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Ten Geleide

F.F.X. Cerutti (1915-1970).
Felix Franciscus Xaverius Cerutti stamde uit een ambtenarenfamilie van Italiaanse afkomst. Hij bezocht het Gymnasium
en studeerde in 1938 in Nijmegen af als jurist, richting publiek recht. Hij toonde als student al veel aanleg voor de
rechtsgeschiedenis. Hij ging werken in het Rijksarchief in Den Bosch. Een opleiding tot archivaris werd in 1940 door de
mobilisatie afgebroken. In 1940 ging hij naar de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, en na de
opheffing daarvan door de bezetter, naar het ministerie van Landbouw. Hij was voorstander van de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie in de landbouw, waarvoor hij zijn juridisch ordeningsvermogen kon gebruiken. De vorming na de
oorlog van het Landbouwschap, waarvan hij secretaris werd, was voornamelijk zijn werk. Het was de eerste PBO. Zijn
kennis op dit gebied stelde hij ook in dienst van de KVP. In 1956 werd hij buitengewoon hoogleraar agrarisch recht aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen, in 1958 hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en agrarisch recht, in 1965
uitgebreid met de leeropdracht Nederlandse rechtsgeschiedenis. Hij heeft o.m. het juridisch werk voor diverse
universiteitsreglementen verricht.
Op het gebied van de rechtshistorie publiceerde hij over Brabantse gemeenten, w.o. zijn geboorteplaats Breda en over
diverse onderwerpen uit de bredere Brabantse rechtsgeschiedenis. Ook publiceerde hij over bestuurs- en agrarisch recht.
Hij was in staat op beide gebieden - de rechtshistorie en het bestuurs- en landbouwrecht – de grote verbanden te zien. Hij
stond bekend om zijn vaderlijke zorg voor zijn studenten.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Pagina 2/21

Archief F.F.X. Cerutti

1.Dictaat "Rechtsgeschiedenis van artikel 1612 BW (j°34) Pachtwet". 1966
2.Dictaat "Onroerend goed als zekerheid; ontstaan van de hypotheek in de
Nederlanden" 1969
3.Dictaat "Rechtsgeschiedenis van de overdracht van onroerend goed in Nederland".
1968
4.Dictaat "Het ontstaan van het testament in de Nederlanden". 1967
5.Dictaat "Koninklijke wetgeving". 1969
6.Herdenkingsrede "In memoriam Professor F.F.X. Cerutti, 1915-1970" uitgesproken
door prof.mr. G.C.J.J. van den Bergh. 1970
7.Mistekst van de uitvaartdienst die gehouden werd in de studentenkerk te Nijmegen
op 24 november. 1970
8.Artikelen in het extra-nummer van #Morgen Meester#, zijnde een redactionele
terugblik met een interview getiteld "In memoriam" door prof. Duynstee en ook een
getiteld "In memoriam" door Tom Claessens. 1970
9.Overlijdensadvertenties en dankbetuigingen in verband met zijn overlijden. 1970
10.Artikelen uit diverse kranten en tijdschriften in verband met zijn overlijden. 1970
11.Correspondentie over de "Bijzondere Leerstoel Ziekenhuiswezen". Met bijlagen en
aantekeningen. 1964
12.Stukken betreffende de inpassing van de wettelijke regeling van het hoger
landbouwonderwijs in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs. 1963-1964
13.Wet op het wetenschappelijk onderwijs in verband met de verlening van
rechtspersoonlijkheid aan de academische ziekenhuizen. Met bijlagen. 1963
14.Stukken betreffende het ontwerp "Algemeen bestuursreglement van de Katholieke
Universiteit". 1963-1965
15.Circulaire van I.D. Vrielink-Jansen, secretaresse van de Academische Raad (AR)
van de sectie Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit van Leiden (RUL), inzake
toegezonden stukken. Met bijlagen. 1968-1969
16.Brief van H. Janssen, voorzitter van de AR van de UL aan de sectie
Rechtsgeleerdheid, over het academisch statuut, instelling studierichting en het
Antilliaans recht. Met bijlagen. 1967-1969
17.Adviezen van de universiteiten en de bijzondere hogescholen over voorstellen van
de AR. z.j.
18.Agenda voor de vergadering van de AR van de UL van 25 oktober. Met bijlagen.
1968
19.Circulaire aan de voorzitters en secretarissen van de AR over diens samenstelling
en taakvervulling. Met bijlage. 1968
20.Brief van R. Kwantes, secretaris van de AR, aan de voorzitter van de sectie
Rechtsgeleerdheid over de plaatsingscommissie Eerstejaarsstudenten
Rechtsgeschiedenis. Met bijlage. 1968
21.Lijst houdende namen van degenen die zich aangemeld hebben voor het KI in
september met als voorbereiding het gymnasium terwijl ze in juni geen examen
hebben gedaan. Met aantekeningen. 1968
22.Verklaring van hoogleraren en lectoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen
(KUN) betreffende het spreekverbod van de Congregatie van de Geloofsleer voor
Edward Schillebeeckx. Met bijlage. [1969]
23.Brief van Hans Mouwen, student uit Veghel, over moeilijkheden bij zijn studie. 1968
24.Stukken betreffende het congres "De geneesheer en het recht". z.j.
25.Teksten die gebruikt werden bij het onderwijs in de Nederlandse
rechtsgeschiedenis. 1978-1979
26.Verhandeling "The Eskimo's" van G. van den Steenoven, lector aan de KUN. 1969
27.Artikel "Drie categorieën "adat"-regels in Indonesië (speciaal voor Bali)" van M.
Koesnoe in de #Actes du XXIXe Congrès international des Orientalistes#. 1976
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28.Syllabus van de beginselen handelsrecht, door T. Bot e.a. Met bijlage. 1977
29.Oproeplijsten voor kandidaatsexamens oude stijl. Met bijlagen en aantekeningen.
1958-1967
30.Brief van de Nederlandse Studenten Raad aan C. Veringa, minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over structuur en werkwijze van de AR. Met bijlage. 1968
31.Brief van J. Hompe, secretaris van het College van Curatoren van de KUN, over de
structuurherziening. Met bijlage. 1968
32.Mededelingen van de AR van de KUN. Excerpten. 1968
33.Brief van J. Hompe aan de leden van de Structuurcommissie over verschillende
onderwerpen. Met bijlagen. 1968
34.Verslagen van vergaderingen van de Structuurcommissie. Met bijlagen. 1968
35.Stukken betreffende de commissie Van Os. 1968
36.Discussienota "Schets van een herziening van de structuur van de KUN". 1968
37.Brief van het College van Curatoren aan de Senaat over subsidies voor studiereizen
voor studenten. 1956
38.Rede "De universiteit: een professionele organisatie" uitgeproken bij de 40ste
herdenking van de dies natalis door prof.dr. R.A. de Moor. 1967
39.Verhandeling "Schets van de organisatie van de KUN". (Advies van de
Structuurcommissie). 1968
40.Verslagen van de 32ste en 33ste vergadering van de AR. 1968
41.Artikel "How good is the Megaversity?" van (anoniem) in #Newsweek# van 26
februari. 1968
42.Rapport "Structuur van het wetenschappelijk corps" van de commissie ad hoc van
de AR. 1968
43.Verslag van de 56ste vergadering van de Dagelijkse Raad op 21 april. 1968
44.Artikel "Rapport uit de academische raad; indeling wetenschappelijk corps in drie
geledingen" uit de #Nieuwe Rotterdamse Courant# van 19 maart. 1968
45.Discussienota voor de Structuurcommissie "Taak van de Senatus Contractus".
1968
46.Stukken betreffende de commissie ad hoc inzake de zelfstandige taakvervulling van
de universiteit en de hogeschool. 1967-1968
47.Correspondentie met studenten. Met bijlagen. 1965-1966
48.Aantekeningen betreffende tentamens. z.j.
49.Catalogus van uitgeverij Sirey te Parijs betreffende boeken over economie, recht en
geschiedenis. Met bijlage. 1965
50.Lijst van kandidaten voor gecombineerde tentamens inzake notariële de
studierichting. Met aantekeningen en bijlagen. 1964
51.Brief van E. van den Broek, bibliothecaresse, over aanwezige en niet aanwezige
delen van een tijdschrift. Met bijlage. 1966
52.College- en examenregeling voor tweede-jaars-studenten gedurende het studiejaar
1966-1967. Met bijlagen en aantekeningen. 1966
53.Stukken betreffende het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische
Documentatie. 1969
54.Aantekeningen betreffende tijdschriften, artikelen en boeken over Maastricht. z.j.
55.Lijst houdende de data voor inaugurele redes, promoties, vergaderingen en andere
gebeurtenissen. 1962
56.Brief van G. van den Steenhoven aan prof. Koentjareningrat te Djakarta houdende
verslag van een reis naar Indonesië. 1969
57.Circulaire van het Nederlands Historisch Genootschap houdende diverse
mededelingen. 1969
58.Brief van Jan-Willem van Gent, student, over een tentamen luchtrecht. Met bijlage.
1969
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faculteiten van de KUN over data voor beraad van de Voorbereidingscommissie.
1969
59.Circulaire van C. Aerden, hoofd Senaatscommissie, aan voorzitters van de
60.Brief van (anoniem) aan de secretaris van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid over
een bijdrage voor de studentenkerk. 1966
61.Lijst van aanvragers van een rijksstudietoelage rechten en notariaat voor KI. 1969
62.Circulaire van M. van Driel, hoofd van het Bureau Studiebelangen, over
adviesformulieren voor eerste-jaars-studenten. 1969
63.Brief aan G. van den Bergh, secretaris van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, over
de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). 1969
64.Lijst van kandidaten voor het eerste gedeelte in de rechtsgeleerdheid. 1967
65.Stukken betreffende de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 1966-1969
66.Brief van J. Hageman, secretaris van het College van Curatoren van de KUN, aan de
Senaat over rechtshistorische documentatie. Met bijlage. 1966
67.Verslag van een bijeenkomst te Amsterdam op 21 november in verband met een
bibliografie over Nederlandse rechtsgeschiedenis. 1966
68.Artikelen uit (onbekend) over rechtspraak in arbeidsverhoudingen. 1969
69.Verhandeling over de situatie van het Nijmeegs Universiteitsblad (NUB) door J.
Funneman. 1969
70.Stukken betreffende de vergadering van de partijraad van de Katholieke Volkspartij
op 28 en 29 november in de stadsschouwburg te Tilburg. 1969
71.Stukken betreffende de 237ste faculteitsvergadering op 10 december. 1969
72.Brief van het bestuur van de Senatus Illustrissimus Studiosorum Noviomagensis
(SISN) aan prof. J. Terlingen over studenten met moeilijkheden ten gevolge van de
oorlog. 1956
73.Rapport over de instituten. 1956
74-76.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1955
Bevat 3 stukken
74.115de vergadering; 15 juni. 1955
75.116de vergadering; 11 november. 1955
76.117de vergadering; 16 december. 1955
77-79.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1956
Bevat 3 stukken
77.118de vergadering; 24 februari. 1956
78.119de vergadering; 19 juni. 1956
79.120ste vergadering; 16 november. 1956
80-82.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1957
Bevat 3 stukken
80.121ste vergadering; 15 februari. 1957
81.122ste vergadering; 18 juni. 1957
82.123ste vergadering; 22 november. 1957
83-85.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1958
Bevat 3 stukken
83.124ste vergadering; 21 februari. 1958
84.125ste vergadering; 17 juni. 1958
85.126ste vergadering; 28 november. 1958
86-88.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1959
Bevat 3 stukken
86.127ste vergadering; 27 februari. 1959
87.128ste vergadering; 16 juni. 1959
88.129ste vergadering; 27 november. 1959
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Bevat 3 stukken
89-91.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1960
89.130ste vergadering; 26 februari. 1960
90.131ste vergadering; 27 april. 1960
91.132ste vergadering; 14 juni. 1960
92-94.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1960-1961
Bevat 3 stukken
92.133ste vergadering; 18 november. 1960
93.134ste vergadering; 24 november. 1961
94.135ste vergadering; 13 juni. 1961
95-97.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1961-1962
Bevat 3 stukken
95.136ste vergadering; 24 november. 1961
96.137ste vergadering; 16 februari. 1962
97.138ste vergadering; 28 februari. 1962
98-100.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1962
Bevat 3 stukken
98.139ste vergadering; 19 juni. 1962
99.Extra vergadering; 11 juli. 1962
100.140ste vergadering; 30 november. 1962
101-103.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1963
Bevat 3 stukken
101.141ste vergadering; 1 maart. 1963
102.142ste vergadering; 17 juni. 1963
103.143ste vergadering; 29 november. 1963
104-106.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1964-1965
Bevat 3 stukken
104.144ste, respectievelijk 145ste vergadering; 28 februari, respectievelijk 16 juni. 1964
105.146ste vergadering; 27 november. 1964
106.147ste vergadering; 26 februari. 1965
107-108.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1965
Bevat 2 stukken
107.148ste, respectievelijk 149ste vergadering; 15 juni, respectievelijk 26 november.
1965
108.150ste vergadering; 15 december. 1965
109-111.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1966
Bevat 3 stukken
109.151ste vergadering; 25 februari. 1966
110.152ste vergadering; 14 juni. 1966
111.153ste vergadering; 25 november. 1966
112-114.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1967-1968
Bevat 3 stukken
112.155ste, respectievelijk 157ste vergadering; 25 mei, respectievelijk 24 november.
1967
113.158ste vergadering; 23 februari. 1968
114.159ste vergadering; 28 juni. 1968
115-117.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1968-1969
Bevat 3 stukken
115.160ste vergadering; 7 november. 1968
116.161ste vergadering; 6 maart. 1969
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117.162ste vergadering; 19 mei. 1969
118-119.Stukken betreffende vergaderingen van de Senaat. 1969
Bevat 2 stukken
118.164ste vergadering; 16 juni. 1969
119.Extra vergadering; 4 juli. 1969
120.Syllabus ten behoeve van de fiscaal-economische afstudeerrichting door D. Smet.
1975
121.Mededelingen betreffende afschrijving van bedragen van duplicaatnota's van de
centrale reprografie. Met bijlagen. 1977
122.Literatuurbundel materieel strafrecht DI. 1978-1979
123.Verhandeling "Internationaal privaatrecht voor notarissen; erfrecht" van A.
Struycken. Met bijlagen. 1974
124.Voordracht "Twee kapiteins op een schip" van professor E. Luyten bij de invoering
van de Lex van Oven. 1957
125.Verhandeling "De arbeidsovereenkomst in het Nederlands Recht"van Marius
Levenbach. 1962
126.Verhandeling over arbeidsovereenkomsten. [1955]
127.Verhandeling "Enkele begrippen uit het arbeidsrecht" van prof. L. de Leede. 1976
128.Verhandeling "Sociaal verzekeringsrecht" van prof. L. de Leede. z.j.
129.Lijst van tentamenvragen over recht van de Europese Gemeenschappen. z.j.
130.Verhandeling "Arresten strafvordering". [1976]
131.Artikel "Behandeling van strafuitsluitingsgronden door de rechter" in #Delict en
delinquent#. 1975
132.Artikel "Geen straf zonder schuld" in #Verkeersrecht#, juridisch maandblad
betreffende het wegverkeer. 1974
133.Artikel "Het staatsrecht van de buitenlandse betrekkingen. Preadvies van professor
F. Duynstee" in het #Jaarboek van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van
het Recht in België en Nederland#. 1958-1959
134.Artikelen uit boeken en tijdschriften over rechts- en wetskennis. 1959-1980
135.Artikelen uit kranten en tijdschriften over economische wetgeving. 1977
136.Stukken betreffende het Center for Asian Studies. 1973-1975
137.Verhandeling "Paths to Asia, Asian studies at universities in Australia" van prof. W.
Thomas. 1974
138.Nota "De toepassing van de salarisverhoging 1962 op de buitengewoon
hoogleraren, lectoren enzovoort" door Hn (onbekend). 1962
139.Adres van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de leden van de Tweede Kamer
der Staten Generaal over de Mammoetwet. Met bijlage. 1962
140.Brief van H. Jansen, secretaris van de Senaat, houdende verzoek om gegevens
voor de gids van het collegejaar 1955-1956. Met bijlagen. 1955
141.Brief van het College van Curatoren aan de Senaat over een voorstel tot
reglementswijziging. 1955
142.Mededeling aan de seniores van de sectie van de Faculteit der Letteren over een
voorlichtingsdag voor aanstaande studenten. 1962
143.Circulaire van het huldigingscomité over de viering van een jubileum. Met bijlage.
1963
144.Stukken betreffende het ontwerp van het academisch statuut van de KUN. 1962
145.Brief van H. Robbens, senior van de sectie Wijsbegeerte aan het bestuur van de
Senaat, over de instelling van een centrale interfaculteit. 1962
146.Brief aan de leden van de Academische Senaat over deelneming aan internationale
bijeenkomsten. 1962
147.Brief van J.H. Terlingen, rector magnificus, aan de leden van de Academische
Senaat over incidentele uitnodigingen voor gastcollege. 1962
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afscheid van prof. W. Pompe. Met aantekeningen. 1962
148.Circulaire van prof. G. Kempe aan de leden van het ere-comité in verband met het
149.Stukken betreffende de voorlichtingsdag over het studiejaar 1964-1965. 1964
150.Lijst van publicaties van de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude
Wetten en Verordeningen van België. Met bijlagen. z.j.
151.Stukken betreffende een congres van de Senatus Contractus over het thema "De
geneesheer en het recht". Met aantekeningen. 1967-1968
152.Stukken betreffende de vergadering van de Structuurcommissie van 10 juni. 1968
153.Uitnodiging voor een informele bijeenkomst van hoogleraren en lectoren op 24
januari in de kantine van de Faculteit der Wis- en Natuurkundewetenschappen te
Nijmegen. 1969
154.Uitnodiging van L. Houben, secretaris van de Voorlichtingscommissie, aan degenen
die op de voorlichtingsdag voorlichting zullen geven voor een ochtendbijeenkomst.
1964
155.Brieven aan de Senaat en de faculteiten over een nieuw ontwerp-reglement van de
universiteit. 1963
156.Literatuuroverzicht betreffende Humanisme en Renaissance. [1963]
157.Brief van S. van Wijnbergen aan de hoogleraren en lectoren van de KUN over
subsidiëring voor wetenschappelijk onderzoek van buitenuniversitaire instanties.
Met bijlagen. 1964-1966
158.Uitnodiging voor de openingsplechtigheid van de International Conference on
Human Rights te Berg en Dal. Met bijlage. 1956
159.Circulaire van A.G.M. van Melsen, rector magnificus, aan docenten van de KUN
houdende een verzoek om toezending van personalia. 1956
160.Stukken betreffende de instelling van een Universitair Contact Orgaan. 1956
161.Nota van het interfacultair overleg aan de secretaris van het rectorencollege over
titulatuur van de afgestudeerden. 1955
162.Rapport van de Senaatscommissie inzake de godsdienstige ontwikkeling van de
studenten aan de KUN. 1956
163.Brief van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen over documentatie voor
studiemogelijkheden in het buitenland. 1956
164.Nota over het bestuur van de Senaat. z.j.
165.Mededeling aan prof. S. van Wijnbergen over verhindering voor een
faculteitsvergadering. 1963
166.Stukken betreffende de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 1962-1964
167.Verslagen van vergaderingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met bijlagen
en aantekeningen. 1964-1967
168.Stukken betreffende de studie-inrichting, examens en promotie. 1965
169.Motie van (anoniem) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid over een conflict
tussen een hoogleraar, een faculteit en curatoren. z.j.
170.Nota betreffende instituutsgebouwen van de A-faculteiten. Met bijlagen. 1961
171.Notulen van de vergadering van de Senatus Contractus van 4 oktober. Uittreksel
betreffende een ambtenarenreglement 1965
172.Aantekeningen betreffende colleges. z.j.
173.Overzicht van plechtigheden van de promotie in de Theologische Faculteit. z.j.
174.Motie van het College van Curatoren van de KUN betreffende de bestuursvorm van
de universiteit. 1961
175.Ministeriële beschikking betreffende in overzeese rijksdelen of in het buitenland
afgegeven getuigschriften. Concept met bijlagen. 1963
176.Stukken betreffende de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 1963-1967
177.Verslag van een studieverblijf van W.H.A. Jonkers in Noord-Amerika. 1965
178.Briefkaart van de firma H. ten Hoet te Nijmegen, houdende een mededeling over het
in herdruk zijn van een studieboek. 1964
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Instituut in het kader van het katholiek wetenschappelijk onderwijs. 1965
179.Verslag van een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een Europa180.Verslag van prof. S. Baron van Wijnbergen aan de Senaat over de gebeurtenissen
van 30 oktober. Met bijlage. 1968
181.Brieven van en afschriften van brieven aan studenten en collega's over
studieboeken, studies en examens. Met bijlagen. 1965-1969
182.Nota betreffende de betekenis van de concept-begroting voor 1970. Met
aantekening. 1969
183.Brief van J. van Driel, hoofd Bureau Studiebelangen, over rijksstudietoelagen. 1969
184.Brief van R. Feenstra van de sectie Rechtsgeleerdheid, aan de voorzitter van de AR
van de RUL over de instelling van de studierichting Antilliaans recht. 1969
185.Verslag van de vergadering van de commissie ad hoc over het bestuur van
instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. 1967
186.Nota van de AR aan colleges van curatoren van universiteiten en hogescholen over
herziening van positie en samenstelling van de AR. 1969
187.Rapport "Onderzoek studieduur en studiereglement aan de KUN van studenten" uit
het VHMO afkomstig. 1962
188.Brief van Hans Bloemendal aan de secretaris van de AR over de werkgroep
Bestuursstructuur. 1969
189.Nota van de AR aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen over
bestuurshervorming van de universiteiten en hogescholen. Met bijlagen. 1969
190.Brief van Uitgeverij Samsom over een verzameling van de jurisprudentie voor het
bedrijfsleven. 1967
191.Brief van A. Mertens, rector magnificus, aan zijn collega van de
Landbouwuniversiteit Wageningen over de viering van de 50ste dies natalis. 1968
192.Resolutie van de Senaat betreffende het ontslag van de rector magnificus en
betreffende een drievoudig rectoraat. Voorstel van Duynstee. Met bijlage. 1969
193.Documentatie van de KUN betreffende wijzigingen in de bestuursvorm van
universiteiten in het buitenland. 1968
194.Brief van S. van Wijnbergen, rector magnificus, aan hoogleraren en rectoren over
de kwestie Schillebeeckx. Met bijlage. 1968
195.Brief van S. van Wijnbergen aan de leden van de Senaat over een actiecomité
Indonesia. Met bijlagen. 1969
196.Instructie over de ambtelijk secretaris van de Faculteit der Letteren. 1968
197.Mededeling van W. Loosen, secretaris van de Reglementscommissie, aan de leden
over het aftreden van C. Aerden als lid van het secretariaat. 1969
198.Teksten voor de werkgroepen Sociale Wijsbegeerte eerstejaarsrechten 1977-1978,
bijeengebracht door D. Scheltens en J. van Twist. 1977
199.Syllabus "Sociale Wijsbegeerte", behorend bij het hoorcollege voor de
eerstejaarscursus 1976-1977, door prof. D. Scheltens. 1976
200.Collegedictaten "Inleiding tot het boekhouden en het balanslezen" door prof. M. van
Leeuwen. Met bijlagen. 1976-1978
201-205.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1960-1961
Bevat 5 stukken
201.7 november. 1960
202.23 januari. 1961
203.17 mei. 1961
204.10 oktober. 1961
205.13 november. 1961
206-211.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1962
Bevat 6 stukken
206.16 januari. 1962
207.6 februari. 1962
208.12 maart. 1962
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209.21 mei. 1962
210.16 juli. 1962
211.19 september. 1962
212-217.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1962-1964
Bevat 6 stukken
212.12 november. 1962
213.11 februari. 1963
214.20 mei. 1963
215.23 september en 18 november. 1963
216.10 februari. 1964
217.11 mei. 1964
218-223.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1965-1967
Bevat 6 stukken
218.17 januari. 1965
219.17 januari. 1966
220.8 februari. 1967
221.14 september. 1967
222.12 oktober. 1967
223.9 november. 1967
224-229.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1967-1968
Bevat 6 stukken
224.24 november. 1967
225.14 december. 1967
226.8 februari. 1968
227.23 februari. 1968
228.13 maart. 1968
229.10 april. 1968
230-235.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1968
Bevat 6 stukken
230.26 april. 1968
231.7 juni. 1968
232.13 juni. 1968
233.12 september. 1968
234.5 oktober. 1968
235.10 oktober. 1968
236-241.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1968-1969
Bevat 6 stukken
236.7 november. 1968
237.14 november. 1968
238.29 november. 1968
239.12 december. 1968
240.13 februari. 1969
241.6 maart. 1969
242-247.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1969
Bevat 6 stukken
242.27 maart. 1969
243.8 mei. 1969
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244.12 mei. 1969
245.16 mei. 1969
246.22 mei. 1969
247.12 juni. 1969
248-253.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1969
Bevat 6 stukken
248.25 juni. 1969
249.30 juni. 1969
250.28 augustus. 1969
251.2 oktober. 1969
252.30 oktober. 1969
253.21 november. 1969
254-257.Stukken betreffende vergaderingen van de Senatus Contractus. 1969-1970
Bevat 4 stukken
254.17 december. 1969
255.28 januari. 1970
256.26 februari. 1970
257.20 mei. 1970
258.Verhandeling "Het utilitarisme" van J.S. Mill, vertaald door J.P. van Twist. 1976
259.Lijst van moeilijkheden in nieuwe en zich ontwikkelende groepen. z.j.
260.Kandidaatsscriptie "Het Balloon Frame" in de Amerikaanse huizenbouw, door J.
Dihardjo. 1980
261.Stukken betreffende het Indisch Genootschap. 1926, 1960, 1969
262.Verslag van een symposium "Recht en ontwikkeling" op de Rijksuniversiteit Leiden
(RUL). 1981
263.Verhandeling "The International Center for Law and Development". 1979
264.Artikelen over de studie van het volksrecht in Belgisch Congo. 1950-1979
265.College-aantekeningen over het adatrecht en de agrarische hervormingen, door H.
Sonius. 1970
266.Seminar over het recht, gehouden te Denpasar (Bali, Indonesië) op 8 en 9
september. Met bijlagen. 1969
267.Teksten bij het hoorcollege "Rechtsfilosofie". 1977-1978
268.Syllabus van het hoorcollege "Sociale Wijsbegeerte" door prof. D. Scheltens.
1977-1978
269.Verslag van een onderwijsseminar van de Algemene Rotterdamse Studenten
Vereniging op 20, 21 en 22 augustus. 1969
270.Stukken betreffende de bestuursstructuur van de KUN. 1968-1969
271.Stukken betreffende de universiteitsvergadering van 11 juni. 1969
272.Mededelingen van S. van Wijnbergen aan de leden van de Senaat. Met bijlagen.
1969
273.Brief van het bestuur van de KUN aan de Senaat over het rectoraat en het
secretariaat van de Senaat. Met bijlage. 1969
274.Stukken betreffende de 226ste vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
1969
275.Rapport "Stakingsrecht in het Nederlands Burgerlijk Recht" van B.H.M. Verhey in
opdracht van de president van de arrondissementsrechtbank Rota Carolina, prof.
W. van der Grinten. 1961
276.Stukken betreffende een discusie in de aula over de ontwikkeling van de
universiteit. 1968
277.Brief van B. Hermes over een afspraak met betrekking tot een bespreking. 1962
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278.Brief van H. Vendrik, rector magnificus, aan de leden van de Academische Senaat
over promotieregelingen. 1967
279.Stukken betreffende het ontwerp "Regeling Universiteitsraad". 1969
280.Overzicht van voorlopige gegevens over de inschrijving van eerstejaars-studenten
voor het studiejaar 1967-1968. 1967
281.Nota van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de
senaten van universiteiten over het gastleraarschap aan de universiteit van
Michigan (Verenigde Staten van Amerika). 1960
282.Uitnodiging voor de viering van het negende lustrum. Met bijlage. 1968
283.Vonnis in de zaak van Klaas Hartman betreffende een executoriale verkoop. 1965
284.Collegestof "Staatsrecht van de buitenlandse betrekkingen". 1979
285.Stukken betreffende maatregelen tegen plantenziekten en dierenziekten. 1962-1966
286.Stukken betreffende de berenhouderij en kunstmatige inseminatie. 1960-1965
287.Formulieren voor het aanvragen van een aanhoudvergunning voor een dekbeer.
1963
288.Verordening van het Landbouwschap ter bevordering van de varkensfokkerij. 1958
289.Nota van D. de Ridder, secretaris van de hoofdafdeling Veehouderij, aan het
bestuur van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij over uitvoering van de
berenverordening. 1964
290.Stukken betreffende de handel in en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
1953-1963
291.Overzicht van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de NAK. 1960
292.Artikel "Kunnen de gemeenten instemmen met het ontwerp-Boswet?" van J.F.
Jansen uit #De Nederlandse Gemeenten#, nummer 1. 1959
293.Bezwaarschriften tegen afwijzende beslissingen inzake het verlenen van
aanhoudvergunningen. 1962
294.Verslag van een Deens-Nederlandse contactbijeenkomst op 30 en 31 augustus.
1967
295.Stukken betreffende een bijeenkomst in Helsinki (Finland). 1969
296.Rapport van een commissie van de Europese Gemeenschappen over de
economische situatie in de zuivelsector in de gemeenschap. z.j.
297.Stukken betreffende de Stichting Fonds Nederlandse Veefokkerij. 1949
298.Rede van prof.ir. W. de Jong, gehouden bij de installatie van de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek TNO. z.j.
299.Lijst van personen waarvan bezwaarschriften in behandeling zijn. Met bijlagen.
1958
300.Stukken betreffende de directie van de Wieringermeer en de
Noordoostpolderwerken. 1958-1959
301.Stukken betreffende garantieregelingen en garantiebeschikkingen inzake
akkerbouw. 1963
302.Stukken betreffende de subcommissie Wegenverkeersvraagstukken van het
Landbouwschap. 1963
303.Eindrapport van de gezamenlijke commissie van Overleg met betrekking tot de
binnenlandse kwaliteitscontrôle-regelingen voor eieren. 1958
304.Statuten van de Melkfederatie voor Zeeland buiten Walcheren. Concept met bijlage.
1951
305.Verhandelingen "Gratie" van H. van Maarseveen en "De gratie" van L. Hulsman. Met
bijlagen. 1966
306.Verhandeling "De positie van het Landbouwschap als adviserende instantie in het
ontwerp-Pachtwet" van [Cerutti]. 1957
307.Overzichten betreffende het bestuur van het Landbouwschap. Met aantekeningen.
z.j.
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van de commissie Grondgebruik. 1964
308.Inleiding "Een jaar vrije prijsvorming van landbouwgronden" van N. Zijp, secretaris
309.Aantekeningen betreffende subsidies en financiën. Met bijlagen. 1966
310.Stukken betreffende de Raad van Beroep. 1962-1964
311.Stukken betreffende de Natuurbeschermingswet en Recreatie. 1962-1964
312.Stukken betreffende de teelt van groenten, bloembollen en siergewassen.
1961-1962
313.Aantekeningen betreffende het bestuursrecht. 1962
314.Heterosiscursus door J.M. van Staveren. z.j.
315.Verhandeling "A brief summary concerning the land reform in Italy". z.j.
316.Inleiding "De pachtprijs en koopprijs van landbouwgrond" van J. Horring,
gehouden op de Economische Dag te Wageningen op 9 juli. 1952
317.Verhandeling "De eigenaarslasten van de grond en de netto-pacht". 1952
318.Stukken betreffende vergaderingen van de commissie Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie. Met aantekeningen. 1947
319-320.Stukken betreffende de Raad van Beroep. 1947-1962
Bevat 2 stukken
319.Herverkaveling Walcheren. 1947-1962
320.Herverkaveling Zeeland. 1947-1962
321.Wet ter vervanging van de Landbouw-crisiswet 1933 en het
Voedselvoorzieningsbesluit. Voorontwerp met bijlagen. 1951
322.Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Ontwerp met bijlagen. 1964
323.Verhandeling "Ruimtelijke ordening in het buitengebied" vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 1965
324.Stukken betreffende de arbeids- en rusttijdenverordening in de landbouw.
1961-1964
325.Advies van de sociale commissie Landbouw aan de hoofdafdeling Sociale Zaken
met betrekking tot enkele aan haar voorgelegde vraagstukken. 1961
326.Reglement op de scheidsgerechten van het Landbouwschap. Met bijlagen.
1961-1962
327-329.Stukken betreffende de mantelcontracten voor de land- en tuinbouw. 1952-1956,
1961-1967
Bevat 3 stukken
327.1952-1953
328.1954-1956
329.1961-1967
330.Maandblad #Prijsstatistiek# van het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag.
1970
331.Jaarverslag van de Friesland-Bank. 1969
332.Verslag van een onderzoek naar de opvolgingssituatie op tuinbouwbedrijven in het
Zuidhollands Glasdistrict. 1968
333.Lijst van verschenen werken bij de Staatsuitgeverij te Den Haag. Met bijlagen.
[1971]
334.Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van
hyacintbollen. 1970
335.Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het boomkwekersbedrijf te
Boskoop en omgeving. Met bijlagen. 1957
336.Stukken betreffende de loonvorming en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO)
voor bloemkwekerijen. 1947-1959
337.Statuten van de Stichting Vacantiefonds voor de Landbouw. Met bijlagen. 1960
338.Brief van C. Zwetsloot uit Dieren over een coöperatie-standpunt. 1964
339.Landbouwkwaliteitswet. Voorontwerp met bijlagen. 1967
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340-342.Stukken betreffende de totstandkoming van de Landbouw Arbeids Wet 1950.
1941-1950, 1953-1957
Bevat 3 stukken
340.1941-1947
341.1948-1950
342.1953-1957
343.Stukken betreffende een geschil tussen de Kring Steenbergen van de
Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond (NCB) en de Roomsch Katholieke
Arbeidersbond. 1929
344.Stukken betreffende een arbitrale uitspraak betreffende Patroonsverenigingen te
Achthuizen en Oude Finge contra de Nederlandschen en RK Landarbeidersbond.
1933
345.Stukken betreffende de verbindendverklaring van een collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO). 1925-1927
346.#Mededelingen# nummer 1 tot en met 75 van het secretariaat van het
Landbouwschap. 1960
347.Stukken betreffende de onderhandelingen over loonvorming in de landbouw.
1949-1959
348.Stukken betreffende het gebruik van dienstwoningen in de Noord Oost Polder.
1953-1959
349.Stukken betreffende een wetsontwerp aangaande verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds. 1947-1949
350.Stukken betreffende het dienstverband tussen werkgever en werknemer. 1940-1954
351.Stukken betreffende de uitkering bij ziekte, ongeval en werkloosheid. 1957
352.Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het hoveniersbedrijf. Met
bijlagen. 1946, 1956-1957
353.Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij bedrijven van tuin- en
bloemzaden. 1948-1957
354.Agenda's en verslagen van vergaderingen van de commissie Zuiderzeepolders.
1961-1962
355.Akte van oprichting van de Stichting voor Veearbitrage te Den Haag. Met
aantekeningen en bijlagen. 1957-1962
356.Stukken betreffende de bescherming van nuttige dieren en vogels. 1955-1961
357.Stukken betreffende de arbitrage in de veehandel. 1955-1959
358.Stukken betreffende de hengsten-, stieren-, beren- en bokkenverordening.
1957-1959
359.Stukken betreffende de destructiewetgeving. 1954-1957
360.Stukken betreffende de verordening hengstenhouderij. 1955-1959
361.Dierengeneesmiddelenwet. Met bijlagen. 1961
362.Stukken betreffende de bestrijding van plantenziekten. 1960
363.Regeling inzake kruisbestuiving. Met bijlagen. 1957-1959
364.Stukken betreffende de bestrijding van aardappelmoeheid. 1956-1960
365.Arbeids- en rusttijdenverordening in de landbouw. Concept met bijlagen. 1958
366.Statuten van de Algemeene Roomsch Katholieke Bedrijfsraad voor het land- en
tuinbouwbedrijf. 1921
367.Begroting van het Landbouwschap voor het jaar 1969. Met bijlagen. 1968
368.Stukken betreffende de Confédération Europeenne de l'Agriculture (CEA) en de
Confédération Internationale du Credit Agricole (CICA). 1970
369.Verhandeling "De ontwikkeling van de industrie in het noorden des lands" van Th.
Heyke. 1962
370.Artikel "Voorschriften landbouwheffingen en -restituties" in de #Nederlandse
Staatscourant# van 27 september. 1968
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studentenaantallen. 1968
371.Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over
372.Informatiestencil over het verschijnen van het Eerste Rapport van de commissie
Cals-Donner inzake de Grondwet en de Kieswet. 1968
373.Formulier voor het opgeven van een abonnement op #Varia Peellandiae Historiae Ex Fontibus# door E. van Eemstede. 1964
374.Correspondentie van A. Nijssen met de Algemene Nederlandse Agrarische
Bedrijfsbond (ANAB) over uitbetaling van een ontslagen werknemer. 1959
375.Correspondentie met de Coöperatieve Bloembollenexportvereniging "Kwekerslust"
te Hillegom. Met bijlagen en aantekeningen. 1961
376.Stukken betreffende het Ministerie van Landbouw en Visserij. 1953-1959
377.Akten van benoemingen van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van
het Scheidsgerecht Bloembollenbedrijf. Met bijlage. 1965
378.Verhandeling "Problemen van ruilverkavelingsrecht" van P. de Haan. z.j.
379.Verordeningenblad van de bedrijfsorganisatie. Met aantekeningen. 1955-1958
380.Verslagen van besprekingen van het hoofdbestuur van de Stichting voor den
Landbouw met de minister van Landbouw. 1946-1950
381.Referaten uit landen van de Europese Gemeenschap over het stakingsrecht. z.j.
382.Overzicht van de druk van de waterschapslasten in 1962. z.j.
383.Brief van (onleesbaar) van het Centrum voor Staatkundige Vorming over de
commissie Landbouwwet. Met bijlagen. 1953
384.Nota "Ruimtelijke ordening in het buitengebied". Concept. 1963
385.Verhandeling "De wet op de bedrijfsorganisatie in de praktijk" van Stellinga. 1950
386-387.Rapport van de commissie Landbouwwet van het Centrum voor Staatkundige
Vorming. Met bijlagen. 1954-1956
Bevat 2 stukken
386.1954
387.1955-1956
388.Artikelen uit kranten en tijdschriften over de totstandkoming van de Landbouwwet.
1955-1956
389.Artikel "Het agrarisch programma van de socialistische partijen in de landen van de
Europese Economische Gemeenschap" in #Europees Socialistisch Bulletin#. 1961
390.Stukken betreffende de wet ter vervanging van het Kwekerijbesluit 1941. 1941,
1953-1955
391.Stukken betreffende de teeltregeling voor groenten en siergewassen. 1956-1961
392.Landbouwwet. Ontwerptekst met bijlagen en aantekeningen. 1955
393.Stukken betreffende loonvorming en sociale zekerheid. Met aantekeningen.
1948-1951
394.Aantekeningen over visserijwetgeving. Met bijlagen. 1955-1961
395-396.Aantekeningen inzake de doelstellingen van de Landbouwwet. Met bijlagen.
1953-1959
Bevat 2 stukken
395.1953-1956
396.1957-1959
397.Stukken betreffende het Ministerie van Landbouw en Visserij. Met aantekeningen.
1959-1962
398-399.Stukken betreffende het Productschap voor Vee en Vlees. 1959-1963
Bevat 2 stukken
398.1959-1961
399.1962-1963
400.Stukken betreffende het landbouwbeleid in Europees verband (Plan Mansholt).
1968-1969
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Gemeenschap. Met bijlagen. 1968-1969
401.Verslag betreffende het landbouwstructuurbeleid van de lidstaten in de Europese
402.Rapport "Compensatie egalisatieheffingen op voedergranen voor de export van
veehouderijproducenten" van de adviescommissie voor de Voedselvoorziening.
1962
403.Stukken betreffende de landbouwtellingen. 1964-1965
404.Wet op de Bedrijfsschappen. Voorontwerp met bijlage. 1945
405-407.Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie (PBO). Ontwerp met bijlagen.
1946-1949
Bevat 3 stukken
405.1946
406.1948
407.Commissie Veraart. 1947-1949
408.Stukken betreffende het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.
1965-1966
409.Jaarverslagen van afdelingen van het Landbouwschap. Met bijlagen. 1965-1966
410.Stukken betreffende de tijdelijke verdelingsverordening voor wegen van de
Provinciale Staten van Gelderland. 1967
411.Brieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Met bijlagen. 1961-1963
412.Brief van de commissie van de Europese Gemeenschap (EEG) aan de voorzitter van
de Raad van de EEG over ordening van de markten voor sierteeltproducten. 1966
413.Mededelingen betreffende landbouw in het #Staatsblad#. 1962-1963
414.Verslagen van handelingen van de Staten Generaal. Met bijlagen. 1961-1963
415.Verhandeling over de Landbouwuitvoerwet 1964 van (anoniem). Concept met
aantekeningen. z.j.
416.Stukken betreffende zittingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal.
1967-1968
417.Stukken betreffende de ruil- en herverkaveling. 1963-1969
418.Verhandeling over zuivelkwaliteitsregelingen. Concept met aantekeningen. z.j.
419.Stukken betreffende de onteigening van cultuurgrond voor niet agriculturele
doeleinden. 1951-1958
420.Stukken betreffende de bevoegdheden van het Landbouwschap. 1953-1958
421.Discussiestuk naar aanleiding van een college van Cerutti over de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw. 1959
422.Arresten van de Hoge Raad der Nederlanden inzake onteigening van grond. Met
bijlagen. 1957
423.Stukken betreffende monopolieheffingen en garantiebeleid. 1960
424.Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 1962
425.Stukken betreffende een pootaardappelverordening. 1958-1961
426.Stukken betreffende de EEG. 1965-1966
427.Stukken betreffende de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 1965-1966
428.Verhandeling over bedrijfsuitoefening. Concept met aantekeningen. z.j.
429.Aantekeningen over de Vestigingscommissie. z.j.
430.Stukken betreffende een veilplicht voor de tuinbouw. 1957
431.Besluiten en verordeningen in verband met een productieregeling van persturf in
Drente. Met bijlagen. 1962
432.Stukken betreffende een garantieregeling voor fabrieksaardappelen en
aardappelmeel. 1960
433.Programma van het eerste deel van de nascholingscursus voor ingenieurs te
Wageningen. Met bijlage. 1959
434.Verhandeling "De plaats en betekenis van het landbouworganisatiewezen in het
algemeen" van F. Huisman. 1959
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435.Verhandeling over de bestrijding van ziekten bij dieren. Concept met
aantekeningen. z.j.
436.Stukken betreffende een gezamenlijke studiedag van de KNBTB, de KPJN en de
KNBB te Berg en Dal. 1968
437.Vervallen.
438.Verhandeling "De vestiging of uitbreiding van landbouwbedrijven in Nederland".
1966
439.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 1949-1960
440.Inleidingen gehouden bij de algemene vergadering van de KNBTB op 9 oktober te 's
Hertogenbosch. Met bijlagen. 1961
441.Stukken betreffende besprekingen over recente ontwikkelingen in de EEG.
1961-1962
442.Begroting van het Landbouwschap voor het jaar 1970. Concept met bijlagen. 1969
443.Agenda en uitnodiging voor de 57ste vergadering van de Melk- en Zuivelcommissie
van het Landbouwschap. Met bijlagen. 1969
444.Stukken betreffende de organisatie van het Landbouwschap. 1941-1956
445.Jaarverslag van het Landbouwschap over 1967. 1968
446.Stukken betreffende de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden (WVL). z.j.
447.Verhandeling "Overzicht van het Nederlands Agrarisch Recht" van J. Polak. 1962
448.Stukken betreffende de organisatie van het Landbouwschap. 1951-1965
449-452.Stukken betreffende het 4de congres van de International Federation of Agricultural
Producers (IFAP) te Saltsjöbaden. 1950
Bevat 4 stukken
449.Sociale zekerheid. 1950
450.Verslagen. 1950
451.Behandeling sociale aangelegenheden. 1950
452.Diversen. 1950
453.Stukken betreffende de gezamenlijke commissie ten aanzien van de
Pluimveeregeling. 1959-1960
454.Akte van oprichting en statuten van het Vacantiefonds voor de Land- en Tuinbouw.
Met bijlagen. 1951-1958
455.Stukken betreffende de wegenfinanciëring. Met bijlage. 1954-1955
456.Stukken betreffende het prijsbeleid van zuivelproducten. 1959-1960
457.Stukken betreffende een gemeenschappelijke richtprijs voor landbouwproducten in
de EEG. 1964-1966
458.Stukken betreffende de Wet Erkenningen Tuinbouw. 1962
459.Stukken betreffende het Hoofdproductschap Akkerbouwproducten. 1958-1960
460-461.Stukken betreffende een mantelcontract voor de land- en tuinbouw. 1955-1958
Bevat 2 stukken
460.1948-1955
461.1955-1958
462.Programma voor de officiële opening van het nieuwe bankgebouw van de
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven op 30 maart. Met bijlagen.
1967
463.Brief van het Ministerie van Landbouw en Visserij over de uitgave #Economische
regelingen op het gebied van de landbouw, visserij en voedselvoorziening#. Met
bijlage. 1964
464.Verhandeling over bedrijfsuitoefening in de landbouw. z.j.
465.Stukken betreffende het ontwerp Verordening uitvoering Wet Erkenningen
Tuinbouw. 1962
466.Aantekeningen betreffende het tot stand komen van de Landbouwwet. 1957
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467.Correspondentie met C. Esselaar, hoofd van de afdeling Europees recht aan het
F.M.C. Asser-instituut te Den Haag, over een landbouwbundel. 1966
468.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (Loondorsers).
1949-1953
469-470.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 1947-1959
Bevat 2 stukken
469.1947-1954
470.1954-1959
471.Artikelen uit kranten en tijdschriften over een rechtspraak betreffende vergoeding
bij onteigeningen. 1960-1961
472.Stukken betreffende afgrenzingskwesties in verband met het Pensioenfonds voor
de Landbouw. 1949-1954
473.Reglement voor het Pensioenfonds voor de Landbouw. Ontwerp met bijlagen en
aantekeningen. 1949-1953
474.Stukken betreffende de verstrekking van bijdragen aan sociale fondsen. 1949-1956
475.Stukken betreffende een wetsontwerp inzake verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds. Met aantekeningen. 1948-1950
476.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de
Aardappelsorteerinrichtingen. 1949-1950
477.Stukken betreffende het bestuur en de Contactcommissie voor het
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 1948-1954
478.Formulieren van de commissie Vrijstellingen aangaande verzekerden en getroffen
voorzieningen. 1959-1960
479.Agenda's voor vergaderingen van de commissie Ouderdomsvoorziening van de
Stichting voor den Landbouw. 1946-1947
480.Brief van de afdeling Sociale Zaken van de Stichting voor de Landbouw (SL) van de
Algemene Nederlandse Landarbeidersbond over een doorlopende verzekering van
het Bedrijfspensioenfonds. 1949
481.Stukken betreffende de uitbreiding van de verplichtstelling met nieuwe groepen in
het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 1949-1958
482.Stukken betreffende de opname van zelfstandigen in het Pensioenfonds voor de
Landbouw. 1947-1949
483.Stukken betreffende de toepassing van de wet betreffende verplichte deelneming in
een bedrijfspensioenfonds. 1947-1949
484.Nota inzake wijzigingen in de Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) voor de SL.
1949
485.Brieven van het Landbouwschap aan de Stichting van de Arbeid. Met bijlagen. 1963
486.Vervallen.
487.Stukken betreffende wijzigingen in het mantelcontract voor de land- en tuinbouw.
1963-1964
488.Stukken betreffende de bescherming van arbeiders (volwassenen en kinderen) in
het landbouwbedrijf. 1958, z.j.
489.Overzicht van de gang van zaken met betrekking tot de vrouwenlonen in de
landbouw. Met bijlage. 1951
490.Verhandeling over beloning van arbeiders. z.j.
491.Brief van de Stichting voor de Landbouw aan leden van de commissie ad hoc over
de lonen van jeugdige en vrouwelijke arbeiders. 1953
492.Correspondentie met de Boerenleenbank over dwangbevelen bij te late betaling van
aan het Landbouwschap verschuldigde gelden. Met bijlagen. 1957-1958
493.Stukken betreffende de commissie Bestrijdingsmiddelen. 1955-1957
494.PAO-cursus ruimtelijke ordening. Met bijlagen. [1974]
495.Verhandeling over bijzondere wetten. 1977
496.Stukken betreffende de samenstelling van een boek over het Nederlands
bestuursrecht. 1958-1959
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497.Menu-kaarten. 1966-1967
498.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 1951-1953
499.Nota van de Katholieke Volkspartij (KVP) over het enquêtebeleid. z.j.
500.Nota "Bezitsvorming in een nieuwe fase" van de KVP. z.j.
501-503.Verslagen van conferenties van Europese ministers van Justitie. 1961-1966
Bevat 3 stukken
501.Parijs. 1961
502.Dublin. 1964
503.Berlijn. 1966
504.Mededeling van de commissarissen van N. Samson NV over benoeming van een
adjunct-directeur. 1963
505-509.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPFL).
1947-1960
Bevat 5 stukken
505.1947-1949
506.1950-1951
507.1952-1954
508.1955-1956
509.1957-1960
510.Brieven van het Ministerie van Landbouw over gederfde premie voor het BPFL.
1949-1950
511.Statuten van het BPFL. Met bijlagen en aantekeningen. 1949
512.Nota "De toepassing van de Werkloosheidswet in het agrarisch bedrijfsleven" van
de Stichting voor de Landbouw. Met bijlagen en aantekeningen. 1950-1951
513.Stukken betreffende de invorderingsprocedure voor premies van het BPFL.
1949-1952
514.Stukken betreffende het BPFL. 1947-1959
515.Rapport "Ouderdomsvoorziening land- en tuinbouwarbeiders" van de Unie van
Landarbeidersbonden. 1945
516.Stukken betreffende de algemene voorbereiding van het BPFL. 1947-1959
517.Stukken betreffende de organisatie van de loonvorming in de land- en tuinbouw.
1946-1949
518.Stukken betreffende arbeidsverhoudingen en fiscale positie van medewerkende
kinderen in het landbouwbedrijf. 1955-1958
519.Stukken betreffende lonen van de inwonende arbeiders en de aftrek voor kost,
inwoning en andere verzorging in de land- en tuinbouw. 1956
520.Stukken betreffende overschrijding van landbouwlonen. 1947
521.Stukken betreffende een mantelcontract voor de land- en tuinbouw. 1957
522.Stukken betreffende vonnissen inzake lonen en arbeidsvoorwaarden. 1949-1959
523.Stukken betreffende de organisatie van de arbeidsvoorziening in de landbouw.
1960
524.Stukken betreffende een werkclassificatie en loonpolitiek in de landbouw.
1946-1959
525.Stukken betreffende vakantieregelingen in de landbouw. 1947, 1957-1958
526.Stukken betreffende loonbepalingen in de landbouw. 1954, 1960
527.Stukken betreffende loonvorming in het bloembollenbedrijf. 1946-1961
528.Akte houdende statutenwijzigingen van de Stichting Vakantiefonds voor de
Landbouw (SFVL). 1958-1959
529.Verhandeling "De vestiging of uitbreiding van landbouwbedrijven in Nederland".
1966
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530.Collectief contract voor het bloembollenbedrijf. Met bijlagen. 1937
531.Stukken betreffende uitbetaling voor melk naar kwaliteit. 1951-1953
532.Stukken betreffende voorlichting op het gebied van kunstmatige inseminatie.
1953-1960
533-535.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf
1928-1931
Bevat 3 stukken
533.Benoeming van het bestuur en onkostendeclaraties. 1928-1931
534.Van der Lans contra Best en Co. 1928-1931
535.Tegelaar contra Kops. 1928-1931
536-538.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1929-1930
Bevat 3 stukken
536.Boot en Co. contra Heemskerk. 1929-1930
537.De Graaf en Zonen contra Balkenende. 1929-1930
538.De Graaf en Zonen contra Warmerdam. 1929-1930
539-541.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1928-1931
Bevat 3 stukken
539.Lafeber en Co. contra J.P. Vink en F. Vink. 1928-1931
540.D. Nieuwenhuis en Zonen contra P. den Hollander. 1928-1931
541.W. van Til-Hartman contra J. Beukers. 1928-1931
542-544.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1928-1931
Bevat 3 stukken
542.H. Prins e.a. contra H.C. de Kock. 1928-1931
543.G. Wijntjes contra NV Gebr. Bergman. 1928-1931
544.NV Baartman en Koning contra C. Meijer. 1928-1931
545-547.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1928-1931
Bevat 3 stukken
545.J. Hoogendoorn contra J. de Groot. 1928-1931
546.N. van der Elst contra Firma R. van der Schoot. 1928-1931
547.Van Vaneveld contra Gebr. Nieuwenhuis. 1928-1931
548-550.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1928-1931
Bevat 3 stukken
548.H. van Amsterdam contra Firma W. de Ruijter en Zonen. 1928-1931
549.J. van de Linden e.a. contra J. Alkemade en Co. 1928-1931
550.H. Bakker contra Firma P.J. de Groot. 1928-1931
551-553.Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf.
1928-1931
Bevat 3 stukken
551.H. Kromdijk contra NV Gebr. Nieuwenhuis. 1928-1931
552.G. Meskers contra Firma D. Nieuwenhuis en Zonen. 1928-1931
553.M. Groenewoud e.a. contra NV J. de Groot en Zn. 1928-1931
554.Stukken betreffende een verordening inzake de berenhouderij. 1957-1961
555.Stukken betreffende het stuifvrij houden van zandgrond. 1959-1960
556.Verordening van het Landbouwschap tot wijziging van de verordening op het telen
van gramineae als windscherm ten behoeve van de teelt van bloembollen. 1956
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Bevat 2 stukken
557-558.Stukken betreffende de arbeids-rusttijden-verordening in de landbouw. 1956-1961
557.1956-1958
558.1959-1961
559.Stukken betreffende de loonvorming bij de bedrijfstakken landbouw, veebedrijf en
cultuurtechnische werken. 1949-1960
560-561.Stukken betreffende de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Commissie Van de Ven).
1946-1948
Bevat 2 stukken
560.Vergaderstukken. 1946-1948
561.Bureau. 1946-1948
562.Kaartsysteem houdende titels van tijdschriften. 1973-1981
563.Kaartsysteem betreffende aanwezige literatuur. 1957-1985
564.Kaartsysteem betreffende de Prisma-Lectuurvoorziening. 1977-1978
565.Beleidsnota's studievoorziening van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).
1980-1985
566.Stukken betreffende kringvergaderingen van de Coöperatieve Centrale
Boerenleenbank te Eindhoven. 1970
567-568.Aantekeningen over diverse onderwerpen. z.j.
Bevat 2 stukken
567.Aantekeningen over diverse onderwerpen. z.j.
568.Aantekeningen over diverse onderwerpen. z.j.
569-573.Stukken betreffende de gemengde commissie ter voorbereiding van
uitvoeringsmaatregelen van het algemeen reglement van de KUN. 1963-1968
Bevat 5 stukken
569.1963
570.1964-1965
571.1966
572.1967
573.1968
574.Catalogi met bijlagen en aantekeningen. 1961-1964
575.Colloquia met bijlagen en aantekeningen. 1961
576.Rapporten betreffende de voortentamens "Inleiding tot de rechtswetenschap".
1961-1967
577-583.Ingekomen stukken betreffende de KUN. 1961-1969
Bevat 7 stukken
577.1961-1963
578.1964
579.1965
580.1966
581.1967
582.1968
583.1969
584.Stukken betreffende de commissie Studenten Voorzieningen. Met aantekeningen.
1982-1986
585.Radiopraatjes. 1966-1969
586.Stukken betreffende het Bureau Studentenbelangen. 1964-1968
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