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Verzameling H.H. Belletable

Ten Geleide

Henricus Hubertus Belletable (1813-1855), stichter van de aartsbroederschap van de H. Familie.
Henri Belletable werd geboren in Venlo. Hij trad als vrijwilliger in militaire dienst te Maastricht in 1827. Na het uitbreken
van de Belgische Opstand (1830-1839) ging hij naar Luik waar hij als sergeant bij de sappeurs-mineurs  (geniebataljons)
kwam. In 1833 werd hij benoemd tot adjudant-onderofficier, in 1837 tot 2de luitenant.
In 1844 bracht hij in Luik voor het eerst zijn idee voor een nieuwe broederschap in praktijk. Geïnspireerd door de 12
apostelen organiseerde hij groepen van telkens 12 leken. Zij kwamen bij elkaar om samen te bidden en dronkenschap en
losbandigheid af te zweren. In 1845 werd de broederschap, op voorspraak van de redemptorist V. Dechamps (later
kardinaal en aartsbisschop van Mechelen) door de Luikse bisschop C.R.A. van Bommel bij decreet officieel opgericht. In
1847 werd de broederschap bij pauselijk decreet verheven tot aartsbroederschap. In 1851 werd de eerste afdeling in
Nederland opgericht.
In 1852 werd Belletable bevorderd tot kapitein. Om gezondheidsredenen heeft hij deze functie opgegeven en werd als
commandant van de stad Hoei  opgenomen in de generale staf. Op 5 december 1855 overleed hij in het Belgisch Hoei
ten gevolge van een aangeboren hartkwaal.

In  1879 werd in Hoei een monumentaal grafmonument opgericht, in 1897 verrijkt met een marmeren borstbeeld
vervaardigd door Frans Vermeijlen uit Leuven. In Venlo staat een bronzen Belletable-beeld (± 2,80) ontworpen door de
Bossche beeldhouwer Piet Verdonk (1901-1968). Dit beeld is gegoten te Brussel bij de firma J.Verbeyst. Op de sokkel
staat de tekst: “Laten wij hun lot verbeteren door hen terug te brengen tot den godsdienst” In de Venlose Martinuskerk is
in 1882 een gedenksteen ontworpen door architect P.J.H. Cuypers, vervaardigd uit witte zandsteen onthuld en
ingezegend.
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Verzameling H.H. Belletable

 
 1.Brieven van A. Lardinois te Nutterade. Met aantekeningen betreffende J.

Jonckbloedt.  1948
 
 2.Brief van H. Tilmanns te Venlo.  1940
 
 3.Doorslag van een brief aan Vervaat van de Nederlandse Bank.  1949
 
 4.Brieven van J. Visser te Wittem en Bergen. Met aantekeningen van Jonckbloedt.

  1947-1949
 
 5.Correspondentie met J. Luraye te Luik.  1948
 
 6.Brieven van H. Vijgen te Namen en Rotterdam.  1949
 
 7.Stuk betreffende een copij over H. Belletable.  1948
 
 8.Brief aan Rectoraat Maastricht.  1948
 
 9.Ingezonden brief in #de Volkskrant# betreffende Belletable.  1948
 
 10.Krantenknipsel uit de Provinciale Noord-Brabantse Courant #Het Huisgezin#.  1947
 
 11.Stukken betreffende gegevens over Belletable uit de jaargangen 1877 tot en met

1937 van #Het Familieblad#.  1938
 
 12.Brieven van W. Hulsegge te Gorssel.  1948
 
 13.Aflevering #Liga Católica Jesús Maria José, Orgao Oficial das Ligas Católicas#.

  1974
 
 14.Correspondentie met A. Hommen te Arnhem.  1948
 
 15.Brief van J. Coenen te Gellik. Met aantekeningen.  1948
 
 16.Brief van H.F. Jans van de Nederlandse Werkgroep voor Practische Toepassing van

Paranormale Begaafdheid.  1949
 
 17.Stukken betreffende de getuigenissen van de heiligheid van Belletable.  z.j.
 
 18.Brieven van A. Brantjes te Helmet.  1948, 1951
 
 19.Inventarisatie en citaten van brieven van Belletable.  z.j.
 
 20.Uitgebreid commentaar en citaten uit het boek #Hefleure#.  z.j.
 
 21.Brief van P. Kleuskens-Essers te Venlo aan pater Govers.  1935
 
 22.Brief van J. Jonckbloedt aan de zusters van Helmet.  1948
 
 23.Blaadjes met enkele adressen.  z.j.
 
 24.Stuk houdende vertelsel "Van een soldaat, die een heilige werd".  z.j.
 
 25.Brief van V. Debrash te Antwerpen.  1948
 
 26.Brief van H. Boddeke te Amsterdam.  1947
 
 27.Stukken betreffende het karakteristiekje over Belletable in de aflevering van

#Karakter#.  1948
 
 28.Overdruk van het artikel "Proscopische proefnemingen met den heer G. Croiset"

door W.H.C. Tenhaeff. Met bijbehorend briefje van Verholt.  1949
 
 29.Uittreksels uit de geboorteregisters van Bergen en Namen.  1949
 
 30.Stukken houdende aantekeningen van het onderzoek door pater Jonckbloedt naar

de familie Belletable te Antwerpen.  z.j.
 
 31.Foto. Met aantekeningen betreffende de foto.  z.j.
 
 32.Stukken houdende de stamboom van de familie Belletable.  z.j.
 
 33.Brieven van Ch. Hommen uit Roermond. Met kennisgeving van de dood van dokter

A. Hommen te Arnhem.  1951
 
 34.Stukken houdende de relieken van de familie Belletable.  z.j.
 
 35.Stukken houdende de levensbijzonderheden van Belletable.  z.j.
 
 36.Programma over het cursusjaar 1947-1948 van de Rooms Katholieke Universiteit.

  1947
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Verzameling H.H. Belletable

 37.Brief van A. Hommen te Arnhem.  1938
 
 38.Brief van M. de Haan te Amsterdam.  1948
 
 39.Stuk houdende de verklaring van J.M. gebedsverhoring Belletable.  z.j.
 
 40.Brief van P.M. van Eijk te Oosterhout.  1948
 
 41.Brief van H. Tilmanns te Venlo.  1948
 
 42.Brief van A.J.G. van Heelken te Waalwijk.  z.j.
 
 43.Brief van J. van Luijk te Eindhoven.  1948
 
 44.Brief van "Je moeder" aan "Leo". Met begeleidend briefje.  1948
 
 45.Aflevering 37 van het #Zondagsblad van de H. Familie#.  1934
 
 46.Brief van N. Govers.  1946
 
 47.Doorslag van een brief van J. Jonckbloedt.  1948
 
 48.Brief van (onleesbaar; vriend van Visser) te Wittem.  1949
 
 49.Uitnodiging voor de kaderdag van de H. Familie van het bisdom Den Bosch.  1949
 
 50.Ansichtkaart van Huy. Met aantekeningen betreffende het sterfhuis van Belletable.

  z.j.
 
 51.Foto's betreffende de woning van W. Hulsegge te Gorssel.  z.j.
 
 52.Briefje van Jonckbloedt betreffende adressen.  z.j.
 
 53.Correspondentiekaart van dokter A. Hommen betreffende het uniformstuk van

Belletable.  1950
 
 54.Stuk houdende een kort overzicht betreffende de documenten van Belletable.  z.j.
 
 55.Stuk houdende de aantekeningen over de chronologie van de H. Familie te Sint

Truiden, overgenomen uit de Kronijcken.  z.j.
 
 56.Foto van het standbeeld van Belletable voor de kerk van de H. Familie te Venlo.  z.j.
 
 57.Foto van het altaar van de heilige Alfonsus in de kerk te Luik.  z.j.
 
 58.Foto's van beeldjes van Maria.  z.j.
 
 59.Ansichtkaart van Huy.  z.j.
 
 60.Foto van kroonprins Willem II.  z.j.
 
 61.Foto's van de vervaardiging van het standbeeld van Belletable door P. Verdonk.

  1936
 
 62.Foto's van L'église des Pères Rédemptoristes te Luik.  z.j.
 
 63.Foto's van Hoei.  z.j.
 
 64.Foto's van Brussel.  z.j.
 
 65.Foto van oud-Maastricht.  z.j.
 
 66.Foto's van oud-Venlo.  z.j.
 
 67.Ansichtkaarten van Gent.  z.j.
 
 68.Foto van de Kerkstraat te Helmond.  z.j.
 
 69.Ansichtkaarten van Luik.  z.j.
 
 70.Ansichtkaarten van Roermond.  z.j.
 
 71.Ansichtkaart van Bergen.  z.j.
 
 72.Ansichtkaart van Namen.  z.j.
 
 73.Foto's van de plantentuin van Buitenzorg.  z.j.
 
 74.Foto van de leeuw van Vlaanderen.  z.j.
 
 75.Foto van Marie Belletable.  z.j.
 
 76.Foto van paus Pius IX.  z.j.
 
 77.Foto van het toneelstuk "Belletable".  z.j.
 
 78.Foto van het altaar in de kerk van de H. Familie te Bergen.  z.j.
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Verzameling H.H. Belletable

 79.Foto van een gravure van P. Bernard op een preekstoel.  z.j.
 
 80.Foto van een gravure van twee militairen omstreeks 1825.  z.j.
 
 81.Foto van een tekening van de Slag bij Leuven.  z.j.
 
 82.Foto van een tekening van militairen bij een kanon.  z.j.
 
 83.Foto van een kranslegging bij het gedenkbeeld van Belletable.  z.j.
 
 84.Foto van het beeld van de H. Familie.  z.j.
 
 85.Foto van militairen aan de officierstafel.  z.j.
 
 86.Bidprentje van de "Terugkeer van de verloren zoon".  z.j.
 
 87.Knipsel uit de #Katholieke Illustratie#. Met afbeelding van de H. Familie te Nazareth.

  z.j.
 
 88.Afbeelding van de "Nederdaling van de Heilige Geest".  z.j.
 
 89.Portret van paus Pius XI.  1922
 
 90.Luchtfoto van de staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen.  z.j.
 
 91.Foto van een prent van de "Eerste Heilige Communie".  z.j.
 
 92.Foto van een afbeelding van de H. Familie met het onderschrift "Leeft gelukkig

onder de blijde schutze van de H. Familie".  z.j.
 
 93.Foto van een opvoering van het militair toneelstuk "Belletable".  z.j.
 
 94.Foto van Belletable in gebed in een toneelstuk.  z.j.
 
 95.Ansichtkaart van Maria.  z.j.
 
 96.Foto van Belletable die bedoeld is ter illustratie van het artikel "Een soldaat die een

heilige werd".  z.j.
 
 97.Foto van een Prefectenvergadering.  z.j.
 
 98.Foto van een prent van Vinc. à Paul.  z.j.
 
 99.Afbeelding van de grafkapel Hoei, het borstbeeld van Belletable en het monument

in de Sint Martinuskerk te Venlo.  z.j.
 
 100.Foto van de predikende monseigneur Lemmens van Etten.  z.j.
 
 101.Foto van hoogwaardigheidsbekleders.  z.j.
 
 102.Overzichtsfoto van een congres.  z.j.
 
 103.Afbeelding van "De verloren zoon".  z.j.
 
 104.Foto van een prent van "Christus in Bethanië".  z.j.
 
 105.Foto van monseigneur Boermans.  z.j.
 
 106.Foto van Belletable bij een priester.  z.j.
 
 107.Foto van de woning van de familie Belletable in de Vleeschstraat te Venlo.  z.j.
 
 108.Foto van een afbeelding van "Christus in de hof van olijven".  z.j.
 
 109.Afbeelding van paus Pius XI.  z.j.
 
 110.Afbeelding van "Christus onder het kruis".  z.j.
 
 111.Afbeelding van Maria.  z.j.
 
 112.Foto van een afbeelding van H. Augustinus en Monica.  z.j.
 
 113.Foto van een altaar.  z.j.
 
 114.Afbeelding van Henriëtte. Met een citaat van kardinaal Dechamps getiteld

"Henriëtte, bid niet voor uw vader, maar roep hem aan als een heilige".  z.j.
 
 115.Overzicht van kerken waar Belletable vereerd wordt.  z.j.
 
 116.Afbeelding van een priester met opschrift "Doodarm is hij die leeft zonder Jezus,

overrijk is hij die leeft met Jezus".  z.j.
 
 117.Stuk met het opschrift "Henri van de H. Familie: dat is mijn wapenkreet".  z.j.
 
 118.Boekje getiteld #Een zoon priester# door monseigneur Ph.E. Hallett.  1947
 
 119.Foto's van straten en de markt van Hoei in enveloppe. Met aantekeningen.  1947
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Verzameling H.H. Belletable

 
 120.Foto's van de markt te Maastricht.  1947
 
 121.Foto's van een collegiale kerk.  1947
 
 122.Foto's van sprekers op een podium op de markt te Maastricht.  1947
 
 123.Foto getiteld "Op weg naar Hoei: wachten voor douane".  1947
 
 124.Foto's van het fort.  1947
 
 125.Foto's van het graf van Belletable te Hoei.  1947
 
 126.Foto getiteld "Op weg naar het kerkhof te Hoei".  1947
 
 127.Foto's betreffende de leiding van een bedevaart.  1947
 
 128.Foto van Marie Hommen-Belletable, de zus van Belletable.  z.j.
 
 129.Foto van Marie Hommen-Belletable met haar vijf kinderen.  z.j.
 
 130.Foto van Marie Hommen, de dochter van Truus Hommen.  z.j.
 
 131.Foto van de dochter van Marie Belletable.  z.j.
 
 132.Foto van Marie Hommen, de dochter van Dorus Hommen.  z.j.
 
 133.Foto van G. Essers, de initiatiefnemer van het standbeeld van Belletable te Venlo.

  z.j.
 
 134.Foto's en platen van de onthulling van het standbeeld van Belletable te Venlo.  z.j.
 
 135.Ansichtkaarten en een foto van Namen.  z.j.
 
 136.Kaarten en foto's van Luik.  z.j.
 
 137.Afbeelding van Belletable.  z.j.
 
 138.Foto van het borstbeeld van Belletable.  z.j.
 
 139.Foto van het beeld van Belletable.  z.j.
 
 140.Foto van het gedenkteken van Belletable te Venlo.  z.j.
 
 141.Gedenkplaatje van Belletable: bewijs van mede-oprichting van het standbeeld voor

Belletable in Venlo.  z.j.
 
 142.Brief van het Musée Royal de l'Armée te Brussel. Met tekeningen van het uniform

van Belletable.  1936
 
 143.Foto's en ansichtkaarten van Bergen.  z.j.
 
 144.Foto's en ansichtkaarten van Brussel.  z.j.
 
 145.Foto's van [Nieuwpoort].  z.j.
 
 146.Fotocopieën van brieven van Belletable.  z.j.
 
 147.Foto's en ansichtkaarten van Luxemburg.  z.j.
 
 148.Negatieven van foto's en een foto van oud-Venlo en oud-Maastricht.  z.j.
 
 149.Foto en ansichtkaarten van het kamp van Beverloo.  z.j.
 
 150.Ansichtkaarten van de kerk van de paters Redemptoristen te Sint Truiden.  z.j.
 
 151.Ansichtkaarten van Leopoldsburg.  z.j.
 
 152.Foto's van militairen omstreeks 1830.  z.j.
 
 153.Copie van een brief van Belletable te Nieuwpoort.  1853
 
 154.Brief aan pater Govers van A. Welties te Valkenburg.  1941
 
 155.Ansichtkaarten van Gent.  z.j.
 
 156.Foto's en negatieven van foto's van België met betrekking tot Belletable.  z.j.
 
 157.Afbeelding van Belletable met Christus als altaarstuk.  z.j.
 
 158.Ansichtkaarten van Tournai.  z.j.
 
 159.Foto's van het toneelstuk van Belletable  z.j
 
 160.Foto's van de opsporingen van het graf van Belletable en de schedel van Belletable.

  z.j.
 
 161.Stamboom van de familie Hommen. Met aantekeningen van J. Jonckbloedt.  z.j.
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Verzameling H.H. Belletable

 
 162.Foto's van Belletable's bedevaart.  1948
 
 163.Aflevering van #La Semaine#.  1951
 
 164.Briefkaarten en een brief van G.M. Matthijs te Brussel.  1950-1951
 
 165.Brieven van de gemeentelijke administratie van Hoei. Met bijlage.  1948-1949
 
 166.Correspondentie met Purays.  1948
 
 167.Brief van J. Simenon te Luik aan pater Visser.  1948
 
 168.Brief van de burgemeester van Hoei met de goedkeuring tot de opgraving van het

lijk van Belletable.  1948
 
 169.Aankondiging van het congres van de bedevaart van de H. Familie.  1947
 
 170.Foto's van Luxemburg.  z.j.
 
 171.Foto's van monseigneur Lemmens.  z.j.
 
 172.Foto's van een bedevaart.  z.j.
 
 173.Foto en ansichtkaarten van Hoei.  z.j.
 
 174.Folder tot bevordering van de verering van Belletable.  1946
 
 175.Foto's van de onthulling van het standbeeld van Belletable in Venlo.  z.j.
 
 176.Negatieven van foto's.  z.j.
 
 177.Foto van het fort.  1947
 
 178.Visitekaartje en een kranteknipsel van W. Hulsegge van de Nederlandse Werkgroep

voor Practische Toepassing van Paranormale Begaafdheid.  1948
 
 179.Brief van B.J.M. Bekman uit Heerlen aan pater J.J. Vredeveldt.  1953
 
 180.Foto van pater Jonckbloedt: bidden voor het heilige sacramentsaltaar in de kerk in

Bergen.  z.j.
 
 181.Ansichtkaart van de Heilige Familiekerk te Venlo.  z.j.
 
 182.Visitekaartje van beeldhouwer E. Tonison te Hoei.  z.j.
 
 183.Brief van S. [Longhem] te Belfast. Met bijlagen.  1951
 
 184.Affiche van Belletable's bedevaart.  1948
 
 185.Foto's en negatieven van foto's van de woning waar Belletable verbleef in Bergen.

  z.j.
 
 186.Foto's van de bedevaart van 's-Heerenhoek naar Hoei.  1949
 
 187.Brieven van A. van den Dries te 's-Heerenhoek. Met foto's.  1948
 
 188.Brief van G.M. van de Swan van Geest te Delft. Met foto's.  1948
 
 189.Brief van C. Klijs te Oosterhout. Met foto.  1948
 
 190.Brieven van Chr. van Alem uit Den Bosch en Roermond.  1949-1950
 
 191.Brief van E. Hommen te Roermond.  1950
 
 192.Gedenkboek door N. Govers getiteld #Onthulling van het standbeeld van Henri

Belletable, de stichter van de H. Familie#.  1938
 
 193.Uitgetypte brieven van Belletable. Door Jonckbloedt voorzien van de nummers 1 tot

en met 49.  1852-1856
 
 194.Correspondentie met M. Overtoom te Amsterdam.  1950-1951
 
 195.Drie overgetypte brieven van Belletable te Gent.  1890-1892
 
 196.Stukken betreffende het lidmaatschap van de H. Familie.  1932
 
 197.Brief van P.L.M. Gribling te Delft over gebedsverhoring.  1946
 
 198.Brief van H. van Grinsven te Gemonde over gebedsverhoring.  1941
 
 199.Brief van Kieboon te Raamsdonksveer over gebedsverhoring.  1941
 
 200.Brief van M. Verstijnen-Peterse te Waalwijk over gebedsverhoring.  1941
 
 201.Brief van N. van Rooy te Eindhoven over gebedsverhoring.  1941
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Verzameling H.H. Belletable

 202.Brief van H. Rijkens te Heeswijk over gebedsverhoring.  1941
 
 203.Brief van A. van de Burg te Princenhage over gebedsverhoring.  1941
 
 204.Brief van P. Nederpel te 's-Gravenhage over gebedsverhoring.  1941
 
 205.Brief van J. Lips te Princenhage over gebedsverhoring.  1941
 
 206.Brief van W. van Keppelen te Den Bosch over gebedsverhoring.  1941
 
 207.Brief van C. Kommeren te Breda over gebedsverhoring.  1941
 
 208.Brief van C. de Kuijler-Schrama te Heemskerk over gebedsverhoring.  1941
 
 209.Brief van T. Vissers te Erp over gebedsverhoring.  1940
 
 210.Brief van J.E. Panen te Rotterdam over gebedsverhoring.  1941
 
 211.Brief van F. van de Bergh te Den Bosch over gebedsverhoring.  1941
 
 212.Brief van N. Leijendekker te Den Haag over gebedsverhoring.  1941
 
 213.Brief van M. van de Hoek te Oude Wetering over gebedsverhoring.  1941
 
 214.Brief van L. van Nunen te Liessel over gebedsverhoring.  1941
 
 215.Brief van zuster M. Humilitas over gebedsverhoring.  1947
 
 216.Brief van broeder Realino te Dongen over gebedsverhoring.  1941
 
 217.Brief van J. van der Hierden te Eindhoven over gebedsverhoring.  1940
 
 218.Brief van H. de Reus te Oudorp over gebedsverhoring.  1941
 
 219.Brief van C. Vock te Nieuwkoop over gebedsverhoring.  1941
 
 220.Brief van J.G. Hes te Alkmaar over gebedsverhoring.  1941
 
 221.Brief van H.J. Dijstelbloem te Nuenen over gebedsverhoring.  1941
 
 222.Brief van de familie Tukker te Amsterdam over gebedsverhoring.  1941
 
 223.Brief van J. van den Berg te Bergen op Zoom over gebedsverhoring.  1941
 
 224.Brief van J. Vandenwall te Meerssen over gebedsverhoring.  1941
 
 225.Brief van J. Huvenaars te Volkel over gebedsverhoring.  z.j.
 
 226.Brief van Van Mechelen te Roosendaal over gebedsverhoring.  z.j.
 
 227.Brief van H. Bellet te Asten over gebedsverhoring.  1941
 
 228.Brief van H. van de Heide te Tilburg over gebedsverhoring.  1941
 
 229.Brief van D.J. Karel te Kampen over gebedsverhoring.  1941
 
 230.Brief van D. Weijters te Eindhoven over gebedsverhoring.  1941
 
 231.Brief van J. Sijm te Wervershof over gebedsverhoring.  1940
 
 232.Brief van C. Simmerman te Alphen aan de Rijn over gebedsverhoring.  1941
 
 233.Brief van M.W. Kampert te Boxtel over gebedsverhoring.  1941
 
 234.Brief van W. Hemker te Amsterdam over gebedsverhoring.  z.j.
 
 235.Brief van A.P. Laurens te Rotterdam over gebedsverhoring.  1941
 
 236.Brief van J.A. Baars te Bergen op Zoom over gebedsverhoring.  1941
 
 237.Brief van A. Antoniose over gebedsverhoring.  z.j.
 
 238.Brief van M. Clijnk te Zaandam over gebedsverhoring.  1941
 
 239.Brief van S. Brooymans te Huibergen over gebedsverhoring.  1941
 
 240.Brief van J. Meeuwisse te Fijnaart over gebedsverhoring.  1941
 
 241.Brief van P. Borneman te Druten over gebedsverhoring.  1941
 
 242.Brief van H. van Reeven te Den Haag over gebedsverhoring.  z.j.
 
 243.Brief van Van Meer te Geleen over gebedsverhoring.  1941
 
 244.Brief van H. Pijnaker te Alphen aan de Rijn over gebedsverhoring.  z.j.
 
 245.Brief van Chr. Huijsmans te Steenbergen over gebedsverhoring.  z.j.
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Verzameling H.H. Belletable

 246.Brief van W. van Steen te Eindhoven over gebedsverhoring.  1941
 
 247.Brief van J. Mangade te Eindhoven over gebedsverhoring.  1941
 
 248.Brief van W. de Meel te Amsterdam over gebedsverhoring.  1941
 
 249.Brief van M.P. (onbekend) te Tilburg over gebedsverhoring.  1941
 
 250.Brief van P.J. van Leeuwen te Haarlem over gebedsverhoring.  z.j.
 
 251.Brief van J. Oudendijk te Velsen over gebedsverhoring.  1941
 
 252.Brief van A. Kleverkamp te Eindhoven over gebedsverhoring.  1941
 
 253.Brief van J. Munrichs te Heer over gebedsverhoring.  1941
 
 254.Brief van Th. Rivol te Raamsdonksveer over gebedsverhoring.  1941
 
 255.Brief van A.W. Cools te Den Haag over gebedsverhoring.  1941
 
 256.Brief van P.J. Hermans-Huygens te Bergen op Zoom over gebedsverhoring.  1941
 
 257.Brief van J. de Groot te Bergen op Zoom over gebedsverhoring.  1941
 
 258.Brief van (onleesbaar) te Druten over gebedsverhoring.  1941
 
 259.Brief van J. Bevert te Boekel over gebedsverhoring.  1941
 
 260.Brief van E. van Bennekom te Venlo over gebedsverhoring.  z.j.
 
 261.Brief van J. Lallebout-Merkx te Clinge over gebedsverhoring.  1940
 
 262.Brief van F. van Thoor te Eindhoven over gebedsverhoring.  1940
 
 263.Brief van M. van der Lee te Vlijmen over gebedsverhoring.  1944
 
 264.Brief van J.J.M. van Erp te Heerhugowaard over gebedsverhoring.  1945
 
 265.Brief van J. van de Menijsenborg te Ulvenhout over gebedsverhoring.  1946
 
 266.Brief van P.J. Dijkstra te Schiedam over gebedsverhoring.  1945
 
 267.Brief van A.J.J. Dobber te Amsterdam over gebedsverhoring.  1948
 
 268.Brief van W. de Meel-Sprenger te Amsterdam over gebedsverhoring.  1941
 
 269.Brief van H. Soppe te Ouderkerk aan de Amstel over gebedsverhoring.  1941
 
 270.Brief van R. Weerschotten te Den Haag over gebedsverhoring.  1942
 
 271.Brief van A.A. den Ouden te Amsterdam over gebedsverhoring.  1947
 
 272.Brief van H. Sijmons te Amsterdam over gebedsverhoring.  1942
 
 273.Brief van A.O. Stoop te Breda over gebedsverhoring.  1942
 
 274.Brief van J. Donkers te Deurne over gebedsverhoring.  z.j.
 
 275.Brief van Van Zagten te Rotterdam over gebedsverhoring.  1948
 
 276.Brief van W. Jave te Raamsdonksveer over gebedsverhoring.  1942
 
 277.Brief van de familie Boley te Uden over gebedsverhoring.  1950
 
 278.Brief van de familie Van Velsen te Badhoevedorp over gebedsverhoring.  z.j.
 
 279.Brief van A.J. van Steen te Breda over gebedsverhoring.  1955
 
 280.Brief van (onbekend) te Deurne over gebedsverhoring.  1943
 
 281.Brief van Messlean te Amsterdam over gebedsverhoring.  z.j.
 
 282.Brief van C. Martens-Otten te Kaatsheuvel over gebedsverhoring.  1949
 
 283.Brief van C. Moolenaar te Haarlem over gebedsverhoring.  1941
 
 284.Brief van L. Clijnk te Wormer over gebedsverhoring.  1941
 
 285.Brief van Rooker-Maas te Den Haag over gebedsverhoring.  z.j.
 
 286.Brief van A.J.M. Hoelak te Amsterdam over gebedsverhoring.  z.j.
 
 287.Brief van J. Buurtmeester te Castricum over gebedsverhoring.  1949
 
 288.Brief van G. Golf te Castricum over gebedsverhoring.  1949
 
 289.Jeugdportret van adjudant Belletable.  z.j.
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Verzameling H.H. Belletable

 290.Bidprentje van Henri Belletable waarvan de voorkant een afbeelding van de Maagd
Maria draagt.  1855

 
 291.Stukken betreffende de wonderbaarlijke genezing van Jan Zaal door toedoen van

Belletable.  1947, 1954
 
 292.Brieven van de weduwe Van Loon-Van Meer te Heiningen over gebedsverhoring.

  1953-1956
 
 293.Rekening voor de grafkist van Belletable.  1949
 
 294.Negatief in glas van een portret van Belletable.  z.j.
 
 295.Brief van M. Overtoom-Hommen te Amsterdam.  1948
 
 296.Boekje getiteld #La crypte Romane de Huy#.  1906
 
 297.Dankbetuiging en bidprentje van E.H.T. Hommen.  1959
 
 298.Vier afleveringen van #Li contia, hebdomadaire paroissiol de la región de Huy#, de

nummers 23-26.  1955
 
 299.Foto met het negatief van pater Govers.  1932
 
 300.Foto met het negatief van het Maria-congres en de H. Familie te Nijmegen.  1932
 
 301.Foto met het negatief van monseigneur Boermans.  1937
 
 302.Foto met het negatief van de kapel Sint Alfonsus en de nachtelijke aanbidding van

de H. Familie.  1934
 
 303.Foto met het negatief van het congres van de H. Familie te Kaatsheuvel.  1936
 
 304.Foto van het portret van Belletable.  z.j.
 
 305.Foto met het negatief van het vaandel van de H. Familie van de afdeling Vrouwen te

Den Bosch.  1935
 
 306.Foto's met negatieven van brochures van de H. Familie.  1934
 
 307.Aflevering nummer 10 van #Het Familieblad#.  1948
 
 308.Aflevering van #Gazette de Huy#.  1948
 
 309.Negatieven van foto's van het altaar van OL Vrouw te Luik.  z.j.
 
 310.Boekje getiteld #Etude sur la crypte romane de l'église notre-dame de Huy# door F.

de Montigny.  1911
 
 311.Foto met het negatief van de mannen van de H. Familie op weg naar Kevelaer.  1932
 
 312.Foto met het negatief van de groep H. Familie betreffende de plechtige omgang in

Den Bosch.  1935
 
 313.Foto's met negatieven van de onthulling van het standbeeld van kardinaal Van

Rossum.  1934
 
 314.Foto met het negatief van de geestelijken te Heerlen.  1934
 
 315.Foto met het negatief van de prefectenvergadering in Den Bosch.  1935
 
 316.Foto's met negatieven van oud zilver.  1937
 
 317.Foto met het negatief van de reproductie van de H. Familie van Baloni.  1938
 
 318.Twee losse negatieven.  z.j.
 
 319.Ansichtkaarten van Soignius.  z.j.
 
 320.Ansichtkaarten van Namen.  z.j.
 
 321.Ansichtkaarten van Bergen.  z.j.
 
 322.Ansichtkaarten van Locquignol.  z.j.
 
 323.Foto's met negatieven betreffende "Op zoek naar graf van Belletable in Hoei".  1935
 
 324.Stuk houdende de verklaring van J. Jonckbloedt betreffende de echtheid en

betrouwbaarheid van de stoffelijke overblijfselen van Belletable.  1948
 
 325.Zand dat onmiddellijk het gebeente van Belletable heeft geraakt.  z.j.
 
 326.Het beslag van de kist van een vrouw die naast Belletable lag.  z.j.
 
 327.De spijkers, het hout en het beslag van de doodskist van Belletable.  z.j.
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Verzameling H.H. Belletable

en twee tanden van Belletable.  z.j.
 328.Het rozenkranskruisje, de koordenknoopjes, de resten van het linnen doodshemd 
 329.Het gebeente uit het graf van Belletable dat ontvreemd is door pater Jonckbloedt.

  z.j.
 
 330.Medaille houdende de beeltenis van Henri Belletable op de ene en van de Heilige

Familie op de andere zijde.  z.j.
 
 331.Bidprentje van Henri Belletable met op de voorkant zijn portret.  [1855]
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