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Archief B.J. de Bot

Ten Geleide

B.J. de Bot (...-...)
B.J. de Bot was rector en gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem.
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Archief B.J. de Bot

  
 1.Perscommuniqué betreffende de Nationale Raad voor Katechese.  1969
  
 2.Interview met drs. J Thuis, voorzitter van de Nationale Raad voor Katechese.  1970
  
 3.Verslagen van gesprekken over de nota "Pastorale verzorging in schoolverband".

  1970-1971
  
 4.Verslag van het gesprek met H. van de Ploeg, directeur van de vormschool

"Leatare" te Haarlem.  -
  
 5.Nota van B.J. van Bommel, gedelegeerde van onderwijs en katechese in het bisdom

Rotterdam. Verslag van het gesprek met de directrice en lerares godsdienst van het
H.H. MAVO te Den Haag.  -

  
 6.Verslag van het gesprek met T.J. Schellens, directeur van de MAVO-MEAO "Sint

Laurentius" te Breda.  1971
  
 7.Bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom 's-

Hertogenbosch. Verslag van een gesprek met de directeur van een MAVO.  -
  
 8.Nota van de grondlijnen en practische voorstellen inzake de pastorale zorg voor het

lager- en kleuteronderwijs, samengesteld door de bisschoppelijke
hoofdinspecteurs.  -

  
 9.Nota van Katholiek onderwijscentrum "Noord-Hollands Noorderkwartier".  -
  
 10.Bespreking van de lezing "Homoerotik bleibt Sünde" door prof. G. Siegmund voor

Radio Vaticana.  1971
  
 11.Stuk betreffende "Homosexuele leerkracht nauwelijks aanvaard".  -
  
 12.Kort verslag van het gesprek tussen het bestuur van het katholieke onderwijzers

verbond en het COC, Nederlandse Vereniging voor Homofielen.  1971
  
 13.Enkele bemerkingen van drs. A.N. van Elven ten aanzien van de homofiele

onderwijzer in de school n.a.v. een praktijkgeval.  1971
  
 14.Standpuntbepaling t.b.v. de homofiele onderwijzer door de Nederlandse Katholieke

Schoolraad.  1971
  
 15.Standpunt van de Katholieke Vereniging van Docenten aan de pedagogische

academies, afd. IV inzake de homofiele leerkracht.  -
  
 16.Brief van de Katholieke Onderwijzers Verbond aan de Nederlandse Vereniging van

Homofielen over het standpunt inzake homofielen.  1971
  
 17.Samenvatting van de bespreking van het dagelijks bestuur van de katholieke

onderwijzers verbond met pater Gottschalk over de problemen rond de aanstelling
van homofiele onderwijzers.  1971

  
 18.Brief van het secretariaat van de Vereniging van Katechese Docenten aan dr. J.

Jansen te Breda betreffende theologie als keuzevak voor het eindexamen.  1970
  
 19.Nota van Van den Spranck van de HLO te Den Bosch betreffende de evaluatie van

de pastorale verzorging in schoolverband.  -
  
 20.Samenvatting van het derde gesprek over "pastorale verzorging in schoolverband",

gehouden in de Newman-scholengemeenschap.  1971
  
 21.Brief aan de bond van schoolbesturen voor het katholiek kleuter-, basis- en

buitengewoon onderwijs over het rapport "Pastorale verzorging in schoolverband".
  1971

  
 22.Nota inzake de visie op pastorale verzorging in een school nieuwe stijl.  -
  
 23.Brief van Hoger Katechetisch Instituut aan de bisschoppelijke gedelegeerden voor

Onderwijszaken inzake het schoolpastoraat.  1970
  
 24.Brief van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden voor het Katholiek

Onderwijs aan adjunct-directeur van het Hoger Katechetisch Instituut betreffende
de pastorale verzorging in schoolverband.  1970

  
 25.Wijzigingen in het artikel "Pastorale verzorging in schoolverband".  -
  
 26.Discussienota over de poging tot verheldering van het schoolpastoraat van de

voorzitter van het College van Bisschoppelijke Gedeputeerden.  -
  
 27.Nota over enkele notities betreffende de moderator op scholen voor

vervolgonderwijs in de provincie Utrecht.  -
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Archief B.J. de Bot

  
 28.Tijdschriftenknipsel betreffende een nieuw model voor de Akte van Benoeming

Voortgezet Onderwijs.  1969
  
 29.Perscommuniqué van de Nederlandse bisschoppen over het godsdienstonderwijs

op middelbare scholen.  -
  
 30.Brief van het College van Bisschoppelijke Hoofdinspecteurs aan de schoolhoofden

betreffende de regeling voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren in het
katholiek voortgezet onderwijs.  1968

  
 31.Brief van de Katholieke Leraren Vereniging "Sint Bonaventura" aan de besturen van

scholen voor VHMO betreffende katechese in de nieuwe uren-tabellen volgens de
Mammoetwet.  1967

  
 32.Verslag van een vergadering van het dagelijks bestuur door G.H. Snijders,

bisschoppelijk gedelegeerde van het RK Beroepsonderwijs in het bisdom
Roermond.  1971

  
 33.Verslag van een gesprek tussen G.H. Snijders en J.F.M. Flapper, directeur van een

LTS, en pater van der Meyden, godsdienstleraar, over godsdienstles op school.
  1971

  
 34.Brief van het College van Bisschoppelijke Hoofdinspecteurs aan de schoolhoofden

van het katholiek voortgezet onderwijs betreffende regelingen voor benoemingen
en ontslag van godsdienstleraren.  1968

  
 35.Nota van de Nederlandse Bisschoppenconferentie i.v.m. de inkrimping van de

urentabel in het onderwijs.  1972
  
 36.Krantenknipsel betreffende het protest van de bisschoppen tegen het verdringen

van de godsdienstles.  -
  
 37.Verslag van de vergadering van de Subwerkgroep LAVO, MAVO en HAVO te

Lochem.  1963
  
 38.Artikel "Mijn visie op het christelijk onderwijs, nu en in de toekomst" door dr. O.

Jager.  1972
  
 39.Verslag van de 63e vergadering van het bisschoppelijk schooltoezicht te Haarlem.

  1968
  
 40.Brief van Moors, bisschop van Roermond, aan de kardinaal en de bisschoppen

betreffende de rondvraag 1. BV 68, pagina 27.  1968
  
 41.Godsdienstonderwijs op openbare scholen in het bisdom Rotterdam.  1968
  
 42.Nota betreffende enkele godsdienstlessen aan openbare scholen voor het

basisonderwijs.  -
  
 43.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoedkunde aan T.R.J.

Zwartkruis, deken van Haarlem, betreffende het godsdienstonderwijs aan niet-
katholieke middelbare scholen.  1964

  
 44.Brief van H. Krel betreffende het godsdienstonderwijs op openbare scholen in

Nederlandse bisdommen.  -
  
 45.Brief van het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden bij het katholiek onderwijs

betreffende de honorering van godsdienstlessen in opdracht van de kerken
gegeven.  1968

  
 46.Nota betreffende godsdienstonderwijs op openbare scholen in het zuiden van

Nederland.  -
  
 47.Nota van de werkgroep "Schoolkatechese" van het dekenaat Hilversum betreffende

het vraagstuk of een priester katechese-lessen moet geven op openbare scholen.  -
  
 48.Handelingen Tweede Kamer betreffende bijbel-onderricht op openbare scholen.  -
  
 49.Informatie betreffende het godsdienstonderwijs op katholieke scholen in het

bisdom Haarlem.  -
  
 50.Nota betreffende de moderator in scholengemeenschappen voor HAVO en VWO.  -
  
 51.Nota van het Katholiek Pedagogisch Bureau V.H.M.O. betreffende de

verantwoording van het vak katechese op HAVO en VWO.  1968
  
 52.Brief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad betreffende een bespreking met de

minister van Onderwijs over de problematiek van het godsdienstonderwijs op
middelbare scholen.  1972

  
 53.Stukken betreffende de commissie Katechetisch Pakket Voortgezet Onderwijs.

  1969
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Archief B.J. de Bot

  
 54.Notulen van vergaderingen van het katholieke onderwijzers verbond, sectie

Landelijk VGLO.  1968
  
 55.Inventarisatie van lezingen van katechese voor het algemeen voortgezet en VWO

onderwijs door het katholiek pedagogisch centrum, afd. II.  1972
  
 56.Stukken betreffende het bisschoppelijk reglement voor godsdienstonderwijs op

katholieke scholen.  1963
  
 57.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan kardinaal

Alfrink betreffende de betaling van de godsdienstleraren.  1962
  
 58.Notities van de vakgroep katechese van het Pius X college te Beverwijk n.a.v. de

notulen van de mammoetcommissie.  1972
  
 59.Stukken betreffende de poging tot verheldering van het schoolpastoraat.  -
  
 60.Stukken betreffende de situatieschets m.b.t. het RK godsdienstonderwijs en de

vernieuwing daarvan.  -
  
 61.Stukken betreffende de ledenlijst van de commissie Katechetisch Pakket

Voortgezet en Middelbaar Onderwijs.  -
  
 62.Brief van Katholiek Pedagogisch Centrum aan De Wit betreffende het blad

#Verban#.  1986
  
 63.Punten uit de rede van prof. Van Melsen getiteld "Geloof en ongeloof in de

katholieke school".  1972
  
 64.Brief van de hoofdredactie van het tijdschrift #Verban# aan de leden van de

commissie Katechesatie Pakket.  1971
  
 65.Commentaar op de stellingen van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden.

  1969
  
 66.Prospectus betreffende de opleiding MO Theologie te Amsterdam.  -
  
 67.Voorstel van de taakomschrijving voor de bisschoppelijke commissie

Modernisering Leerplan Katechese en de ledenwerving daarvoor.  -
  
 68.Beraad over de discussienota en poging tot verheldering van het schoolpastoraat

door de werkgroep Katechese voor het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs.  -
  
 69.Stukken betreffende de pogingen tot een oecumenische katechese in het bisdom

Haarlem te komen.  1969-1971
  
 70.Stukken betreffende de bijbelbijeenkomst "Palaver".  -
  
 71.Brief betreffende de deelname van de katholieke kerk aan het avondmaal van de

gereformeerde kerk te Voorschoten.  1971
  
 72.Stukken betreffende een model voor een oecumenische katechese binnen de

christelijke scholen.  1970
  
 73.Brief van de Stichting Katholiek Onderwijs Haarlemmerlieden aan het

bisschoppelijk schooltoezicht betreffende de benoeming van de Nederlands-
hervormde onderwijzer aan een katholieke school.  1970

  
 74.Brief van pastoraal centrum van het bisdom Haarlem aan de leden van de

provinciale werkgroep voor Katechese.  1971
  
 75.Notulen van bijeenkomsten van het Gesprekscentrum voor de Katechese in het

bisdom Haarlem.  1968
  
 76.Nota van de bond van besturen van katholieke scholen voor beroepsonderwijs

betreffende katechesatie op school.  1970
  
 77.Brief van de afdeling Onderwijs van het bisdom Haarlem aan kapelaan Lammertin te

Purmerend betreffende het IKOS.  -
  
 78.Stukken betreffende het Katholiek Pedagogisch Centrum voor het

Beroepsonderwijs, bureau Technisch Onderwijs.  1967-1968
  
 79.Stukken betreffende het Katholiek Pedagogisch Centrum voor het

Beroepsonderwijs voor Jongens.  1967
  
 80.Stukken betreffende de commissie Katechesatie te Haarlem.  -
  
 81.Brief aan het Bureau van de Nederlandse Katholieke Schoolraad betreffende

beroepszaak.  1970
  
 82.Ledenlijsten van Beroepscommissies van voortgezet onderwijs van het Katholieke

Onderwijzers Verbond.  1970
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Archief B.J. de Bot

  
 83.Stukken betreffende de onmaatschappelijkheid van kinderen.  -
  
 84.Onderdeel uit de scriptie "Het godsdienstonderwijs op een school voor

buitengewoon lager onderwijs" door F. van Eeden.  -
  
 85.Inleiding door H.A.J.M. Hamers over het pastoraal nijverheidsonderwijs.  -
  
 86.Workingpaper i.v.m. de voorbereiding van diocesane vergaderingen met de

districts- en godsdienstleraren van het L.H.N.O. in samenwerking met de
bisschoppelijke gedelegeerden, contactgroep KNO "Sint Bernardus" en KPC,
beroepsonderwijs voor meisjes.  -

  
 87.Stukken betreffende de perspectieven van het katholieke beroepsonderwijs voor

meisjes.  -
  
 88.Nota van het Katholiek Pedagogisch Bureau voor Beroepsonderwijs, Bureau

Huishoud- en Nijverheidsonderwijs betreffende de plannen voor de godsdienstige
vorming bij het LHNO.  -

  
 89.Nota betreffende huishoud- en nijverheidsonderwijs in de regio Gelderland.  -
  
 90.Nota betreffende de uitgangspunten voor het katechetisch werk in het bisdom

Rotterdam.  -
  
 91.Verslag van de vergaderingen van Sint Bernardus betreffende het programma voor

het lager beroepsonderwijs voor jongens in de bisdommen Haarlem en Rotterdam.
  -

  
 92.Stukken betreffende de katechese bij nijverheidsonderwijs in de bisdommen Breda

en Den Bosch.  -
  
 93.Stukken betreffende de salariëring van godsdienstleraren van het lager onderwijs.

  1969
  
 94.Verslag van de enquête "Godsdienstonderwijs in het lager nijverheidsonderwijs in

de bisdommen Breda en Den Bosch".  -
  
 95.Nota betreffende de grondslagen en practische voorstellen inzake de pastorale zorg

voor het lager- en kleuter onderwijs.  -
  
 96.Brief van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden voor het Katholiek

Onderwijs aan het hoofdbestuur van de Bond van Besturen voor Katholieke
Scholen voor het Beroepsonderwijs betreffende pastoraal beroepsonderwijs.  1970

  
 97.Brief aan Roos (onbekend) betreffende een artikel van Roos.  1971
  
 98.Brief van dr. Van Bommel aan L. Struik betreffende de salariëring van

godsdienstleraren.  1968
  
 99.Jeugdkatechismus.  1970
  
 100.Brief van de commissie van Beroep voor het RK Lager- en kleuteronderwijs aan de

Bond van Schoolbesturen voor het Katholiek Lager- en Kleuter Onderwijs.  -
  
 101.Stukken betreffende de commissie van Beroep.  -
  
 102.Reglement voor de diocesane groep van de RK bijzondere scholen voor kleuter-,

lager en kweekschool onderwijs in het bisdom Haarlem.  -
  
 103.Commissie van Toezicht en Advies inzake de opleiding van godsdienstleraren.  -
  
 104.Stukken betreffende dekenale katechese werkgroep Voortgezet Onderwijs.

  1970-1974
  
 105.Stukken betreffende de Stichting van Scholen.  -
  
 106.Stukken betreffende de benoemingen van moderatoren katechese algemeen

voortgezet onderwijs.  -
  
 107.Brief van M. Peters betreffende het artikel in het #K.S.#.  1970
  
 108.Nota van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs betreffende de

vernieuwing van het godsdienstonderwijs op de lagere scholen.  -
  
 109.Nota betreffende de vernieuwing van het godsdienstonderwijs van B.J. de Bot, J.G.

Meurs en C.E.M. Schutijser.  -
  
 110.Stukken betreffende de vernieuwing van de school katechese.  1967
  
 111.Excerpt uit de jaarrede van drs. H.L.C. Michielsen, voorzitter van Sint Bonaventura.

  1969
  
 112.Concept van een schrijven van Amock aan Bonaventura.  -
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Archief B.J. de Bot

  
 113.Brief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad aan de voorzitter van het College

van Bisschoppelijke Gedelegeerden betreffende de nota "Pastorale
verantwoordelijkheid van het bestuur van een katholieke school".  1971

  
 114.Stukken betreffende de benoeming en ontslag van godsdienstleraren in het

voortgezet onderwijs.  -
  
 115.Stukken betreffende het verdrag van Rome en de huwende onderwijzeres.  -
  
 116.Model van een Akte van Benoeming voor het basis-onderwijs.  1970
  
 117.Stukken betreffende de filmcatalogus van de Reformatorische Voorlichtingsdienst.

  -
  
 118.Stukken betreffende de ontzegging van de onderwijsbevoegdheid n.a.v. Artikel 10

van de Onderwijswet uit 1920.  1955-1964
  
 119.Stukken betreffende de problematiek rond het "verboden huwelijk".  1970
  
 120.Brief van het katholieke onderwijzers verbond betreffende het huwelijk van een

onderwijzeres.  1970
  
 121.Brief van de Bond van Schoolbesturen voor het Katholiek kleuter- en Lager

Onderwijs betreffende de agenda van de te houden vergaderingen.  1976
  
 122.Stukken betreffende de Akte van Benoeming in het kleuter- en lager onderwijs.

  1970
  
 123.Stukken betreffende de benoemingen van docenten aan het RK middelbaar

onderwijs.  1970
  
 124.Stukken betreffende het Verdrag van Rome en de huwende onderwijzeres.  -
  
 125.Nota betreffende de honorering van de godsdienstleraren in het voortgezet

onderwijs.  -
  
 126.Taakomschrijvingen voor moderatoren in het technisch onderwijs.  -
  
 127.Nota betreffende het conceptwerkplan van augustus en januari voor de technische

scholen.  1972-1973
  
 128.Stukken betreffende de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie.  -
  
 129.Notulen van vergaderingen van de subwerkgroep Lager Beroeps Onderwijs.  1963
  
 130.Verslag van de Haarlemse Adviesraad voor de pastoraal betreffende de algemene

priester-bijeenkomst.  1965
  
 131.Nota betreffende het godsdienstonderricht in het katholiek nijverheidsonderwijs.

  1959-1967
  
 132.Brieven betreffende deelnemingen aan bijeenkomsten van katechese docenten te

Alkmaar.  1974
  
 133.Verslag van de vergadering van de werkgroep LEAO-LHNO in het bisdom Haarlem.

  1973
  
 134.Brief aan de schoolhoofden van de RK horeca- brood- en banketbakkersvakschool

"Sint Hubertus" betreffende schoolverlaters.  -
  
 135.Uitgangspunten voor de groepsdiscussie en de paneldiscussie op de contactdag

van de sectie EAV van de Bond van Besturen van Katholieke Scholen voor
Beroepsonderwijs.  1970

  
 136.Stukken betreffende godsdienst- en maatschappijleer op LTS scholen in bisdom

Den Bosch.  1970
  
 137.Nieuwe uitgaven op het gebied van het godsdienstonderwijs.  -
  
 138.Verslag van de studiebijeenkomst van directie en docenten van de RK HNO school

"Maria Mediatrix" te Den Bosch.  -
  
 139.Rapport van de werkgroep Katechese van het Regionaal Ouder Contact te Haarlem.

  -
  
 140.Nota betreffende de oriëntatie en planning van de werkgroep Kinderkatechese van

het bisdom Rotterdam.  1970-1971
  
 141.Nota betreffende de vernieuwing en verwarring.  -
  
 142.Manifest "De school is van ons", schoolpleingesprek op de christelijke scholen.  -
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Archief B.J. de Bot

  -
 143.Orgaan van de Katholieke Vereniging van Docenten bij het kweekschoolonderwijs.  
 144.Nota betreffende de discussie over de moderator van de lagere school.  -
  
 145.Brief van de directeur van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

aan de Basisscholen betreffende het aantal te geven lessen in uren.  1960
  
 146.Nota's betreffende de moderator op de lagere scholen.  -
  
 147.Nota van enkele praktische punten als handreiking voor de werkwijze van de

moderator.  -
  
 148.Nota betreffende de aanstelling van een dekenaal moderator van het Katholieke

Onderwijscentrum Noord-Hollands Noorderkwartier.  -
  
 149.Nota betreffende de benoeming van moderatoren.  1969
  
 150.Nota "Katecheet en Kinderpastor".  -
  
 151.Nota betreffende de pastorale verzorging in schoolverband.  1970
  
 152.Rapport inzake de katechese op lagere scholen.  -
  
 153.Advies aan de dekaan van het Noord-Hollands Noorderkwartier n.a.v. het rapport

betreffende de Enquête Godsdienstonderwijs van 1968 over godsdienstonderwijs in
de betreffende dekenaten.  -

  
 154.Nota "Het eigen karakter van de katholieke basisschool".  1969
  
 155.Verslag van de 5e bijeenkomst van het Hefcentrum West-Friesland.  1969
  
 156.Verslag van de enquête "De Bot" betreffende het godsdienstonderwijs op

katholieke scholen in Noord-Holland.  1964
  
 157.Nota betreffende de reglementen t.b.v. van het personeel van de scholen.  1970
  
 158.Brieven betreffende de benoemingen van godsdienstleraren op RK scholen.  -
  
 159.Nota's van het Katholiek Pedagogisch Bureau VHMO over het godsdienstonderricht

op RK scholen.  -
  
 160.Nota betreffende de statuten van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  -
  
 161.Rapport van de Structuurcommissie ingesteld door de Contactraad voor het

katholieke onderwijs.  -
  
 162.Nota betreffende het voorstel voor de tekst van de gewijzigde statuten van de

Nederlandse Katholieke Schoolraad.  -
  
 163.Brief betreffende de verklaring van godsdienstleraren.  1971
  
 164.Nota van de Vereniging van Katechese Docenten betreffende de opleiding tot

docent godsdienst in relatie tot de overige opleidingen van docenten voor het
voortgezet onderwijs.  1973

  
 165.Verslag van de ontvangst van enkele schooldekanen en moderatoren door de

katholieke theologische school te Amsterdam.  1969
  
 166.Ledenlijst van de subcommissie Opleiding teken- en godsdienst leraren derde

graad.  -
  
 167.Stukken betreffende de opleiding tot derde graads leraar godsdienst.  -
  
 168.Nota betreffende een speciale regeling voor het behalen van de Acte Middelbaar

Onderwijs Theologie.  -
  
 169.Stukken betreffende de bisschoppelijke commissaris van stichtingsbesturen op

onderwijsgebied.  1965-1968
  
 170.Nota betreffende de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.  -
  
 171.Nota betreffende de taak en de plaats van de moderator in de school.  1969
  
 172.Brief over de vraag hoeveel een bevoegd onderwijzer over bijbelkennis moet

beschikken.  -
  
 173.Verslag van een gesprek met rector H. van Wel over de katechetische HKI cursus

voor moderatoren.  1966
  
 174.Concept van het studieblad over de functie van moderatoren aan de katholieke

scholen. Met aantekeningen van J.G. Keurs.  1965
  
 175.Nota "Een model van opleiding tot katecheet".  1969
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Archief B.J. de Bot

Bergen.  1967
 176.Verslag van een gesprek met leerlingen uit de 4e klas van de kweekschool te  
 177.Discussienota over de godsdienstleraar aan de katholieke kweekschool.  1969
  
 178.Nota van het katholiek Onderwijscentrum Noordhollands-Noorderkwartier

betreffende enkele voorlopige opmerkingen over de godsdienstleraar.  -
  
 179.Interim-reglement van het dekenaat Haarlem voor de moderatoren voor scholen van

nijverheidsonderwijs, ULO en VGLO.  -
  
 180.Rapport van de schoolinspecteur van het bisdom Haarlem.  -
  
 181.Notulen van vergaderingen van het schoolpastoraat te Amsterdam.  1966
  
 182.Discussienota over de moderatoren.  -
  
 183.Concept van het Enquête-formulier Moderatoren.  1968
  
 184.Brief van dr. Michels aan de vicaris van onderwijs.  1964
  
 185.Nota over de poging tot taakomschrijving van de moderator in de school. Correctie

op de discussienota van het bisdom Haarlem.  1969
  
 186.Nota van het onderwijs en katechese aartsbisdom Utrecht betreffende de moderator

voor vervolgonderwijs.  1969
  
 187.Brief van Algemene Inspectie van het Katholiek Onderwijs LO en VHMO in het

aartsbisdom Utrecht betreffende het godsdienstonderricht.  1964
  
 188.Brief van de voorzitter van de commissie Godsdienst van de bond van katholieke

kweekscholen aan de bisschoppen.  1964
  
 189.Stukken betreffende opleidingen en diplomering godsdienstleraren.  1950
  
 190.Brief van A.W. Voorbij, aalmoezenier voor onderwijzers en onderwijzeressen in

bisdommen Haarlem en Rotterdam, betreffende de katechesecursus voor docenten.
  1963

  
 191.Brief van B.P.H. Huisman betreffende een godsdienstcursus voor kweekscholen.

  1967
  
 192.Verslag van de vergadering van de commissie Janssen.  1963
  
 193.Prospectus "Serie Conferenties" voor schoolbestuursleden van het Katholiek

Vormingscentrum te Hoorn.  -
  
 194.Diploma's voor godsdienstkennis voor onderwijzers.  -
  
 195.Lijsten van geslaagden voor het godsdienstdiploma aan de RK opleidingsschool tot

kleuterleidster te Alkmaar.  -
  
 196.Godsdienstlessen aan de RK opleidingsschool tot kleuterleidsters te Alkmaar.

  1969-1970
  
 197.Godsdienstexamen aan de r.k. opleidingsschool tot kleuterleidster te Alkmaar.

  1971-1972
  
 198.Nota van enkele losse opmerkingen n.a.v. examens op de kweekscholen.  1968
  
 199.Godsdienstexamen aan de vormschool Laetare te Haarlem.  -
  
 200.Godsdienstexamen aan de RK Vormschool voor Kleuterleidsters "Laetare".  -
  
 201.Brief over een bijeenkomst van katholieke en protestante full-timers op MAVO-

HAVO en VWO betreffende de godsdienstles.  1971
  
 202.Progamma over trainingen van werkvormen en zelfwerkzaamheid van het Katholiek

Pedagogisch Centrum.  -
  
 203.Ontwerp van een Model-akte van de benoeming voor het katholiek voortgezet

onderwijs, afkomstig van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs.  -
  
 204.Opmerkingen n.a.v. de Conceptakte van Benoeming van het Katholieke

Onderwijzers Verbond.  1969
  
 205.Samenvatting van de vergadering van directie en katholieke docenten van de RK

opleidingen te Breda, Den Bosch, Nijmegen en Tilburg.  1969
  
 206.Brief van J.G. Keurs aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad betreffende de

Concept-akte van Benoeming.  1969
  
 207.Brief van de bisschoppelijke gedelegeerde aan het Katholiek Pedagogisch Centrum,

sectie Kleuteronderwijs betreffende de kweekschool en katechese.  1967
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Archief B.J. de Bot

het bisdom Breda aan de bisschoppelijke hoofdinspecteurs van het lager- en
kleuter onderwijs betreffende de spreiding van de kweekscholen.  1965

 208.Brief van de bisschoppelijke Hoofdinspectie van het lager- en kleuter onderwijs in  
 209.Opdrachten over vorming en katechese op pedagogische academies.  1986
  
 210.Poging tot antwoord op de vraag: hoe maken wij samen onze pedagogische

academie tot een eigentijdse katholieke opleiding?  1970
  
 211.Stukken betreffende de bedrijfsaalmoezeniers voor docenten.  -
  
 212.Nota betreffende de inrichting en waarde van het examen en het godsdienstdiploma

aan de katholieke pedagogische academies.  1971
  
 213.Godsdienstexamen van de 4e klas aan de Sint Jozef Kweekschool te Bergen (Noord-

Holland).  1986
  
 214.Brief van de Stichting "Het RK Onderwijs" te Den Helder betreffende het

godsdienstonderwijs op openbare scholen.  1961
  
 215.Brief van B.P.H. Wuisman betreffende een godsdienstcursus.  1986
  
 216.Nota van de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie n.a.v. vraagstukken

samenhangende met de capaciteit van de onderwijzersopleiding.  1967
  
 217.Opmerkingen n.a.v. de examens op de kweekscholen.  1968
  
 218.Brief van de commissie Godsdienst van de bond van RK kweekscholen aan de

diocesane hoofdinspecteur van de RK kweekscholen betreffende het
godsdienstonderwijs.  1964

  
 219.Brief betreffende de doorvoering van de vernieuwde katechese op de lagere

scholen.  -
  
 220.Brief aan de hoofden van de r.k. lagere scholen te Haarlem betreffende de

vernieuwde katechese.  1968
  
 221.Nota n.a.v. de vergadering van de bisschoppelijke hoofdinspecteurs en leden van

de commissie Godsdienst.  1965
  
 222.Referaat van dr. L. Keurs, gehouden op het UMEC-Congres te Berlijn.  1967
  
 223.Nota betreffende de nieuwe katechese.  -
  
 224.Verslag van de vergadering van godsdienstleraren en moderatoren aan

kweekscholen te Amsterdam.  1969
  
 225.Brief van H.J. Vermont betreffende de verdeling van gecommitteerden bij de

kweekschoolexamens.  1968
  
 226.Brief van het Katholiek Onderwijs Centrum "Noord-Hollands Noorderkwartier"

betreffende informatie inzake leerlingen die afgestudeerd zijn aan kweekscholen.
  1968

  
 227.Verslag van het godsdienstexamen-hoofdacte van de kweekschool "Magister

Vocat" te Amsterdam.  1967
  
 228.Verslag van het gecommitteerde examen katechetiek behorende bij volledige

bevoegdheid van meisjes, Lauriersgracht te Amsterdam.  1967
  
 229.Godsdienstexamen van het schooljaar 1966-1967.  1966-1967
  
 230.Boeken in de Katechetische Bibliotheek van de RK kweekschool "De

Voorzienigheid" te Amsterdam.  -
  
 231.Godsdienstdiploma van de vormschool Leatare te Haarlem.  1967
  
 232.Stukken betreffende de nota van B.J. de Bot m.b.t. de vraag wat een RK onderwijzer

aan bijbelkennis moet hebben.  -
  
 233.Brief van J.G. Keurs te Amsterdam betreffende de normen voor bijbelkennis van

onderwijzers met hoofdacte.  1965
  
 234.Verslag van de bijeenkomst te Maarsbergen van katholieke en protestante

godsdienstleraren.  1971
  
 235.Nota van het Katholiek Pedagogisch Centrum, afd. II betreffende informatie over

verzamelingslijsten.  1972
  
 236.Brief van dekenaat Haarlem aan de bisschop van Haarlem betreffende de

benoeming van de geestelijk adviseur van "Sint Augustinus".  1966
  
 237.Nota over identiteit en school.  -
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Archief B.J. de Bot

katholieke scholen.  -
 238.Reglement "Appendix Octova" hoofdstuk I, A, voor het godsdienstonderwijs op  
 239.Schrijven van de bisschop van Haarlem aan de gelovigen over de gelovigen van het

Concilie.  1966
  
 240.Bisschoppelijke regelingen voor het katholiek onderwijs.  1969
  
 241.Nota betreffende de taak van de Bisschoppelijke Commissaris.  -
  
 242.Verslag van een discussie over de bisschoppelijke regelingen.  -
  
 243.Algemene bepalingen I, uit het reglement "Appendix Septima" van het gewoon-,

voortgezet-, uitgebreid- en buitengewoon lager onderwijs en het vervolg-onderwijs.
  -

  
 244.Brief van J. Janssen van het Diocesaan Onderwijs Centrum te Breda aan de

bisschoppelijke gedelegeerde voor het katholiek onderwijs te Rijsbergen
betreffende het godsdienstonderwijs op de MAVO en de bisschoppelijke
regelingen.  1969

  
 245.Bisschoppelijke regelingen inzake het katholieke onderwijs.  1968
  
 246.Verslag van de bijeenkomst van de commissie Bisschoppelijke Regelingen

Schoolpastoraat.  1969
  
 247.Brief van de Vereniging "Sint Lebuinus" aan het dagelijks bestuur van het

Katholieke Onderwijzers Verbond betreffende de bisschoppelijke regelingen inzake
het katholiek onderwijs.  1969

  
 248.Weerwoord op de brief van 4 april van Sint Lebuinis.  1969
  
 249.Kanttekeningen bij de Discussienota van de COLO van de Nederlandse Katholieke

Schoolraad, het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs en het Katholiek
Pedagogische Centrum.  -

  
 250.Jubileumnummer van het maandblad #Schoolbestuur# van het Centraal Bureau

voor Katholiek Onderwijs.  1970
  
 251.Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Nederlandse Katholieke

Schoolraad.  1972
  
 252.Brief van de Katholieke Onderwijs Vereniging aan de Nederlandse Katholieke

Schoolraad betreffende de concept-brief aan de minister van Onderwijs.  1972
  
 253.Brief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad aan de Stichting RK

Schoolbestuur te Gouda betreffende de Stichting Nieuwe School.  1973
  
 254.Inleiding gehouden door Otten, pedagogisch didactisch medewerker van het

Katholieke Pedagogische Bureau voor Lager Onderwijs te Den Haag, over de
vernieuwde katholieke Inspectie en haar taak.  1963

  
 255.Uiteenzetting t.b.v. een werkgroep tot formering van een schoolraad nieuwe stijl.

  1965
  
 256.Overdracht van de niet-pastorale bevoegdheden inzake het onderwijs aan de

Nederlandse Katholieke Schoolraad.  1970
  
 257.Wijzigingsvoorstellen in de statuten van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

  1968
  
 258.Schrijven "Wat kan een schoolraad doen?".  -
  
 259.Bemerkingen op het rapport van de Structuurcommissie, afkomstig van het

bisschoppelijk Schooltoezicht van diocees Haarlem.  1963
  
 260.Discussienota "Kwalitatieve begeleiding" voor de Algemene Ledenvergadering van

de Nederlandse Katholieke schoolraad.  1968
  
 261.Brief van het hoofdbestuur van de Sint Augustinus Vereniging aan de Haarlemse

schoolraad betreffende de financiële verantwoordelijkheid.  1971
  
 262.Bijvoegsel uit de #Staatscourant# betreffende de statuten van de Nederlandse

Katholieke Schoolraad te Den Haag.  1966
  
 263.Verslag van de Structuurcommissie van het Katholiek Onderwijs.  1965
  
 264.Rede van de waarnemend voorzitter op de 5e Algemene Jaarvergadering van de

Nederlandse Katholieke Schoolraad.  1971
  
 265.Nota "Nieuwe opbouw van de organisatie in het katholiek onderwijs" door J.G.

Keurs.  1965
  
 266.Artikel "Van de Nederlandse Katholieke Schoolraad" uit het blad van de NKSR.  -
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Archief B.J. de Bot

 267.Brief van het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs aan de Nederlandse
Katholieke Schoolraad betreffende het speciaalnummer #Het schoolbestuur#.  1970

  
 268.Brief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad aan de Landelijke Vereniging voor

Schooladvieswerk betreffende schooladvieswerk.  1971
  
 269.Notulen van de 27e vergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  1971
  
 270.Artikel "Van de Nederlandse Katholieke Schoolraad" betreffende de Algemene

Jaarvergadering.  1971
  
 271.Modelstatuten voor een vereniging "Katholieke Schoolraad".  1965
  
 272.Conceptstatuten voor een schoolbestuur t.b.v. het katholiek onderwijs.  -
  
 273.Conceptstatuten voor de Vereniging van Schoolbesturen voor het katholiek kleuter-

en lager onderwijs in Noord-Hollands Noorderkwartier.  -
  
 274.Conceptstatuten voor de stichting Katholiek Onderwijs Centrum Noord-Hollands

Noorderkwartier.  -
  
 275.Notulen van vergaderingen van de Regioraad van de Nederlandse Katholieke

Schoolraad.  1970-1972
  
 276.Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Nederlandse Katholieke

Schoolraad.  1968-1971
  
 277.Nota van het financieringsplan voor het katholiek onderwijs voor het jaar 1969.

  1968
  
 278.Brief van J.W.C. Jansen en C.E. Schelfhout aan bisschop Moors van Roermond

betreffende het financieringsplan voor het katholiek onderwijs in 1969.  1969
  
 279.Pre-advies van het Diocesaan Onderwijs Centrum te Breda m.b.t. de stukken van de

NKSR betreffende het financieringsplan van 1967, statutenwijziging en delegatie.
  1986

  
 280.Brief van de voorzitter van de bisschoppelijke gedelegeerden betreffende het

financieringsplan voor het katholiek onderwijs voor 1970.  1969
  
 281.Brief van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs aan de schoolbesturen

betreffende naamsverandering.  1968
  
 282.Brief van het Katholiek Onderwijzers Centrum "Noord-Hollands Noorderkwartier"

aan de Regioraad betreffende schoolbijdragen.  1970
  
 283.Brief van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden aan het bestuur van de

Nederlandse Katholieke Schoolraad betreffende het financieringsplan voor 1969.
  1968

  
 284.Financieringsplan voor het katholiek onderwijs 1969.  1968
  
 285.Overzicht van opdrachten en nota's van het Centraal Bureau voor het Katholiek

Onderwijs t.b.v. de BOAC.  1973
  
 286.Nota betreffende het bestuur van bijzondere scholen.  -
  
 287.Nota door de Nederlandse Bisschoppen-conferentie, aangeboden aan de

Nederlandse Katholieke Schoolraad, betreffende de pastorale verantwoordelijkheid
van het bestuur van een katholieke school.  1972

  
 288.Nota van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de

rechtspositie-richtlijnen bij een fusie van scholen.  1970
  
 289.Nota betreffende de oprichting van een landelijke organisatie van besturen van de

katholieke kleuter- en lagere scholen.  1959-1961
  
 290.Rapport van de commissie Organisatie Leerplan Ontwikkeling.  1971
  
 291.Brief van de Vereniging van Katechese Docenten aan het dagelijks bestuur van de

Nederlandse Katholieke Schoolraad betreffende de Model-akte van Benoeming voor
het katholiek voortgezet onderwijs.  1969

  
 292.Nota van het College van Bisschoppelijke Gedelegeerden voor het katholiek

onderwijs betreffende de bijdrage voor de gedelegeerden in het kader van het
financieringsplan van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  1972

  
 293.Informatieblad #Berichten# van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid,

Geestelijke en Maatschappelijke Belangen.  -
  
 294.Notities voor het programma van actie van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

  1969
  

Pagina 12/15

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234074
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234074
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234075
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234076
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234076
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234077
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234078
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234079
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234079
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234080
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234080
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234081
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234081
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234082
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234082
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234083
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234194
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234194
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234086
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234086
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234085
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234085
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110234084


Archief B.J. de Bot

Katholieke Schoolraad door de waarnemend voorzitter.  1971
 295.Rede gehouden op de 5e Algemene Jaarvergadering van de Nederlandse  
 296.Brief van het Diocesaan Onderwijscentrum aan het Centraal Bureau voor het

Katholiek Onderwijs betreffende de uitgave #Vademecum voor besturen van
scholen voor kleuter- en lager onderwijs#.  1969

  
 297.Brief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad aan het bestuur van het Katholieke

Onderwijzers Verbond betreffende de statutenwijziging van de Nederlandse
Katholieke Schoolraad.  1969

  
 298.Nota van de Diocesane Katholieke Schoolraad te Breda betreffende het Diocesaan

Onderwijscentrum, het werkrapport van de schoolraad.  1968
  
 299.Nota van enige opmerkingen n.a.v. het rapport Regionale Schoolraden van het RK

Centraal Bureau.  -
  
 300.Krantenknipsel uit #De Volkskrant# betreffende drie inleidingen over onderwijs en

pedagogie.  1950
  
 301.Verslag van een lezing door drs. P.J. Stolker, getiteld "Internaats opvoeding", voor

de Vereniging voor Katholieke Gezinsvoogdij en Patronage.  1957
  
 302.Opstel "Concrete facetten van de godsdienstige opvoeding".  -
  
 303.Opstel "Wereldbeeld van onzen jeugd" door W. Stoop.  1957
  
 304.Bidprentje "Gebed tot de Heilige maagd Maria voor ons huisgezin".  -
  
 305.Opstel "Het algemene milieu en de godsdienstige opvoeding" door W. Stoop.  -
  
 306.Uittreksels van diverse handgeschreven artikelen.  -
  
 307.Nota betreffende principiële stellingname inzake de temporale voorwaarden van de

godsdienstige opvoeding.  -
  
 308.Nota "De masturbatie en haar behandeling".  -
  
 309.Nota "Psychologie van het meisje in haar ontwikkelingsjaren" door Larsen.  -
  
 310.Uittreksel van een artikel van Renckum over de historische versus de theologische

interpretatie van de bijbel.  -
  
 311.Literatuurlijst bij het artikel van dr. N. Fortmann over o.a. het symbool kennen als

voorwaarde voor het geloven.  -
  
 312.Algemene theologische inleiding en overzicht van de lessen van dr. P.

Schoonenberg aan het Hoger Katechetisch Instituut.  z.j.
  
 313.Nota van prof. Waterman van het Pedagogisch Centrum te Den Haag, afd.

Onderwijs betreffende het Johannesevangelie.  -
  
 314.Nota van een voorbeeld van aanpakken van een evangelische tekst door het

Pedagogisch Centrum, afd. Onderwijs te Den Haag.  -
  
 315.Nota van pater Grollenberg getiteld "Aspecten van de huidige exegese der

evangeliën".  -
  
 316.Stukken betreffende de Enquête Kleuteronderwijs.  -
  
 317.Stukken betreffende de katechese-studiedagen van de kleuterleidsters.  -
  
 318.Stukken betreffende de bisschoppelijke delegatie.  -
  
 319.Stukken betreffende de katechesevernieuwing.  -
  
 320.Manuscript en Typescript houdende Vastenmeditaties.  -
  
 321.Manuscript houdende Vastenmeditatie.  -
  
 322.Typescript houdende Vastenmeditatie.  -
  
 323.Stukken betreffende het gezag.  -
  
 324.Stukken betreffende de studentenpastoraten in het bisdom Haarlem.  1969-1970
  
 325.Verslagen van de priesterraad in het bisdom Haarlem.  1966-1969
  
 326.Stukken betreffende de eilanddagen, structuur van het bestuur van bisdom

Haarlem.  1969
  
 327.Artikelen uit onbekend over de kritiek op het Vaticaan van de Jezuïeten tegen het

besluit inzake de echtscheiding.  z.j.
  
 328.Stukken betreffende preken, gehouden in de periode van Onze Lieve Vrouw van de

Allerheiligste Rozenkrans e.a. in het dekenaat Haarlem.  1969-1970
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Archief B.J. de Bot

  
 329.Stukken betreffende het organisatiebeleid in het bisdom.  1970, z.j.
  
 330.Stukken betreffende de katechese.  1964-1971
  
 331.Verslag van de inleiding getiteld "Evolutie" van prof. L. Aarts, gehouden op 23 en 30

september 1966 op de RK kweekschool "De la Salle" te Heemstede, en de daaruit
ontstaande discussies.  1966

  
 332.Stukken betreffende de activiteiten in de parochie Sint Jozef te Bennebroek.

  1970-1971
  
 333.Meditaties over verschillende onderwerpen.  1949-1955, z.j.
  
 334.Artikel "Enige aspecten betreffende de selectie van kweekschoolleerlingen" door

dr. C.J.B.J. Trimbos.  1960
  
 335.Lezing "Het huwelijk" van pater dr. C. Dury, gehouden te Tilburg.  1972
  
 336.Lezing "Actualiteit van de leer der erfzonde" van pater dr. H.J. van Dijk, gehouden

voor de Contactgroep Confrontatie te Amsterdam.  1971
  
 337.Stukken betreffende de Pax Christi beweging.  1968-1969
  
 338.Stukken betreffende de bijbel.  1964-1966
  
 339.Stukken betreffende de Sacramenten.  1964-1968
  
 340.Stukken betreffende de Eucharistie.  1963-1969, z.j.
  
 341.Brieven van dr. W. Bless, directeur van het Hoger Katechetisch Instituut te

Nijmegen.  1964-1966
  
 342.Artikelen uit onbekend getiteld "Joseph-parochie Bennebroek bestaat driekwart

eeuw".  1972
  
 343.Tractaten over verschillende onderwerpen. Met inhoudsopgave.  1966
  
 344.Verslagen van de Liturgische werkgroep Bennebroek.  1971
  
 345.Stukken betreffende de "Septuagint", beweging in de kerk.  1969-1970
  
 346.Stukken betreffende de Priesterraad.  1969-1970
  
 347.Verslag van de plenaire vergadering van de Inter-Conferentie Aktiegroep over de

affaire J. Ruyter te Beverwijk.  1971
  
 348.Artikelen uit #De Tijd# en #De Volkskrant# over het Celibaat en het Pastoraal

Concilie.  1970
  
 349.Stukken betreffende het Priesterambt.  1968-1970
  
 350.Stukken betreffende Sobriëtas.  1970-1972
  
 351-352.Preken, meditaties en conferenties over verschillende onderwerpen.  1960-1971

Bevat 2 stukken
  
  351.Eerste deel.  1960-1971
  
  352.Tweede deel.  1960-1971
  
 353.Rapporten "Lekenberaad 1966" en "Lekenberaad 1967-1968" van het dekenaat

Haarlem.  1966-1968
  
 354.Stukken betreffende het bisdom Haarlem.  1966-1971, z.j.
  
 355.Stukken betreffende het Pastoraal Centrum van bisdom Haarlem.  z.j.
  
 356.Toespraken van Paus Paulus VI tijdens de algemene audiënties.  1968
  
 357.Brief van P.A. Galama te Amsterdam betreffende de kwestie geloofsafval in de kerk.

  1971
  
 358.Correspondentie met verschillende religieuzen (Franciscanessen van Bennebroek)

n.a.v. conferenties gehouden door B.J. de Bot.  1953
  
 359.Stukken betreffende de RK Studentenvereniging "Sint Augustinus" te Leiden.  1953,

1958, 1963
  
 360.Stukken betreffende de missionarissen van Mariannhill in Nederland.  z.j.
  
 361.Brieven en verslagen van het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis

te Haarlem.  1960-1961
  
 362.Stukken betreffende de geloofsvraag en het huwelijk van prinses Irene.  1964
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Archief B.J. de Bot

 363.Jaarverslag van het Oudercomité van de RK lagere school en de RK kleuterschool
te Nederhorst, Den Haag.  1967-1968

  
 364.Brieven van mgr. H.C.A. Ernst, bisschop van Breda, mgr. T. Zwartkruis, bisschop

van Haarlem, en mgr. B. Alfrink, bisschop van Utrecht, betreffende de
celibaatskwestie.  1969-1971

  
 365.Correspondentie met H. Peters Dassen.  1972
  
 366.Aantekeningen van lessen voor een cursus voor de schoolhoofden.  z.j.
  
 367.Stukken betreffende de aktiegroep Wereldkerk.  1969
  
 368.Lezingen getiteld "Oriëntatie in het Oude Testament" door H. Renkens. Met

aantekeningen.  z.j.
  
 369.Lezing getiteld "Casti Connutiï" over de pauselijke encycliek.  z.j.
  
 370.Lezing getiteld "De huwelijkstrouw en de onverbreekbaarheid van het huwelijk".  z.j.
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