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Inleiding

Biografische gegevens
Prof.mr. Jacobus Oranje werd op 27 juli 1898 te Berkel en Rodenrijs geboren
en overleed op 6 april 1946 te Amsterdam.
Na zijn eindexamen gymnasium liet hij zich in 1917 inschrijven als student
aan de faculteit der Godgeleerdheid en aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Vrije Universiteit. In 1919 legde hij het propedeutisch examen Godgeleerdheid en het kandidaatsexamen Rechten af. Hij vertrok vanwege zijn gezondheid voor enkele jaren naar Zuid-Afrika. Tijdens zijn verlof in Nederland
legde hij in 1925 zijn doctoraalexamen Rechten af. Zijn gezondheid was toen
dermate verbeterd dat hij zich weer in Nederland kon vestigen.
In 1938 promoveerde hij bij prof.mr. P.S. Gerbrandy op het proefschrift:
Rights affecting the use of broadcasts. In 1940 werd hij als opvolger van
prof.mr. P.S. Gerbrandy benoemd tot hoogleraar in het Handelsrecht, het Faillissementsrecht en het Burgerlijk Procesrecht aan de Vrije Universiteit. Zijn
inaugurele rede had als titel: Het karakter van de overeenkomst van levensverzekeringen.
Over de collectie
Deze collectie is waarschijnlijk afkomstig uit de archieven van de Senaat.
Bij inventarisatie bleek dat een gedeelte van deze collectie bij het archief
Waterink behoorde. Die stukken zijn - voorzien van een beschrijving - toegevoegd aan archief nr. 251, prof.dr. J. Waterink.
Wat overbleef was de verzameling van prof.mr. J. Oranje.Deze omvat
slechts 2 dozen (0.24 m.). De collectie bevat voornamelijk cahiers met diktaten, notities en uittreksels betrekking hebbend op zijn studie in de Rechtsgeleerdheid en Godgeleerdheid en cahiers met collegeteksten, aantekeningen en
vragen betreffende zijn werk als hoogleraar aan de faculteit der Rechten van
de Vrije Universiteit. Een klein deel van de collectie omvat papieren, kranteen tijdschriftartikelen ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar, zijn
overlijden, de herdenkingen en de overdracht van het geschilderde portret en
de gedenkplaat van prof.mr. J. Oranje.
Daar de collectie zo klein is, is de plaatsingslijst geheel chronologisch geordend.
In 2016 werd een receptiealbum tgv de promotie van Oranje in 1938, afkomstig uit de collectie van de voormalige Historische Commissie, aan het archief
toegevoegd.

Plaatsingslijst

1-6

Cahiers met diktaten van colleges, 1917-1925 en z.d.
20 delen
1. Prof.mr. P.A. Diepenhorst, 1917, 1918 en 1925.
2. Prof.mr. D.P.D. Fabius, 1917, 1918 en z.d.
3. Prof.dr. C. van Gelderen, 1922 en z.d.
Nb. Zie ook nr. 1.
4. Prof.mr. A. Anema, 1923-1925.
5. Prof.mr. W. Zevenbergen, 1925.
6. Prof.mr. Chr. Zevenbergen, 1925 en z.d.

7

Cahiers met aantekeningen betreffende: de rechtenstudie,
de Bijbel, filosofie, woordkunst en Iudicum, 1917, 1918,
1925 en z.d.
7 delen

8

Cahiers met excerpten van boeken over rechten en theologie, 1919, 1920, 1923, 1924 en z.d.
8 delen

9

Cahiers met vragen over diverse onderdelen van de rechtenstudie, z.d.
2 delen

10

Cahiers met aantekeningen betreffende radiostoringen en
antennerecht, z.d.
2 delen

11

Krante- en tijdschriftartikelen ter gelegenheid van de benoeming van mr. J. Oranje tot hoogleraar in Handelsrecht,
Faillissementsrecht en Burgerlijk Procesrecht aan de Vrije
Universiteit, 1939-1940.
1 omslag

12

Cahiers met collegeteksten, notities en vragen over diverse
onderdelen van het recht, 1940-1941 en z.d.
12 delen

13

Overlijdensbericht van prof.mr. J. Oranje; papieren betreffende de herdenkingsbijeenkomst van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit in de Engelse Kerk op het
Begijnhof te Amsterdam; Jacobus Oranje van mr. S.
Bottenheim; circulaire betreffende het Comité voor een
passend gedenkteken op het graf van prof.mr. J. Oranje,
en een brief aan de familie J. Oranje betreffende de overdracht van de grafsteen; papieren betreffende het ‘Comi-

té tot aanbieding van geschilderde portretten’ en de
overdracht van de portretten van prof.mr. V.H. Rutgers
en prof.mr. J. Oranje aan de directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag; uitnodiging voor een bijeenkomst ter herdenking
van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden
van de Civitas Academica, waarbij o.a. een gedenkplaat
ter nagedachtenis aan prof.mr. J. Oranje aan de Vrije
Universiteit zal worden overgedragen, 1946-1952.
1 omslag
14

Krante- en tijdschriftartikelen ter gelegenheid van het
overlijden van prof.mr. J. Oranje; de aanbieding van het
geschilderde portret van prof.mr. J. Oranje aan de directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag; de overdracht van de gedenkplaat ter nagedachtenis aan prof.mr. J. Oranje aan de
Vrije Universiteit, 1946-1952.
1 omslag

15

Oorkonde, ter gelegenheid van zijn promotie tot doctor
in de rechtswetenschappen, 1938.
1 stuk

16

Receptiealbum ter gelegenheid van zijn promotie op 20 mei
1938.
1 deel

