 
36-37 Stukken betreffende Stichting Cedar International, 2001-2002 en 

z.d. 
 2 omslagen 
 
38 Stukken betreffende oratie Mansoob Murshed, 2003. 
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 Stukken betreffende vervaardiging documentaires in het kader 
van het Zilveren Regeringsjubileum van Koningin Beatrix en in-
augurele rede van D. Pessers, 2004-2005. 

 Stukken betreffende (oprichting van) Stichting Europese Werk-
groep 1962-1968 en Bewogen en Bevlogen, 2004-2006 en z.d. 

 
39 Stukken betreffende AIV, NIRP, (internationale) congressen en 

de rechten van de mens, 2002-2004. 
 Voordracht van De Gaay Fortman Violence among peoples in the 

light of human frustration and aggression, [2005]. 
 
40 Schriften met aantekeningen en kladden, 2003-2007 en z.d. 
 2 delen 
 
41 Stukken betreffende WCC-project Theology of Life, 1994-1995 

en z.d. 
 
42-43 (Kopieën van) ontvangen brieven, briefkaarten, overlijdensbe-

richten en faxberichten, afdrukken van verzonden brieven en e-
mailberichten met bijlagen, ontvangen faxberichten, kopieën en 
afdrukken van correspondentie tussen derden en uitnodigingen 
voor conferenties, manifestaties en workshops, 1991-2006 en z.d. 

 [NB: Enkele e-mailberichten zijn afkomstig van familieleden en 
vrienden.] 

 2 omslagen 
 
44 Stukken betreffende OS, Pugwash Nederland, fotoboek Zambia, 

de rechten van de mens, internationale conferenties, Volzindag, 
dissertaties, Agora, rapportages, verslagen van vraaggesprekken, 
BuZa en ambassadepersonneel, NIRP, groepsfoto eindexamen-
klas 1956 ’s Gravenlands Christelijk Gymnasium, het koninklijk 
huis, De mythe van het Joodse Kannibalisme, kerkdiensten, La-
tijns Amerika, WCC, onderzoek in het kader van ISS, werkgroep 
Overneem Journalistiek en de RvdJ, de Stichting Bokamoso en 
losse stukken, 2000-2006 en z.d. 

 
45-46 Ontvangen brieven en afdrukken van verzonden brieven, afdruk-

ken van ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvangen en 
verzonden faxberichten, uitnodigingen voor seminars, afdrukken 
van brieven verzonden en ontvangen door derden en losse stuk-
ken, 1998-2005 en z.d. 

 
47 Ontvangen brieven met bijlagen, afdrukken van verzonden brie-

ven, overlijdens- en faxberichten, e-mailberichten, afschriften 
van brieven verzonden en ontvangen door derden met bijlagen, 
2000-2002 en z.d. 

 Stukken betreffende bestuursvergaderingen CEDAR, 2002. 
 
48 Ontvangen brieven en briefkaarten, afdrukken van verzonden 

brieven, ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvangen 
faxberichten en losse stukken, 2003-2004 en z.d. 
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49 Ontvangen brieven en briefkaarten en afschriften van verzonden 
brieven, ontvangen fax- en e-mailberichten met bijlagen en losse 
stukken, 2000-2004. 

 Stukken betreffende CEDAR, 2003. 
 
50 Afdrukken ontvangen brieven met bijlagen, afdrukken van ver-

zonden brieven en ontvangen en verzonden e-mailberichten, 
2002-2005. 

 Stukken betreffende huwelijk Friso van Oranje met Mabel Wis-
se-Smit en de begrafenis van Prinses Juliana [2004]. 

 
51 Stukken betreffende O.L. Helfrich en wijzigingen in het bestuur 

van Curaçao, 1893-1921 en z.d. 
 1 omslag 
 [NB: De omslag bevat het opschrift: ‘Geheim. Deze stukken 

moeten bij mijn vooroverlijden aan hr. O.L. Helfrich, oud-
gouverneur van Curaçao worden toegezonden, en anders bij mijn 
overlijden vernietigd worden. Amst. 28-VIII ‘26’. [Een leesbare 
handtekening ontbreekt.]] 

 
52-68 Schriften met aantekeningen en kladden, 1986-1999. 
 17 delen 
  52 10 okt. 1986-1 dec. 1986 en z.d. 
  53 8 mei 1987-9 juni 1987 en z.d. 
  54 23 nov. 1987-30 dec. 1987 en z.d. 
  55 22 mrt. 1988-28 apr. 1988. 
  56 10 mei 1988-2 juni 1988 en z.d. 
  57 14 okt. 1988 en z.d. 
  58 18 nov. 1988-10 jan. 1989 en z.d. 
  59 30 jan. 1989-18 mei 1989 en z.d. 
  60 12 juni 1989-2 okt. 1989 en z.d. 
  61 13 juni 1989-11 okt. 1989 en z.d. 
  62 25 nov. 1989-27 nov. 1989 en z.d. 
  63 23 okt. 1989-13 juni 1990 en z.d. 
  64 26 nov. 1990-6 dec. 1990 en z.d. 
  65 17 jan. 1991-25 mrt. 1991. 
  66 10 feb. 1997-20 mei 1997. 
  67 14 mei 1997-5 nov. 1997. 
  68 18 aug. 1998-3 feb. 1999. 
 
69 Stukken betreffende de PPR-fractie in de Eerste Kamer, 1979-

1989 en z.d. 
 
70 Redes en bijdragen aan interpellatie- en Kamerdebatten van De 

Gaay Fortman als lid Tweede Kamer en fractievoorzitter PPR in 
de Eerste en Tweede Kamer, 1971-1980 en z.d. 

 
71 Stukken betreffende UNCTAD III, 1971-1972. 
 
72 Ontvangen brieven, briefkaarten en doorslagen van verzonden 

brieven  betreffende BOA, het Rhodesië Comite, de Church of  
Uganda, de Stichting Defence and Aid Fund (Nederland) en ver-
schillende Afrikaanse landen, 1970-1973. 
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73 Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven betref-

fende het PPR- partijbestuur, de Tweede Kamerfractie, openbare 
politieke debatten, spreekbeurten en de groep Aarden, 1969-
1972. 

 Uitnodigingen ontvangen door Bas de Gaay Fortman om te pre-
ken, 1972. 

 
74 Ontvangen uitnodigingen voor spreekbeurten, 1970-1972. 
 Stukken betreffende uitgeversmaatschappij Het Wereldvenster en 

De Derde Wereld in beweging:bericht uit Zambia, 1971. 
 Ontvangen brieven, briefkaarten en doorslagen van verzonden 

brieven, 1971-1973 en z.d. 
 Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven betref-

fende de PPR-fractie en de Tweede Kamerverkiezingen, 1972. 
 
75 Ontvangen brieven met bijlagen, kopieën van verzonden brieven, 

doorslagen en kopieën van voordrachten en colleges, typoscrip-
ten en kopieën van stukken betreffende asiel Portugese vluchte-
lingen en memo’s betreffende ACLO en Economie in werkelijk-
heid, 1971-1978. 

 
76 Stukken betreffende ACLO en Economie in werkelijkheid, (inter-

nationale) symposia en kerkdienst Kloosterkerk 30 mei 1999, 
1980-1999 en z.d. 

 
77 Afdrukken van ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvan-

gen brieven en briefkaarten, kersttoespraak 2001, vergaderstuk-
ken Referentiegroep Nederlands Mensenrechtenbeleid, de Prins 
Claus leerstoel, GSP en NCA, kandidatencommissie Eerste Ka-
mer, stukken betreffende congressen, dissertaties, vraaggesprek-
ken, en lezingen van derden met kladden, 2000-2005. 

 
78 Afdrukken van ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvan-

gen brieven en briefkaarten, afdrukken van verzonden brieven 
van De Gaay Fortman en derden, stukken betreffende Past Rota-
rians Club Ermelo Putten, de kwestie Van der Horst, afscheid 
Lolle Nauta, Van Overkant tot Overkant , en losse stukken, 2006. 

 
79 Afdrukken van ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvan-

gen brieven en briefkaarten, verslagen van vraaggesprekken, bij-
dragen van De Gaay Fortman en derden aan (internationale) con-
gressen en bijeenkomsten, 2007. 

 Stukken betreffende ANITA, de Prins Claus leerstoel, de Raad 
voor de Journalistiek, de Protestantse Gemeente Zwolle, college-
reeksen, promoties en publicaties, 2007. 

 
80 Afdrukken van ontvangen en verzonden e-mailberichten, ontvan-

gen brieven, verzonden faxberichten, verslagen van vraagge-
sprekken en losse stukken, 2008. 

 Stukken betreffende leerstoel Politieke economie van de rechten 
van de mens,  wetenschappelijk onderzoek, publicaties en bijdra-
gen aan (internationale) symposia, 2008. 
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 Stukken betreffende begrafenis Tom Voûte en ontvangen overlij-
densberichten, 2008. 

 
81 Ontvangen brieven en briefkaarten en afdrukken van verzonden 

brieven met bijlagen, 2009. 
 Stukken betreffende (internationale) conferenties, 2009. 
 Stukken betreffende Hermes D.V.S., 2009. 
 
82 Afdrukken van ontvangen en verzonden e-mail- en faxberichten, 

ontvangen brieven, conceptbrieven en conceptbrieven van der-
den, z.d. 

 Bijdragen van De Gaay Fortman aan (internationale) congressen, 
symposia en campagnes betreffende mensenrechten, z.d. 

 Stukken betreffende de Nederlandse politiek, (programcongres) 
PPR en de koers van Groen Links, z.d. 

 Curricula vitae, functieomschrijvingen en publicatielijsten, z.d. 
 Stukken betreffende publicaties van derden, z.d. 
 Stukken betreffende candidaten voor de Prins Claus leerstoel, z.d. 
 Vraaggesprek met Peter Bak betreffende Thijs Booy met klad-

den, z.d. 
 Stukken betreffende memoires van De Gaay Fortman, z.d. 
 Typoscripten en drukproeven met kladden van publicatie betref-

fende economische wetenschappen [titel van publicatie ont-
breekt], z.d. 

 Bespiegelingen van een lekenprediker, z.d. 
 Juridisch denken, z.d. 
 Balkenende IV of Wijffels I?, z.d. 
 Grondwet en politieke praktijk, z.d. 
 Kladden, z.d. 
 
83 Brieven verzonden door Tj.P. van der Kooy, S. Gerbrandy en 

derden aan De Gaay Fortman betreffende aanstelling en werk-
zaamheden aan de ULC en de University of Zambia, 1967-1971. 

 
84-121 Agenda’s, 1960-1996 
 39 delen 
  84 1960-1961 103 1978 
  85 1962  104 1979 
  86 1963  105 1980 
  87 1964  106 1981 
  88 1965  107 1982 
  89 1966-1967 108 1983 
  90 1967  109 1984 
  91 1967  110 1985 
  92 1968  111 1986 
  93 1969  112 1987 
  94 1970  113 1988 
  95 1971  114 1989 
  96 1972  115 1990 
  97 1973  116 1991 
  98 1973  117 1992 
  99 1974  118 1993 
  100 1975  119 1994 
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  101 1976  120 1995 
  102 1977  121 1996 
  
122 Stukken betreffende kabinetsformatie kabinet Den Uyl, 1972-

1973 en z.d. 
 
123 Stukken betreffende de PVP, 1971-1973 en z.d. 
 
124 Stukken betreffende de PVP, 1974-1977 en z.d. 
 
125 Stukken betreffende (partij)bestuur PPR en losse stukken PPR tot 

medio 1976, 1975-1976. 
 
126 Stukken betreffende (partij)bestuur PPR en losse stukken PPR 

medio-eind 1976, 1976 en z.d. 
 
127 Stukken betreffende PPR Tweede Kamerfractie, 1975-1976. 
 
128 Ontvangen brieven, briefkaarten en doorslagen van verzonden 

brieven alfabetisch gerangschikt A-Z, 1972-1979 en z.d. 
 
129 Ontvangen brieven en doorslagen en kopieën van verzonden 

brieven nagezonden door Conne [Sanders], 1971-1975. 
 
130 Ontvangen brieven, briefkaarten en telegrammen en kopieën van 

verzonden brieven, 1970-1973 en z.d. 
 
131 Ontvangen brieven, briefkaarten en telegrammen en doorslagen 

van verzonden brieven alfabetisch gerangschikt A-M, 1976-1978 
en z.d. 

 [NB: In deze reeks brieven bevindt zich één brief van prof.dr. P. 
Hennipman d.d. 31 oktober 1967.] 

 
132 Ontvangen brieven en briefkaarten, doorslagen van verzonden 

brieven en doorslagen van brieven geschreven door derden alfa-
betisch gerangschikt N-Z, 1976-1978 en z.d. 

 [NB: Bij de brieven van Uitgeverij Spectrum bevindt zich een 
auteurscontract overeengekomen met De Gaay Fortman betref-
fende De kunst van het ivoor draaien d.d. 6 oktober 1978.] 

 
133 Systeemkaarten met boektitels alfabetisch gerangschrikt op on-

derwerp, titel of auteur A-L, z.d. 
 1 pak 
 
134 Systeemkaarten met boektitels alfabetisch gerangschrikt op on-

derwerp, titel of auteur M-Z, z.d. 
 1 pak 
 
135 Ontvangen condolenancebrieven, briefkaarten en faxberichten 

naar aanleiding van het overlijden van W.F. de Gaay Fortman, 
1997 en z.d. 
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136 Ontvangen brieven, briefkaarten en doorslagen van verzonden 
brieven, 1980-1983 en z.d. 

 [NB: Het grootste deel van deze brieven zijn alfabetisch gerang-
schikt A-Z.] 

 
137 Ontvangen brieven, briefkaarten, telexberichten, kladden en 

doorslagen van verzonden brieven en verzonden brieven retour 
ontvangen alfabetisch gerangschikt A-Z, 1984-1985 en z.d. 

 
138 Ontvangen brieven en briefkaarten, kladden voor en kopie-

en/doorslagen van verzonden brieven met bijlagen alfabetisch ge-
rangschikt A-M, 1972-1976 en z.d. 

 
139  Ontvangen brieven en briefkaarten met bijlagen, kladden voor en 

kopieën/doorslagen van verzonden brieven met bijlagen alfabe-
tisch gerangschikt N-Z, 1975-1976 en z.d. 

 
140 Ontvangen brieven en briefkaarten met bijlagen, kladden voor en 

kopieë/doorslagen van verzonden brieven alfabetisch gerang-
schikt A-Z, 1976-1980 en z.d. 

 Contracten met uitgevers, 1976-1980. 
 
141-142  (Kopieën van) ontvangen brieven, briefkaarten met bijlagen en 

telexberichten en doorslagen van verzonden brieven alfabetisch 
gerangschikt A-Z, 1983-1988 en z.d. 

 [NB: In elke omslag zijn de stukken van A-Z gerangschikt.] 
 2 omslagen 
 
143 Ontvangen brieven, briefkaarten, e-mailberichten, overlijdensbe-

richten en verslagen, voordrachten en pleitnotities van De Gaay 
Fortman en losse stukken, 2000-2009 en z.d. 

 
144 Stukken betreffende (Universiteit van) Zambia, 1967-1970. 
 Losse stukken, 1989-2008 en z.d. 
 Stukken betreffende benoeming De Gaay Fortman tot hoogleraar 

Politieke economie van de rechten van de mens, 2000-2001. 
 
145 Stukken betreffende voorstel van De Gaay Fortman tot wijziging 

van de Rijkswet tot invoering van de rechtsmiddelen van cassa-
tie, cassatie in het belang der wet en herziening in het militair 
strafprocesrecht, 1972-1977 en z.d. 

 
146 Stukken betreffende Zambia, het Afrika Instituut, de VU en 

(ontwikkelings)samenwerking, 1968-1970 en z.d. 
 Stukken betreffende defensie, verkiezingen 1971 en het progres-

sief kabinet, 1969-1971 en z.d. 
 
147 Stukken betreffende de PPR, 1976-1985 en z.d. 
 
148 Kamervragen en bijdragen van De Gaay Fortman aan (interpella-

tie)debatten, z.d. 
 Stukken betreffende PPR Tweede Kamerfractie, z.d. 
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149 Stukken betreffende PPR, Europese radicalen, internationale en 
Europese partijpolitiek, 1972-1976 en z.d. 

 
150 Stukken betreffende Eerst Kamerfractie, kerngroep en partijbe-

stuur PPR, 1976-1981 en z.d. 
 
151 Stukken betreffende de NAVO, 1974 en z.d. 
 Stukken betreffende partijbestuur PPR, CPN, PSP en Groen 

Links, PPR Tilburg, ontvangen brieven en briefkaarten, kopieën 
van verzonden brieven van De Gaay Fortman en derden en losse 
stukken betreffende de PPR, 1985-1990 en z.d. 

 
152-153  Stukken betreffende PPR-congressen, partijbestuur, Tweede Ka-

merfractie, de groep Raads-en Statenwerk, landelijke kerngroep, 
PPR-Latijns-Amerikagroep, val kabinet en verkiezingcampagne, 
typoscripten van vraaggesprekken De Gaay Fortman en derden, 
1976-1977 en z.d. 

 2 omslagen 
 
154 Stukken betreffende PPR Tweede Kamerfractie, 1976-1977 en 

z.d. 
 
155 Stukken betreffende de monarchie, 1973-1992 en z.d. 
 
156 Stukken betreffende werkgroep Kuinre, gemeentelijke herinde-

ling Waddenzee, het dorp Beulake en de verenigingen De Zeil-
punter en De Zandhoop, 1975-1989 en z.d. 

 
157 Stukken betreffende landelijke politiek en verkiezingen, 1972-

1987 en z.d. 
 
158 Stukken betreffende de Prins Claus Chair, 1999-2011. 
 
159 Schriften, 1966-1997. 
 18 delen 
  159 1966-1967 168 1992-1993 
  160 1982  169 1992-1993 
  161 1984  170 1993-1994 
  162 1984  171 1994 
  163 1984  172 1994-1995 
  164 1985-1986 173 1995 
  165 1986  174 1995-1996 
  166 1987  175 1995-1996 
  167 1990-1992 176 1996-1997 
  
177 Losse stukken aangetroffen bij schriften, 1985-1995 en z.d. 
 
178 Brieven verzonden aan De Gaay Fortman betreffende Zambia, 

1968-2008 en z.d. 
 Doorslag van brief verzonden door J.G. Phiri aan Kenneth D. 

Kaunda met bijlage ‘Gratitude: aid for Zambia’, 1969-1970. 
 Brieven van derden betreffende de radio commission en de Re-

formed Church in Zambia, z.d. 
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179 Brieven, briefkaart en telegram verzonden door G. Puchinger aan 

De Gaay Fortman, 1970-1971. 
 
180 Correspondentie van Bas en Ina De Gaay Fortman, brieven en 

briefkaarten ontvangen van familieleden en derden, 1967-1972 
en z.d. 

 
181 Brieven en briefkaarten verzonden door familieleden en derden 

aan de kinderen van Bas en Ina De Gaay Fortman, 1967-1969 en 
z.d. 

 Tekeningen van Betteke [en Marry], z.d. 
 
182 Doopakte, rapportboeken van ’s-Gravenhaagsch Christelijk 

Gymnasium Sorghvliet en het Instituut Schreuder, 1937-1956. 
 Verklaring van Instituut Schreuder betreffende De Gaay Fort-

man, 1946. 
 
183 Foto’s, 1937-1996 en z.d. 
 
184 Briefkaarten verzonden naar familie en ontvangen door De Gaay 

Fortman van familieleden, 1938-1994 en z.d. 
 
185 Correspondentie van De Gaay Fortman en Ina met ouders en 

grootouders, 1947-1995 en z.d. 
 Brieven en briefkaarten van De Gaay Fortman verzonden aan 

Ina, 1958-1959. 
 Rondzendbrief van Chimwemwe 10 april 1989, 1989. 
 Brieven en briefkaarten van Betteke, Chimwemwe en Vanessa 

De Gaay Fortman verzonden aan grootouders, 1994-1996. 
 
186 Brieven, briefkaarten en telegrammen ontvangen door De Gaay 

Fortman en W.F. de Gaay Fortman van vrienden en bekenden, 
doorslagen en typoscripten van verzonden rondzendbrieven, 
1950-1995 en z.d. 

 Lijsten van gegadigden voor rondzendbrieven, 1968-1969. 
 Correspondentie van M.T.H. De Gaay-Fortman-Woltjer met 

NRC Handelsblad betreffende rouwadvertentie Pieter Leonard 
Gaius De Gaay Fortman, 1973. 

 
187 Sinterklaasgedichten, 1984-1990 en z.d. 
 
188 Stukken betreffende de universiteit van Zambia, Zambiaanse 

politiek en economie en ‘Conference on the teaching of econo-
mics in Afrika’, 1968-1969 en z.d. 

 Engelstalige curriculum vitae van De Gaay Fortman, z.d. 
 
189 Stukken betreffende religie, 1971-1976 en z.d. 
 Stukken betreffende de kerk in Brazilië, 1975 en z.d. 
 Kladden voor voordracht pauzebijeenkomst Kloosterkerk 3 fe-

bruari 1977 met programma, 1977. 
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190 Inaugurele rede ISS Rural Development in an Age of Survival, 
1972. 

 Verslag reis Portugal, Angola, Mozambique en Zambia, 1974. 
 Typoscripten van colleges gegeven voor ISS in Sao Paolo, 1975. 
 Verklaring betreffende aftreden Pier van Gorkum, 1975. 
 Typoscripten van boekbesprekingen, vraaggesprekken, artikelen, 

ingezonden brieven, bijdragen aan symposia en verklaringen van 
de PPR, 1959-1998 en z.d. 

 
191 Notulen van vergaderingen van de sektie evangelisatie van het 

deputaatschap gemeenteopbouw van de GKN met kladden, 1983-
1987. 

 Werkverslag deputaatschap seizoen 1984-1985, 1985. 
 Brief van H. Wesseling aan De Gaay Fortman betreffende be-

spreking Alles is politiek, maar politiek is niet alles, 1986. 
 
192 Stukken betreffende commissie-vergaderingen van de Wereld-

raad van Kerken en conferentie te Evian, Unit III voor gerechtig-
heid, vrede en schepping, de WARC en Malawi, 1990-1992 en 
z.d. 

 
193 Stukken betreffende christelijke politiek en het Evangelisch Poli-

tiek Beraad, 1970-1977 en z.d. 
 Ontvangen uitnodigingen van de NOS voor radiodiscussie betref-

fende Kosmokomplot '71en de VGSA voor bijdrage aan lustrum-
boek, 1971-1977. 

 
194 Stukken betreffende het Gereformeerd Vredesberaad, 1971-1976. 
 Discussiestuk IKV ‘Vrede door recht. Het oorlogsvraagstuk, 

bezien vanuit het spanningsveld othodoxie-orthopraxie’, 1974. 
 
195 Typoscripten en doorslagen van artikelen, lezingen en bijdragen 

van De Gaay Fortman betreffende Zambiaanse mijnnationalisa-
tie, de VN, apartheid, Nederland als koloniale mogendheid, Bra-
ziliaanse economie, buitenlandpolitiek PPR, regeerakkoord-
Steenkamp, syllabus ‘Welvaart en welzijn, ‘Inflatie en over-
heidsbeleid’, economische politiek, ‘Oorlog, politiek en leger’, 
The Teaching of Micro-Economics’, 1965-1975 en z.d. 

 Liturgie jeugddienst nieuwe badkapel Scheveningen 18 novem-
ber 1979, 1979. 

 Typoscripte ‘Inkomensfluctuaties’ van De Gaay Fortman, z.d. 
 
196 Stukken betreffende de drie van Breda en W.F. de Gaay Fortman, 

1972. 
 
197 Stukken betreffende preekconsent voor bijzondere kerkdiensten, 

1982-1990 en z.d. 
 Ontvangen brieven betreffende evaluatie voor ICCO, 1989. 
 Stukken betreffende spreekbeurten, openbare optredens, reunie 

Christelijk Gymnasium, publicaties, waarnemingen in buitenland, 
golfwedstrijden, SGS cricketclub, kerkdiensten, brainstormses-
sies Groenlinks, Stichting Kamper Kogge, bijdragen aan Cen-
traal Weekblad, evangelisatiecommissie, studiedagen, Holland 
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World Youth, routebeschrijvingen naar woning De Gaay Fort-
man, Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika, OS, 1989 -1996 en 
z.d. 

 
198 Oprichtingsacte, vergaderstukken en jaarrekeningen van de stich-

ting A.N.I.T.A., 1980-1996 en z.d. 
 Stukken betreffende Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en 

Arubaanse Zaken, 1990. 
 
199 Stukken betreffende de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- 

en Veiligheidsdiensten, 1972-1975. 
 
200 Stukken betreffende kustwacht Schiermonnikoog en redactie 

Waterkampioen, 1987 en z.d. 
 Stukken betreffende het Koninklijk Huis, 1994-2000. 
 
201 Stukken betreffende Malawi en Novib-projecten, 1978-1994 en 

z.d. 
 
202 Stukken betreffende stichting Musiro, publicaties en symposium 

ICA 1988, 1987-1990 en z.d. 
 Stukken betreffende moraal: Die Wiederentdeckung der Ethik als 

Herz der Kultur, z.d. 
 
203 Stukken betreffende overstap De Gaay Fortman van ARP naar 

PPR en Tweede Kamerverkiezingen 1971 en 1973, 1970-1971 en 
z.d. 

 Stukken betreffende Ermelo 2000 en samenstelling verkiezings-
bulletin, 1971 en z.d. 

 Stukken betreffende PPR NW-Veluwe en Tweede Kamerverkie-
zingen 1972, 1972-1973 en z.d. 

 
204 Uitnodigingen voor spreekbeurten, gebedsdiensten en symposia, 

1978-1980 en z.d. 
 Stukken betreffende artikelen van De Gaay Fortman in Open 

Deur/Goede Tijding en De Gereformeerde Vrouw, 1979-1980. 
 
205 Stukken betreffende Tweede Kamerverkiezingen 1972 en actie-

centrum PPR Den Bosch, 1971 -1973 en z.d. 
 Stukken betreffende buitengewoon hoogleraarschap ISS en inau-

gurele rede, 1972. 
 
206 Typoscript ‘Portugal’ uitgegeven door PPR-partijbestuur, 1975. 
 Stukken betreffende democratische rechtsorde, 1978-1979 en z.d. 
 
207 Stukken betreffende spreekbeurten, openbare optredens, (interna-

tionale) conferenties, vraaggesprekken en bijdragen aan periodie-
ken en cahiers, 1974-1978. 

 Stukken betreffende vredesweek Christelijke Scholengemeen-
schap De Populier Den Haag, 1978 en z.d. 

 
208 Stukken betreffende Cambridge European Seminar, Jesus Colle-

ge, 1961. 



 19 

 Stukken betreffende Murry College te Sialkot, zending, het plan 
Steenwinkel en 1%-actie, 1961-1965 en z.d. 

 Typoscript van ‘Oorlog, politiek en leger’ van De Gaay Fortman, 
1966. 

 Typoscript ‘Voorstel tot uitbreiding van de economische afdeling 
der Juridische Faculteit’ van T.P. van der Kooy met kladden, 
1966. 

 Typoscript van ‘The economic competition act. A confrontation 
of the economic rule of effectiveness with the rule of justice’ van 
De Gaay Fortman, z.d. 

 
209 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten, overlijdensberich-

ten, telegrammen en doorslagen van verzonden brieven alfabe-
tisch gerangschikt A-Z, 1978-1981 en z.d. 

 
210 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten, overlijdensberich-

ten, telexberichten, kopieën van brieven verzonden en ontvangen 
door derden, kopieën en doorslagen van verzonden brieven, 
(kladden voor) sinterklaasgedichten  alfabetisch gerangschikt A-
Z, 1985-1986 en z.d. 

 
211 Ontvangen brieven, telexen, telegrammen, faxberichten, overlij-

densberichten, kladden voor en kopieën van verzonden brieven, 
kopieën van brieven verzonden en ontvangen door derden alfabe-
tisch gerangschikt A-Z, 1988-1990 en z.d. 

 Briefkaart van De Gaay Fortman en Ina aan fam. De Gaay Fort-
man-Woltjer d.d. 8 februari 1989, 1989. 

 
212 Stukken betreffende Eerste- en Tweede Kamerfracties en kamer-

commissies PPR, 1972-1973. 
 
213-220 Agenda’s en notulen van PPR-fractievergaderingen, 1972-1974, 

1976-1979, 1981. 
 8 omslagen 
  213 1972  217 1977 
  214 1973  218 1978 
  215 1974  219 1979 
  216 1976  220 1981 
  
221 Adressenlijst, discussie- en vergaderstukken Grote Fraktie PPR, 

1971-1972 en z.d. 
 
222 Typoscript ‘Bijvoegsel Nederlandse Staatscourant nr. 89’ met 

Statuten Vereniging Politieke Partij Radikalen, 1969. 
 Typoscript rede van Wouter van Dam voor landelijk PPR-

congres d.d. 2 juni 1973, 1973. 
 Stukken betreffende partijprogram PPR, 1973 en z.d. 
 Typoscript ‘Het belang van een doorzichtige partijstruktuur’, 

[1973]. 
 Doorslag  ‘Visiestuk P.P.R. (alg.inleiding)’, z.d. 
 Overzicht van gegevens betreffende actiecentra PPR, z.d. 
 1 omslag 
223 Stukken betreffende PPR-voorjaarscongres 31 mei 1975, 1975. 
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224 Agenda’s en notulen vergaderingen partijbestuur PPR en stukken 

betreffende de PPR, 1974-1975 en z.d. 
 
225 Stukken betreffende PPR-Tweede Kamerfractie, 1974-1975. 
 
226 Stukken betreffende de PVP en schaduwkabinet-Den Uyl, 1970-

1971. 
 
227 Stukken betreffende miljoenennota 1972 en algemene beschou-

wingen 1971, 1971. 
 
228 Ontvangen brieven met bijlagen, ontvangen telegrammen, door-

slagen van verzonden brieven en afschriften van verzonden tele-
grammen van leden van de PPR-Tweede Kamerfractie en de 
Groep Aarden betreffende buitenlandse zaken,1968-1973. 

 
229 Stukken betreffende opvang Surinamers in Nederland en de 

Stichting Welsuria, 1969-1972. 
 Stukken betreffende betrekkingen met Suriname en de Neder-

landse Antillen, 1971-1973 en z.d. 
 
230 Stukken betreffende tuchtzaak Hans Dona en Wim Schul en 

PPR-motie betreffende militair tuchtrecht, 1971. 
 
231 Stukken betreffende Tweede Kamerverkiezingen en kabinets-

formatie 1971, 1971. 
 
232 Stukken betreffende (evaluatie van) Tweede Kamerverkiezingen 

1989 en Tweede Kamerfractie Groen Links, 1989-1990 en z.d. 
 Agenda’s en notulen vergaderingen partijraad GroenLinks, 1989. 
 
233 Stukken betreffende beschikking in de zaak Geurt Busser, Schok-

land, Kuinre en inpoldering Zuiderzee, 1982-1991 en z.d. 
 
234 Curricula vitae en stukken betreffende sollicitaties De Gaay 

Fortman bij de Wereldraad van Kerken, UNU/WIDER, ISS, 
Amnesty International, 1982-1994 en z.d. 

 Biografische schetsen voor Who’s Who in the World en Wie is 
Wie in Nederland, 1994 en z.d. 

 
235 Stukken betreffende het ISS, 1974-1990 en z.d. 
 
236-244  Schriften met aantekeningen, 1990-1999 en z.d. 
 9 delen en 1 omslag 
 [NB: De stukken in inv.nr. 245 zijn uit de ringbandmap gehaald 

en omgepakt in een omslag.] 
  236 1990  241 1992 
  237 1991  242 1997-1998 
  238 1991  243 1998 
  239 1991  244 1999 
  240 1992  245 zonder datum 
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246 Stukken betreffende de zevende assemblee van de WCC te Can-
berra, 1988-1991. 

 Typoscripten van ‘De wereldraad van kerken en de mensenrech-
ten’ met kladden, z.d. 

 
247 Stukken betreffende instelling Commissie Ontwikkelingseducatie 

Jeugdbeleid, de programmacommissie, benoeming De Gaay 
Fortman tot voorzitter, Holland World Youth en Canada World 
Youth, 1990. 

 [NB: De naam van de commissie is later gewijzigd in: ‘Commis-
sie Mondiale Aktiviteiten Jeugdbeleid’ (zie inv.nr. 248).] 

 
248 Stukken betreffende de commissie Mondiale Aktiviteiten Jeugd-

beleid, het ministerie van WVC en Holland World Youth, 1990-
1991. 

 
249 Ontvangen brieven betreffende Theory of competition policy, 

1968-1970 . 
 
250 Stukken betreffende de Binnenhof Cricket (and Golf) Club, de 

Drienerlose Hockey Club, de Still Going Strong Cricket Club, 
1978-1989 en z.d. 

 
251 (Kopieën van) ontvangen brieven, referenties en telegrammen 

betreffende aanstelling als lector aan de Universiteit van Zambia, 
1964-1967. 

 Stukken betreffende indiensttreding VU, jaaropgaaf 1967 en 
vestigingsvergunning gemeente Ermelo, 1965-1967 en z.d 

 Stukken betreffende salaris en opgebouwd pensioen tijdens ver-
blijf in Zambia, 1967-1970. 

 Een brief d.d. 17 september 1968 van ‘Jos’ [de Vries], 1968. 
 
252 Foto’s, 2004 en z.d. 
 
253 Bewijs van lidmaatschap Nederlandse Christelijke Bond van 

Overheidspersoneel, 1965. 
 Stukken betreffende eervol ontslag VU, aanstelling en werk in 

Zambia, 1967-1971 en z.d. 
 Stukken betreffende curriculum vitae, publicaties, landmacht, 

1968-1975 en z.d. 
 Stukken betreffende vacature- Van der Kooy en de Faculteit So-

ciale Wetenschappen UvA, 1970-1971 en z.d. 
 Afschriften centraal stembureau betreffende benoeming tot lid 

Tweede Kamer, 1971-1972. 
 Stukken betreffende ISS, 1971-1977 en z.d. 
 
254 Vergaderstukken met bijlagen van bestuur Stichting Nationaal 

Erfgoed ‘Hotel de Wereld’, 2000-2003. 
 
255 Kopij van hoofdstukken en recensies van Nieuwe Vooruitgang, 

1983 en z.d. 
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256 Stukken betreffende gemeenten en ontwikkelingshulp en project-
beleid NOVIB, 1980-1982 en z.d. 

 
257 Stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking, 1989-1990 en 

z.d. 
 
258 Ontvangen felicitatiebrieven en doorslag van verzonden brief 

betreffende promotie in de Economische wetenschappen, 1966-
1967. 

 Discussienota’s en verslagen van De Gaay Fortman en derden 
betreffende de kerk in Zambia en onderwijs aan de Universiteit 
van Zambia, 1969 en z.d. 

 
259 Publicaties, voordrachten, columns, bijdragen aan conferenties en 

publicaties, 1975-2002 en z.d. 
 
260 Verslagen politiek beraad Raad van Kerken, notulen en verslagen 

van de sektie evangelisatie van het deputaatschap Gemeenteop-
bouw en de generale deputaten voor de zending, het diakonaat en 
de evangelisatie, 1979-1981. 

 Basisverklaring voor het evangelisatorisch jaar ’82, 1981. 
 
261 Doorslagen en typoscripten van hoofdstuk Nieuwe Vooruitgang 

en kladden betreffende politieke vraagstukken en economische 
groei, 1981 en z.d. 

 
262 Ontvangen brieven, 1964-1970. 
 Stukken betreffende IAAE, 1970. 
 
263 Stukken betreffende Stuurgroep Ontwikkelingssamenwerking 

Noordwijk-Boven Volta, 1977-1978. 
 
264 Stukken betreffende eredoctoraat Enrique V. Isglesias, instelling 

van de Prins Claus-leerstoel, het ISS en ELA, 1988-2003 en z.d. 
 
265 Stukken betreffende OHCHR, mensenrechten in Malawi en Ko-

sovo, de Second Wolfsberg Humanitarian Forum en Norwegian 
Church Aid, 2001-2003 en z.d. 

 
266 Stukken betreffende uitgave en presentatie van De politieke pen-

dule. Pleidooi voor een nieuwe toekomst, 1986-1987. 
 
267 (Kopieën van) stukken betreffende ontmanteling noodspoorbrug 

te Deventer, 1963-1982 en z.d. 
 
268 Stukken betreffende Scouting Nederland en de Stichting Wereld 

Jamboree, 1993-1998. 
 
269 Typoscript ‘The Economic Competition Act. A Confrontation  of 

the Economic Rule of Effectiveness with the Rule of Justice’ van 
De Gaay Fortman, [1962]. 

 Schriftlezingen, voordrachten, bijdragen aan symposia en work-
shops, 1991- 1999 en z.d. 



 23 

 
270-277  Schriften met aantekeningen, 1999-2003. 
 8 delen 
  270 26 april - 10 oktober 1999 
  271 13 oktober 1999- 3 mei 2000 
  272 9 februari - 3 mei 2000 
  273 24 oktober 2000 - 28 februari 2001 
  274 9 maart - 6 september 2001 
  275 7 september 2001 - 29 januari 2002 
  276 31 januari 2002 - 9 juli 2002 
  277 7 augustus 2002 - 10 juni 2003 
 
278 Stukken betreffende From warfare to welfare:human security in 

a southern African context van M. Muller en De Gaay Fortman, 
z.d. 

 
279 Stukken betreffende redactie en uitgave van Problemen van wet-

geving, 1979-1981 en z.d. 
 
280 Stukken betreffende Centraal Weekblad en rubriek ‘Signalen’, 

1990 en z.d. 
 
281 Stukken betreffende werkcollege Staathuishoudkunde VU, stu-

dieconferentie C.N.V. 1959-1967. 
 Typoscript van reisverslag van De Gaay Fortman ‘Grens D.D.R.-

Tsjechoslowakije’, 7-12-1966, 1966. 
 Redes van De Gaay Fortman betreffende begroting Justitie en de 

Algemene Politieke Beschouwingen van 1976, 1971-1976. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1972-1987. 
 Folders ‘Gratis openbaar vervoer’ en ‘Energie voor morgen’ van 

de PPR, z.d. 
 Kladden betreffende de Nederlandse politiek, z.d. 
 
282 Ontvangen brieven, briefkaarten en afdrukken van e-

mailberichten met bijlagen, kladden voor brieven, curricula vitae, 
aanbevelingsbrieven, voordrachten, verslagen vraaggesprekken 
en conferenties, enquêtes, stukken betreffende universitaire pro-
moties, ISS- en eigen publicaties, AMREF, Nederlands Afrikabe-
leid/commissie Afrika, kwestie Van der Horst, 1998-2009 en z.d. 

 
283 Stukken betreffende de Lockheed-affaire, 1976. 
 
284 Ontvangen uitnodigingen betreffende toetreding tot commissies 

en comités, deelname aan televisieprogramma’s, stukken betref-
fende spreekbeurten, schaaktournooien, hockeywedstrijden, 
kerkdiensten, werkgroepen, referaten en diverse bijeenkomsten 
en cursussen en bijdragen aan publicaties, 1978-1986 en z.d. 

 
285 Stukken betreffende vraaggesprekken en publicaties De Gaay 

Fortman, 1980-1992 en z.d. 
 
286 Stukken betreffende (de hereniging van) Duitsland en herdenking 

Tweede Wereldoorlog, 1995-1997 en z.d. 
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287 Stukken betreffende PPR-fractie en kabinet Den Uyl, 1973-1977 

en z.d. 
 
288 Stukken betreffende Provinciale Statenverkiezingen, 1974 en z.d. 
 
289 ‘Evalutatie-rapport oorzaken en gevolgen verkiezingsuitslag voor 

de Politieke Partij Radikalen’ d.d. 20 juni 1977 en verslag frac-
tieoverleg d.d. 25 juni 1977, 1977. 

 Stukken betreffende verkiezingen Provinciale Staten 1978, 1978 
en z.d. 

 
299 Stukken PPR Tweede Kamerfractie, campagne Tweede Kamer-

verkiezingen 1977 en lijsttrekkerschap De Gaay Fortman, 1975-
1977. 

 
300 Stukken betreffende Tweede Kamerverkiezingen 1981, 1980-

1981. 
 
301 Stukken betreffende campagne, Tweede Kamerverkiezingen en 

de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen 1972, 1972 
en z.d. 

 
302 Verslagen van vraaggesprekken, 1975-1979 en z.d. 
 
303 Stukken betreffende buitenparlementaire actie en burgerlijke 

ongehoorzaamheid, recht en democratie, bezetting Bloemhoven-
kliniek, 1976 en z.d. 

 Stukken betreffende vaste Commissie voor Justitie en verslag 
vraaggesprek met W.F. De Gaay Fortman over afscheidscollege 
VU, 1979.  

 
304 (Verkiezings)affiches, z.d. 
 
305 Stukken betreffende (universiteit van) Zambia, 1968-1985 en z.d. 
 
306 Doorslag van ‘Indrukken uit Zambia’s Oostprovincie’, 1968. 
 Ontvangen brieven, kladden voor en doorslagen van artikelen-

reeks ‘Brief uit Zambia’ voor Het Vrije Volk, 1969-1970 en z.d. 
 Accreditatie De Gaay Fortman als persvertegenwoordiger van de 

‘Uniting Assembly’ van de WARC en de International Congre-
gational Council, 1970. 

 Stukken betreffende het Cabora Bassa-project, z.d. 
 
307 Publicaties, verslagen van en bijdragen aan conferenties van de 

Gaay Fortman en derden betreffende mensenrechten, 1984-1988 
en z.d. 

 
308 Stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 

Ontwikkelingssamenwerking van de Beleidsraad voor Zending 
en Werelddiaconaat GKN, de Stichting Ikvos en de WCC, 1971-
1976 en z.d.  
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309 Ontvangen brieven en briefkaarten, foto’s van demonstraties bij 
de Bloemhovenkliniek en stukken betreffende abortuswetgeving 
en de PPR-fractie, 1971-1976 en z.d. 

 
310 Verslagen van overleg tussen Nederland, de Nederlandse Antil-

len en de Eilanden van de Nederlandse Antillen en verslag vaste 
commissie Antilliaanse Zaken, 1981-1983. 

 
311 Stukken betreffende zuidelijk Afrika, 1974 en z.d. 
 
312 Stukken betreffende ISS en referenties derden, 1972. 
 
313 Ontvangen brieven met bijlagen en doorslagen van verzonden 

brieven betreffende de PPR, 1969-1971 en z.d. 
 
314 Stukken betreffende Malawi en nationaal referendum 1993, 

1992-1994. 
 
315 Stukken betreffende rechterlijke macht, ethiek en politiek, 1974-

1978 en z.d. 
 Stukken betreffende vaste commissie voor de inlichtingen-en 

veiligheidsdiensten, weekblad Elsevier en de zaak Van der Lek, 
1976. 

 Kopie van ‘Notitie beroepsprocedure ondernemingsradenwets-
ontwerp’, z.d. 

 
316 Stukken betreffende Europese verkiezingen 1979, de PPR in 

Europa en de Europese ecologische beweging/Ecoropa, 1977-
1979 en z.d. 

 
 
317 Ontvangen brieven en faxberichten betreffende en drukproeven 

en verslagen van vraaggesprekken met De Gaay Fortman, 1988-
1998 en z.d. 

 
318 Stukken betreffende het HKI, 1996-1998. 
 
319 Ontvangen brieven met bijlagen, ontvangen briefkaarten, e-

mailberichten en facturen, (afdrukken van) verzonden brieven, 
faxberichten en e-mailberichten van Ina en Bas De Gaay Fort-
man, 1997-1999 en z.d. 

 
320 Stukken betreffende Wereldzendingsconferentie van de Neder-

landse Zendingsraad en congres KIT ‘Onze blijvende opdracht’ 
1996-1997. 

 
321 Stukken betreffende het HKI, 1998. 
 Ontvangen brieven met bijlagen, auteursovereenkomsten, faxbe-

richten, overlijdensberichten en afdrukken van ontvangen e-
mailberichten, 1998-1999 en z.d. 

 [NB: Bevat ook correspondentie per fax tussen Ina en Bas de 
Gaay Fortman.] 
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322 Ontvangen brieven met bijlagen, ontvangen briefkaarten en over-
lijdensberichten, afdrukken van ontvangen en verzonden e-
mailberichten, ontvangen en verzonden faxberichten, afschriften 
van verzonden brieven, 2000 en z.d. 

 [NB: Bevat ook correspondentie per fax tussen Ina en Bas de 
Gaay Fortman en correspondentie per e-mail tussen Ina de Gaay 
Fortman en familieleden.] 

 
323 Ontvangen brieven en briefkaarten, afdrukken van ontvangen en 

verzonden e-mailberichten, afschriften van verzonden brieven en 
sinterklaasgedichten, 2001-2002 en z.d. 

 
324 Mededelingen voor de pers betreffende bezoeken parlementaire 

delegaties en kamercommissies aan Tanzania, Soeden en Egypte, 
Griekenland, Roemenië en Londen, 1979. 

 Stukken betreffende De kunst van het ivoor draaien, 1981 en z.d. 
 
325-327  Schriften met kladden, 1971-1972 en z.d. 
 3 delen 
 
328 Stukken betreffende Microeconomic Theory and the Economic 

Order, A New Textbook of Micro-Economics, (her)druk Theory of 
Competiton Policy en Naar een nieuwe economische orde, 1966-
1974 en z.d. 

 Typoscript ‘Conference on the teaching of economics in Africa. 
University College, Dar es Salaam. Key paper 4.1 Note on the 
Teaching of Microeconomics’, 1969. 

 
329 Stukken betreffende PPR-Eerste en Tweede Kamerfracties, 

commissies, congressen, actiecentra, PPR afdeling Amsterdam 
en voordrachten van De Gaay Fortman, 1971-1986 en z.d. 

 
330 Losse stukken, 1961-1995. 
 
331 Losse stukken, 1996-2007. 
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De nummers zijn doosnummers 
 
De dozen 68-71 en 73-81 zijn nog niet beschreven. 
 
72 Typoscript ‘Meeting at Burg Gutenfels, Kaub-am-Rhein 31st 

May - 3rd June 1962’, 1962.  
  
 Ontvangen (rondzend)brieven, foto’s, afdrukken van verzonden 

en ontvangen e-mailberichten, ‘Resumen de curriculum vitae’, 
publicatielijst 2014, voordrachten, (kopieën uit) drukwerk, kran-
tenknipsels, powerpoint presentatie betreffende spreken in het 
openbaar en losse stukken, 2007-2015 en z.d. 

   
 (Kopieën van) drukwerk (waaronder interviews met De Gaay 

Fortman), stukken betreffende colleges, familiedag 2014, voor-
drachten, ontvangen brieven, briefkaarten, e-mailberichten en 
overlijdensberichten, ‘abstracts’ van publicaties, kopieën van 
drukwerk betreffende de naam ‘De Gaaij/y Fortman’, stukken be-
treffende Faculteit Geesteswetenschappen UU, ‘publishing 
agreement’ John Hopkins University Press, ‘Resumen de curri-
culum vitae’, verslag ‘Een land een samenleving d.d. 4 nov. 2010 
en losse stukken, 2010-2015 en z.d. 

 5 omslagen 
  
82 Typoscripten en aantekeningen t.b.v. radioredes, stukken betref-

fende kerk-en vredesdiensten, ontvangen brieven, briefkaarten, e-
mailberichten en overlijdensberichten, brieven verzonden en ont-
vangen door derden, stukken betreffende HKI, vredesweken en 
de familienaam De Gaay Fortman, (kopieën uit) divers drukwerk 
en losse stukken, 1972-2014 en z.d. 

 
 Stukken betreffende promoties en scripties anderen, publicaties, 

artikelen en voordrachten De Gaay Fortman, kopieën van druk-
werk betreffende de naam ‘De Gaaij/y Fortman’, reis naar 
PPSUC, HOVO-cursus ‘Naar een vernieuwde ontwikkelingssa-
menwerking’, ontvangen brieven en briefkaarten, afdrukken van 
ontvangen en verzonden e-mailberichten, losse stukken, 2008-
2014 en z.d. 

 
 Stukken betreffende kerkdiensten, seminars, promoties, promo-

tiereglementen, Master’s Degree anderen, naamlijst hoogleraren 
t.b.v. mailings, afdrukken van verzonden en ontvangen e-
mailberichten, opzetten voor verzonden brieven, ontvangen 
briefkarten, artikelen, verslagen en voordrachten, powerpoint 
presentatie ‘Rights, realities and realisation’ (UU), uitdraaien van 
websites, krantenknipsels en losse stukken, 2011-2013 en z.d. 

 3 omslagen 
 
83 Ontvangen brief- en rouwkaarten, afscheidsvieringen, orden van 

dienst, krantenartikelen en knipsels (meditaties), preken van an-
deren en divers drukwerk met kladden van De Gaay Fortman, 
1989-1993 en z.d. 
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 (Retour-) ontvangen brieven, afschriften van verzonden brieven, 
afschriften van ontvangen e-mailberichten, powerpoint presenta-
tie ‘Constructieve kritiek, methodologie en strategie’, voordrach-
ten, liturgieën en schriftlezingen, stukken betreffende master op-
leiding ‘Human Rights and Democratisation’, publicaties en 
promovendi, NWO-themadag (2002), verslagen van vraagge-
sprekken, krantenartikelen, divers drukwerk, kladden en losse 
stukken, 1969-2016 en z.d. 

 
 Handgemaakte ‘De bijbel van Bas. De vijf ware geboden. De 

weg naar het licht @ door Bas de Gaay Fortman’ met losinlig-
gende sinterklaasgedichten, z.d.  

 [N.B.: Deze ‘bijbel’ is gemaakt van karton en papier en in-
gebonden met touw.] 

 2 omslagen en 1 deel 
 
84 Ontvangen brieven (met bijlagen) en briefkaarten, afdrukken van 

ontvangen en verzonden e-mailberichten, artikelen en persberich-
ten van De Gaay Fortman, publicatielijst (incompleet), drukproef 
van Doe het! Paulus' testament van burgerlijke waarden (Woord 
op zondag reeks), stukken betreffende promoties, Engelstalige 
curriculum vitae, nieuwsbrieven, verslagen van bijeenkomsten, 
contract met uitgeverij Kluwer (incompleet), afschriften artikelen 
(internetpagina’s), stukken betreffende schaaktournooien, verga-
derstukken bestuur ‘Een Land Een Samenleving’, (kopieën van) 
krantenknipsels en losse stukken, 1970-2012 en z.d. 

   
 Ontvangen brieven, brief- en rouwkaarten, afschriften van ver-

zonden brieven, afschriften van ontvangen en verzonden e-mail-
berichten, stukken betreffende levensloop en publicaties De Gaay 
Fortman en promoties, uitnodigingen lustrumbijeenkomsten, ont-
vangen nieuwsbrieven, naamlijsten t.b.v. mailing oud-hooglera-
ren maaltijden, (kopieën van) drukwerk, afschriften van digitale 
publicaties, krantenknipsels en losse stukken, 2004-2012 en z.d. 

  
 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten, conceptbrieven 

verzonden door anderen, persberichten, artikelen van De Gaay 
Fortman, afdrukken van verzonden en ontvangen e-mailbe-
richten, overlijdensberichten en liturgiën begrafenis- en herden-
kingsdiensten, stukken betreffende levensloop en publicaties De 
Gaay Fortman, liturgiën kerkdiensten, drukwerk van ISS, promo-
ties, sinterklaasgedichten, schaak-en hockeywedstrijden, divers 
drukwerk, krantenknipsels en losse stukken, 2008-2012 en z.d. 

 3 omslagen 
 
85 Stukken betreffende stage bij N.V. Maatschappij tot Exploitatie 

der Vereenigde Oliefabrieken te Zwijndrecht, Europoortproject 
en Europoortcommissie, de PvdA en studententijd, 1958-1960 en 
z.d.  

 1 omslag 
 
 Ontvangen brieven en uitnodigingen, afschriften van verzonden 

brieven, afdrukken van verzonden en ontvangen e-mailberichten, 
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verslagen van onderzoek met kladden, ‘publishing agreement’ 
John Hopkins University, vergaderstukken Raad voor de Journa-
listiek, samenvatting ‘Between Principles and Practice: Grotius’ 
Commitment to Religious Peace in a Contemporary Context’, 
stukken betreffende HOVO-cursus ‘Naar een vernieuwde ont-
wikkelingssamenwerking’, biografische gegevens, kopieën uit 
drukwerk, krantenknipsels, schrift met aantekeningen en losse 
stukken,1998-2014 en z.d. 

 1 omslag 
 
 Stukken betreffende geslachtsnaam De Gaaij/y Fortman, wijzi-

gingen in geboorteakten voorouders en drukproef van Genealo-
gie De Gaay Fortman, 2004-2014 en z.d. 

 1 omslag 
 
86 Ontvangen brieven en briefkaarten, afdrukken van verzonden en 

ontvangen e-mailberichten, afdrukken van artikelen, stukken be-
treffende vermelding genealogie familie De Gaay Fortman in 
Nederland’s Patriciaat, uitgave van de AIV Briefadvies ontwik-
kelingssamenwerking. Meer dan een definitiekwestie, persover-
zicht Ministerie BuZa, rapporten en scripties van anderen, CD 
‘Dit is je verjaardag Bas’, kladden, (kopieën van) krantenknipsels 
en losse stukken, 1982-2016 en z.d. 

 1 omslag 


