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Archief Apologetische Vereniging Petrus Canisius

Ten Geleide

Apologetische Vereniging Petrus Canisius (1904-1948)
De Apologetische Vereniging Petrus Canisius stelde zich ten doel de katholieke kerk in haar wezen en streven meer en
meer bekend te maken en tegen aanvallen te verdedigen. Zij richtte zich daarvoor tot de niet-katholieken, maar ook tot de
katholieken wier geloofsleven verflauwd was. Vanaf 1924 was W.G.J. van Koeverden voorzitter. De Vereniging gaf het
tijdschrift Het Schild uit, waarvan de dominicaan C.F.W. Pauwels redacteur was. De Vereniging is in 1948 voortgezet als
de St. Willibrord Vereniging. Zie ook het KDC-archief van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum
voor Oecumene

Pagina 2/4

https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archivalia_van_0/archivalia/pauwels/
https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archieven_van/archieven_i/sint/
https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archieven_van/archieven_i/sint/


Archief Apologetische Vereniging Petrus Canisius

 
 1.Statuten en huishoudelijke reglementen van de Apologetische Vereniging "Petrus

Canisius" (AVPC).  1904, 1933, z.j.
 
 2.Afbeelding van Petrus Canisius.  z.j.
 
 3.Huishoudelijk reglement voor de secties der AVPC.  z.j.
 
 4.Brochure over de AVPC door H. Smets, secretaris.  z.j.
 
 5.Jaarverslagen.  1906-1907, 1917-1919, 1928-1930
 
 6.Circulaires aan leden en begunstigers.  1906, 1919
 
 7.Verslagen van Sektie-A-vergaderingen van de AVPC.  1907-1920
 
 8.Verslagen van Sektie-B-vergaderingen.  1907-1920
 
 9.Verslagen van Sektie-C-vergaderingen.  1907-1911
 
 10.Toespraak bij gelegenheid van de jaarvergadering.  1942
 
 11.Stukken betreffende de overgang van Geert Groote Genootschap (GGG) tot AVPC.

  1933
 
 12.Aantekeningen over de AVPC.  1930-1941
 
 13.Rapport over "Rooms-Nederland en toneel" door F. Luns. Instelling commissie van

onderzoek van AVPC. Met als bijlage een circulaire aan de leden.  1914
 
 14.Stukken betreffende de organisatie van conferenties voor niet-katholieken en de

door het AVPC hiervoor verleende subsidie.  1941
 
 15.Stukken betreffende subsidie-aanvraag van het Internationale Katholieke

Informatiebureau bij de AVPC.  1945-1946
 
 16.Verslag van de algemene jaarvergadering.  1946
 
 17.Verslag van een vergadering van het hoofdbestuur.  1947
 
 18.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur en commissies.  1939
 
 19.Ingekomen en uitgaande brieven van de secretaris.  1941-1948
 
 20.Verslagboek van de AVPC. Met aantekeningen voor het verslagboek.  1904-1929
 
 21.Ingekomen felicitaties en blijken van waardering van kerkelijke

hoogwaardigheidsbekleders bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan.  1929
 
 22.Verslagen van werkzaamheden van het inlichtingenbureau van de AVPC te

Rotterdam.  1942-1943
 
 23.Verslag van werkzaamheden van het bekeringshuis "Una Sancta" van de AVPC te

Eindhoven.  1944-1945
 
 24.Concept van overeenkomst tussen de AVPC te Rijsenburg en Drukkerij Teulings te

's-Hertogenbosch betreffende uitgaven van het tijdschrift #Het Schild#.  1923
 
 25.Krantenknipsels betreffende de motie-Sloet houdende veroordeling van het

modernisme, ingediend op de 4e jaarvergadering van de AVPC.  z.j.
 
 26.Verslagen van de vergaderingen van de commissie van advies van de AVPC.  1947
 
 27.Ontwerp statuten van de Sint Willibrord Vereniging.  1948
 
 28.Opmerkingen m.b.t. het ontwerp huishoudelijk reglement van de Sint Willibrord

Vereniging van C. Pauwels OP.  z.j.
 
 29.Stukken betreffende de reorganisatie van "Petrus Canisius".  1923-1924
 
 30.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur.  1928-1929
 
 31.Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar de houding van de niet-

katholieken tegenover katholiek geloof en katholieke kerk, gehouden door de
redactie van #Apologetisch Leven#. Met als bijlage brieven aan C. Pauwels OP te
Zwolle.  1940

 
 32.Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar het nut van voortzetting

van het geven van conferenties voor niet-katholieken, gehouden door de redactie
van #Apologetisch Leven#. Met als bijlage een lijst van adressen.  1941

 
 33.Kwitanties.  1917
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Archief Apologetische Vereniging Petrus Canisius

 
 34.Ingekomen brief van Dr. W. Grossouw te Nijmegen.  1952
 
 35.Reclame-materiaal van het GGG.  z.j.
 
 36.Knipsels betreffende mededelingen van AVPC uit #Romen's Aankondiger#.  z.j.
 
 37.Jaarverslagen.  1932-1934, 1938-1939
 
 38.Vordering van de AVPC.  1915-1918
 
 39.Overzicht van reis- en verblijfkosten van het bestuur.  1917-1918
 
 40.Bijdragen voor het informatiebureau.  1915-1918
 
 41.Overzicht van contributies.  1917-1918
 
 42.Kasboeken.  1913-1918
 
 43.Ontvangsten en uitgaven.  1915-1917
 
 44.Correspondentieboek.  1924-1925
 
 45.Notulenboek.  1930-1947
 
 46.Brief van Slotemaker, penningmeester, aan mgr. J. van de Wetering, aartsbisschop

van Utrecht.  1907
 
 47.Statuten en huishoudelijk reglement.  1904
 
 48.Stukken betreffende de toneelvereniging "De Kruisvaarders" van de apologische

Vereeniging Petrus Canisius.  1915
 
 49.Ingekomen stukken over de boekjaren 1913/1914 en 1914/1915.  1913-1915
 
 50.Circulaire van het bestuur houdende een uiteenzetting over het doel van de

vereniging en een uitnodiging voor een vergadering op 28 oktober in Utrecht
waarop F.Ph.A. Tellegen zal spreken.  z.j.
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