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1.Verhandeling "Hoe de loge er van binnen uitziet en hoe zij werkt" of "De Loge
beschouwd zoals zij is". 1889
2.Verhandeling "Eed en Belofte" door prof.dr. B. van Bilsen, prof. J. Vermeulen en
prof. M.J. Oomen. Met kanttekeningen. 1952
3.Stukken betreffende de leer van de vrijmetselarij. z.j.
4.Stukken betreffende de entree in de loge en de bevordering tot een hogere graad.
z.j.
5.Stukken betreffende uitleg van een aantal begrippen volgens de vrijmetselarij. z.j.
6.Correspondentie met prof. J.B. Kors te Nijmegen inzake vergaderingen en
inleidingen. 1929
7.Brieven van en doorslagen van brieven aan drukkerijen en uitgeverijen over
literatuur betreffende vrijmetselarij. 1953-1955
8.Artikelen uit kranten en tijdschriften inzake vrijmetselarij. z.j.
9.Correspondentie met S.B. Gras over bestuursfuncties bij de Katholieke Volkspartij.
1955
10.Voordracht "Revolutionaire Propaganda onder de Nederlandse Jeugd" door A.A.
van Nijnatten. 1925
11.Verhandeling "De Katholieke Actie voor God". 1937
12.Algemene Wet van de afdeling van de meestergraad. Met kanttekeningen. 1949
13.Rituaal van de afdeling van de meestergraad. 1949
14.Stukken betreffende de houding van vrijmetselarij ten opzichte van
godsdienstigheid en katholicisme. z.j.
15.Correspondentie met H.W. van Doorn, voorzitter van de KVP, over de
directeursbenoeming bij de ETJ. 1955
16.Artikelen van Herman Gruber over vrijmetselarij. Met aantekeningen. [1911]
17.Stukken betreffende pater Herman Gruber. 1927, 1929, z.j.
18.Lijst houdende publicaties van pater Herman Gruber. z.j.
19.Aantekeningen over protestantse secten. z.j.
20.Verhandeling "Hoofdlijnen van het Staatsbeleid". z.j.
21.Verhandeling over het toevoegsel -taire in het Limburgs dialect. Met bijlagen. z.j.
22.Aantekeningen over loge-invloeden in de pers. z.j.
23.Aantekeningen over de geschiedenis van de vrijmetselarij. z.j.
24.Brief van de heer Van Schayk, lid van de Tweede Kamer, over een rede die door
hem zou zijn gehouden. Met bijlage. 1928
25.Verhandeling "Geheime Gesellschaften". z.j.
26.Stukken betreffende de theorieën van de vrijmetselarij. 1955, z.j.
27.Statistische gegevens over de vrijmetselarij in Nederland. z.j.
28.Statistische gegevens over de vrijmetselarij buiten Nederland. 1957, z.j.
29.Memorandum inzake Nederlandse grootmeesters. 1956
30.Brief aan het redactie-secretariaat van #De Kern# te Utrecht inzake de werkwijze
van de vrijmetselarij. 1958
31.Huishoudelijk reglement van de Bouwhut (=afdeling) Ultrajectina (=Utrecht). 1951
32-36.Stukken betreffende loges in de verschillende bisdommen. 1948-1952
Bevat 5 stukken
32.Bisdom Breda. 1948-1952
33.Bisdom Groningen. 1948-1952
34.Bisdom Haarlem. 1948-1952
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35.Bisdom Rotterdam. 1948-1952
36.Aartsbisdom Utrecht. 1948-1952
37.Overzicht van de grootloges van de vrijmetselarij te Canada. 1926
38.Aantekeningen over graden in de vrijmetselarij. z.j.
39.Stukken betreffende financiën van de vrijmetselaars in Nederland. 1957
40.Aantekeningen ten behoeve van het Internationaal Vrijdenkers Congres te Napels.
1869
41.Lijst houdende werken voor pension en logeergelegenheden van de Vereniging
voor Vreemdelingen Verkeer te Nuth. 1954
42.Uitnodiging voor het bijwonen van een causerie over vrijmetselarij. 1958
43.Kranteknipsels betreffende de vrijmetselarij. 1939-1959
44.Verslag van een gecombineerde bestuursvergadering van standsorganisaties te
Limburg. Met kanttekeningen. z.j.
45.Brief van (anoniem) aan pater W. Coenen over een radiorede van prof. Lapen over
de Heilige Barbara. 1954
46.Brief van (anoniem) aan J. Duivis over toezenden van adressen van antiquariaten
die door katholieken worden geëxploiteerd. 1954
47.Lijst houdende redactieleden van het KCN Huisorgaan. z.j.
48.Brief aan J. Peters houdende algemene mededelingen over de vrijmetselarij. z.j.
49-56.Aantekeningen over de Vrijmetselarij. Geordend op onderwerp. z.j.
Bevat 8 stukken
49.Centraal Orgaan. z.j.
50.Positivisme. z.j.
51.Moderne Taktiek der Loge. z.j.
52.Leo Faxil. z.j.
53.Loge. z.j.
54.Protestantisme. z.j.
55.Groeten. z.j.
56.Gezochte: werken. z.j.
57.Stukken betreffende de vrijmetselarij. Met kanttekeningen. z.j.
58.Lijst houdende onderwerpen waarvoor de vrijmetselarij zich interesseert. z.j.
59.Stukken betreffende de vrijmetselaarssymboliek. z.j.
60.Stukken betreffende het socialisme. [1958], z.j.
61.Lijst houdende vrijmetselaars-restaurants. z.j.
62.Verhandeling "De vrouw in de Vrijmetselarij". z.j.
63.Overzicht van de nieuwe belastingwetgeving. z.j.
64.Correspondentie tussen P. Cremers, H. Gruber, O. Lang en A. Steger over de
vrijmetselarij. 1920-1929
65.Brief van Herman Gruber aan H. Reichl inzake abonnementen. z.j.
66.Aantekeningen over de Orde der Tempelieren. z.j.
67.Lijst houdende vrijmetselaarsloges in de Goudkust (Ghana). z.j.
68.Aantekeningen over de geheimhouding in de vrijmetselarij volgens de Zweedse
Ritus. z.j.
69.Lijst houdende opkomstcijfers in de districten 66 en 67 over het eerste halfjaar
1953-1954. [1954]
70.Lijst houdende adressen van de Vereniging van Studerende Kinderen van
Vrijmetselaars (VSKV). 1950
71.Aantekeningen over het rituaal van de Chinese loge. z.j.
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72.Aantekeningen over de loge te Maastricht en over devotieoefeningen bij ziekten. z.j.
73.Register van woorden en uitdrukkingen die in de vrijmetselarij gebruikelijk zijn. z.j.
74.Aantekeningen over instellingen die verband houden met de vrijmetselarij. z.j.
75.Verhandeling "Hoogste Zinnebeeld der Vrijmetselarij, voorstellende volledige
samenvatting der Maconnieke leerstellingen". Met bijlagen. z.j.
76.Verhandeling "Het kultuurideaal der Grootoriënten van Frankrijk en Italië" door
Herman Gruber SJ. z.j.
77.Verhandeling "200 jaar Vrijmetselarij in het licht van de Grondwet der Vrijmetselarij
van 1723". z.j.
78.Verhandeling "Het probleem omtrent de moderne voltooiing de Katholieke
Wereldorganisatie" door Herman Gruber. z.j.
79.Artikelen over de Druïden in de encyclopedieën. z.j.
80.Verhandeling "Eerste steenlegging". z.j.
81.Verhandeling "De inwijding van Tempel". z.j.
82.Brief van de bisschop-coadjutor van het bisdom Roermond houdende het verzoek
om inlichtingen omtrent de vrijmetselarij te Limburg. 1955
83.Verhandeling "Broeder-Banket". z.j.
84.Verhandeling "Adoptie-Loges". z.j.
85.Brief van J. Franck over een afgesproken bijeenkomst. z.j.
86.Stukken betreffende de Nederlandse vrijmetselarij. [1956]
87.Verhandeling over de Rozenkruizers. z.j.
88.Brief van (onleesbaar) over het oprichten van een maandblad voor beter
gesitueerde boeren. Met aantekeningen. 1944
89.Wet no. 1:901 over geheime genootschappen. 1935
90.Verhandeling "De Broeders" (=De Broeders Vrijmetselaars). z.j.
91.Aantekeningen over symbolen en gebruiken in de vrijmetselarij. z.j.
92.Verhandeling over de geheimhouding in de vrijmetselarij. z.j.
93.Brief van (anoniem) aan G. Ammer, procurist te Göggingen, over ongeregeldheden
bij correspondentie. 1930
94.Register van verklaring van woorden en uitdrukkingen die in de vrijmetselarij
gebruikelijk zijn. z.j.
95.Brief van Herman Gruber aan G. Ammer, procurist van Zwirnfabrik te Göggingen,
over de vrijmetselarij in Noord-Amerika. 1928
96.Aantekeningen over de schoolstrijd te Luxemburg. 1915
97.Verhandeling "De missionarissen en de aardrijkskunde" door dr. Horatio Fleming.
z.j.
98.Verhandelingen "Eduard Schuré en zijn levenswerk", "Een zeldzaam jubileum" en
"Het Heilig Land hoort toe aan de Christenen". z.j.
99.Persberichten "Aus der Weltkirche". z.j.
100.Verhandeling "Die mexikanischen Gewaltherrscher und ihre Kampfesart" door dr.
M. Heredia te New York. z.j.
101.Verhandeling "De internationale samenwerking in de katholieke pers". 1926
102.Kranteartikel "Ongewone zaligverklaring". Met als bijlagen een manuscript
(Nederlands) en een typescript (Duits). 1926
103.Verhandeling "Der Heil. Vater ueber de Roemische Weltkorrespondenz". z.j.
104.Verhandeling "Die verkannten Groessen der Katholischen Kirche" over de heilige
Aloysius van Gonzaga. Met bijlage. 1926
105-107.Krantenartikelen over vrijmetselarij en katholicisme. Geordend op datum. 1926
Bevat 3 stukken
105.10 april. 1926
106.17 april. 1926
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107.24 april. 1926
108.Krantenartikelen over vrijmetselarij en katholicisme. 1926
109-112.Informatiestencils "Aus der Weltkirche". Geordend op datum. 1926, z.j.
Bevat 4 stukken
109.Onbekend. z.j.
110.1 mei. 1926
111.8 mei. 1926
112.15 mei. 1926
113.Verhandeling "Die Entdeckung eines gropen Dichters" door Hubert de Reuter, Rom.
z.j.
114.Verhandeling "Die Schrecken von Damaskus". z.j.
115.Verhandeling "Der Eintritt Chinas in die zivilisierte Welt" door dr. Angelo Palmieri.
1926
116.Verhandeling "200 jaar Vrijmetselarij in het licht van de Grondwet der Vrijmetselarij
van 1723". z.j.
117.Artikel "Professor Romme roept op tot offensief" (tegen PvdA en Humanistisch
Verbond) uit de #Gazet van Limburg# van 25 januari. 1954
118.Verhandeling "De Vrijmetselarij als Kultuurmacht" door Herman Gruber SJ. z.j.
119.Verhandeling "De Vrijmetselarij als Kultuutmacht" door Herman Gruber SJ. z.j.
120.Verhandeling "De strijd omtrent de echtscheiding" door Victor Cathrein SJ. z.j.
121.Verhandeling "De liturgische beweging in Holland" door Joseph Braun SJ. z.j.
122.Verhandeling "Moderne Verwachtingen der Fransche Katholieken op het gebied van
het politieke en sociale leven" door Paul Doncoeur SJ. z.j.
123.Verhandeling "Wat is een "concessionele partij"?" door Mathias Reichmann SJ. z.j.
124.Verhandeling "Dantes vastheid en onze verdeeldheid" door Jacob Overmans SJ
(1874-1945). z.j.
125.Verhandeling "Uit moderne Drama's" door Sigmund Stang SJ. z.j.
126.Verhandeling "Onderzoek naar het oude Cultuurcentrum Cordova del Fucuman"
door Carlos Leonhard SJ. z.j.
127.Verhandeling "Het probleem omtrent de moderne voltooiing der Katholieke
Wereldorganisatie" door Herman Gruber. z.j.
128.Aantekeningen betreffende lectuur over vrijmetselarij. z.j.
129.Levensbeschrijving van pater Herman Gruber SJ bij gelegenheid van zijn 50-jarig
priesterjubileum. 1929
130.Overzicht van Falmud edities. z.j.
131.Lijst over werken over het Jodendom aanwezig in de bibliotheek. z.j.
132.Aantekeningen over het Jodendom. z.j.
133.Verhandeling "Methoden en middelen tot verspreiding van maconnieke beginselen
in Nederland". z.j.
134.Aantekeningen over een aantal personen en enkele onderwerpen uit de
vrijmetselarij. z.j.
135.Aantekeningen over mevrouw Haintrailles. z.j.
136.Lijst houdende uitdrukkingen gebruikelijk in vrijmetselaarsloges. z.j.
137.Lijsten van sprekers op logebijeenkomsten met aanduiding van de besproken
onderwerpen. Met bijlagen. z.j.
138.Stukken betreffende lectuur over vrijmetselarij. z.j.
139.Aantekeningen over humor in de vrijmetselarij. z.j.
140.Verhandeling "Godsdienst of Religie" over de verhouding tussen
kerkgenootschappen en vrijmetselarij. z.j.
141.Aantekeningen over roddel en geruchten binnen de vrijmetselarij. z.j.
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142.Verhandeling "De Vrijmetselaarsrevolutie in Italië". z.j.
143.Verhandeling over de Esseniërs. z.j.
144.Aantekeningen over Gymnosophisten. z.j.
145.Verhandeling "Logegrondwet, doel en wezen". z.j.
146.Verhandeling over geheime genootschappen. Met kanttekeningen. z.j.
147.Verhandeling "Vrouwelijke Vrijmetselarij". z.j.
148.Aantekeningen over het "Bureau International de Relations Maconnique" (BIRM).
z.j.
149.Verhandeling "Toeval" van L. Neaniske over niet-katholieken in belangrijke functies.
z.j.
150.Aantekeningen over humaniteit en humanisme. z.j.
151.Aantekeningen over de loge te 's-Gravenhage. z.j.
152.Circulaire over inlichtingen betreffende de vrijmetselarij. z.j.
153.Lijst van graduele verschillen in de loge zwendelarij. z.j.
154.Verhandeling "Worsteling om Kerstvrede; Katholieke Kerk en Loge" van Nonk Leo.
Met kanttekeningen. z.j.
155.Lijsten houdende titels van gewenste boeken en tijdschriften. z.j.
156.Verhandeling over de plichten van een vrijmetselaar. z.j.
157.Aantekeningen over afkortingen, uitdrukkingen en symbolen in de vrijmetselarij.
z.j.
158.Aantekeningen over personen. Alfabetisch geordend op naam. z.j.
159.Aantekeningen over instellingen, personen en uitdrukkingen die verband houden
met vrijmetselarij. z.j.
160.Aantekeningen over de invloed van de vrijmetselarij. z.j.
161.Verhandeling over de invloed van de vrijmetselarij en de Franse Revolutie van 1789.
z.j.
162.Artikel "Das lateinische Kulturideal, die Freimaurerei und der Ententefrieden" van
Herman Gruber. z.j.
163.Verhandeling "Antiultramontanz Taxiliaden 1897-1914 und die Wahrheit über den
Taxilschwindel und seine Entlassung" van Herman Gruber. 1925
164.Lijst houdende afgescheidenen, ontzettingen en overledenen. 1946-1952
165.Aantekeningen over de loges Amsterdam, 's-Gravenhage, Groningen en 'sHertogenbosch. z.j.
166.Stukken betreffende getallen in de vrijmetselarij. 1955
167.Aantekeningen "Geheim Gedoe" in de vrijmetselarij. z.j.
168.Aantekeningen over geheime genootschappen. z.j.
169.Stukken betreffende de bestrijding van de vrijmetselarij. z.j.
170.Stukken betreffende bekende vrijmetselaars. z.j.
171.Stukken betreffende het communisme. 1925
172.Aantekeningen over instellingen die verband houden met de vrijmetselarij. z.j.
173.Lijst houdende prominenten en anti-prominenten in de vrijmetselarij. z.j.
174.Overzicht van literatuur over de vrijmetselarij. z.j.
175.Verhandeling "De Vrijmetselarij als anti kerkgenootschap" van Herman Gruber SJ.
z.j.
176.Verhandeling "De Vrijmetselarij als kultuurmacht" van Herman Gruber SJ. z.j.
177.Lijst houdende publicaties van Herman Gruber SJ. z.j.
178.Overzicht van maconnieke periodieken en literatuur. z.j.
179.Briefkaart van S. van Wijnbergen over materiaal betreffende een artikel waarover
Cremers schrijft. z.j.
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180.Aantekeningen over humor in de vrijmetselarij. z.j.
181.Aantekeningen over de vrije wil. z.j.
182.Verhandeling "Valt er van de Vrijmetselaars iets te leren". z.j.
183.Lijst houdende namen van sprekers, met plaats en onderwerp. z.j.
184.Lijst houdende prominente logebroeders. z.j.
185.Memorandum inzake Nederlandse grootmeesters. z.j.
186.Aantekeningen inzake Sociale Onzekerheid der Zelfstandigen. z.j.
187.Aantekeningen over socialistische betrouwbaarheid. z.j.
188.Stukken betreffende het onderwerp "Terug naar de moederkerk". 1954
189.Stukken betreffende verschillende instellingen en genootschappen. z.j.
190.Brieven en afschriften van brieven betreffende het overlijden van een zekere fr.
Thomas. 1954
191.Brief van (anoniem) aan E. Muller te Maastricht over aankoop van studiemateriaal.
1950
192.Brief van E. Muller, voorzitter van de Club des Cinq, aan (anoniem) over vergoeding
voor een lezing betreffende de vrijmetselarij. 1950
193.Verslag van N.L. (onbekend) over een radiouitzending van de VPRO op 15
september. 1957
194.Stukken betreffende de vrijdenkerij. z.j.
195.Brief van mgr. Lemmens over toelating voor het lezen van loge-literatuur. 1954
196.Stukken betreffende de propagandavergadering van de PvdA te Maastricht op 26
september. 1955
197.Verhandeling over het humanisme. 1955
198.Verhandeling "Oude van Dagen" over de invoering van de WAO door de PvdA.
1956
199.Aantekeningen over tekens en paswoorden in de vrijmetselarij. z.j.
200.Verhandeling "Problemen betreffende samengang en tegenstrijdigheden van
Socialisme en Vrijmetselarij". z.j.
201.Artikel "Humane wolf in schaapsvacht" van Praticus in de #Gazet van Limburg#.
1953
202.Schema inzake Maconnieke activiteiten der humanisteitskultuur. z.j.
203.Aantekeningen over stemmen bij volmacht. [1956]
204.Aantekeningen over de vrijmetselarij in het algemeen. z.j.
205.Aantekeningen over het belang van het stemmen. z.j.
206.Brief van G.H.L. Zeegers over documentatiemateriaal over vrijmetselarij. 1956
207.Aantekeningen over samengaan en tegenstrijdigheden bij socialisme en
vrijmetselarij. z.j.
208.Aantekeningen over vrijmetselarij in Nederland. z.j.
209.Aantekeningen over godsdienstigheid. z.j.
210.Aantekeningen over Sigrid Undset, Noors schrijfster. z.j.
211.Aantekening over het aantal sterfgevallen per dag. z.j.
212.Aantekeningen over de permanente Loge-wereldtentoonstellingen. z.j.
213.Aantekeningen over Maconnieke slagwoorden. z.j.
214.Stukken betreffende de Jehova Getuigen. z.j.
215.Aantekeningen over rooms katholicisme [contra] vrijmetselarij. z.j.
216.Aantekening over verslagen van loge-instellingen. z.j.
217.Aantekeningen over de vrijmetselarij in Nederland. z.j.
218.Formulier voor opgave als lid van de vrijmetselarij. z.j.
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219.Aantekening over anti-vrijmetselarij in politieke zaken. z.j.
220.Brief aan een arts over het afgeven van een geneeskundige verklaring in de
bezettingstijd. z.j.
221.Aantekeningen over Maconnieke strijdmethoden. z.j.
222.Gedicht over de opname in de vrijmetselarij. z.j.
223.Aantekening "De Waarheid" en over Decristianisation. z.j.
224.Aantekening over onverschilligheid ten opzichte van eeuwigheidsgedachten,
politiek en economie. z.j.
225.Aantekeningen over rooms katholicisme en socialisme. z.j.
226.Aantekeningen over voordelen der huurverhoging. 1954
227.Aantekeningen over determinisme. z.j.
228.Aantekeningen over toeval. z.j.
229.Aantekeningen over vrije wil en vrij denken. z.j.
230.Lijst met adressen voor proefnummers van #Christ au Monde# houdende artikelen
over vrijmetselarij. z.j.
231.Aantekeningen over licht. z.j.
232.Aantekeningen over de Rotary. z.j.
233.Brief aan de heer Molenaar MSC te Sittard over het toezenden van verzen ter
bestrijding van de vrijmetselarij met verzoek om op- en aanmerkingen. 1957
234.Aantekeningen over de tempeldienst. z.j.
235.Verhandeling "Onderverdeling van Maconnieke onderrichtingen" van N.L.
(onbekend). 1958
236.Agenda voor het maken van verzen over een aantal vrijmetselaarsprominenten. Met
kanttekeningen. 1957
237.Inleiding op de uitvoering van "Ridder IJzerhart en de Wondervogel" door het
Limburgs Jeugd Toneel op 5 mei. 1967
238.Aantekeningen over Borfimahgenootschappen in Guinea (West-Afrika). z.j.
239.Aantekeningen over vrijmetselarij en liberalen, socialisten en humanisten. z.j.
240.Aantekeningen over eenheidsdrang en tegenstrijdigheden. z.j.
241.Lijst houdende vragen en antwoorden over toelating tot de loge. z.j.
242.Verhandeling "Loge Speigel" van N.L. (onbekend). Met kanttekening. z.j.
243.Verhandeling "Baantjesjacht en Kruiwagenpolitiek" door (anoniem). z.j.
244.Brief van (anoniem) aan het secretariaat van de KVP, afdeling Propaganda,
houdende verslag van de propaganda-bijeenkomst van de PvdA te Maastricht op 26
september. 1955
245.Lijst houdende vragen over bepaalde standpunten van de PvdA ten opzichte van de
KVP. 1956
246.Brief van (anoniem) aan de statenleden te Limburg over de strijd tegen loge en
socialisme. z.j.
247.Aantekeningen over loge, socialisten, communisten en over Lion clubs. z.j.
248.Aantekeningen over de Rotary. 1951
249.Aantekeningen over vrijmetselarij en Maria. z.j.
250.Aantekening over tekorten en welstand te Limburg. z.j.
251.Verhandeling over de Katholieke Internationale (Internacio Katholica (IKA)). z.j.
252.Aantekening over loge-activiteiten. z.j.
253.Aantekeningen over loge-ideeën en logepropaganda. z.j.
254.Circulaire van de NV Levensverzekeringenmaatschappij van De Nederlanden van
1845 over nieuwe tarievenfolders. 1955
255.Stukken betreffende de Ridders van Columbus. 1882-1926
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256.Aantekeningen over vrijmetselaarsloges in Nederland. z.j.
257.Aantekeningen over materialistisch verantwoordelijkheidsgevoel, genotzucht en
verslapping. z.j.
258.Correspondentie met het Ab-Actiaat van de rooms katholieke studenten vereniging
Albertus Magnus te Groningen over de [VSKvV]. Met kanttekeningen. 1955
259.Lijst houdende maconnieke onderwerpen. z.j.
260.Verhandeling "Erm Haijs!" over de houding van de vrijmetselarij tegenover
godsdienst. z.j.
261.Aantekeningen over de loge en onderwijs. z.j.
262.Brief aan (anoniem) houdende verzoek om inlichtingen over W. Brummel en
Kouwenberg. z.j.
263.Aantekeningen over genootschappen. z.j.
264.Aantekeningen over vrijmetselarij en humanisme. z.j.
265.Aantekeningen over mijnwerkers. z.j.
266.Aantekeningen over socialistisch groepsbelang boven solidariteit. z.j.
267.Aantekeningen betreffende interesse en maconnieke literatuur uit Frankrijk, België
en Zwitserland. z.j.
268.Aantekening over opbouw van een anti-maconnieke organisatie. z.j.
269.Aantekening over de Griekse godheid Ptah. z.j.
270.Aantekeningen over vrijmetselaarsjeugd organisaties. z.j.
271.Artikel "Vrijmetselaars in gevecht om unieke loge-bibliotheek" in #De Volkskrant#
van 24 januari over veiling van vrijmetselaarsdocumentatie. 1956
272.Lijst van aantal logeleden. 1927, 1952
273.Aantekeningen over maconnieke liefdadigheid en christelijke naastenliefde. z.j.
274.Brief van pater Itidio Botega te Divinopolis (Brazilië) over loge-activiteiten aldaar.
1952
275.Brief aan J.J. Doodkorte over diens boek #De invloed van de Vrijmetselarij op de
geschiedenis van de laatste 200 jaar#. 1954
276.Circulaire van J. Offermans over een lezing van architect P.A. Schols over "De
Limburgse boerderij en de bandkeramise schuren". 1959
277.Aantekening over nertsfokkerijen. 1959
278.Aantekening over Jan Geersens, radiospreker BBC, tijdens de bezetting. z.j.
279.Circulaire over het bedrijf Remington Rand. z.j.
280.Aantekeningen over joden. z.j.
281.Aantekeningen over het wederverschijnen van #La Heraldo#, officieel orgaan van
de Universele Liga van vrijmetselaren. 1943
282.Uitnodiging van de Katholieke Arbeiders Jeugd voor een feestvergadering. Met
aantekeningen. 1955
283.Aantekeningen over bureaucratisch absolutisme. z.j.
284.Verhandeling over joodse wetboeken. z.j.
285.Ingezonden stuk aan het #Limburgsch Dagblad# over Italiaanse dichters. [1957]
286.Rapport "Cultuurpolitiek" van het centrum voor Staatskundige Vorming. 1950
287.Aantekeningen over vrijmetselaarsrelaties. z.j.
288.Aantekeningen over de verhouding tussen godsdienst en vrijmetselarij. z.j.
289.Aantekeningen over Revisie van Paaschbiechten. z.j.
290.Aantekeningen over collega's. z.j.
291.Aantekeningen over open lucht. z.j.
292.Aantekeningen over boekhandel (onbekend) Koch en Meerssen. z.j.
293.Verhandeling "Wij en de vrijmetselarij". z.j.
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294.Lijst houdende instellingen die met vrijmetselarij te maken hebben. z.j.
295.Verhandeling "Vrij of geleid" in de veehouderij. z.j.
296.Brief van J.A. Korver over gedicht van De Genestet, testament en ontbinding van
huwelijk. Met bijlage. 1957
297.Aantekeningen over inwijding in de regels van de vrijmetselarij. z.j.
298.Aantekening over Aramco. z.j.
299.Aantekeningen over verspreiding van leerstellingen over geheime mysteriën. z.j.
300.Brief van mgr. Hanssen, bisschop coadjutor van Roermond, houdende inlichtingen
over vrijmetselarij en Rotary. 1955
301.Aantekeningen over gedichten van Vondel. z.j.
302.Aantekeningen over encyclopedisten. z.j.
303.Aantekeningen over KCN-Juweeltje. z.j.
304.Aantekening over het verschil tussen de Cabbala (oude en nieuwe) en de Falmud.
z.j.
305.Aantekeningen over het Jodendom. z.j.
306.Gedicht "Hoe heerlijk als men 's zomers". z.j.
307.Verhandeling "Groentschigheid". z.j.
308.Verhandeling "Vroeger hofkliek, thans bovenkanters". z.j.
309.Aantekeningen over het humanisme. 1956, z.j.
310.Lijst houdende dictaturen in Zuid-Amerika. 1958
311.Brief van C. Willemse, arts, over gegevens inzake de stamboom Willemse. 1958
312.Lijstje houdende adressen. z.j.
313.Stukken betreffende logepoëzie. z.j.
314.Brief aan H. Palmers houdende pogingen om met elkaar in contact te komen. z.j.
315.Aantekeningen over berijmde gedachten, feiten en doelstellingen inzake
vrijmetselarij. z.j.
316.Brief aan een bestuurslid van de werkgemeenschap Limburg over het maconniek
studiefonds. 1955
317.Aantekeningen over de Culturele Club. z.j.
318.Aantekeningen over atoomsplijting en verklaring van afkortingen. z.j.
319.Correspondentie met J.A. Korver. 1957
320.Correspondentie met mejuffrouw Vossen, onderwijzeres te Wijk bij Duurstede.
1957
321.Tijdschrift #O56#, propagandakrant van de KVP. 1956
322.Overzicht van het aantal leden van de Rotary. 1948-1951
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