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Archief van de Stichting Het Ariëns Comité

  
 1.Brief van Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck aan [zijn secretaresse] houdende

verzoek voor een bijeenkomst op 6 april over de nagedachtenis van Ariëns. Met lijst
van deelnemende personen.  1935

  
 2.Brief van C.J.J. Terwisscha van Scheltinga aan Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck

over de oprichting van een comité voor de zaligverklaring van Ariëns.  1935
  
 3.Verslag van de oprichtingsvergadering op 6 april.  1935
  
 4.Jaarverslag over 1935/1936.  1936
  
 5.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen.  1935
  
 6.Brieven van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan Jhr. Mr. Ch. Ruys de

Beerenbrouck, voorzitter.  1935-1936
  
 7.Brief van pater Elpidius Bruna secretaris, aan pastoor [Rientjes] te Maarssen.  1935
  
 8.Brief van Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, voorzitter, en pater Elpidius Bruna

OFM, secretaris, aan de leden, houdende een uitnodiging om te bidden op het graf
van Ariëns.  1935

  
 9.Brieven van Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck aan pater Elpidius Bruna OFM.

  1935-1936
  
 10.Brieven van K.H.J. Dorren van het Dr. Ariëns-Comité Enschede. Met bijlage.

  1935-1936
  
 11.Brief van de Dr. Ariëns-Vereniging over contacten met de Ariëns-Commissie.  1936
  
 12.Brieven en doorslagen van brieven van pater Elpidius Bruna OFM aan afzonderlijke

of alle leden. Met bijlagen.  1936
  
 13.Brieven en doorslagen van brieven van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan

Prof. G. Brom, voorzitter.  1936
  
 14.Brieven van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan niet-leden.  1936, z.j.
  
 15.Brief van Prof. Dr. G. Brom aan pastoor Rientjes te Maarssen over een spreekbeurt.

  1936
  
 16.Brief van Mgr. A. van de Venne aan F. Haye.  1936
  
 17.Brief van Mr. J.M.A. Vollaers aan F. Haye.  1936
  
 18.Brief van Chrs (onleesbaar) aan pater Elpidius Bruna OFM, secretaris.  [1936]
  
 19.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van vergaderingen.  1936
  
 20.Stukken betreffende de herdenking van Ariëns, te houden te Maarssen op 9

augustus.  1936
  
 21.Jaarverslag over 1936/1937.  1937
  
 22.Notulen van een vergadering op 8 augustus. Met de verbeterde notulen.  1937
  
 23.Brieven en doorslag van een brief van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan

Prof. dr. G. Brom, voorzitter.  1937
  
 24.Brieven en doorslagen van brieven van Pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan

niet-leden.  1937
  
 25.Brieven van Prof. Dr. G. Brom, voorzitter, en pater Elpidius Bruna OFM aan pastoor

A. Rientjes.  1937
  
 26.Brieven van H. Molenaar te Enschede aan G. Brom, voorzitter.  1937
  
 27.Perscommunique's inzake de prijsvraag, uitgeschreven door het Ariëns-comité,

voor een portret van Ariëns.  1937
  
 28.Concepten van de jaarverslagen 1937-1938.  1938
  
 29.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen.  1938
  
 30.Correspondentie tussen G. Brom, voorzitter, en P. Elpidius Bruna OFM, secretaris.

  1938
  
 31.Brief van F. Haye, peningmeesteres, aan de leden.  1938
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Archief van de Stichting Het Ariëns Comité

peningmeesteres.  1938
 32.Correspondentie tussen P. Elpidius Bruna OFM, secretaris, en F. Haye,  
 33.Brieven van H. Molenaar, tweede secretaris, aan G. Brom, voorzitter, en aan

[pastoor A. Rientjes].  1938
  
 34.Doorslagen en afschriften van brieven.  1938
  
 35.Ingekomen brieven.  1938
  
 36.Jaarverslag over 1938-1939.  1939
  
 37.Correspondentie tussen G. Brom, voorzitter, en P. Elpidius Bruna OFM, secretaris.

  1939
  
 38.Correspondentie tussen leden.  1939
  
 39.Doorslagen van brieven.  1939
  
 40.Ingekomen brieven.  1939
  
 41.Correspondentie tussen leden.  1940
  
 42.Brief van de Ariëns-uitgeverij te Enschede.  1940
  
 43.Correspondentie tussen leden.  1941
  
 44.Correspondentie tussen leden.  1942
  
 45.Stukken betreffende de actie "Kruistocht voor Gebed", uitgevoerd in samenwerking

met het Priesterkruisverbond van het Bisdom 's-Hertogenbosch, in het kader
waarvan bidprentjes werden uitgegeven.  1941-1943

  
 46.Correspondentie tussen leden.  1943
  
 47.Brief van en doorslag van brief aan de Commissaris voor niet-commerciële

Verenigingen en Stichtingen. Met vragenlijst.  1943
  
 48.Verhandeling "Ariëns en de Derde Orde van Sint Franciscus" van [onleesbaar]. In

cahier van prof. C. van Dijck.  z.j.
  
 49.Brief van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland aan G. Brom.

  1948
  
 50.Doorslag van brief van J. van Veldhuizen te Maarssen aan pastoor H. Geertman.

  1948
  
 51.Brief van pater Ign. M. Grollenberg OP te Huissen aan monseigneur [onleesbaar].

  1949
  
 52.Correspondentie tussen leden. Met bijlage.  1950
  
 53.Doorslag van een circulaire inzake de oprichting van de "Vrienden van Ariëns".

  1950
  
 54.Ledenlijst.  [1950]
  
 55.Namenlijst van mogelijke sprekers over Ariëns.  [1950]
  
 56.Informatiestencil uitgegeven naar aanleiding van de herdenkingsdag van Ariëns.

  [1950]
  
 57.Memorandum van pater Ign. M. Grollenberg OP van Sobriëtas inzake grieven.

  [1950]
  
 58.Brief van de Ariëns-uitgeverij te Heerlen aan W. Brom-Struick te Nijmegen over

bidprentje.  1950
  
 59.Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse instanties over financiële steun

aan het Ariëns-Comité.  1950
  
 60.Doorslag van brief van G. van de Ven, secretaris, aan de redactie van de Pius-

Almanak.  1950
  
 61.Verslag van de bespreking tussen het Ariëns-Comité en het dagelijks bestuur van

Sobriëtas gehouden op 1 december.  1950
  
 62.Stukken betreffende vergaderingen.  1950-1951
  
 63.Correspondentie tussen leden.  1951-1952
  
 64.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Ariëns-comité.  1952
  
 65.Programma van de herdenkingsdag van Ariëns te houden op 10 augustus.  1952
  
 66.Stukken betreffende vergaderingen.  1952
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Archief van de Stichting Het Ariëns Comité

 67.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven.  1953
  
 68.Verslagen van vergaderingen.  1953
  
 69.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven. Met de tekstuitgave van de

redevoering "Alfons Ariëns apostel en pionier" van L.J. Rogier uitgesproken op 9
augustus 1953 te Maarssen.  1954

  
 70.Stukken betreffende vergaderingen.  1954
  
 71.Ingekomen en uitgegane brieven. Met de tekstuitgave van de preek van mgr. A.M.

Jansen en de redevoering van T. van Steen uitgesproken op de "Ariënsdag" op 7
augustus te Maarssen.  1955

  
 72.Stukken betreffende vergaderingen.  1955
  
 73.Ingekomen en uitgegane brieven. Met de tekstuitgave van de preek van pater P.

Wesseling CssR en de redevoering van M.H.C. Vendrik uitgesproken op de
"Ariënsdag" op 5 augustus te Maarssen.  1956

  
 74.Stukken betreffende de jaarvergadering.  1956
  
 75.Ingekomen en uitgegane brieven.  1957
  
 76.Stukken betreffende de jaarvergadering.  1957
  
 77.Ingekomen en uitgegane brieven. Met bijlage en met artikel van A.A.W.J. van Hedel

"Alfons Ariëns en de matigheid".  1958
  
 78.Stukken betreffende de jaarvergadering.  1958
  
 79.Stichtingsakte van de Landelijke Stichting het Ariëns-comité.  1958
  
 80.Ingekomen en uitgegane brieven.  1959
  
 81.Stukken betreffende vergaderingen.  1959
  
 82.Ingekomen en uitgegane brieven.  1960
  
 83.Stukken betreffende de herdenkingsdag naar aanleiding van de honderdste

geboortedag van Ariëns, gehouden op 29 april.  1960
  
 84.Ingekomen en uitgegane brieven. Met bijlagen.  1961
  
 85.Stukken betreffende vergaderingen.  1961
  
 86.Stukken betreffende de herdenking van de sterfdag van Ariëns.  1961
  
 87.Ledenlijsten.  1961
  
 88.Stukken betreffende het mgr.dr. Ariëns-Comité.  1928-1929, 1933-1934, z.j.
  
 89.Knipselplakboek over Ariëns en het mgr.dr. Ariëns-Comité, samengesteld door jhr.

P. Graafland. Met twee brieven van P. Graafland aan pater E. Lohman OFM.
  1928-1934, 1958, 1962

  
 90.Brieven aan mgr.dr. J.H. Hoogveld.  1928-1929
  
 91.Stukken betreffende W. van Koeverden, secretaris van het mgr.dr. Ariëns-comité.

  1928-1932
  
 92.Stukken betreffende de onthulling van het standbeeld van Ariëns te Enschede en

betreffende C. Terwisscha van Scheltinga, secretaris van het mgr.dr. Ariëns-comité.
  1934

  
 93.Brieven aan en doorslagen van brieven van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris.

  1935-1938
  
 94.Brieven aan en doorslag van brief van jhr. Chr. Ruys de Beerenbrouck, voorzitter.

  1935-1936
  
 95.Brieven aan en doorslagen van brieven van G. Brom, voorzitter van 1936-1950.

  1928-1929, 1934, 1936-1948, z.j.
  
 96.Brieven van C. van Dijck, secretaris.  1942-1943
  
 97.Brief van jhr. Chr. Ruys de Beerenbrouck aan de redactie van de "Kruisbanier"

houdende ingezonden artikel. Met aantekeningen.  1935
  
 98.Bekendmaking inzake de oprichting van de Ariëns-commissie en het Ariëns-comité.

  1935
  
 99.Brief van pater Elpidius Bruna OFM, secretaris, aan de redactie van de

"Barmhartige Samaritaan" houdende mededelingen van het Ariëns-comité.  1936
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 100.Brieven van C. van Dijck, secretaris.  1944
  
 101.Programma van de onthulling van het standbeeld van Ariëns. Met het programma

van de feestavond.  1934
  
 102.Programma's van de herdenkingsdag van Ariëns te houden op 9 augustus.  1953
  
 103.Register van [te kopiëren] brieven. Met bijlage.  z.j.
  
 104.Lijst van vragen betreffende het zaligverklaringsproces van Ariëns. Met circulaire

van pater E. Lohman OFM.  1958
  
 105.Verslagen van vergaderingen.  1951, 1955
  
 106.Ingekomen en uitgegane brieven.  1955-1956
  
 107.Stukken betreffende het zaligverklaringsproces van Ariëns.  1958, 1961, 1963, 1965,

1968, z.j.
  
 108.Brieven vooral van en aan pater E. Lohman OFM over het zaligverklaringsproces

van Ariëns en over het archief van Ariëns in de Universiteitsbibliotheek te
Nijmegen. Met bijlagen.  1960-1966, 1968-1971, z.j.

  
 109.Bloemlezing door [pater E. Lohman OFM] uit de brieven van Ariëns. Met inleidingen.

  z.j.
  
 110.Brieven aan pater Monulphus Gemmeke OCarm en aan pater E. Lohman OFM over

de toezending van brieven van Ariëns in verband met het zaligverklaringsproces
van Ariëns.  1960-1963, z.j.

  
 111.Brieven aan pater E. Lohman OFM over de aanwezigheid van brieven en andere

geschriften van Ariëns in diverse archieven. Met bijlagen.  1962-1965
  
 112.Lijsten van artikelen van Ariëns. Met bijlagen.  1965, z.j.
  
 113.Giroboeken.  1969-1974
  
 114.Lijst houdende "Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der zalig- en

heiligverklaring van de dienaar Gods Alfons Ariëns".  1959
  
 115-133.Ingekomen en uitgegane brieven. Met bijlagen.  1962, 1964-1981

Bevat 19 stukken
  
  115.1962
  
  116.1964
  
  117.1965
  
  118.1966
  
  119.1967
  
  120.1968
  
  121.1969
  
  122.1970
  
  123.1971
  
  124.1972
  
  125.1973
  
  126.1974
  
  127.1975
  
  128.1976
  
  129.1977
  
  130.1978
  
  131.1979
  
  132.1980
  
  133.1981
  
 134-148.Stukken betreffende vergaderingen.  1964-1970, 1973-1974, 1976-1981

Bevat 15 stukken
  
  134.1964
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  135.1965
  
  136.1966
  
  137.1967
  
  138.1968
  
  139.1969
  
  140.1970
  
  141.1973
  
  142.1974
  
  143.1976
  
  144.1977
  
  145.1978
  
  146.1979
  
  147.1980
  
  148.1981
  
 149-166.Stukken betreffende de herdenkingen van de sterfdag van Ariëns.  1964-1981

Bevat 18 stukken
  
  149.1964
  
  150.1965
  
  151.1966
  
  152.1967
  
  153.1968
  
  154.1969
  
  155.1970
  
  156.1971
  
  157.1972
  
  158.1973
  
  159.1974
  
  160.1975
  
  161.1976
  
  162.1977
  
  163.1978. Met foto's.  1978
  
  164.1979
  
  165.1980
  
  166.1981
  
 167.Stukken betreffende het zaligverklaringsproces van Ariëns.  1968, 1970
  
 168.Ledenlijsten.  1966, 1974, 1977, z.j.
  
 169.Balansen en verlies- en winstrekeningen. Met bijlagen.  1963-1970, 1974-1975,

1978-1979
  
 170.Plattegrond van het grafmonument van Ariëns te Maarssen. Met foto's.  1968, z.j.
  
 171.Programma van de kranslegging bij het Ariënsmonument te Enschede op 1 oktober.

Met bijlage.  z.j.
  
 172.Aantekeningen ten behoeve van het onderhoud met de KRO.  [1964]
  
 173.Mistekst voor de herdenking van de benoeming van Ariëns tot kapelaan te

Enschede in 1886. Met bijlagen.  1986
  
 174.Mistekst voor de presentatie van het boek #Bronnen Katholieke Arbeidersbeweging

in Nederland# door Alfons Ariëns uitgegeven door Jan Roes. Met bijlagen.  1982, z.j.
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 175-176.Stukken betreffende de herdenkingen van de sterfdag van Ariëns.  1962-1963
Bevat 2 stukken

  
  175.1962
  
  176.1963
  
 177.Artikel "Iets over dr. Ariëns" door D. Verhagen in #Jaarboek Rolduc 1928#.  1928
  
 178.Aankondiging inzake het feit dat Ariëns 50 jaar geleden naar Enschede kwam.

  [1936]
  
 179.Programma van de herdenkingsdag van Ariëns te houden op 8 augustus.  1954
  
 180.Circulaire inzake de doelstelling van het Ariëns-Comité en het verkrijgen van

financiële middelen daartoe.  z.j.
  
 181.Krantenknipsel over de opening van de Ariëns-tentoonstelling in de RK Openbare

Leeszaal te Utrecht.  z.j.
  
 182.Programma van de herdenkingsdag van Ariëns te houden op 10 augustus.  1952
  
 183.Aanbiedingsbrief bij de tekst van de voordracht van A.C. Ramselaar op 5 augustus

te Maarssen.  1951
  
 184.Circulaire inzake de bestrijding van de onkosten.  1982
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