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Ten Geleide

J.W.C. van Campen (1899-...)
Johannes Wilhelmus Canisius van Campen werd geboren te Nijmegen op 6 augustus 1899. Hij volgde het Gymnasium
van het Canisiuscollege aldaar, behaalde in 1926 in Utrecht zijn doctoraal in de Rechten en studeerde verder in de
archiefwetenschap. Als archiefambtenaar werkte hij bij de Inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven en bij de
Griffie van Overijssel. In 1929 werd hij chartermeester bij het gemeentearchief van Utrecht. In 1941 volgde hij W.
Schuylenburg op als gemeentearchivaris van Utrecht. Het Utrechtse archief was toen nog gevestigd aan de Drift. Het
verhuisde later naar de Alexander Numankade.
Van Campen was vanaf 1938 bestuurslid van ‘Oud Utrecht' en publiceerde veel artikelen in het maandblad en het
jaarboek van die vereniging.Bron: KDC-knipselcollectie
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1.Documentatie met betrekking tot diverse personen. Hoofdzakelijk krantenknipsels.
Alfabetisch geordend. z.j.
2.Documentatie betreffende Ariëns. 1928-1962
3.Documentatie betreffende atheïsme. 1928, z.j.
4.Documentatie over #De Katholieke Illustratie#. 1926, 1966, 1968
5.Documentatie betreffende P.J.H. Cuypers. 1917
6.Documentatie betreffende jhr.mr. V. de Stuers. 1911, 1937, 1943, 1950
7.Documentatie betreffende J. Jansen, aartsbisschop van Utrecht. 1930-1936
8.Documentatie betreffende katholicisme. z.j.
9.Documentatie betreffende drankbestrijding. 1916, 1926, 1930-1931, 1949
10.Documentatie betreffende mgr. Van de Wetering. 1924, 1929-1931
11.Documentatie betreffende mgr. De Jong. 1935, 1945-1946
12.Documentatie betreffende H.P. Marchant. 1935-1936, 1946
13.Documentatie betreffende Alfrink. 1970
14.Documentatie betreffende seminarie-opleiding. 1909, 1918
15.Documentatie betreffende boeken en artikelen aangaande het katholicisme.
1952-1956
16.Documentatie betreffende de film "De Afvallige". 1955
17.Documentatie betreffende toekomst confessionalisme. 1931, 1936, 1944, 1952-1953
18.Documentatie betreffende clericalisme. 1932-1933
19.Documentatie betreffende Pompes artikel "De Roomsche Zaak". 1933
20.Documentatie over ds. Cunnings artikel "Roomsche Heiligheid" n.a.v. José Monso's
boek #Carmen de Sojo#. 1924
21.Documentatie betreffende baron K. de Wijkerslooth. 1940, 1955
22.St.-Francisnummer, extra-editie van #De Maasbode#. 1926
23.Herdenkingsnummer van #Het Centrum# ter gelegenheid van de 25ste sterfdag van
Schaepman. 1928
24.Stukken betreffende RK Studentenbeweging. 1921, 1927-1931
25.Diverse pamfletten. z.j.
26.Stukken betreffende vijftig jaar bestaan van Thijmgenootschap. 1954
27.Rapport der commissie ter bestudering van de vraag wat door de organisaties
Sobriëtas, Voor Eer en Deugd en Bond voor Groote Gezinnen ter bestrijding van de
nieuwe uit genotzucht geboren volkskwalen kan worden gedaan. 1929
28.Documentatie betreffende W. van Koeverden. 1927, 1932-1933
29.Stukken betreffende vrouwenbeweging. 1941, 1953
30."Richtlijnen voor de academici die zich voorbereiden voor de oprichting van een
standsvereeniging". 1934
31.Vier brieven van Vrienden van de Medische Missiezusters. 1975
32.Brief van de redactie van #De Heerlijkheid der Kerk# met het verzoek aan de hand
van een schema opmerkingen en aanvullingen te willen doen voor de publicatie van
het boek. Met schema. 1939
33.Circulaire van het Fonds tot Steun van Bekeerlingen. 1934
34.Brieven aan kapelaan C.H.J. Meysing te Rotterdam houdende beschrijvingen van
delen van het interieur van de Sint-Bavokathedraal te Haarlem voor gebruik in een
publicatie. Met een brief van Jan Eloy Brom. 1922
35.Brieven en briefkaarten van Alphons Ariëns aan mr. Jan van Campen, M. Bruna en
de secretaris van "drankweer interacademiale". Met bijlage. 1926-1928, z.j.
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36.Stukken betreffende het verzamelen en kopiëren van geschriften van Alphons
Ariëns ten behoeve van zijn zaligverklaringsproces. 1961-1962
37.Cahier met het opschrift "Ariens" houdende afschriften uit dagboeken van [A.
Peters] en van notities van hem over Alphons Ariëns uit 1925 -1929, 1930 en 1932
en een afschrift van een brief van Ariëns uit 1921. z.j.
38.Cahier met het opschrift "Ariens" houdende afschriften van brieven van Alphons
Ariëns aan André Peters, secretaris van de Drankweer-Interacademiale, te
Scheveningen uit 1927-1928, een afschrift van een artikel over Ariëns uit #Rolduc's
Jaarboek# van 1938, een afschrift van een brief van Ariëns aan Jan F.M. Sterck te
Amsterdam uit 1889 met notities en een afschrift van een "Epitaphium voor Dr. J.A.
Alberdingk Thijm" van Jan F.M. Sterck uit 1889. z.j.
39.Brief en briefkaarten van André Peters te Scheveningen over de toezending door
hem van brieven van Alphons Ariëns. 1929
40.[Dictaat] over het kerkelijk jaar, artikel "The Calendar" van dr. J.N. Fotheringham uit
de #Nautical Almanac# van 1933 en een afschrift daarvan en fotokopieën van een
hoofdstuk uit #Fundationes Ecclesiarum. Lib. I#. Afkomstig uit de map "dictaat
chronologie". 1933, z.j.
41.Begeleidende brief bij de toezending van een brief van Ariëns van [Bert Breukelen]
te Zwolle. z.j.
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