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Archief J.C.A. van Beers

Ten Geleide

Johannes Cornelius Antonius van Beers (1906-1997) = Fidentius OFMCap.
Jan van Beers werd geboren te Tilburg als zoon van een textielarbeider. In 1925 trad hij in bij de Minderbroeders-
Capucijnen. Hij studeerde theologie en bijbelwetenschap in Rome en werd bij terugkomst in Nederland leraar aan het
Theologicum van de Capucijnen in Udenhout. Hij deed al voor de Tweede Wereldoorlog vormingswerk in het RK
Werkliedenverbond, later de KAB. Vanaf 1947 was hij politiek redacteur, later hoofdredacteur van het door de Capucijnen
uitgegeven Volksweekblad, een blad voor de gewone man, dat  in 1963 door de concurrentie met kapitaalkrachtiger
bladen ophield te bestaan. In 1948 werd hij aalmoezenier voor Vorming en Ontwikkeling in de Brabantse diocesane bond
van de KAB. Pater Fidentius van Beers was een van de drijvende krachten achter het vormings- en ontwikkelingswerk
van de Brabantse KAB. Hij was ook bekend als diocesaan moderator van Credo Pugno. Ook voor het bedrijfsapostolaat
zette hij zich in. Van 1963-1975 was hij diocesaan geestelijk adviseur en lid van de landelijke Dienst Vorming en
Onderwijs van het NKV. Zie ook het KDC-archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond.
Hij stond kritisch tegenover de KVP en had sympatie voor de doorbraak-gedachte naar de PvdA. Hij begreep de schrik
voor  socialisme van veel van zijn medebroeders niet." Capucijnen zouden toch dicht bij de mensen moeten staan." Later
werd hij lid van de Politieke Partij Radicalen. Hij zag in dat de vakbeweging over de confessionele grenzen zou moeten
gaan samenwerken, maar was ook kritisch over de inkapseling van de vakbeweging in landelijke instituties.
Hij betreurde het dat het Landelijk Pastoraal Concilie (1970) behalve op het punt van ontwikkelingswerk een puur
binnenkerkelijke en intellectuele aangelegenheid bleef. Na zijn pensionering in 1974 was hij landelijk adviseur van de
Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
Fidentius van Beers overleed in 1997 in Eindhoven.
Bron: Knipselcollectie KDC
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Archief J.C.A. van Beers

   
 0.Beeld en geluid.  z.j.

Bevat 59 stukken
   
 1.Stukken betreffende de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) in het bisdom 's-

Hertogenbosch.  1935, 1949-1953, 1955, 1957-1960, 1964-1965, 1967-1968,
1971-1972, z.j.

   
 2.Stukken betreffende het Noord-Brabants Studiefonds voor seminarie-opleidingen.

  1959, 1966-1967, z.j.
   
 3.Stukken betreffende het geven van bijbelcursussen.  1958, 1963, z.j.
   
 4.Stukken betreffende stichting Katholieke Levensscholen voor werkende jongens en

meisjes in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1962-1963, 1965, 1968-1970, 1973, 1977,
1979, z.j.

   
 5.Stukken betreffende de gewestelijke sociale scholen.  1952-1954, 1956-1960, 1962,

1964, 1968, ,1970-1972, z.j.
   
 6.Stukken betreffende gedichten en een lied gemaakt bij verschillende gelegenheden.

  1961, z.j.
   
 7.Stukken betreffende een psalm op rijm ter gelegenheid van het koperen

priesterfeest van J. Diels.  1940
   
 8.Stukken betreffende feestlied ter gelegenheid van de verjaardag en het afscheid van

Grarda [onbekend].  1945
   
 9.Stukken betreffende feestgids ter gelegenheid van de Eerste Plechtige H. Mis van

Dam van Gils te Diessen op 30 mei.  1948
   
 10.Stukken betreffende een emigranten-nederzetting in de Braziliaanse staat Sao

Paulo "Fazenda Rebeirao" nabij Campinas.  1950-1953, 1958, z.j.
   
 11-22.Stukken betreffende op bedevaart naar Rome.  1935, 1954, 1957, 1960-1963,

1965-1966, 1969, 1971, 1973-1975
Bevat 12 stukken

   
  11.1935
   
  12.1954
   
  13.1957
   
  14.1960
   
  15.1961
   
  16.1962
   
  17.1963
   
  18.1965
   
  19.1966
   
  20.1969
   
  21.1971
   
  22.1974
   
 23-28.Stukken betreffende de Lourdes-bedevaarten.  1972-1977

Bevat 6 stukken
   
  23.1972
   
  24.1973
   
  25.1974
   
  26.1975
   
  27.1976
   
  28.1977
   
 29.Stukken betreffende strijdlied voor het RK Werkliedenverbond.  z.j.
   
 30.Toespraken uitgesproken op het feest van de arbeid.  1931, 1949, 1963, z.j.
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 31.Toespraken uitgesproken voor Credo-Pugno (kerngroepen in de grote KAB).  1948,
1953, 1958, 1960, 1974, z.j.

   
 32.Toespraken gehouden voor de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en het

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).  1946, 1961, 1963-1964, 1967-1968,
1970-1971, 1973-1976, 1979, z.j.

   
 33.Toespraken en artikelen gehouden en geschreven bij verschillende gelegenheden.

Met aantekeningen.  1955, 1986, z.j.
   
 34.Toespraken gehouden voor de KAB, KAJ, enz. over verschillende onderwerpen.

  1948, 1963, 1965, 1971, 1975, z.j.
   
 35.Toespraken gehouden voor de KAB, Bejaardenbonden, enz. over sociale kwesties.

  1944, 1946-1948, 1950-1952, 1954-1956, 1960-1961, 1964, 1967, 1975, 1979, z.j.
   
 36.Toespraken gehouden voor de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging (KJMV)

over "verantwoordelijkheid en gezin" en "staat en jeugd".  1937-1938
   
 37.Toespraken over onderwijs en opvoeding uitgesproken bij verschillende

gelegenheden.  1943, 1954-1955, z.j.
   
 38.Toespraak gehouden voor de Katholieke Actie over een gemeenschappelijk

jaarprogramma. Met bijlagen.  1950
   
 39.Toespraken gehouden voor de Katholieke Volkspartij. Met bijlagen.  1948, 1954, z.j.
   
 40.Toespraken gehouden voor de KAB over arbeid, emigratie, werkgelegenheid,

bevolking.  z.j.
   
 41.Toespraken gehouden voor verschillende personen en instellingen. Met bijlagen.

  1949, 1954, 1973, 1975-1976, z.j.
   
 42.Aantekeningen ten behoeve van toespraken en preken voor de KAB en andere

gelegenheden.  1941-1942, 1951, 1963, 1975, z.j.
   
 43.Lezingen gehouden door verschillende personen over verschillende onderwerpen.

Met bijlagen.  1951-1953, 1961, 1975, z.j.
   
 44.Besluitenlijsten van de stafvergaderingen van de dienst Vorming en Onderwijs van

het NKV.  1958, 1970-1972, z.j.
   
 45.Correspondentie met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).  1970,

1972-1973, 1975
   
 46.Stukken betreffende lessen gegeven voor de Katholieke Actie (KA) in de parochie

Heuvel te Tilburg.  1946, z.j.
   
 47.Lessen met als thema "Christus en de sociale vragen".  z.j.
   
 48.Cursussen gegeven aan de medewerkers van de Katholieke Actie over "Het geheim

van Christus".  1941, z.j.
   
 49.Correspondentie met de Tilburgse RK Volksuniversiteit "Kleine Academie". Met

bijlagen.  1941-1946
   
 50.Stukken betreffende het Tweede Vaticaans Concilie.  1962-1963, z.j.
   
 51.Zijn artikelenreeks voor het weekblad "Rotonde" over de eerste sessie van het

Tweede Vaticaans Concilie.  1962
   
 52-55.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1966-1970, z.j.
Bevat 4 stukken

   
  52.1966
   
  53.1967
   
  54.1968
   
  55.1969-1970
   
 56.Stukken betreffende de commissie training en vorming van de Unie van diocesane

bonden van bejaarden en gepensioneerden.  1974-1976, 1978-1982
   
 57.Stukken betreffende de commissie Pastoraal en Identiteit van de Unie Katholieke

Bonden van Ouderen (KBO).  1980, 1983-1988
   
 58.Stukken betreffende het Pastoraal Beraad van het service-verzorgingscentrum

"Engelsbergen" te Eindhoven.  1985-1986, 1988-1996
   
 59.Verslagen van de redactievergaderingen van het blad "Levensvenster". Met

bijlagen.  1983-1984
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 60.Correspondentie met verschillende personen.  1956-1962, 1964, 1976-1979, 1981,

1989, z.j.
   
 61.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de stichting Centraal Ziekenfonds te

Tilburg. Met bijlagen.  1969-1974
   
 62.Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de Unie van diocesane Katholieke

Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden in Nederland, gehouden op 26 mei te 's-
Hertogenbosch.  1976-1977

   
 63.Lijsten van personen aangesloten bij de KBO.  1982-1986
   
 64.Namenlijsten met adressen van de katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.  z.j.
   
 65.Stukken betreffende abortus provocatus.  1970-1974, z.j.
   
 66.Stukken betreffende de Unie Katholieke Bond van Ouderen inzake euthanasie.

  1978, 1980-1981, 1985-1987, 1992
   
 67.Stukken betreffende de identiteit (eigenheid) van de Unie KBO.  1983-1987, z.j.
   
 68.Stukken betreffende pastorale zorg in de bejaarden- en verzorgingstehuizen.

  1974-1982, z.j.
   
 69.Stukken betreffende delegaties van de bisschoppenconferentie en de Unie KBO.

  1981-1982
   
 70.Stukken betreffende Unie KBO afdeling Eindhoven.  1959, 1961, 1969, 1975-1981,

1984, 1988, 1991, z.j.
   
 71.Adressenlijsten van personen aangesloten bij de bijbelkring.  z.j.
   
 72.Adressenlijsten van abonnees van "De Waarheid" te Tilburg.  z.j.
   
 73.Adressenlijsten van persoonsnamen, gerangschikt per parochie in Tilburg.  z.j.
   
 74.Brieven van verschillende personen over zijn artikel "Een vergissing van Rogier" in

Het Volksweekblad.  1958
   
 75.Stukken betreffende stichting Brabantia Nostra inzake de congressen "Kerk en Volk

in Brabant", Niet-Brabanders in Brabant", "De plaats van de academisch gevormde
in het huidige Brabant", "Integratie in Brabant".  1950, 1957-1958, z.j.

   
 76-78.Verslagen van de vergaderingen van de stichting tot bevordering van

maatschappelijke en culturele belangen (Stimaku) t.b.v. de katholieke werknemers
in Noord-Brabant.  1974-1995
Bevat 3 stukken

   
  76.1974-1979
   
  77.1980-1989
   
  78.1990-1995
   
 79.Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Unie van

diocesane Katholieke Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden in Nederland.
Met bijlagen.  1977-1979

   
 80.Jaarverslagen van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden (KBBG)

afdeling Eindhoven. Met bijlagen.  1972-1982
   
 81-86.Verslagen van de vergaderingen van het centraal bestuur van de KBO afdeling

Eindhoven. Met bijlagen.  1983-1991
Bevat 6 stukken

   
  81.1983
   
  82.1984
   
  83.1985
   
  84.1986
   
  85.1987
   
  86.1988
   
 87-89.Verslagen van de vergaderingen van het centraal bestuur van de KBO afdeling

Eindhoven. Met bijlagen.  1989-1991
Bevat 3 stukken

   
  87.1989
   
  88.1990
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  89.1991
   
 90-103.Agenda's voor en verslagen van de Bestuursvergaderingen van de Katholieke Bond

van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Eindhoven. Met bijlagen.  1969,
1971-1983
Bevat 14 stukken

   
  90.1969
   
  91.1971
   
  92.1972
   
  93.1973
   
  94.1974
   
  95.1975
   
  96.1976
   
  97.1977
   
  98.1978
   
  99.1979
   
  100.1980
   
  101.1981
   
  102.1982
   
  103.1983
   
 104-105.Verslagen van de kringvergaderingen van de KBO kring Eindhoven.  1992-1993

Bevat 2 stukken
   
  104.1992
   
  105.1993
   
 106.Stukken betreffende discussiestof over het onderwerp "Rijke landen - arme

landen".  z.j.
   
 107.Correspondentie met verschillende personen over het uitreiken van pauselijke

onderscheidingen. Met bijlagen.  1960, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975-1976,
1980-1981, 1990-1992, z.j.

   
 108.Verhandeling van [onbekend] over "Herinneringen van Frank Hagensteyn".  z.j.
   
 109.Adressenlijsten van personen te gebruiken voor annonces na overlijden.

Alfabetisch geordend.  z.j.
   
 110.Stukken betreffende het cursorisch vormingswerk van de St. Gerlach-instituten en

dat van het NKV.  1965-1966
   
 111.Stukken betreffende crisisverschijnselen in de Nederlandse kerk.  1967-1968, z.j.
   
 112.Stukken betreffende gesprekken met de KAB over de sociale encycliek Mater et

Magistra.  1961
   
 113.Stukken betreffende een kaderbijeenkomst van het NKV met als thema: Panorama

van onze toekomst" gehouden op 25 november 1969 te Boxtel.  1968-1969
   
 114.Stukken betreffende werkgroep voor een maatschappij-kritische vakbeweging.

  1970-1972
   
 115.Stukken betreffende het gespreksgroepenwerk van de NKV.  1959, 1966, z.j.
   
 116.Stukken betreffende zijn afscheid als diocesaan geestelijk adviseur van het NKV op

15 februari.  1975
   
 117.Verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Propaganda Comité van het

NKV. Met bijlagen.  1953-1957, 1966-1973
   
 118.Stukken betreffende kader- en kernvorming van het NKV.  1961-1964, 1966-1968,

1970-1972, z.j.
   
 119.Verslagen van de gecombineerde vergaderingen van de godsdienstig-zedelijke raad

en de cultuurraad van het NKV.  1949-1959
   
 120.Verslagen van de vergaderingen van het provinciaal centrum van het NKV in Noord-

Brabant. Met bijlagen.  1968-1969, 1971-1974, z.j.
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 121.Verslagen van de bijeenkomsten van de studiegroep "Kerk en NKV in Brabant". Met
bijlagen.  1973-1974

   
 122.Stukken betreffende het gespreksstofcentrum van het NKV.  1966-1968, 1970, z.j.
   
 123.Stukken betreffende commissie "grote stadsproblemen".  1953, 1957, z.j.
   
 124.Stukken betreffende KAB Intern Beraad o.a. dienst, vorming en onderwijs.

  1952-1953, 1958, 1965, 1967-1969, 1972, z.j.
   
 125.Verslagen van bestuursvergaderingen van Credo Pugno (instituut vorming en

propaganda van de Bossche diocesane bond KAB). Met bijlagen.  1951-1965, z.j.
   
 126.Stukken betreffende geloof en vakbeweging in het NKV.  1972-1973
   
 127.Verslagen van de Aalmoezeniersvegaderingen van de Bossche diocesane bond der

KAB. Met bijlagen.  1936, 1950-1952, 1955-1956, 1958-1959, 1962, 1964
   
 128.Correspondentie met FNV-NKV over "ere-honorarium".  1968, 1975, 1988, 1995
   
 129.Stukken betreffende stichtingsakte en statuten van NKV-Eindhoven.  1976, z.j.
   
 130.Stukken betreffende KAB drankbestrijding.  1949
   
 131.Verslagen van vergaderingen van de geestelijke adviseurs van de KAB-NKV. Met

bijlagen.  1963-1972, z.j.
   
 132.Stukken betreffende toespraak, voordracht, lezing o.a. over het thema "priester en

leek" in de KAB.  1961-1962, z.j.
   
 133.Stukken betreffende stichting Raad van Overleg voor sociale organisaties in de

bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.  1964-1968, 1972, z.j.
   
 134.Stukken betreffende commissie Kerk en Vakbeweging.  1972
   
 135.Stukken betreffende vrouwenbeweging van het NKV afdeling Eindhoven.  1970,

1974-1976, z.j.
   
 136.Stukken betreffende documentatiestudiedagen van het NKV voor sociaal

economische redacteuren, gehouden van 2-4 mei.  1968
   
 137.Stukken betreffende proeve van aanvulling van het gedenkboek "Door eigen

kracht" van W.H. Versluis over de periode 1953-1963.  1949, 1953-1963
   
 138.Nota van de commissie vorming en opleiding van het Provinciaal Centrum van het

NKV in de provincie Noord-Brabant. Met bijlagen.  1971, z.j.
   
 139.Stukken betreffende de structuur van de sociale organisaties van de KAB.

  1952-1953, 1955-1956, 1960-1962, 1965-1966, 1968, 1974, z.j.
   
 140.Stukken betreffende vormings- en ontwikkelingsavonden.  1960-1962, 1964-1965, z.j.
   
 141.Stukken betreffende NKV-Brabant.  1970-1972
   
 142.Stukken betreffende preken.  1943-1944, 1949-1950, 1952, 1956, 1973-1974, 1977,

1982, z.j.
   
 143.Stukken betreffende NKV-Eindhoven.  1921, 1963-1972, z.j.
   
 144.Stukken betreffende Brabantse districten NKV.  1967-1971, z.j.
   
 145.Stukken betreffende Ariënscomité.  1926, 1928-1930, 1938, 1942, 1950-1954,

1957-1958, z.j.
   
 146.Correspondentie met verschillende personen over KAB Credo Pugno. Met bijlagen.

  1948-1952, z.j.
   
 147.Stukken betreffende Gemertse studiedagen georganiseerd door de KAB, NKV en

FNV.  1949-1951, 1968, 1971-1987, z.j.
   
 148.Stukken betreffende de bijbel, o.a. gebruikt bij bijbelcursussen.  1936, 1939-1940,

1942, 1956, 1962, 1967, z.j.
   
 149.Verhandeling "Het verschijnsel vakbeweging" van [onbekend]. Met bijlage.  z.j.
   
 150.Stukken betreffende beleidsconclusies van het verbondsbestuur met betrekking tot

het vraagstuk van de confessionaliteit. Met bijlage.  1968-1969
   
 151.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de Bossche diocesane bond van de

KAB. Met bijlage.  1963-1964
   
 152.Verslag van de vergadering van het diocesaan centrum van het NKV in het bisdom

's-Hertogenbosch.  1974
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arbeidsmarkt bij gelegenheid van de installatie van de raad op 5 augustus.  1971
 153.Toespraak van de waarnemend voorzitter van de Regionale Raad voor de   
 154.Uittreksel van enkele artikelen van het arbeidsovereenkomstenbesluit voor

personeel in dienst van het rijk, betrekking hebbende op de overwerkregeling en op
de dienst- en werktijden.  z.j.

   
 155.Stukken betreffende het overlijden van W. Jacobs, oud-voorzitter van de Katholieke

Arbeidersbeweging, afdeling Eindhoven.  z.j.
   
 156.Kopie van een brief aan Geacht Bestuur over de affaire "Brinkman" in het KRO-

programma van Reporter.  1994
   
 157.Stukken betreffende verhouding tussen vakbeweging en kerk.  1916, 1943,

1951-1953, 1955, 1957-1959, 1964, 1972, 1977, 1983, z.j.
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