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Archief A.J. Hermes

Ten Geleide

A.J. Hermes (1929-2002)
Adrianus Johannes (Ad) Hermes werd op 27 augustus 1929 te Breda geboren. Na de lagere school behaalde hij de
diploma's MULO-A en MULO-B in zijn geboorteplaats en HBS-B te Nijmegen. In 1947 begon hij een studie
Werktuigbouw- en Vliegtuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, die hij om financiële redenen na één jaar
moest staken. In 1949 was hij korte tijd werkzaam bij de Raad van Arbeid te Breda. Van 1950-1954 vervulde hij de
militaire dienst bij de artillerie. Van 1954-1958 was hij planningassistent bij Hoogovens. Zijn politieke carrière begon in
1958. Hij werd eerst gemeenteraadslid voor de KVP en later wethouder van onderwijs, jeugd, culturele en
personeelszaken te Beverwijk. Een in 1956 aangevangen studie voor leraar wiskunde kon hij niet afmaken vanwege het
vele werk als wethouder. In de jaren 1970-1972 was hij tevens loco-burgemeester te Beverwijk. Zijn wethouderschap
duurde tot 1972. Hij bleef daarna nog gemeenteraadslid te Beverwijk tot 1974. In 1969 werd hij lid van het dagelijks
bestuur van de Katholieke Volkspartij en bleef dat tot 1972. In 1971 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de KVP en
bleef dat tot 1978. Van 1978 tot 1982 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in de drie kabinetten-
Van Agt, met in zijn portefeuille: het kleuter- en lager onderwijs, het basis- en speciaal onderwijs en de
verzorgingsstructuur. Van 1982 tot 1994 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hermes noemde zichzelf ‘een
waakhond' voor artikel 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs. Dit bleek in het bijzonder in 1991, bij zijn kritiek
op de plannen van staatssecretaris Wallage voor de gemeenschappelijke basisvorming.
Ook naast zijn politieke loopbaan was Hermes actief ten behoeve van het onderwijs. Hij was betrokken bij de oprichting
van scholen in Beverwijk en was penningmeester van het landelijk bestuur van de Mater Amabilisscholen, Ad Hermes
overleed op 31 januari 2002.
Bron: KDC-Knipselcollectie.
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 206.Stukken betreffende aandachtspunten in verband met regeringsverklaring  1989
  
 207.Stuk betreffende het ontwerp algemeen reglement, opgesteld door de commissie

Van der Grinten  z.j.
  
 208.Amandementen voor het CDA-verkiezingsprogramma "Verantwoord voortbouwen"

  z.j.
  
 209.Kerst- en nieuwjaarswensen  1972-1973
  
 210.Stukken betreffende de commissie Cultureel-Centrum-Sporthal van de gemeente

Beverwijk  1968
  
 211.Stukken betreffende de nieuwe lerarenopleiding  1975
  
 212.Vragen aan de minister-president over diens brief van 15 maart  1988
  
 213.Aandachtspunten van het regeeraccoord  1989
  
 214.Stukken betreffende de basisvorming  1989
  
 215.Circulaire van de gemeente Beverwijk inzake zijn benoeming tot Kamerlid  1971
  
 216.Kerst- en nieuwjaarswensen  1973-1974
  
 217.Ingekomen stukken  1967-1974
  
 218.Gelukwensen voor zijn verjaardag  1975
  
 219.Ingekomen stukken van de Adelbertverenigingen "Haarlem" te Haarlem en "Midden

Kennemerland" te Driehuis-Velsen  1974-1976
  
 220.Stukken betreffende de commissie Fries in het buitengewoon onderwijs  1979-1984
  
 221.Stukken betreffende een werkbezoek aan de provincie Friesland  1981
  
 222.Tekst van een speech, uitgesproken voor de Provinciale Onderwijsraad Drenthe op

21 mei  1980
  
 223.Ingekomen en copiëen van uitgegane stukken  1960-1970
  
 224.Stukken betreffende de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van

onderwijs en wetenschappen  1976-1978
  
 225.Ingekomen stukken  1977-1983
  
 226.Brief aan A.A.M. van Agt, premier  1982
  
 227.Brief aan A.P.J.M.M. van der Stee, minister van Financiën  1982
  
 228.Kerstkaart, tevens adreswijziging  1968
  
 229.Stukken betreffende zijn militaire diensttijd  z.j.
  
 230.Stukken betreffende zijn periode als wiskundedocent  z.j.
  
 231.Verslag van een bespreking met de heer Van Uchelen van het Gasinstituut  1958
  
 232.Stukken betreffende de opening van de gemeentelijke school voor lichamelijk

gebrekkige kinderen te Rotterdam  1978
  
 233.Ingekomen stukken  1977
  
 234.Ingekomen brief van M.W.J. Weijters  1979
  
 235.Stukken betreffende het neerleggen van zijn functie als voorzitter van de Stichting

Sociaal Culturele Voorzieningen te Beverwijk  1967
  
 236.Tekst van een interview met #het Schoolblad# van de ABOP  [1985]
  
 237.Stukken betreffende het afscheid van T.M. Knippen, inspecteur van het lager

onderwijs in de inspectie Alkmaar  1964
  
 238.Rapport "Plan Duitsland", door A.H.  z.j.
  
 239.Stukken betreffende de onderwijsweken te Beverwijk  1960-1963
  
 240.Krantenknipsels  1979-1981
  
 241.Circulaire inzake het voorschot op de rijksvergoeding 1979 voor stichtings- en

exploitatiekosten van openbare en bijzondere kleuterscholen  1979
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 242.Informatiebulletin voor het vormingswerk met jonge volwassenen te Utrecht  1973
  
 243.Stukken betreffende zijn kandidaatstelling als Tweede Kamerlid  1972
  
 244.Dankbetuigingen ter gelegenheid van zijn 12 1/2-jarig jubileum als wethouder te

Beverwijk  1971
  
 245.Stukken betreffende Het Wolff en Dekenhuisje te Beverwijk  1960
  
 246.Kerst- en nieuwjaarswensen  1968-1969
  
 247.Verslag van de discussiemiddag over het voortgezet basisonderwijs van het

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA  1982
  
 248.Knipselkrant van de centrale directie Voorlichting van het Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen  1979
  
 249.Stukken betreffende de studiekommissie Opleiding en Voortgezette Vorming

Leerkrachten Primair Onderwijs'  1972-1973
  
 250.Stukken betreffende het Maurickoverleg  1983-1989
  
 251.Correspondentie  1963-1976
  
 252.Stukken betreffende de lunchbijeenkomst ter gelegenheid van het bezoek van

burgemeester Koch van New York  1988
  
 253.Aflevering van #De Gemeenteraad#, maandblad voor gemeenteraads- leden en

gemeentebesturen, waarin een artikel van Hermes  1972
  
 254.Bewijs van opneming in het bevolkingsregister van Beverwijk  1969
  
 255.Syllabi betreffende militaire dienst  z.j.
  
 256.Stukken betreffende een Benelux-gemeentenconferentie te Eindhoven  1969
  
 257.Stukken betreffende de absentie van minister Vredeling bij een CDA-top in Brussel

  1979
  
 258.Ingekomen stukken van Nationale Nederlanden  1978-1979
  
 259.Brief betreffende zijn ontslag als staatssecretaris  1981
  
 260.Brief aan de heer Gielen te Nijmegen in verband met overlijden van diens vader

  1981
  
 261.Advertentie in #De Kennemer# betreffende gemeenteraadsverkiezingen  1970
  
 262.Ingekomen felicitatiekaart  1967
  
 263.Ingekomen stukken van het consultatiebureau te IJmuiden  1963-1965
  
 264.Stukken betreffende zijn benoeming tot Tweede Kamerlid  1971
  
 265.Stukken betreffende de Stichting Leerplanontwikkeling  [1974]
  
 266.Stukken betreffende de bisschoppelijke brief over katholiciteit van het onderwijs

  1976
  
 267.Correspondentie met A. Kuiper, hoofdredacteur van weekblad #De Tijd#  1976
  
 268.Krantenknipsels, brochures en tijdschriften  1947-1949
  
 269.Rapport betreffende de wet op de onderwijsverzorging, de

schoolbegeleidingsdiensten en het speciaal onderwijs  [1987]
  
 270.Ingekomen brief van W.A.F.M van der Kruys  1987
  
 271.Leren riempje uit militaire dienst  z.j.
  
 272.Stukken betreffende militaire dienst  1961, z.j.
  
 273.Schoolschriften betreffende projectieve meetkunde  z.j.
  
 274.Schoolschriften betreffende algebra  z.j.
  
 275-276.Zakagenda's  1960, 1962

Bevat 2 stukken
  
  275.1960  
  
  276.1962  
  
 277.Lerarenagenda  1962-1963
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gemeentelijk lyceum te Beverwijk  1963
 278.Overzicht van rapportcijfers op overgangsrapport van leerlingen van het  
 279-285.Schoolschriften betreffende diverse vakken  z.j.

Bevat 7 stukken
  
  279.Beschrijvende meetkunde  
  
  280.Economie  
  
  281.Handelsrekenen  
  
  282.Natuurkunde  
  
  283.Goniometrie  
  
  284.Mechanica  
  
  285.Analytische meetkunde  
  
 286.Schriften met aantekeningen over de krijgstucht  z.j.
  
 287.Schoolschrift met ingeplakte krantenknipsels over cosmografie  z.j.
  
 288.Verhalen, opgeplakt op papier, vermoedelijk afkomstig uit #Elseviers Weekblad#

  z.j.
  
 289-295.Stukken betreffende zijn arbeidsverleden bij Hoogovens  1953-1958

Bevat 7 stukken
  
  289.Planningbulletin. 1954-1955  
  
  290.Correspondentie. 1953-1958  
  
  291.Arbeidsvoorwaardenreglement. 1952-1957  
  
  292.Bewijs van lidmaatschap van het pensioenfonds. 1954  
  
  293.Loonstrookjes. 1954-1958  
  
  294.Vakantiekaarten. 1955-1958  
  
  295.Stukken betreffende salarisverhogingen. 1954-1958  
  
 296.Handboek voor de artillerieschool  1959
  
 297.Uitnodigingen en dankbetuigingen ter gelegenheid van diverse bijeenkomsten

  1962-1977
  
 298.Stukken betreffende de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk  1974-1977
  
 299-320.Teksten van speeches, gehouden in 1978  1978

Bevat 22 stukken
  
  299.Opening van het nieuwe gebouw van de Adriaanstichting te Rotterdam  
  
  300.Opening van het nieuwe gebouw van gymnasium Beekvliet te Sint-Michielsgestel  
  
  301.Afscheid van de heer Kroon bij de Katholieke Leergangen te Tilburg  
  
  302.Opening van het VO-internaat voor schipperskinderen te Dordrecht  
  
  303.Opening van het voorlichtingscentrum van het Nederlands Instituut voor

Audiovisuele Media ((NIAM) te (onbekend)  
  
  304.Persexcursie damesbladen  
  
  305.Opening van de christelijke kleuter- en lagere school De Regenboog te Purmerend  
  
  306.Heropening van de Sint-Bernardusschool te Blaricum  
  
  307.Eerste jaarvergadering van het Landelijk Oudercontact van Varenden te Utrecht  
  
  308.Voorlichtingsdag van modelscholen te Apeldoorn  
  
  309.Opening van RK kleuterschool De Luithorst te Nijmegen  
  
  310.Opening van een nieuwe school te Nieuwerkerk aan den IJssel  
  
  311.Overdracht van Engels in het basisonderwijs (EIBO) naar SLO te (onbekend)  
  
  312.Tentoonstelling over de kleine school te De Wilgen (Friesland)  
  
  313.Jaarvergadering van de sectie Kleuteronderwijs van de Protestants Christelijke

Onderwijsvakorganisatie te Steenwijk  
  
  314.Tienjarig bestaan van CITO te Veldhoven  
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  315.Opening van de nieuwbouw van de Sint-Jansschool te Leiden  
  
  316.Opening van de afdeling Lager Technisch Onderwijs van scholengemeenschap De

Blinkerd te Heemskerk  
  
  317.Jaarvergadering van de afdelingsraad voor het kleuter- en basisonderwijs van de

Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs te Utrecht  
  
  318.Tweede onderwijsdag van de kleine scholen te Leeuwarden  
  
  319.Opening van school voor slechthorende kinderen te Hoensbroek  
  
  320.Opening van het nieuwe gebouw van de Gabriëlschool te 's-Hertogenbosch  
  
 321-340.Teksten van speeches, gehouden in 1979  1979

Bevat 20 stukken
  
  321.Afscheid van G.K. Lub directeur Basisonderwijs/Kleuteronderwijs te (onbekend)  
  
  322.Kaderdag van de sectie Kleuteronderwijs van de Algemene Bond van Onderwijzend

Personeel (ABOP) te Amersfoort  
  
  323.Opening van het nieuwe schoolgebouw van de G.J. van der Ploegschool te

Hoogeveen  
  
  324.Opening van de 11de Nationale Onderwijstentoonstelling te (onbekend)  
  
  325.25-jarig bestaan van het Pedagogisch Centrum Enschede  
  
  326.Introductie van de begeleidingscampagne voor de invoering van het Fries te Den

Haag  
  
  327.Opening van de scholen De Venen en De Ark te Smallingerland  
  
  328.Opening van de 24ste zomercursus Nederlandse taal en cultuur te Breukelen  
  
  329.Tiende congres van de Union Mondiale des Enseignants Catholiques te Den Haag  
  
  330.Installatie van de nieuwe bestuursraad van het CITO te Arnhem  
  
  331.Opening van de nieuwe behuizing van de Stichting Centrum voor

Onderwijsbegeleiding voor de Zaanstreek te Krommenie  
  
  332.25-jarig bestaan van de christelijke pedagogische academie te Emmen  
  
  333.Opening van een school te Kudelstaart  
  
  334.Opening van de Katholieke Lerarenopleiding te Sittard  
  
  335.Algemene vergadering van de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisaties te

Amsterdam  
  
  336.Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Katholieke Leraren (VKL) Sint

Bonaventura te (onbekend)  
  
  337.Opening van het International Seminar on Strenghtening School Capacity for

Change te Den Haag  
  
  338.Reception for participants in the symposium on deafness: "Oral Education today

and tomorrow" te Den Haag  
  
  339.Kluwerprijsuitreiking te Amsterdam  
  
  340.Algemene ledenvergadering van het Werkverband van Plaatselijke en Regionale

Onderwijsadviescentra  
  
 341-360.Teksten van speeches, gehouden in 1980  1980

Bevat 20 stukken
  
  341.Vergadering van de Nederlandse Kermisbond te Utrecht  
  
  342.Jaarvergadering van de Christelijke Bond van Ondernemers te Rotterdam  
  
  343.Algemene vergadering van de Bond van Schoolbesturen voor het Katholieke

Kleuter-, Basis- en Buitengewoon Onderwijs te Eindhoven  
  
  344.Slotviering van het 50-jarig bestaan van de opleidingsinstituten voor leerkrachten

bij het buitengewoon onderwijs te Amersfoort  
  
  345.Afdelingen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Goeree-Overflakkee  
  
  346.Bezoek van kinderen aan de Nieuwe Kerk te Amsterdam  
  
  347.Heropening van de school van de RK Schoolvereniging te Haarlem  
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Archief A.J. Hermes

te Gouda  
  348.Opening van de afdeling Voortgezet Buitengewoon Onderwijs van de Merajaschool  
  349.Plenaire vergadering van de Stichting Provinciale Onderwijsraad te Assen  
  
  350.Afscheid van M. Holl, algemeen hoofdinspecteur van het buitengewoon onderwijs

te (onbekend)  
  
  351.Opening van het nieuwe gebouw van de Schooladvies- en Begeleidingsdienst Oost-

Groningen te Oude Pekela  
  
  352.Opening van scholen De Steege, De Schakel en De Julianaschool te Eibergen  
  
  353.Opening van de circusschool bij het circus Holiday te Purmerend  
  
  354.Opening van basisschool De Stuifhoek te Made  
  
  355.Afscheid van M.H.J. Zeijen van de Katholieke Leergangen te Tilburg  
  
  356.Opening van de 25ste zomercursus Nederlandse taal en cultuur te Breukelen  
  
  357.Afscheid van H.G. van der Doel van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

(CPS) te (onbekend)  
  
  358.Aanbieding van de lesbrief over brandpreventie  
  
  359.65-jarig bestaan van het CBKO te (onbekend)  
  
  360.Symposium van de Rijks Pedagogische Akademie Winschoten  
  
 361-380.Teksten van speeches, gehouden in 1980-1981  1980-1981

Bevat 20 stukken
  
  361.150-jarig bestaan van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel. 1980  
  
  362.Officiële opening van het nieuwe gebouw van het Newmancollege te Breda  
  
  363.Officiële opening van het eerste schoolgebouw in de nieuwe stadswijk Zevenkamp

te Rotterdam. 1980  
  
  364.Afsluitingsavond over de invoering van het Fries als verplicht vak te Leeuwarden.

1980  
  
  365.Manifestatie van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling te Utrecht. 1980  
  
  366.Afscheid van A.M.P. Knoers, voorzitter van de Stichting voor de

Leerplanontwikkeling te Enschede. 1981  
  
  367.50-jarig bestaan van de kring Kleuterleidsters Rotterdam van de Katholieke

Onderwijsvereniging te Rotterdam. 1981  
  
  368.Officiële opening van de RK school voor gespecialiseerd onderwijs Alphons Laudy

te Amsterdam. 1981  
  
  369.Officiële opening van het scholencomplex Colmsgate te Deventer. 1981  
  
  370.Officiële opening van de Sinnemaschool te Leeuwarden. 1981  
  
  371.Opening van het nieuwe gebouw van de Schoolbegeleidingsdienst te Tilburg. 1981  
  
  372.Opening van de Nationale Historische Onderwijscollectie te Zoetermeer. 1981  
  
  373.Diner met leden van het overlegorgaan voor het Nationaal Historisch

Onderwijsmuseum te Nieuwspoort. 1981  
  
  374.Nationale Onderwijs Tentoonstelling te (onbekend). 1981  
  
  375.SVO-manifestatie te (onbekend). 1981  
  
  376.Afscheid van A. Hillen, bouwkundig hoofdinspecteur, te Den Haag. 1981  
  
  377.International School Improvement Project te Amsterdam. 1981  
  
  378.Opening van de 26ste zomercursus Nederlandse taal en cultuur te Breukelen. 1981  
  
  379.Inontvangstneming van les- en fotomateriaal bij de presentatie van

kinderpostzegels te Rotterdam. 1981  
  
  380.Uitreiking van de audiovisuele mediaprijs te Den Haag. 1981  
  
 381-400.Teksten van speeches, gehouden in 1981-1982  1981-1982

Bevat 20 stukken
  
  381.Opening van het scholencomplex De Esch te Oldenzaal. 1981  
  
  382.Conference on the preparation of handicapped children and young people te

Noordwijkerhout. 1981  
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Archief A.J. Hermes

  
  383.Voorzitterswisseling van het algemeen bestuur van het KPC te Vught. 1981  
  
  384.Uitreiking van het boek "Onderwijsinnovatie in verschuivend perspectief" te

Leuven. 1981  
  
  385.Inontvangstneming van het eindrapport van de commissie Fries in het

Buitengewoon Onderwijs te (onbekend). 1981  
  
  386.Opening van het nieuwe gebouw van de schoolbegeleidingsdienst Stadsgewest 's-

Hertogenbosch. 1981  
  
  387.Officiële opening van het informatie- en documentatiecentrum voor het

gehandicapte kind en zijn ouders te Utrecht. 1981  
  
  388.Officiële opening van De Klokkenberg, school voor buitengewoon onderwijs aan

langdurig zieke kinderen te Breda. 1981  
  
  389.Afscheidsdiner voor leden van het SVO-bestuur te Den Haag. 1982  
  
  390.Slaan van de eerste paal voor de school voor geïntegreerd speciaal onderwijs te

Zoetermeer. 1982  
  
  391.Tweede planningsconferentie van het International School Improvement Project te

Amsterdam. 1982  
  
  392.Opening van het gerenoveerde gebouw van de katholieke basisschool De Zandberg

te Breda. 1982  
  
  393.Opening van de Dutch INSET-conference te Noordwijkerhout. 1982  
  
  394.Opening van het gebouw van het Landelijk Verband van Gereformeerde

Schoolverenigingen en het Gereformeerd Pedagogisch Centrum te Wezep. 1982  
  
  395.Bezoek van de Hessische Kultusminister H. Krollman te Oegstgeest. 1982  
  
  396.Officiële opening van de Sint Emiliusschool te Son. 1982  
  
  397.Opening van de nieuwe bijzonder neutrale school voor kleuter en lager onderwijs te

Ede. 1982  
  
  398.Officiële opening van de school voor zeer moeilijk lerende kinderen De Sonnewijser

te Nijmegen. 1982  
  
  399.120ste openbare vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van

Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding te Valkenburg. 1982  
  
  400.Reception for the participants of the international congress of the European

Organisation of the International Group of Catholic Parent School Associations te
(onbekend). 1982  

  
 401-412.Teksten van speeches, gehouden in 1982  1982

Bevat 12 stukken
  
  401.Regionale oriënteringsdag van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te

Roermond  
  
  402.Congres van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te Den Haag  
  
  403.Laatste vergadering van de Stuurgroep Innovatie Basisschool te Den Haag  
  
  404.Officiële opening van de achtste rijdende school van de Stichting Rijdende School

te Amsterdam  
  
  405.Officiële vergadering van de bestuursraad SVO te Utrecht  
  
  406.Overlijden van Carel Reimers te Voorburg (ZH)  
  
  407.Afscheid van S. Wiegersma, voorzitter van het CITO te (onbekend)  
  
  408.Opening van de 27ste zomercursus Nederlandse taal en cultuur te Breukelen  
  
  409.Conferentie van de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV)  
  
  410.Presentatie van een project over zuivel in het onderwijs door het Nederlands

Zuivelbureau te Woerden  
  
  411.Officiële aanbieding van het boek over Nederlandse onderwijsmogelijkheden in het

buitenland te Den Haag  
  
  412.Meeting of American journalists in Amsterdam  
  
 413.Overzicht van spreekbeurten in de periode zomer 1975 - zomer 1976  1976
  
 414.Ingekomen stukken  1976-1977
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Archief A.J. Hermes

  
 415.Stukken betreffende wijziging van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs  1977
  
 416.Antwoorden op vragen van leden van de Tweede Kamer  1978-1982
  
 417.Stukken betreffende een reis van een delegatie van het ministerie van Onderwijs en

Wetenschappen naar de Nederlandse Antillen  1980-1981
  
 418.Kort verslag van enkele oriënterende reizen door een O. en W. delegatie onder zijn

leiding  1979
  
 419.Verslagen van enkele gesprekken met een delegatie van het CITO  1981
  
 420.Circulaire betreffende aanwijzingen voor de totstandbrenging van

huisvestingsvoorzieningen voor het kleuteronderwijs (Bestek 81)  1978
  
 421.Brief van notariskantoor Westbroek  1978
  
 422.Brief van Nellemieke Stals  1978
  
 423.Tekst van een radiointerview voor "Klankbord" (Evangelische Omroep (EO))  1978
  
 424.Tekst van een interview in #Criterium#, onderwijskontaktblad op gereformeerde

grondslag  1979
  
 425.Bijdrage aan een feestbundel van [Kuiper]  1977
  
 426.Tekst van een interview in het #PCO-magazine# van 18 mei  1977
  
 427.Stukken betreffende vragen van de Tweede Kamerfractie van de KVP aan de

minister van Onderwijs en Wetenschappen  1976-1977
  
 428.Tekst van een interview met Ton Triesscheijn voor (onbekend)  1976
  
 429.Tekst van een interview met Theo Klein van het #Haarlems Dagblad#  1977
  
 430.Bidprentjes en gedachtenisprentjes van familieleden en bekenden  1939-1969
  
 431.Tekst van een interview voor de #Twentsche Courant/Overijssels Dagblad#  z.j.
  
 432.Bijdrage aan een CDA-lezing gehouden op 24 januari  1980
  
 433.Fragment van een tekst van een lezing, gehouden in [september]  1981
  
 434.Tekst van een speech over het nieuwe basisonderwijs  z.j.
  
 435.Losbladige agenda  1978
  
 436-440.Bureau-agenda's  1979-1982, 1984

Bevat 5 stukken
  
  436.1979  
  
  437.1980  
  
  438.1981  
  
  439.1982  
  
  440.1984  
  
 441.Legitimatiebewijs als lid van de Tweede Kamer  z.j.
  
 442-443.Correspondentie  1978-1982

Bevat 2 stukken
  
  442.1978-1979  
  
  443.1980-1982  
  
 444.Ingekomen en copieën van uitgaande stukken  1978-1982
  
 445.Stukken betreffende uitnodigingen voor spreekbeurten  1978-1980
  
 446.Kerst- en nieuwjaarswensen  1969-1974
  
 447.Ingekomen brieven  1954-1968
  
 448.Correspondentie  1957-1958
  
 449.Adresboek  z.j.
  
 450-454.Schoolschriften  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  450.Vaderlandse geschiedenis  
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Archief A.J. Hermes

  451.Algemene geschiedenis  
  
  452.Stereometrie  
  
  453.Vliegtuigbouwkunde  
  
  454.Aardrijkskunde  
  
 455.Stukken betreffende eindexamens voor MULO en HBS-B en betreffende het

Kornetsexamen Selectie Reserve-Officieren (SRO-A)  1944-1951
  
 456.Stukken betreffende zijn werkbezoek aan Rotterdam op 30 oktober  1980
  
 457.Stukken betreffende een artikel in #de Volkskrant# van 3 juni over een redevoering,

die Hermes gehouden heeft  1975
  
 458.Toegangsbewijzen voor partijcongressen van de KVP en een bijzondere

bijeenkomst van de beweging van Europese federalisten  1948-1949
  
 459.Ingekomen brief van F.H. van der Burg. Met bijlagen  1952
  
 460.Stukken betreffende militaire dienst  1952-1964
  
 461-463.Ingekomen en afgehandelde stukken  1978-1980

Bevat 3 stukken
  
  461.1978  
  
  462.1979  
  
  463.1980  
  
 464.Ingekomen stukken van de KVP  1970-1971
  
 465.Correspondentie met de Katholieke Radio Omroep (KRO)  1966-1967
  
 466.Stukken betreffende een enquete in #de Volkskrant#  1967
  
 467.Curriculum vitae  1966
  
 468.Brieven van Toke (onbekend)  1958-1965
  
 469.Stukken betreffende zijn afscheid als staatssecretaris  1982-1983
  
 470.Stukken betreffende zijn benoeming tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

  1982-1983
  
 471.Ingekomen stukken  1967-1970
  
 472.Afschrift van een brief aan de Documentatiedienst van de KVP met als bijlage een

curriculum vitae van Hermes  1967
  
 473.Tekst van een artikel "Onderwijsbeleid...waarheen?"  z.j.
  
 474-477.Krantenknipsels  1961-1987

Bevat 4 stukken
  
  474.Wethouder te Beverwijk 1961-1970  
  
  475.KVP-Kamerlid 1973-1977  
  
  476.Staatssecretaris 1979-1983  
  
  477.CDA-Kamerlid 1986-1987  
  
 478.Lijst van vernietigde stukken, die wegens waterschade onbruikbaar zijn geworden

  1982
  
 479.Collegedictaten van het vak Bedrijfsleer en Industriële Organisatie aan de

Technische Hogeschool te Delft  z.j.
  
 480-484.Stukken betreffende studiereizen  1979

Bevat 5 stukken
  
  480.Verenigde Staten  
  
  481.Frankrijk  
  
  482.Groot-Brittannië  
  
  483.Zweden  
  
  484.Canada  
  
 485-487.Tijdschriftartikelen, geschreven door Hermes  1976, 1984, z.j.

Bevat 3 stukken
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Archief A.J. Hermes

  485.#Tijdschrift voor Openbaar Bestuur#. 1976  
  
  486.#Schoolbestuur#. 1984  
  
  487.#Speciaal Onderwijs#. z.j.  
  
 488-489.Afleveringen van tijdschriften, waarin interviews met Hermes zijn gepubliceerd

  1976, 1981
Bevat 2 stukken

  
  488.#School#. 1976  
  
  489.#Uitleg magazine#. 1981  
  
 490-497.Afleveringen van tijdschriften, waarin artikelen over Hermes zijn gepubliceerd

  1979-1982
Bevat 8 stukken

  
  490.#Katholiek Schoolblad#. 1982  
  
  491.#School#. 1980  
  
  492.#De Nederlandse Gemeente#. 1980  
  
  493.#Katholiek Schoolblad#. 1980  
  
  494.#Het Schoolblad#. 1980  
  
  495.#Tijdschrift voor Orthopedagogiek#. 1979  
  
  496.#Klik#. 1979  
  
  497.#O + W visie#. 1979  
  
 498.Correspondentie met Nellemieke (onbekend)  1978-1979
  
 499.Ingekomen brieven  1979-1981
  
 500.Foto, waarop hij met "een jubilerend schoolhoofd" en diens echtgenote is

afgebeeld  1969
  
 501.Reactie op een artikel in #de Volkskrant# van 24 april  1965
  
 502.Bewijzen van lidmaatschap van ANWB en de Europese beweging in Nederland

  1970-1971
  
 503.Sinterklaasgedichten voor "Oom Ad" en onbekend  1965-1977
  
 504-512.Teksten van speeches  1973-1985

Bevat 9 stukken
  
  504.Behandeling van het hoofdstuk Onderwijs en Wetenschappen van de rijksbegroting

voor het dienstjaar 1973. 1973  
  
  505.Jaarvergadering van de Sectie Buitengewoon Onderwijs van de KOV. 1982  
  
  506.Opening van de RK LOM-school Rijnmond te Schiedam. z.j.  
  
  507.Emmen. 1978  
  
  508.Begroting van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1986. 1985  
  
  509.Maidenspeech in de Tweede Kamer. [1979]  
  
  510.Opening van de RK Integratieschool te Lichtenvoorde. 1979  
  
  511.Tweede Kamerfractie. 1983  
  
  512.Vergadering van aangesloten vormingsinstituten van de LOCV. 1976  
  
 513-525.Teksten van artikelen, columns en interviews  1975-1993, z.j.

Bevat 13 stukken
  
  513.Liber Amicorum voor de heer Van Pelt. 1993  
  
  514.Interview door de heer Berveling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 1993  
  
  515.#Bestuursforum#. 1993  
  
  516."Discussiepunten contourennota". z.j.  
  
  517."Enkele kanttekeningen bij de Wet Gemeenschappelijke regelingen". 1975  
  
  518.#JSW#. 1979  
  
  519.#NGL-blad#. 1993  
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Archief A.J. Hermes

  520.#Politiek nieuws#. 1975  
  
  521."Onderwijsbegroting". 1975  
  
  522.#Ouders en School#. 1992  
  
  523.#De Volkskrant#. 1992  
  
  524.#Didaktief#. 1992  
  
  525."75 jaar pacificatie". 1992  
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