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Ten Geleide

W.K. Gerst (1887-1968)
Wilhelm Karl Gerst werd in 1887 te Frankfurt geboren. Hij was voornamelijk actief in het culturele leven in Duitsland,
vooral op het gebied van openluchtspelen, amateurtoneel, film, en muziek. Hij was directeur van het Polyphoongrammofoonconcern te Berlijn. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als soldaat maar toen was hij al pacifistisch
ingesteld. Hij stichtte in 1910 de "Caritashilfe im Seelsorge". In 1916 was hij medestichter en in 1928 generaal-intendant
van de toneelvolksbond. In 1932 stichtte hij de "Reichsbund der deutschen Freiluft- und Volksschauspiele". In 1933
stichtte hij de "Volksschaftsverlag GmbH" voor het uitgeven van toneelwerk van katholieke auteurs. In 1940 richtte hij het
"St. Georg Verlag" op, dat zich behalve met het toneelwerk van katholieke auteurs, ook met de politiek ging bemoeien,
onder druk van de omstandigheden. Veel gewaagde artikelen verschenen er tegen het Hitlerregime en ten gevolge
daarvan kwam Gerst in 1944 in het tuchthuis terecht.
Na de oorlog was hij medestichter van het dagblad "Frankfurter Rundschau", waar hij echter in 1946 al weer wegging,
daar hij het bevel van de Amerikanen tot anticommunistische propaganda niet opvolgde. Vervolgens werd hij
correspondent in Bonn met een eigen persdienst (WKG-Dienst aus Bonn) en correspondent voor kranten als de "Berliner
Zeitung" e.a. Na de stichting in 1963 van PAX VOBIS, kwam hij ook in het bestuur van deze Duitse vredesbeweging.
Met de justitie kreeg hij vanwege zijn scherpe commentaren veel moeilijkheden, zoals in 1946 een proces wegens nazicollaboratie en in 1951 een proces wegens Sovjet-spionage. Hij dreigde zijn journalistenlicentie kwijt te raken en tegen
hem werden meerdere processen wegens belediging gevoerd.
Na dit werkzame leven, waarvan vooral zijn publicaties van na de oorlog getuigen, stierf hij in 1968, na tot de laatste dag
gewerkt te hebben. Hij kan gekwalificeerd worden als overtuigd, doch progressief katholiek, die zich vooral na de oorlog
inzette voor de vrede.
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1-4.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#.
1955-1956
Bevat 4 stukken
1.1955. 1955
2.1 januari - 30 april. 1956
3.1 mei - 31 september. 1956
4.1 oktober - 31 december. 1956
5-9.Concepten van artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1957
Bevat 5 stukken
5.1 januari - 30 april. 1957
6.1 mei - 28 juni. 1957
7.1 juli - 31 augustus. 1957
8.1 september - 31 oktober. 1957
9.1 november - 28 december. 1957
10-15.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1958
Bevat 6 stukken
10.1 januari - 31 januari. 1958
11.1 februari - 31 maart. 1958
12.1 april - 30 mei. 1958
13.1 juni - 31 augustus. 1958
14.1 september - 30 oktober. 1958
15.1 november - 31 december. 1958
16-21.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1959
Bevat 6 stukken
16.1 januari - 31 januari. 1959
17.1 februari - 31 maart. 1959
18.1 april - 30 mei. 1959
19.1 juni - 31 augustus. 1959
20.1 september - 31 oktober. 1959
21.1 november - 30 december. 1959
22-26.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1960
Bevat 5 stukken
22.1 januari - 29 januari. 1960
23.1 februari - 31 maart. 1960
24.1 april - 30 mei. 1960
25.1 juni - 30 september. 1960
26.1 oktober - 30 december. 1960
27-28.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1961
Bevat 2 stukken
27.1 januari - 28 februari. 1961
28.1 maart - 12 mei. 1961
29-37.Berichten en commentaren van de Wilhelm Karl Gerst (WKG)-dienst uit Bonn.
Geordend op nummer (12-717). 1949-1963
Bevat 9 stukken
29.Nrs. 12-95. 1949-1963
30.Nrs. 96-160. 1949-1963
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31.Nrs. 161-225. 1949-1963
32.Nrs. 226-300. 1949-1963
33.Nrs. 301-375. 1949-1963
34.Nrs. 376-460. 1949-1963
35.Nrs. 461-540. 1949-1963
36.Nrs. 541-625. 1949-1963
37.Nrs. 626-717. 1949-1963
38-47.Correspondentie inzake PAX VOBIS (Arbeitskreis deutscher Katholieken) met
particulieren. Alfabetisch geordend op geadresseerde. 1962-1967
Bevat 10 stukken
38.A-C. 1962-1967
39.D-F. 1962-1967
40.G-H. 1962-1967
41.I-K. 1962-1967
42.L-O. 1962-1967
43.P. 1962-1967
44.R. 1962-1967
45.S. 1962-1967
46.Sch-T. 1962-1967
47.U-Z. 1962-1967
48-57.Correspondentie inzake PAX VOBIS (Arbeitskreis deutscher Katholieke) met het
buitenland. Geordend per land. 1963-1967
Bevat 10 stukken
48.Tsjecho-Slowakije. 1963-1967
49.Polen. 1963-1967
50.Oostenrijk. 1963-1967
51.Italië. 1963-1967
52.Israël. 1963-1967
53.Frankrijk. 1963-1967
54.Engeland. 1963-1967
55.Berlijn. 1963-1967
56.België. 1963-1967
57.USA. 1963-1967
58-59.Berichten van de "Informationsdienst PAX VOBIS". 1963-1966
Bevat 2 stukken
58.1963-1964. 1963-1964
59.1965-1966. 1965-1966
60.Autobiografische gegevens van W.K. Gerst in de berichten van de
"Informationsdienst PAX VOBIS". 1963-1964
61.Documentatie inzake PAX VOBIS. 62.Doorslagen van uitgaande brieven inzake kwesties betreffende het Concordaat van.
Alfabetisch geordend naar de geadresseerde. 1933-1964
63.Correspondentie inzake kwesties betreffende het concordaat van 1933-1964.
Alfabetisch geordend naar de geadresseerde. 1933-1964
64.Correspondentie inzake "Friedensspiele der katholischen Jugend". 1965
65.Correspondentie inzake de oprichting van een "Kommanditgesellschaft zur
Herausgabe progressiven christlicher Freidensliteratur". Alfabetisch geordend naar
geadresseerde. 1966
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66.Correspondentie betreffende de internationale vredesbeweging "Pacem in terris".
1966-1967
67.Correspondentie met professor doctor L. Weismantel. 1958-1967
68.Stukken en correspondentie betreffende een aanklacht tegen Gerst in verband met
nazi-activiteiten. 1945-1947
69.Persoonlijke en privé correspondentie van Gerst. 1909-1961
70-76.Correspondentie van algemene aard. Alfabetisch geordend naar de geadresseerde.
1951-1957, 1963-1967
Bevat 7 stukken
70.1951-1952. 1951-1952
71.1953-1954. 1953-1954
72.A-M. 1955-1957
73.N-Z. 1955-1957
74.A-M. 1963-1967
75.N-Z. 1963-1967
76.1965. 1965
77.Correspondentie inzake een enquête over de verhouding Bondsrepubliek-Rusland.
1957
78.Kerst- en nieuwjaarskaarten. 1967-1968
79.Stukken betreffende een proces in 1952 vanwege vermeende Sovjet-spionage. 1952
80.Schetsen van voordrachten. 1919
81-82.Schetsen voor artikelen in de oorlogstijd. Chronologisch en op nummer (1-390)
geordend. 1943-1945
Bevat 2 stukken
81.Nrs. 1-221. 1943-1945
82.Nrs. 222-390. 1943-1945
83.Drukproef van het boek #Bundesrepublik Deutschland, Weg und Wirklichkeit#.
1956
84.Stukken betreffende de "Kampagne für Abrüstung, Osternmarsch der
Atomwaffengegner". 1966-1967
85.Bulletins van de "10. Parteitag der CDU". 1960
86.Schetsen voor artikelen in de #Informationsdienst PAX VOBIS# en correspondentie,
brieven. 1967
87.Manuscript van het boek #Käuze und ernsthafte Menschen, die mir begegnen, eine
Buch-Reihe zum Nachdenken und Schmunzeln#. 1962
88.Congresmap van de "Deutscher Katholikentag 1954, Fulda". 1954
89.Schetsen voor artikelen in de #Infomationsdienst PAX VOBIS# en enige
krantenartikelen hierover. 1965
90.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1960, 1966-1967
91.Correspondentie inzake bezoeken en afspraken. 1964
92.Correspondentie betreffende CDU en de DDR. 1963-1965
93.Brochure "Die 12 Grundgesetz-Anderungen". z.j.
94.Correspondentie met Professor F.K. Karel, advocaat en notaris. 1960-1967
95.Manuscript van het boek #Der Österliche Festkreis#. 1961
96.Stukken betreffende de SPD. 1965
97.Correspondentie met de "Union-Verlag" in Berlijn betreffende overeenkomsten en
afspraken inzake uitgave van het boek #Käuze#. 1959-1961
98.Correspondentie met de "Union-Verlag" in Berlijn betreffende afspraken en
overeenkomsten inzake de uitgave van het boek #Eine Abrechnung#. 1959-1961
99.Correspondentie betreffende afspraken en overeenkomsten met "Verlag Neue Zeit".
1961-1964
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100.Correspondentie met "Verlag Die Wirtschaft" inzake overeenkomsten en afspraken
betreffende de uitgave van het boek #Die Bundesrepublik Deutschland#. 1956-1963
101.Correspondentie met de "Union-Verlag" in Berlijn betreffende overeenkomsten en
afspraken inzake uitgaven. 1967
102.Correspondentie betreffende afspraken en overeenkomsten met diverse instanties.
1959-1960
103.Program van de "Deutschen Katholikentag Hannover". 1962
104.Manuscript van het boek #Kann das Reichskonkordat von 1933 weiter gelten?#. z.j.
105.Correspondentie inzake een samenwerking tussen PAX CHRISTI en PAX VOBIS.
1963-1966
106.Stukken betreffende een hetze tegen de Braziliaanse bisschop Wanibald Talleur.
1965-1966
107.Memorandum over de voorstellen door Gerst gedaan aan de president van de
Evangelische kerk op 8 augustus betreffende de oprichting van een KommanditVerlags Gesellschaft. 1966
108.Uitgave #Die Niedersächsische Schule vor und nach Konkordat#. Met
aantekeningen van Gerst. 1965
109.Correspondentie inzake de bulletins van de Informationsdienst PAX VOBIS. 1967
110.Schetsen voor artikelen in de bulletins van de Informationsdienst PAX VOBIS. 1967
111.Stukken betreffende het "Deutschland-Plan" van de SPD. 1959
112.Stukken betreffende het congres van de socialistische internationale in 1959. 1959
113.Manuscript voor het boek #Gesetzes-Fabrikation nach Maß#. z.j.
114.Krantenartikelen betreffende zogenaamd "Memorandum vor acht evangelischen
Laien und Theologen" betreffende de welstandspolitiek van Bonn. 1962
115.Krantenartikelen over de 80e "Katholikentag" in Stuttgart. 1963-1964
116.Stukken betreffende een Schillerherdenkingsbijeenkomst in Weimar. 1955
117.Correspondentie en documentatie betreffende de kwestie "Sellstbestimmungsrecht
und Menschenrechte". 1961
118.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1962
119.Discussiestuk van Gerst voor de tweede internationale Berlijnse conferentie van
katholieken. 1966
120-124.Correspondentie en documentatie betreffende PAX VOBIS. 1963-1966
Bevat 5 stukken
120.Eerste deel. 1963-1966
121.Tweede deel. 1963-1966
122.Derde deel. 1963-1966
123.Vierde deel. 1963-1966
124.Vijfde deel. 1963-1966
125.Bulletins van de Berliner Redaktion der CDU-Presse 1 juni 1959 - 2 mei 1960.
1959-1960
126.Manuscript voor het boek #Das Konzil angesichts der Probleme vor Krieg und
Frieden# van Jean Boulier (vertaling). z.j.
127.Krantenartikelen betreffende de positie van Pius XII naar aanleiding van het stuk
van Hochhuth "Der Stellvertreter". 1963
128-130.Diverse stukken. z.j.
Bevat 3 stukken
128.Eerste deel. z.j.
129.Tweede deel. z.j.
130.Derde deel. z.j.
131.Krantenartikelen betreffende "Der Politik unter der Herrschaft der Hohern
Kommissare". 1954-1956
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132.Krantenartikelen betreffende de Kulturpolitik van Adenauer en de studentensituatie.
1956
133.Documentatie (krantenartikelen) betreffende de economie in Duitsland. 1956
134.Documentatie (krantenartikelen) betreffende het financiële stelsel in Duitsland.
1956
135.Documentatie betreffende de toestand van de arbeiders in Duitsland. 1956
136.Documentatie betreffende de sociale politiek. 1956
137.Documentatie betreffende het strafrecht. 1956
138.Documentatie betreffende de hereniging van beide Duitslanden. 1956
139.Documentatie betreffende de internationale samenwerking tussen staten, vooral op
economisch gebied. 1957
140.Documentatie (krantenartikelen) betreffende een artikel in de PBAWDA over een
conferentie van de vier grootmachten. 1953
141.Documentatie betreffende de hereniging van Duitsland. 1956-1957
142.Documentatie betreffende de internationale politiek van Bonn. 1952
143.Documentatie betreffende de herbewapening van Duitsland. 1956-1957
144.Documentatie betreffende een fascistische terreurorganisatie. 1952
145.Artikel "Was dr. Adenauer vergißt" in #Frankfurter Hefte, zeitschrift für Kultur und
Politik#. 1956
146.Documentatie van algemene aard. 1957-1958
147.Stukken betreffende de "78. deutschen Katholikentag Berlin". 1958
148.Documentatie betreffende een proces in Düsseldorf tegen zes leden van het
vredescomité van de Bondsrepubliek. 1960
149.Bulletins van de "Weltfriedensrat". 1962-1965
150.Documentatie betreffende het tweede Vaticaans concilie. 1962
151.Documentatie betreffende een jaarcongres van de "Vereinigungen der Verfolgten
des Naziregimes (VVN)". 1965
152.Krantenartikelen betreffende de weerstand tegen de "Notstandsgesetz". 1963-1965
153.Krantenartikelen betreffende de hereniging van Duitsland. 1965
154.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1966
155.Krantenartikelen betreffende een bloedige demonstratie in Essen. 1952
156.Krantenartikelen betreffende de herbewapening in Duitsland. 1956
157.Krantenartikelen betreffende de verhouding Sowjet-Unie-Bondsrepubliek. 1962
158.Documentatie betreffende de EEG. 1962
159.Documentatie betreffende dr. Thomas Dehler, voormalig minister van justitie, over
diens mening inzake de twee Duitslanden. 1961
160.Krantenartikelen betreffende justitiële aspecten binnen de Duitse democratie.
1961-1962
161.Krantenartikelen over de Duitse film. 1962
162.Open brief van professor Joh. Uden "Atomwissenschaft Atomwissenschaftler und
deren Anhang vor dem Richterstuhl des Sittengesetzes". 1962
163.Documentatie betreffende de Geneefse ontwapeningsconferentie. 164.Referaat van dr. Alexander Rogalski uit Polen voor de Berlijnse conferentie van
katholieke christenen: "Unser Beitrag zur Entspannung und Sicherheit in Europa".
z.j.
165.Documentatie betreffende een proces tegen dhr. Meincke. 1953
166.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1960-1962
167.Documentatie van algemene aard. z.j.
168.Stukken betreffende de CDU. 1958
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169.Stukken betreffende een anti-fascistische bijeenkomst in Buchenwald. 1965
170.Stukken betreffende de uitsluiting van Gerst van de "Bundes-Pressekonferenz e.v".
1954
171.Correspondentie met P. Maslowski, chefredacteur van de #Neue Presse#.
1957-1962
172.Correspondentie betreffende het huurcontract en de poging tot opzegging daarvan
van de kantoorruimte van Gerst. 1949-1954
173.Correspondentie betreffende zogenaamde beledigende uitspraken van Gerst bij de
Union-Pressedienst. 1954
174.Stukken betreffende het lidmaatschap van Gerst van de Bundespressekonferenz.
1954
175.Stukken betreffende een "Nationaal Volkscongres in de DDR". 1961
176.Correspondentie inzake zijn 70e en 75e verjaardag. 1957, 1962
177.Correspondentie betreffende een voorstel van dr. Frankortske uit Polen een appèl
te doen aan de Paus voor de vrede. 1966
178.Stukken betreffende de opzetting van de internationale vredesbeweging "Pacem in
Terris". 1966-1967
179.Correspondentie betreffende een declaratie van Gerst aan de heer E. Minta.
1961-1962
180.Correspondentie met het K.J. Schromm-Verlag. 1961
181.Correspondentie betreffende de financiële zaken van het Frankfurter Kultur Verlag
waarvan Gerst oprichter was. 1961-1962
182.Stukken betreffende de bisschop Wanibald Talleur uit Brazilië. 1960-1961
183.Correspondentie betreffende de aanklacht tegen Gerst van Sovjet-spionage. 1951
184.Verslag van de ervaringen van Gerst in de gevangenis tijdens de oorlog, gedaan
aan captain Worlk. 1945
185.Verslag van de reorganisatie van de "Winstdrenftgruppe Papier und Buch" na de
oorlog, gedaan aan Leutnant Kuhlke. 1945
186.Stukken betreffende een aanklacht van Minister Dehler in de zaak van de
diamantvervalser Meincke. 1954
187.Correspondentie inzake onderhandelingen van Gerst met het Buchmann-Verlag.
1946
188.Correspondentie van vlak na de oorlog, voornamelijk in verband met Gersts
verzoek een licentie te krijgen om een dagblad te beginnen. 1945
189.Correspondentie betreffende een aanklacht tegen Gerst van belediging door de
heer dr. J. Klein. 1952
190.Correspondentie met dr. Claessen betreffende een proces van Gerst tegen Jacob
Kaiser wegens belediging. 1951-1952
191.Artikelen van Gerst in de Tsjechische krant #Slowo Powszechië#. 1962
192.Artikel "Der Kanzler und seine Partei" van Gerst in #Neue Zeit#. 1961
193.Schets voor het boek #Politik des Verrats. Eine Abrechnung mit der AdenauerCDU/CSU#. z.j.
194.Schets voor artikel "Die Entwicklung zum Federalismus in Weltfriedensrat" voor het
bulletin van de Weltfriedensrat. z.j.
195.Artikel (schets en publicatie) "Helles Licht um Reinhold Schneiders letzte
Lebensjahre" voor de informationsdienst PAX VOBIS. 1965
196.Schetsen voor artikelen in de bulletins van de WKG-Dienst uit Bonn. 1967
197.Schets voor het boek #Politik des Verrats#. z.j.
198.Schetsen voor artikelen voor verschillende tijdschriften etc. 1953-1966
199.Stukken betreffende de evangelische kerk. 1966
200.Stukken betreffende het "Weltkongres für Frieden, nationale Unabhängigkeit und
allgemeine Abtrüstung". 1965
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Europäischen Staaten". 1966
201.Stukken betreffende de "Berliner Konferenz katholischen Christen aus
202.Correspondentie betreffende de "Deutsche Gesellschaft für Kultur- und
Wirtschaftsaustausch mit Polen". 1966-1968
203.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. z.j.
204.Diverse stukken. z.j.
205.Krantenartikelen betreffende besprekingen van de vier grootmachten voor
Duitsland (hereniging, status, vredesverdrag, etc.). 1952
206.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1953-1957
207.Documentatie betreffende een "Neuregelunggesetz Krankenversicherung".
1959-1960
208.Documentatie betreffende de "Familiengesetzgebung". 1954
209.Stukken van de VVN betreffende de "Wiedergutmachung" aan de slachtoffers van
het naziregime. 1961
210.Propagandakaarten voor PAX VOBIS. z.j.
211.Krantenartikelen betreffende de "3. SED Parteitag". 1950
212.Documentatie betreffende een "Nationalkongress der Nationalen Front des
demokratischen Deutschland". 1950
213.Documentatie betreffende het "Unionskongress der deutsche Friedens-Union".
1962
214.Documentatie betreffende pauselijke uitspraken (o.a. de encycliek #Ecclesiam
suam#). 1964
215.Aanmeldingen van nieuwe leden van PAX VOBIS. 1963
216.Lijsten van diegene aan wie het bulletin #Informationsdienst PAX VOBIS# wordt
gezonden. 1964
217.Lijst van adressen aan wie de "WKG-Dienst aus Bonn" wordt gezonden. z.j.
218.Persberichten van de regering in Bonn over de verdragen van Parijs en in het
algemeen over de internationale positie van de Bondsrepubliek. 1954
219.Stukken betreffende de stichting van PAX VOBIS. 1963
220.Recensies over publikaties van Gerst en enige artikelen van Gerst zelf. 1957-1964
221.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. 1952
222.Schetsen voor het artikel "Wer hat Deutschland geteilt?". z.j.
223.Manuscript voor het boek #Die 12 Grundgesetz-Änderungen#. z.j.
224.Schets voor het artikel "Geht Frölichen Herzens zur Wahl". 1957
225.Korte schets voor een plan een boek uit te geven over de encycliek #Pacem in
Terris#. 1963
226.Schetsen voor artikelen in de #Informationsdienst PAX VOBIS#. 1963-1966
227.Correspondentie betreffende de uitgave van Gersts boeken. 1962
228-230.Schetsen voor artikelen voor het tijdschrift #Die Neue Zeit#. 1956, 1959-1962
Bevat 3 stukken
228.1956. 1956
229.1959-1960. 1959-1960
230.1961-1962. 1961-1962
231.Correspondentie betreffende de uitgave van een boek over M. Henzbergen. 1963
232.Correspondentie betreffende de uitgave van boeken van Gerst. 1960-1961
233.Schets voor het zogenaamde "Osterspiel", een religieus spel. 1961
234.Anoniem artikel in de Engelse #Tablet# over Gerst. 1950
235.Stukken betreffende het proces tegen Gerst wegens sovjet-spionage. 1951
323.Stukken betreffende het "Bundes Kongress der VVN". 1963
324.Stukken betreffende het "Bundes Kongress der VVN". 1961
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325.Stukken betreffende de "79. Deutsche Katholikentag" Hannover. 1962
326.Krantenartikelen over diverse onderwerpen. z.j.
327.Autobiografische gegevens van Gerst voor het geallieerde oppercommando. 1945
328.Stukken betreffende de kwestie wat er te doen stond met de NSDAP-partijleden na
de oorlog. 1945
329.Memorandum betreffende een aanklacht van Gerst tegen de journalist Griese
wegens smaad. 1953
330.Stukken en correspondentie van vóór 1945. 331.Stukken betreffende een eis van Gerst tot schadevergoeding wegens vervolging
door het nazi-regime. 1944-1953
332.Correspondentie in verband met een reis van Gerst naar Londen. 1955
333.Correspondentie betreffende een geschil in betaling voor een telefoongesprek.
1955
334.Correspondentie betreffende een uitlating van een zekere Major Zahn dat PAX
VOBIS een communistisch-geïnfiltreerde organisatie zou zijn. 1966
335.Correspondentie inzake moeilijkheden met het drukken van een brochure van PAX
VOBIS. 1964
336.Correspondentie betreffende PAX VOBIS van algemene aard. 1965
337.Stukken betreffende de Berliner Konferenz katholischer Christen aus Europäischen
Staaten. 1967
338.Correspondentie inzake de oprichting van de Frankfurter Rundschau. 1945
339.Documentatie en correspondentie inzake de internationale vredesbewegingen en
PAX VOBIS. 1968
340.Correspondentie betreffende de oprichting van PAX VOBIS. 1963
341.Memorandum van Gerst betreffende de brochure "Augen auf", waarin Gerst Sovjetspion wordt genoemd. Met de brochure zelf. 1951-1957
342.Schetsen voor artikelen van de WKG Dienst uit Bonn. 1963-1967
343.Schetsen voor artikelen in de #Informationsdienst PAX VOBIS# en correspondentie.
1966-1967
344.Stukken betreffende de "2. Berliner Konferenz katholischer Christen aus
europäischen Staaten". 1966
345.Stukken betreffende het redigeren van de "Informationsdienst PAX VOBIS".
1965-1966
346.Fotokopie van het boek #The seeds of destruction# van Cedric Belfrage. 1954
347.Artikelen voor de #Informationsdienst PAX VOBIS#, niet door Gerst geschreven.
1963-1964
348.Stukken betreffende de dienstplicht voor jongeren. 1957-1967
349.Krantenartikelen bij de dood van Gerst en zijn 80e verjaardag. 1967-1968
350.(Deze omslag ontbreekt.)
351.Correspondentie met professor J. Boulier. 1963-1966
352.Autobiografische gegevens van Gerst voor het geallieerde oppercommando. 1945
353.Correspondentie met het geallieerde oppercommando en autobiografische
gegevens. 1945
354.Correspondentie betreffende de zaak Papenhoft (een aanklacht van Gerst tegen
Papenhoft wegens belediging). 1954
355.Correspondentie betreffende een afsluiting van Gersts telefoon voor buitenlandse
gesprekken. 1956
356.Correspondentie betreffende een proces wegens belediging van de
Bondsrepubliek. 1959-1961
357.Correspondentie betreffende een proces tegen Gerst wegens belediging naar
aanleiding van het boek #Eine Abrechnung#. 1962
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staat. 1960-1962
358.Correspondentie betreffende een proces tegen Gerst wegens belediging van de
359.Correspondentie betreffende de "Bundespressekonferenz". 1961-1962
360.Correspondentie betreffende een belediging van Gerst door het "Kolpinghaus
Frankfurt a.M.". 1965
361.Correspondentie inzake financiën. 1965-1966
362.Correspondentie betreffende de "Bundespressekonferenz". 1961
363.Correspondentie betreffende de oprichting van de Frankfurter Rundschau. 1961
364.Correspondentie van Gerst met verschillende kranten. 1947-1950
365.Correspondentie betreffende de "Bundespressekonferenz". 1954
366.Correspondentie betreffende de "Bundespressekonferenz". 1951-1952
367.Correspondentie betreffende een aanklacht tegen Gerst wegens belediging van de
staat. 1954
368.Correspondentie met verschillende uitgeverijen en de "Deutschlandsender".
1955-1956
369.Correspondentie betreffende een reis naar Berlijn van Gerst voor een congres.
1954-1955
370.Correspondentie inzake financiën. 1954
371.Ingekomen stukken van de Bundestag betreffende de verhouding Bondsrepubliek
en de drie bezette machten en de NAVO. 1949-1952
372.Fotokopie van een persconferentie in Bonn. 1966
373.Documentatie betreffende een "Friedenskongress der Deutschen Friedens-Union".
1962
374.Ingekomen stukken van de "Informationsdienst der Bund der Deutschen".
1953-1954
375.Brochure van de "Bund der Deutschen" betreffende de hereniging. 1954
376.Stukken betreffende de "VII. Weltjugendfestspiele für den Frieden" in Berlijn. 1959
377.Stukken betreffende de "VIII. Weltjugendfestspiele". 1960
378.Ingekomen stukken van de "Deutsche Sammlung, Volksbewegung für Einheit,
Frieden und Freiheit". 1953
379.Krantenartikelen betreffende de dood van Adenauer. 1967
380.Krantenartikelen betreffende het zogenaamde "Auswitz-Prozess". 1964
381.Stukken betreffende de uitgave in Duitsland van het boek #Seeds of destruction#
van Cedric Belfrage. 1966-1967
382.Krantenartikelen en schetsen daarvoor betreffende het proces tegen Gerst wegens
sovjet-spionage. 1951
383.Documentatie betreffende het tweede Vaticaans concilie. 1965
384.Correspondentie betreffende organisatorische kwesties inzake "PAX VOBIS". 1964
385.Diverse stukken. z.j.
386.Stukken betreffende het Strafrecht en veranderingen daarin in Duitsland. 1962-1967
387.Kerst- en nieuwjaarskaarten. 1961
388.Correspondentie betreffende een proces tegen Gerst wegens belediging van de
Düsseldorfer politie. 195-1961
389.Correspondentie en recensies betreffende de uitgave van Gersts boeken.
Alfabetisch geordend. 1960-1962
390.Gedenknummer bij het 20-jarige bestaan van de Frankfurter Rundschau. 1965
391.Brochure en bijlagen "Unterlagen aus dem Jahr 1957, aus denen die Notwendigkeit
einer politische Amnestie hervorgeht" van de "Zentralrat zum Schutz
demokratischer Rechte". 1957
392.Manuscript van het boek #Le concile devant les problemes de la guerre et de la
paix#. z.j.
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politieke gevangenen. 1962-1966
393.Documentatie betreffende de herziening van het strafrecht en amnestie voor
394.Manuscript van het boek #Das Konzil angesichts der Probleme von Krieg und
Frieden#. (Vertaling uit het Frans.) z.j.
395.Documentatie betreffende de CDU (DDR). 1950
396.Documentatie betreffende de journalistiek onder het naziregime en in de
Bondsrepubliek. 1962
397.Artikelen in de Berliner betreffende het "Deutschlandplan" (hereniging). 1960
398.Documentatie uit de DDR betreffende de hereniging van Duitsland en de situatie
van de DDR. 1967-1968
399.Documentatie betreffende de zogenaamd politieke justitie in West-Duitsland.
1962-1963
400.Brochure "Unrecht als System" van de West-Duitse juristen over het recht in de
DDR. 1962
401.Manuscript "Entwurf eines Strafgesetzbuches (STGB)", uitgegeven door de
(onbekend). 1962
402.Documentatie betreffende de "Notstandsgesetze". 1962-1963
403.Documentatie betreffende de "Notstandsgesetze". 1962-1968
404.Stukken betreffende de "Notstandsgesetze". 1960
405.Krantenartikelen betreffende de "Notstandsgesetze". 1963
406.Concepten voor artikelen (politieke commentaren) in de #Berliner Zeitung#. 1961
407-414.Uitgaven van het tijdschrift #Neue Kommentare#. 1961-1968
Bevat 8 stukken
407.1961. 1961
408.1962. 1962
409.1963. 1963
410.1964. 1964
411.1965. 1965
412.1966. 1966
413.1967. 1967
414.1968. 1968
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