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Verzameling A.J.H. Bartels

Ten Geleide

Aloysius Jan Hubert Bartels (1915-2002)
Bartels werd geboren te Venlo, bezocht daar het St. Thomas-college en studeerde in 1942 af in de Sociale
wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Kort na de oorlog hielp hij bij het organiseren
van de voedselvoorziening in Tilburg en het opzetten van de gezondheidszorg in Brabant bij de GG en GD. In 1950
promoveerde hij op het proefschrift  Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland. In
1947 werd hij 2e secretaris bij de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis te Utrecht. Van 1952 tot 1963 was hij daar
directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hieraan waren ook mensen verbonden
als F.J.J. Buitendijk, C.J.B.J. Trimbos, H. Ruygers en H. Fortmann. Daarnaast bekleedde hij vele andere functies in
besturen van ziekenhuizen en in de gezondheidszorg. Hij had oog voor de menselijke nood. Zijn talent was het
coördineren en organiseren van velerlei werk, praktisch en wetenschappelijk, op dit gebied. Zo speelde hij een
daadkrachtige rol in de geestelijke bevrijding van het katholieke volksdeel uit benauwde opvattingen. Een bewust
teweeggebrachte verschuiving van zedelijkheid naar vrijheid als basis van geestelijke gezondheid, waarvan het Kath.
Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg het centrum was.
Bartels was van 1963 tot 1967 Staatssecretaris van Sociale zaken en Volksgezondheid in de kabinetten Marijnen, Cals
en Zijlstra. Daarna had hij opnieuw functies als bestuurder in de gezondheidszorg. Hij overleed in 2002 te Venlo.
Bron: Knipselcollectie KDC
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Verzameling A.J.H. Bartels

  
 1.Convoluut, houdende stukken over de totstandkoming van de Wet

Ziekenhuyistarieven 1964. Met inhoudsopgave.  1959, 1962-1965, 1967
  
 2.Convoluut, houdende stukken over wettelijke maatregelen met betrekking tot anti-

conceptionele middelen. Met inhoudsopgave.  1965-1966
  
 3.Convoluut, houdende stukken over de behandeling van de Volksgezondheidsnota I

in de Tweede Kamer. Met inhoudsopgave.  1966
  
 4.Convoluut, houdende stukken over de openbare commissievergaderingen van de

Tweede Kamer. Met inhoudsopgave.  1963-1964
  
 5-6.Convoluten, houdende stukken over het bevolkingsvraagstuk. Met inhoudsopgave.

  1964-1965, z.j.
Bevat 2 stukken

  
  5.Eerste gedeelte.  1964-1965, z.j.
  
  6.Tweede gedeelte.  1964-1965, z.j.
  
 7-10.Convoluten, houdende stukken over de begrotingen voor Sociale Zaken en

Volksgezondheid. Met inhoudsopgaven.  1964-1967
Bevat 4 stukken

  
  7.1964
  
  8.1965
  
  9.1966
  
  10.1967
  
 11-14.Convoluten, houdende stukken over de begrotingen, troonrede, miljoenen-nota, en

regeringsverklaring. Met inhoudsopgaven.  1963-1966
Bevat 4 stukken

  
  11.1963
  
  12.1964
  
  13.1965
  
  14.1966
  
 15-19.Convoluten, houdende stukken over de kabinetscrisis. Met inhoudsopgaven.  1966

Bevat 5 stukken
  
  15.Eerste gedeelte.  1966
  
  16.Tweede gedeelte.  1966
  
  17.Derde gedeelte.  1966
  
  18.Vierde gedeelte.  1966
  
  19.Vijfde gedeelte.  1966
  
 20-22.Convoluten, houdende stukken over de kabinetsformatie. Met inhoudsopgaven.

  1967
Bevat 3 stukken

  
  20.Eerste gedeelte.  1967
  
  21.Tweede gedeelte.  1967
  
  22.Derde gedeelte.  1967
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