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Ten Geleide

Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging (1920-1991)
De Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging (AKKV) was een vereniging met een standsorganisatorisch karakter
van alle katholieke beoefenaars van de kunst in Nederland. De vereniging werd opgericht op 22 december 1920. Onder
het hoofdbestuur van de vereniging ressorteerden in opzet de vakgroepen Bouwkunst (aanvankelijk groep Architectuur
geheten), Beeldende Kunsten, Sierkunst, Toonkunst, Letterkunde en Toneelkunst. De eerste vier bovengenoemde
groepen fungeerden ook werkelijk als zodanig, de laatste twee kwamen niet verder dan hun oprichting. Elke vakgroep
was onderverdeeld in gewestelijke kringen, overeenkomstig de Nederlandse diocesen, met aan het hoofd van iedere
kring een diocesaancommissaris, welke zitting had in het groepsbestuur. Tot de groep Bouwkunst trad in 1946 de
Katholieke Vereniging van Architecten (KVA) toe.
Van 1922-1930 was Mededelingen het orgaan van de vakgroep Bouwkunst. Van 1930-1933 was Van Bouwen en Sieren
het orgaan van de groepen Bouwkunst en Beeldende Kunsten. Vanaf 1933 werd Van Bouwen en Sieren opgenomen in
het RK Bouwblad (1929-1939), waardoor dit het officieel orgaan van de AKKV werd. Van 1940-1942 was de naam Het
Bouwblad, en na een onderbreking werd het in 1946 voortgezet als het Katholiek bouwblad. Dit bestond tot 1959 en werd
voortgezet als Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten. In 1982 werd de naam van de vereniging: Algemeen
Kristelijk Kunstenaars Verbond.

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 2/13

Archief Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging

0.Beeld en geluid.
Bevat 2 stukken
1.Brieven aan en doorslagen van brieven van C. Struijcken, algemeen secretaresse
van het hoofdbestuur. 1958-1959
2.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1934,
1946-1949, 1951-1959
3.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1946,
1952-1957, 1959
4.Verslagen van algemene ledenvergaderingen. 1922-1924, 1937, 1946, 1950-1952,
1959, 1962, 1970
5.Agenda's voor en verslagen van algemene jaarvergaderingen. 1920, 1924-1925,
1946-1969
6.Agenda voor en verslagen van de eerste en tweede bijzondere algemene
vergadering, gehouden te 's-Hertogenbosch op 8 februari. 1953
7.Agenda voor en verslagen van twee bijeenkomsten van de voorzitters van de
verschillende kunstenaarsgroepen, ir. H. Buskens en W. Mengelberg, met de
secretaris van de Katholieke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging, pater J.
Smits van Waesberghe SJ, en de directeur van het Bureau, op 6 en 15 april. 1948
8.Verslag van de bespreking tussen de commissie voor Publicatie van de AKKV en de
redactie van het #Katholiek Bouwblad#, gehouden te Utrecht op 2 november. Met
bijlagen. 1946
9.Samenvatting van de besprekingen van de Programmacommissie, gehouden te
Utrecht op 2 november. Met kanttekeningen. 1946
10.Agenda voor de vergadering van het bestuur van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars (groep Toonkunst van de AKKV), gehouden te Amsterdam op 18
mei. 1957
11.Ledenlijst. z.j.
12.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1947
13.Stukken betreffende het Comité van Actie. 1924-1925
14.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur en het
dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1921-1926, 1933-1937, 1947-1954, 1957-1959,
1965-1968
15.Convocatie met agenda voor de ledenvergadering, gehouden te 's-Hertogenbosch
op 10 mei. 1947
16.Stukken betreffende het voorlopig bestuur. 1921
17.Agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1952-1954,
1959, 1966-1970
18.Verslagen en besluiten van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1953-1955,
1957, 1966-1969
19.Verslagen van algemene ledenvergaderingen. 1933, 1935, 1938, 1947, 1950, 1957,
1959
20.Circulaire van het hoofdbestuur, houdende mededelingen aan de leden. 1960
21.Verslagen van algemene jaarvergaderingen. Met bijlagen. 1948, 1955, 1957, 1959,
1964-1967
22.Brieven aan en doorslagen van brieven van pater dr. J. Smits van Waesberghe SJ,
algemeen secretaris. 1952-1958
23.Jaarverslagen over 1950, 1953-1958, 1966, 1968-1969. 1951, 1954-1959, 1962-1963,
1967, 1969-1970
24.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactiecommissie van het eigen
tijdschrift, de zogenaamde Cahiercommissie. Met bijlagen. 1954-1957
25.Stukken betreffende de Embleemcommissie, opgericht door het hoofdbestuur met
als doel de totstandkoming van een sprekend artistiek verenigingsembleem voor
briefpapier en publicaties. 1955
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26.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor J. van Brederode te Venlo
over 1952. 1954
27.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor Nieuwenhuis & Bos te
Amsterdam over 1950. 1951
28.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor E.M.J. Engbers te Nijmegen
over 1965. 1966
29.Brief van P. van Soest, architect BNA te Baarlo. 1950
30.Circulaire inzake de oprichtingsvergadering van de afdeling 's-Hertogenbosch,
houdende een uitvoerige uitleg over de AKKV als standsorganisatie. 1948
31.Brief aan de Katholieke Radio Omroep (KRO), afdeling Katholiek Nieuws, over de
jaarvergadering van de groep Bouwkunst, gerecenseerd in #Katholiek Nieuws#.
1947
32.Artikel over de opvolging van Willem Andriessen als algemeen voorzitter door
Bernard Verhoeven. 1958
33.Artikel "Richtlijnen voor kerkelijke kunstopdrachten. Episcopaat en AKKV
benoemen een commissie". 1957
34.Financiële verslagen van de groep Beeldende Kunsten over 1949-1950 en begroting
voor 1951. 1950
35.Financiële verslagen van de groep Bouwkunst over 1953 en 1964. 1954, 1965
36.Financiële verslagen over 1949-1958. 1950-1959
37.Financiële stukken. 1950-1952, 1956
38.Correspondentie met de secretaris van de RK Vereniging van Toonkunstenaars.
1948, 1951-1961
39.Correspondentie tussen het bestuur en het secretariaat van de groep Beeldende
Kunsten. 1947, 1949, 1951-1960
40.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1947,
1951-1952
41.Agenda voor en verslag van de jaarvergadering van de groep Beeldende Kunsten,
gehouden te Amsterdam op 24 oktober. Met concept. 1954
42.Verslagen van de ledenvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1958,
1969-1970
43.Verslagen van de gecombineerde bestuursvergadering van de AKKV en de groepen
Bouwkunst en Beeldende Kunsten, gehouden op 21 februari. 1970
44.Stuk houdende voorwaarden voor deelname aan de inzending van werken voor de
Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst 1952. 1952
45.Agenda's voor en verslagen van de jaarvergaderingen van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars. 1951-1957
46.Agenda's voor en verslagen van bestuursvergaderingen van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars. 1952
47.Stukken betreffende de commissie van Voorbereiding voor de Jaarvergadering.
1954
48-51.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de groep Bouwkunst.
1921-1927, 1929-1940, 1946-1968
Bevat 4 stukken
48.1921-1927, 1929-1939
49.1940, 1946-1949
50.1950-1959
51.1960-1968
52.Stukken betreffende de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement
door het hoofdbestuur. 1952-1953
53.Stukken betreffende het College van Raadslieden. 1953
54.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris van het
hoofdbestuur. 1951-1958
55.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1959-1960
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56.Brieven aan en doorslagen van brieven van de leden van de Vrede- en Ereraad.
1956
57.Stukken betreffende programma's voor culturele evenementen. 1949-1959
58.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris. 1921-1928
59.Stukken betreffende de Vereeniging der Hoogere Standen. 1920, 1923
60.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris en het
hoofdbestuur. 1921-1926, 1947, 1951-1959
61.Stukken betreffende excursies, georganiseerd door de AKKV. 1953-1960
62.Stukken betreffende de eventuele aankoop van een woning in de gemeente Didam,
bestemd als buitenverblijf voor beeldende kunstenaars. 1956-1958
63.Stukken betreffende de studiedagen van de groep Bouwkunst op Kasteel Bouvigne
te Breda. 1950-1954
64.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor kunstenaarsleden van de AKKV.
1949-1958
65-69.Stukken betreffende het Nederlands Cultureel Contact (NCC). 1950-1953,
1955-1959, 1962, 1964-1966, 1971-1973
Bevat 5 stukken
65.1950-1953
66.1955-1959
67.1962
68.1964-1966
69.1971-1973
70.Stukken betreffende de oprichting van een documentatiearchief. 1924
71.Correspondentie met het episcopaat van de Nederlandse kerkprovincie en de
moderator van de AKKV over het zoeken naar mogelijkheden om meer katholieke
kunstenaars binnen de AKKV georganiseerd te krijgen. Met bijlagen. 1947-1959
72.Jaarverslagen van het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst over 1922, 1923 en
1925. 1923-1924, 1926
73.Stukken betreffende contacten met de KVP. 1927, 1951, 1954-1959
74.Stukken betreffende het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
Overleg, de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en de Sint AdelbertVereniging. 1947-1948, 1950-1954, 1958
75.Correspondentie met directie, redactie en administratie van het #Katholiek
Bouwblad#. 1946-1953
76.Brieven en circulaires van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. 1966-1967
77.Circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 1966
78.Circulaires van de Culturele Raad voor Gelderland. Met bijlagen. 1966
79.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Met bijlagen. 1952-1959
80.Stukken betreffende de fusie met de Katholieke Vereniging van Architecten. 1946
81.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris en de voorzitter. Met
bijlagen. 1949-1958
82.Circulaires en brieven van de aangesloten groepen aan de leden. 1953-1957
83.Stukken betreffende het Katholiek Instituut voor Filmscholing. 1947
84.Brief van de Militairensectie van Sobriëtas over de werkzaamheden van de sectie.
1953
85.Stukken betreffende de Katholieke Culturele Dienst (KCD). 1949
86.Correspondentie met de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad. 1957
87.Circulaire van en doorslag van brief aan de Kring van Katholieke Studenten. 1951
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Overleg. 1952
88.Circulaire en nota van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
89.Circulaire van het Thijmgenootschap. 1958
90.Brieven van het secretariaat. 1949, 1951, 1954, 1957-1959
91.Agenda van uitgegane stukken. 1951-1959
92.Uitnodiging tot het bijwonen van de viering van het zevende lustrum van de
Katholieke Universiteit Nijmegen op 17 oktober. Met bijlagen. 1958
93.Uitnodiging tot het bijwonen van de bisschopsconsecratie van mgr.dr. J.A.E. van
Dodewaard in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem op 9 september. 1958
94.Stukken betreffende de donateursactie. 1951-1960, 1965
95.Stukken betreffende de commissie 100 Jaar Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu
(MSC, de missionarissen van het Heilig Hart van Jezus), over een uitgeschreven
prijsvraag voor een ontwerp van een Heilig Hartbeeld. 1954
96.Artikelen over de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV),
afkomstig van het Krantenknipselbureau Leendert Swaneveld te 's-Gravenhage.
1954
97.Correspondentie over de bevoegdheid tot het geven van nijverheidsonderwijs door
kunstenaars. 1922
98.Stukken betreffende diverse subsidies voor kunstenaars. 1922, 1946, 1949-1952
99.Agenda's voor en notulen van het dagelijks bestuur van de groep Bouwkunst.
1946-1947, 1951-1952
100-101.Notulenboeken van het bestuur van de groep Bouwkunst. 1950-1962
Bevat 2 stukken
100.1950-1954
101.1955-1962
102.Statuten van het Secrétariat International des Artistes Catholiques. 1959
103.Statuten en huishoudelijk reglement van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Met kanttekeningen. 1948
104.Nota "Algemeene Nederlandsche Prijsvraagregelen voor Bouw-, Beeldhouw-,
Ambachts- en Nijverheidskunst" (ANP), opgesteld door de Herzieningscommissie
van de BNA, het Genootschap Architectura et Amicitia (A et A), de Vereeniging
Bouwkunst en Vriendschap (B en V), de Nederlandsche Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) en de Nederlandsche Kring van
Beeldhouwers (NKB). 1935
105.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1938-1940
106.Statuten en huishoudelijke reglementen van de groep Bouwkunst. Met bijlagen.
1933-1934, 1946, 1956, z.j.
107.Stukken betreffende de totstandkoming van wijzigingen in het huishoudelijk
reglement van de groep Bouwkunst. 1954-1956
108-110.Ledenlijsten. 1923, 1926, 1930, 1933-1937, 1946, 1948, 1952, 1958-1959, 1962, z.j.
Bevat 3 stukken
108.Groep Bouwkunst. 1923, 1926, 1930, 1933-1937, 1952, 1959, 1962, z.j.
109.1946, 1948
110.Groep Beeldende Kunst. 1952, 1958, z.j.
111.Brieven aan en doorslagen van brieven van de ledenadministratie. Met bijlagen.
1911, 1922, 1924, 1930, 1933-1940, 1950-1960, 1964, z.j.
112.Presentielijsten van ledenvergaderingen. 1922-1939, 1946, 1961
113.Jaar- en financiële verslagen van de groep Architectuur over 1922-1925. 1923-1926
114.Jaarverslagen van de commissie van Redactie en Propaganda van de groep
Architectuur over 1922-1924 1924-1925
115.Jaarverslagen van de groep Bouwkunst over 1931-1938, 1953-1954, 1956, 1959 en
1963-1964. 1932-1939, 1954-1955, 1957, 1959-1960, 1964-1966
116.Verslagen en agenda's van ledenvergaderingen van de groep Architectuur.
1920-1938, 1940-1950, 1954-1955, 1957-1958, 1964
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117-118.Notulenboeken van ledenvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1932-1940
Bevat 2 stukken
117.1932-1936
118.1937-1940
119.Notulenboek van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1932-1938
120.Correspondentie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Bond van
Nederlandse Architecten (BNA). 1926, 1949, 1952, 1958-1959
121.Conferentie belegd door de aartsbisschop voor de priesters in retraite over de
bijbelse visie op het maaltijd-karakter van Eucharistie en Eucharistie-viering. 1958
122.Stukken betreffende de commissie Acoustiek en Kerkgebouw. 1962-1965, z.j.
123.Presentielijsten van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1950-1951
124.Financiële stukken van de groep Bouwkunst. 1930-1939, 1955, 1957, 1961-1964
125.Brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst aan de penningmeester.
1933-1941
126.Stukken betreffende #Mededeelingen#, het orgaan van de groep Bouwkunst.
1923-1939, 1948, 1951-1952
127.Brieven aan en doorslagen van brieven van de voorzitter van de groep Bouwkunst,
ir. H. Buskens. 1946-1951
128.Statuten en huishoudelijk reglement. 1924, 1932, 1948, 1950, 1953, z.j.
129.Stukken betreffende de tentoonstelling "Onze Nieuwe Kerken" georganiseerd door
de groep Bouwkunst in een groot aantal steden. 1947-1948
130.Brieven over de kwestie Harzing-Haarlems Comité, de erkenning van het recht van
de kunstenaars om vergoeding te ontvangen voor ontwerpen als een opdracht niet
tot uitvoering komt. 1951
131-132.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Met bijlagen.
Geordend op stuknummer. 1952-1953
Bevat 2 stukken
131.285-447 1952-1953
132.448-711 1952-1953
133.Brieven aan en doorslagen van brieven van de bestuursleden van de groep
Bouwkunst. 1921-1924, 1932, 1934-1942, 1950
134.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van het hoofdbestuur,
veelal over contacten met de groep Architectuur. 1921-1942, 1950
135.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
gebruikt als vergaderstukken. 1924, 1936, 1940-1941, 1950
136.Circulaires van de groep Bouwkunst. 1931, 1937, 1940
137-148.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst.
Met bijlagen. Gedeeltelijk geordend op stuknummer. 1955-1959, 1962-1968
Bevat 12 stukken
137.2019-2173 1962
138.2175-2328 1963
139.2329-2410 1964
140.2411-2494 1965
141.18-41 1966
142.1967
143.1968
144.1955
145.1076-1243 1956
146.1223-1412 1957
147.1416-1578 1958
148.1579-1711 1958-1959
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149.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
voornamelijk over contacten met het hoofdbestuur. Met bijlagen. 1926, 1929,
1931-1937
150.Stukken betreffende bestuursverkiezingen van de groep Bouwkunst. 1924-1929,
1936-1937
151.Stukken betreffende de prijsvraag met betrekking tot de bouw van de Onze Lieve
Vrouw Koningin des Vredeskerk te Amsterdam. 1921, 1923
152.Stukken betreffende het behoud van het Bredase Begijnhof. 1924
153.Stukken betreffende de bouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1923-1926,
1928, 1930
154.Stukken betreffende de stadsontwikkeling van 's-Gravenhage. 1930
155.Brieven en doorslagen van brieven over de besloten prijsvraag met betrekking tot
de bouw van het gemeentehuis van Tubbergen. 1929-1930
156.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
voornamelijk over ontwerpen van diverse bouwwerken. 1929-1938
157.Stukken betreffende het Comité van Voorbereiding voor de Bouw van een
Gedachteniskerk te Rhenen. 1954
158.Stukken betreffende de commissie van Voorlichting. 1924-1940
159.Stukken betreffende de commissie Bouwpastoors en de commissie voor Vakmoraal
en Vaktoestanden. 1930-1932
160.Stukken betreffende de Amsterdamse Schoonheidscommissie. 1930-1939
161.Stukken betreffende de commissie ad hoc Fusie AKKV-KVA. 1940-1942
162.Stukken betreffende de Programmacommissie. 1946-1948
163.Stukken betreffende de opname van artikelen en advertenties over de AKKV in
diverse bladen. 1923-1936
164.Stukken betreffende #Van Bouwen en Sieren#, het verenigingsorgaan. 1929-1934
165.Stukken betreffende het #RK Bouwblad#, 14-daags tijdschrift voor bouw- en
sierkunst. 1934-1937
166.Stukken betreffende de aanwijzing van personen, onder meer uit de AKKV, voor de
arbitrage overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen. 1932
167.Stukken betreffende het rapport inzake het vraagstuk van de vakorganisatie. 1932
168.Stukken betreffende de oprichting van een RK vakorganisatie voor architecten.
1932-1936
169.Stukken betreffende de samenwerking met de KVA. 1939-1940
170.Stukken betreffende het RK Bouwmeestersgilde, Gewestelijke Kring Tilburg van
Architecten en Bouwkundigen. 1935-1936
171.Stukken betreffende de commissie ter Bestudering van het Probleem Bouwschap.
1936-1938
172.Stukken betreffende de oprichting van de Katholieke Vereniging van Bouwmeesters
(KVB). 1938
173.Stukken betreffende de Stichting van de Katholieke Vereniging van Architecten
(KVA), naast de a-confessionele bouwmeestersgilden, getoetst aan de beginselen
van #Quadragesimo Anno#. 1939
174.Brieven en doorslagen van brieven over ledenvergaderingen van de groep
Bouwkunst in het Zuiden van het land. 1934
175.Reglement houdende bepalingen voor bouwwerken, welke moeten worden
onderhouden door besturen, rekenplichtig aan de bisschop van Haarlem. 1920
176.Stukken betreffende de negende Nederlands-Belgische liturgische week, gehouden
te Maastricht van 24 tot en met 28 augustus. 1925
177.Verslag van een vergadering onder leiding van het bestuur van de KSA om tot een
organisatie van RK intellectuelen te komen, gehouden te Utrecht op 19 augustus.
1925
178.Stukken betreffende studieweekends van de groep Bouwkunst, veelal op Kasteel
Bouvigne te Breda. 1960-1964
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179.Brieven en doorslagen van brieven over lezingen verzorgd door de AKKV voor de
KRO-radio. 1935-1937
180.Verhandelingen over bouwkunst. z.j.
181.Stukken betreffende studiebijeenkomsten met betrekking tot de cursus "Kerkelijke
architectuur" gehouden te 's-Hertogenbosch. 1946-1947
182.Lezing "Inleiding tot de geschiedenis der architectuur". 1927
183.Stukken betreffende de commissie voor de Revisie van het Rapport "Plaats en taak
van de katholieke kunstenaar". 1954-1958
184.Brieven en doorslagen van brieven over het dossier "Didam". 1958
185.Stukken betreffende SIAC-congressen (Secrétariat International des Artistes
Catholiques). 1956-1959, 1962-1963, 1966-1967, 1971-1973
186.Reglement van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van
Nederlandse Architecten (BNA). 1932
187.Reglement houdende rechten en beroepsplichten van de bouwmeester, van de
Koninklijke Bond der Bouwmeestersmaatschappijen van België. 1934
188.Stukken betreffende de discussie met het episcopaat over de honorariumbepaling
voor RK architecten ten overstaan van in het bisdom 's-Hertogenbosch
rekenplichtige besturen. 1928-1930
189.Stukken betreffende de instructie voor architecten, benoemd door besturen,
rekenplichtig aan het bisdom 's-Hertogenbosch. 1954-1958
190.Stukken betreffende de bisschoppelijke voorschriften over de honoraria voor
architecten met betrekking tot de Sint Janskring te 's-Hertogenbosch, de Sint
Pieterskring te Haarlem, de AKKV en de interdiocesane commissie van Overleg,
Bouwkundige Afdeling. 1952-1955
191.Stukken betreffende de RK Leergangen te Tilburg. 1921-1923, 1936, 1938-1939
192.Correspondentie met Paul Tournon, architect te Parijs, over de stichting van de
Fédération Internationale des Artistes Catholiques. Met bijlagen. 1926
193.Stukken betreffende De Hanze, Bond van RK Verenigingen van de Handeldrijvende
en Industriële Middenstand in het bisdom Haarlem. 1924-1933
194.Correspondentie met de redactie van de #Limburger Koerier#. 1926
195.Correspondentie met de redactie van #Ons Liturgisch Tijdschrift#. 1928
196.Brief, statuten en huishoudelijk reglement van de Haarlemse Architecten Vereniging
Lieven de Key. 1936
197.Correspondentie met het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw. 1930
198.Correspondentie met P. Molkenboer, secretaris van het bestuur van de Katholieke
Kunstkring De Violier, over de huldiging van J. Cuypers ter gelegenheid van zijn
70ste verjaardag. 1931
199.Stukken betreffende het vertrouwelijk rondschrijven van de groep Bouwkunst
inzake klachten over de gedragslijn van de dekenale inspecteurs met betrekking tot
het toezicht houden op onderhoudswerken van kerken en gebouwen van
rekenplichtige besturen. 1934-1935
200.Stukken betreffende het Sint Bernulphus-Gilde, vereniging voor kerkelijke kunst.
1930-1935
201.Correspondentie met Pro Austria Catholica over een aantal lezingen van prof. A.
Weissenhofer over de ontwikkeling van de kunst gehouden te Wenen. 1935
202.Stukken betreffende contacten van het hoofdbestuur van de groep Bouwkunst met
de kringen Maastricht van de BNA en de AKKV. 1932-1933
203.Stukken betreffende de Studieclub van RK Architecten van het bisdom Roermond.
1935-1939
204.Correspondentie met het Nederlands Instituut van Architecten (NIVA). 1931, 1940
205.Circulaires en doorslagen van brieven van de Vereeniging van Nijmeegsche
Architecten (VNA). 1933-1938
206.Stukken betreffende de internationale tentoonstelling van moderne christelijke
kunst, gehouden te Padua van juni 1931 tot juli 1932, en de Permanente
Tentoonstellingsraad (Petra) van het AKKV. 1931-1933
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207.Stukken betreffende de rijksbegroting voor 1937 met betrekking tot kunsten en
wetenschappen. 1936-1937
208.Stukken betreffende de wereldtentoonstelling "Kunst en Techniek in het
Hedendaagsche Leven", gehouden te Parijs in 1937. 1936-1937
209.Stukken betreffende de Brabantse en Limburgse streekplannen en de discussie
over de hiervoor in dienst te nemen ontwerpers. 1933-1938
210.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Bouwpatroons (NRKBB). Met
bijlagen. 1921-1939
211.Correspondentie met de Algemene RK Werkgeversvereniging (ARKWV) en het RK
Verbond van Werkgevers-Vakverenigingen over de stichting van de Vakgroep voor
RK Architecten. Met bijlagen. 1919-1921, 1923, 1925-1940
212.Brief van de International Federation for Housing and Town Planning te Londen,
houdende een uitnodiging aan de groep Bouwkunst om lid te worden. 1927
213.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Technici Sint Bernulphus-Gilde.
1921-1927, 1953-1954
214.Correspondentie met de Nederlandsche RK Bond van Loodgieters- en
Koperslagerspatroons. 1932, 1935-1936
215.Correspondentie met de RK Smedenpatroons-Vereniging Sint Eligius. 1922, 1936
216.Correspondentie met de RK Bond van Horlogemakers en Handelaren in Uurwerken,
Goud, Zilver en Optiek. 1932
217.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Werkgevers in de ElectroTechnische Bedrijven 1935
218.Brief aan de redactie van #Het Bouwbedrijf# te 's-Gravenhage. 1930
219.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Werkgevers in het
Natuursteenbedrijf. 1934
220.Brief aan de Nederlandse RK Bond van Stucadoorspatroons. 1936
221.Brief van de Algemene Nederlandse Bond van Meubelmakers, Behangers en
Aanverwante Vakgenoten. 1924
222.Correspondentie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, BNA. 1921,
1929-1940
223.Stukken betreffende de commissie inzake Bisschoppelijke Voorschriften omtrent
Bouwwerken. 1924-1925, 1934-1936
224.Stukken betreffende de afschaffing van borgstelling bij aanneming van werken.
1926-1937
225.Adreswijziging van P. Cuypers, N. van der Laan, C. van der Veken en J. Zwanikken,
archictecten, en ir. J. Margry, ir. J. Tillema en J. Klijn. 1940, 1942
226.Stukken betreffende de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en
het contact hierover met de Nederlandse RK Bond van Bouwpatroons en de BNA.
1933-1934, 1937
227.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen met betrekking tot de RK
Bond van Glazeniers-, Glas in Lood- en Glasbewerkende Bedrijven. 1955-1956
228.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie en de Bond van
Kleurenadviseurs. 1956-1957
229.Brieven van en doorslagen van brieven aan bedrijven en instellingen, werkzaam op
bouwtechnisch- en installatiegebied. 1927, 1931-1936
230.Stukken betreffende de enquête "Bouwkundig Advies" van de groep Bouwkunst.
1926
231.Stukken betreffende de enquête "Adviserende Ingenieurs" van de groep
Bouwkunst. 1932
232.Stukken betreffende een enquête over de leveringsvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid. 1932
233.Register van ingekomen en uitgegane brieven van de correspondentie van de groep
Bouwkunst. z.j.
234.Stukken betreffende arbeidsovereenkomsten voor hoofdopzichters, opzichters en
opzichter-tekenaars en technisch bureaupersoneel in dienst van architecten. 1922
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Commissie van de samenwerkende kunstenaarsverenigingen. z.j.
235.Circulaire van de aangesloten groepen inzake de Adviescommissie van de Centrale
236.Informatiestencils #AKKV Varia#, nrs. 1, 2 en 4 van maart en mei 1967 en april 1968,
houdende mededelingen aan de leden. 1967-1968
237.Correspondentie met de groep Bouwkunst over het toelaten van nieuwe leden.
1938-1939
238.Correspondentie met architect J.J. van Dillen over zijn toelating als lid van de groep
Bouwkunst. 1930-1934
239.Correspondentie tussen de secretaris van de groep Bouwkunst en het bestuurslid
J.J. Dillen. 1934-1937
240.Brieven van en doorslagen van brieven aan leden in verband met lidmaatschaps- en
financiële kwesties. 1922, 1934-1937
241.Correspondentie met J.A. van Dongen, architect te Apeldoorn, bestuurslid van de
groep Bouwkunst. 1924-1937
242.Brieven over de toelating van de architect J. Donders als lid van de groep
Bouwkunst. 1930-1931, 1936-1937
243.Correspondentie met T. Elsborg, architect te Almelo. Met bijlagen. 1923-1937
244.Brief van H.G. van Eyden te Bussum aan de groep Bouwkunst. 1921
245.Brief van de groep Bouwkunst aan A.T. van Elmpt te Groningen. 1930
246.Correspondentie met het Uitvoerend Comité van de eerste Nederlandse
bouwmaterialen-tentoonstelling te Maastricht (Enboutem) in 1931. 1930-1931
247.Correspondentie met M.I. Engelen, architect te Aerdenhout, lid van de groep
Bouwkunst. 1928, 1930
248.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen. 1919-1937
249.Brieven en doorslagen van brieven over de toelating van diverse architecten als
leden van de groep Bouwkunst. 1923, 1932-1939
250.Brieven en doorslagen van brieven over de toelating van de architect J. Franssen te
Roermond als lid van de groep Bouwkunst. 1922-1923, 1930-1935
251.Brieven en doorslagen van brieven over de zaak Fermin-Valk en de groep
Bouwkunst. 1925
252.Brief aan J. von Frytag Drabbe te Amsterdam over de vermelding van de AKKV in
het #KSA Jaarboek#. 1926
253.Brief van de Maatschappij de Fijnhouthandel NV te Amsterdam. 1932
254.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen. 1929-1932
255-256.Stukken betreffende de toelating van kandidaat-leden tot de groep Bouwkunst.
Alfabetisch op naam. 1921-1939
Bevat 2 stukken
255.Bev-Bok. 1921-1939
256.Bie-Bu. 1921-1939
257.Correspondentie met P.G. Buskens, architect en bestuurslid van de groep
Bouwkunst en het hoofdbestuur. 1920-1939
258.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Alfabetisch op
naam onder de letter C. 1932, 1936, 1938
259.Correspondentie met de architect Joan Collette, voorzitter van de groep
Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid en van het hoofdbestuur. 1925-1937
260.Brieven van en doorslagen van brieven aan de architect ir. J.T.J. Cuypers,
bestuurslid van het AKKV. 1922-1934
261.Correspondentie met de architect Pierre Cuypers, bestuurslid. 1920-1937, 1941
262-265.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Alfabetisch op
naam. 1920-1938
Bevat 4 stukken
262.H-L 1920-1938
263.M-P 1920-1938
264.R-T 1920-1938
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265.V-Z 1920-1938
266.Brief van W. Mengelberg, algemeen secretaris, aan H. Kraayvanger, secretaris van
de groep Bouwkunst over de relatie tussen kerk en opdrachtgever. Met bijlage.
1935
267.Brief van ir. J. de Bieheuveling Tjeenk en A.J. van der Steur, voorzitter en secretaris
van de BNA, aan ir. G. Hofstede, inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs,
over de commissie van Onderzoek ter Verbetering van het Middelbaar Technisch
Onderwijs. 1931
268.Verslag van een bijeenkomst van de commissie voor de Honorering van
Kerkmeubelen, ingesteld door de Sint Pieterskring, kring van kerkebouwers in het
bisdom Haarlem, gehouden op 2 april. 1951
269.Reglement van de groep Bouwkunst. 1956
270.Model-reglement opgesteld door de RK Vereeniging van Werkgevers in de MetaalNijverheid. 1930
271.Stukken betreffende ondervonden moeilijkheden door de architecten in het bisdom
's-Hertogenbosch. z.j.
272.Brief aan pastoor C.W.J. Meijsing te Wassenaar over de heer Starmans,
bouwinspecteur van het aartsbisdom Utrecht. 1935
273.Brief van Koen Reynaert, architect te Leuven. z.j.
274.Briefkaarten van P.G. Buskens over de bisschoppelijke voorschriften. 1927-1928
275.Brief van de heer Lücker uit Nijmegen. 1929
276.Brief aan C.F.L. v.d. Lubbe te 's-Gravenhage. 1930
277.Stukken betreffende het artikel "Kunst in Nood" van het bestuur van de groep
Bouwkunst over mistoestanden in de bouwkunst. z.j.
278.Stukken betreffende de commissie van Redactie en Propaganda van de groep
Bouwkunst. 1923
279.Stukken betreffende de financiële toestand. 1925-1926
280.Stukken betreffende de prijsvraag voor het Heilig Hartmonument te Oudenbosch.
1922
281.Brief van J.T.J. Cuypers aan architecten over de wenselijkheid van de oprichting
van een bond van RK architecten. Met bijlagen. 1920
282.Stukken betreffende contacten tussen het hoofdbestuur en het bestuur van de
groep Bouwkunst. 1953-1954
283.Correspondentie met de administratie van de Nederlandsche RK Bond van
Loodgieters- en Koperslagerspatroons over het doen toekomen van een ledenlijst
van de groep Bouwkunst. 1936
284.Brief aan de Nederlandse RK Bond van Stucadoorspatroons over het doen
toekomen van een ledenlijst van de groep Bouwkunst. 1936
285.Brief van de groep Bouwkunst aan de redactie van het #RK Bouwblad#. 1936
286.Brief van Geurt Brinkgreve, secretaris van het bestuur van de Beeldende
Kunstenaars, kring Amsterdam van het AKKV, aan mgr. G. van den Berg, deken van
Amsterdam. 1954
287.Nota houdende een toevoegsel aan het voorstel van De Jongh inzake de relatie
opdrachtgever-jonge architect. 1922
288.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en het provincialaat van de Orde der
Paters van de Heilige Harten te Ginneken over de oneerlijke concurrentie van pater
Everardus Molengraaf, architect van genoemde orde. 1925
289.Verslag van de eerste werkvergadering van de groep Bouwkunst gehouden te
Nijmegen op 19 oktober. 1946
290.Correspondentie tussen ir. A. Siebers, voorzitter van het hoofdbestuur, en de groep
Bouwkunst. Met bijlagen. 1932-1933
291.Briefkaarten van P.G. Buskens. 1927-1928
292.Brieven van de groep Bouwkunst aan ir. J. Cuypers over eventuele op- of
aanmerkingen op de zojuist opgerichte architectenorganisatie. Met bijlagen.
1920-1921
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rechtsverhouding tussen architect en aan het episcopaat rekenplichtige
opdrachtgevers. 1929
293.Brief van de groep Bouwkunst aan de bisschoppen van Nederland over de
294.Stukken betreffende door de AKKV georganiseerde tentoonstellingen. 1928-1933
295.Rekest van besturen van diverse commissies en verenigingen aan de
Gemeenteraad van 's-Gravenhage ter bepleiting van de bouw van het nieuwe
stadhuis op het Alexandersveld. 1924
296.Schema voor het tweede sociaal-technisch gedeelte van het werkprogram van de
groep Bouwkunst. 1923
297.Stukken betreffende de commissie van Advies in de Bouwbedrijven. 1924
298.Verslag van de bijeenkomst van de commissie van Voorbereiding gehouden te Delft
op 7 november. 1932
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