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Ten Geleide

A.A.W.M. Diepenbrock (1902-1977)
Alfonsus Antonius Wilhelminus Maria Diepenbrock werd geboren in 1902. Hij studeerde in 1924 af als meester in de
rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna begon hij de studie voor het priesterschap. In 1932 werd hij tot
priester gewijd van het bisdom Haarlem. Hij was een jaar kapelaan te Hillegom en werd toen leraar aan het Klein
Seminarie Hageveld. Diepenbrock was landelijk secretaris van de Actie voor God in 1937 en actuarius van de kerkelijke
rechtbank in het diocees Haarlem. Landelijk secretaris van de Katholieke Actie in Nederland werd hij in 1945. Onderdeel
hiervan was de in 1954 opnieuw opgerichte Actie voor God, waar Diepenbrock 21 jaar van zijn leven aan heeft gewijd.
Actie voor God was apostolaat door middel van de beïnvloeding van het openbare leven in christelijke zin.
In 1946 richtte hij mede het "Katholiek Archief" op. Hij was hoofdredacteur van Sursum Corda, officieel parochieblad voor
het dekenaat Haarlem. In 1949 werd hij benoemd tot Bisschoppelijk Commissaris van de Katholieke Radio Omroep. Hij
was vanaf 1955 lid van de Pauselijke Commissie voor Film, Radio en Televisie, voor de afdeling Televisie. Daarnaast
werd hij in 1964 benoemd tot conrector van het ziekenhuis St. Joannes de Deo in Haarlem. Hij overleed in 1977 in dit
ziekenhuis.
Bron: KDC-knipselcollectie
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1.Vastenbrief uitgereikt op Sint Paulus' Bekeering, 25 januari te Utrecht. 1942
2.Verhandelingen en artikelen, met inhoudsopgave, correcties en kanttekeningen.
[1921-1923], z.j.
3.Verhandelingen "Brieven over ons geloof" 1-25, met correcties en kanttekeningen.
z.j.
4-6.Causerieën gehouden voor de KRO-radio. 1951-1960
Bevat 3 stukken
4.1951-1955
5.1956-1958
6.1959-1960
7.Foto-album van het litterarische gezelschap dispuut Beets. 1920-1923
8-9.Samenvattingen van causerieën, gehouden voor de KRO-radio. 1959-1960
Bevat 2 stukken
8.1959
9.1960
10.Oproep voor financiële steun aan een groot gezin te [Hillegom]. z.j.
11.Artikel "Geëmancipeerde katholieken" uit de extra editie van #De Maasbode# van 1
oktober. 1958
12."Mededeelingen" nr 3 van de ARKWV en het RK Verbond van
werkgeversvakverenigingen waarin zijn indiensttreding als tweede secretaris van
de ARKWV wordt vermeld. 1924
13.Stukken betreffende het bestuur van de ARKWV. 1924-1925, z.j.
14.Programma van de feestelijke herdenking van het 12,5-jarig priesterschap van P.C.
Bottelier, H.J. van Deursen en M.M.H. Haring op 26 november, waarvan hij de
avonduitvoering regisseerde. 1935
15.Circulaire van de bisschop van Haarlem aan de RK instellingen en verenigingen in
zijn bisdom inzake het invullen van het aangiftebiljet van de fiscus en de
mogelijkheid voorlichting te vragen aan A. Diepenbrock. 1934
16.Verhalen "'s-Nachts op zee", "De clown" en "'t Oude paard". 1920
17.Krantenfoto's van A. Diepenbrock. 1949, z.j.
18.Oproep aan de mannelijke parochianen boven de 18 jaar om lid te worden van de
Broederschap van de St. Joseph-penning, uit het parochieblad. 1933
19.Artikelen uit "Propria Cures", nr. 34 t/m 37. 1923-1925
20.Agenda voor en artikel over de jaarvergadering van de RK Vrouwenbond, afdeling
Hillegom, waarop hij een politieke lezing hield. z.j.
21-24.Verhandelingen uit "Sursum corda", parochieblad Haarlem. 1957-1960
Bevat 4 stukken
21.1957
22.1958
23.1959
24.1960
25.Verhandeling "Het dumpingsvraagstuk op de Geneefsche conferentie" uit 'De RK
werkgever' van 21 september. 1927
26.Lijsten houdende examenvragen voor toelating en voor de klassen 1, 2 en 3 (van
het gymnasium). Met aantekeningen. 1939-1940
27.Artikelen in en uit 'De harpoen'. 1919
28.Artikelen over het 40-jarig priesterjubileum van mgr H.J.M. Taskin uit 'De Leidsche
Courant'. Met kanttekeningen. 1928
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Staalwerken "De Maas" te Maastricht inzake de door laatstgenoemde verzonden
circulaire over een eigen huis voor arbeiders. 1951
29-1.Doorslag van een brief aan E. van Oppen, president-directeur van de NV
29-2.Brief aan E. van Oppen te Maastricht inzake een brochure betreffende de stichting
bouwfonds Mijn Eigen Huis. 1951
30.Programma van de feestavond voor de leden van het 18de Nederlandse Philologencongres te Nijmegen op 14 april. 1939
31.Stukken betreffende curriculum vitae. z.j.
32.Lezing "Sensus Catholicus" gehouden ten huize van dr. N. Aldenboom op 24
januari. 1943
33.Uitnodiging voor een tentoonstelling te Nijmegen. 1939
34.Enveloppen van Godfried Bomans te Haarlem en Jan Fabricius te Broadstock
(Engeland). z.j.
35-38.Stukken betreffende zijn studietijd aan de Universiteit van Amsterdam. [1931]-1932,
z.j.
Bevat 4 stukken
35.Correspondentie met Redactiecommissie lustrumboek Sanctus Thomas Aquinas.
1931-1932
36.Aantekeningen voor het lustrumboek. [1931]
37.Jaarverslag van de vereniging Sanctus Thomas Aquinas. [1931]-1932, z.j.
38.Diversen. 1915, 1919, z.j.
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