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Archivalia C.P. van Dam

Ten Geleide

C.P. van Dam (1920-1989)
Cornelis Petrus van Dam werd geboren te Delft. Hij werd in 1945 tot priester gewijd en was tot 1966 als leraar
aardrijkskunde verbonden aan de priesteropleiding van het Bisdom Rotterdam. Hij gaf les op de seminaries Hageveld te
Heemstede en De Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Op De Leeuwenhorst was hij prefect.
In 1966 werd hij pastoor van de Johannes de Doper-parochie in Boskoop. In 1974 werd hij pastoor te Nieuwveen. Van
Dam publiceerde over de benamingen van kerkelijke voorwerpen en over patroonheiligen van kerken. Zijn laatste jaren
bracht hij door in huize Frankenland in Schiedam, waar hij in 1989 overleed.
Bron: KDC-knipselcollectie
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Archivalia C.P. van Dam

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Stuk getiteld "Ware gebeurtenissen uit het leven van het zilveren bruidspaar Reinier

van Dam en P. Mustert 1903-1928".  1928
  
 2.Feestgids ter ere van het priesterfeest op 23 september.  1945
  
 3.Preek gehouden voor een neomist (pasgewijde priester).  z.j.
  
 4.Reacties van G. van der Poel op het artikel "Het kind en het badwater". Met bijlage.

  z.j.
  
 5.Verslag van een studiereis langs de Belgische en de Franse kust, de Loire en over

het Plateau Central gemaakt door C.P. van Dam en B.J. van Bommel, 5-16 augustus.
  1956

  
 6.Stuk houdende de regels van het Kaatsspel.  z.j.
  
 7.Financiële stukken van het Reis-Gezelschap Sassenburg (RGS).  z.j.
  
 8.Rapport van drs. W.E.H. Beyers en dra. M.A. Stassen betreffende het psychologisch

onderzoek van Jan Vijverberg.  1959
  
 9.Stuk getiteld "Balans van geloven".  z.j.
  
 10.Circulaire houdende vragen rond de oecumene.  1964
  
 11.Verslag van een studiebijeenkomst georganiseerd door de liturgische commissie in

het bisdom Rotterdam in samenwerking met de Sint Adelbert-vereniging, gehouden
op 24 april in het seminarie De Leeuwenhorst.  1963

  
 12.Rapport van rector J. v.d. Hoogte over een oriëntatiereis door de Unie van Zuid-

Afrika en de Federatie van Rhodesia, 1 maart - 18 mei.  1954
  
 13.Stukken betreffende een enquête over beroepen.  1947, 1954, 1959-1960, z.j.
  
 14.Een dankbetuiging met handtekeningen voor bewezen diensten als regisseur.

  1955-1958
  
 15.Een portrettekening van J. Weilkarter, voorstellende (onbekend).  z.j.
  
 16.Cahier houdende aantekeningen bij de evangeliën, vergaderaantekeningen, preken,

gedichten, verhalen en overige verhandelingen.  1937-1938
  
 17.Verhandeling van (onbekend) getiteld "De Zin van het R.K. voor verenigingen".  z.j.
  
 18.Aantekeningen van de rede door pater van Kempen, opgetekend door R.J. van Dam.

  1942
  
 19.Stuk getiteld "Flatlied van Flat Alticollense", van J. v. Zidewendervelt.  z.j.
  
 20.Stukken betreffende limericken.  z.j.
  
 21.Verhandeling van (onbekend) over de tonsuur (kruinschering), een van de lagere

wijdingen voor het priesterschap.  z.j.
  
 22.Verhandeling van (onbekend) over de verlossing.  z.j.
  
 23.Aantekeningen over het Nieuwe Testament van L. Kuiper.  z.j.
  
 24.Beoordelingsformulier van de Nederlandse bibliotheek voor het amateurtoneel te

Utrecht. Met bijlage.  z.j.
  
 25.Verslag van de vergadering over de geestelijke structuur van het nieuwe seminarie.

Met bijlagen.  1958
  
 26.Agenda voor de vergadering van de Cercle Rotterdam, afdeling Heemstede,

gehouden op 11 maart.  1959
  
 27.Verslagen van de bijeenkomsten op Stoutenburg, Hageveld en Warmond over de

vraagstukken van de seminarie-opvoeding. Met bijlagen.  1959-1961
  
 28.Verslagen van de stafvergaderingen.  1961
  
 29.Verslag van het gesprek van enkele stafleden van het MOB-Leiden met de regent en

de prefecten van het seminarie De Leeuwenhorst, gehouden op 23 oktober.  1961
  
 30.Rapport over de godsdienstige vorming op het klein-seminarie te Noordwijkerhout.

Met bijlagen.  1961, z.j.
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Archivalia C.P. van Dam

  
 31.Verslagen van de 27ste en de 28ste prefectenvergadering.  1962
  
 32.Circulaires van M.A. Jansen bisschop van Rotterdam voor zijn priesters inzake

priesterroepingen.  z.j.
  
 33.Voorstel voor de indeling van het jaarprogramma uitgebracht door de leraren van

het klein-seminarie De Leeuwenhorst.  z.j.
  
 34.Stukken betreffende gebeden en gezangen.  1965-1966, z.j.
  
 35.Programma's, toneelstukken, cabaretten enz. uitgebracht en opgevoerd op het

seminarie Hageveld.  1948, 1950, 1953, 1956, 1958-1961, z.j.
  
 36.Statistische gegevens betreffende leerlingen van het klein-seminarie.  1945-1961
  
 37.Stukken betreffende cultuur/internaatregiseurs van verschillende seminaries.

  1964-1966
  
 38.Lijsten van persoonsnamen op het klein- en grootseminarie.  1950-1964
  
 39.Examenopgaven Latijn bestemd voor de tweede klas.  1966, z.j.
  
 40.Stukken betreffende geografie.  1950, 1952, 1960, z.j.
  
 41.College-dictaten inzake biologie.  z.j.
  
 42.College-dictaat getiteld "Ons streven naar volmaaktheid".  z.j.
  
 43.Tractaat getiteld "Over de deugd van Godsverering naar S. Thomas".  z.j.
  
 44.College-dictaten over het huwelijk.  z.j.
  
 45.Tractaat van prof. Hol over geografie.  z.j.
  
 46.Cursussen algemene moraaltheologie.  z.j.
  
 47.Feestgids bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de mariale congregatie. Met

bijlagen.  z.j.
  
 48.Brieven van personen en instellingen. Met bijlagen.  1947, 1953, 1956-1961,

1965-1966, z.j.
  
 49.[Periodiek] "Brulpaap", nr. 1.  z.j.
  
 50.Stukken betreffende de verkennerij van Hageveld.  1947-1948, 1954, z.j.
  
 51-55.Logboeken van de Karel Doorman-groep van het seminarie Hageveld. Met bijlagen.

  1947-1953, z.j.
Bevat 5 stukken

  
  51.Herten-patrouille.  1947-1949
  
  52.Reigers-patrouille.  1947-1951
  
  53.Kievieten-patrouille.  1948-1952
  
  54.Zwaluwen- en Hertenpatrouille.  1949-1951
  
  55.Zwaluwen-patrouille.  1952-1953
  
 56.Logboek aangeboden aan hopman C.P. van Dam bij zijn vertrek, houdende brieven,

verslagen en foto's.  1945-1947, 1954-1956
  
 57.Presentieboek van de Europa-dag.  1964
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