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Ten Geleide

Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch (1927-1940)
De oprichtingsvergadering van de Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' in het bisdom 's-Hertogenbosch werd gehouden
op 18 november 1928. De stichtingsvergadering was in 1931. De bond was onderdeel van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond. De eerste voorzitter-directeur was P.J.M.H. Mommersteeg die tevens rector was van de St.
Annastichting.
Het doel was volgens de statuten “als voortzetting van het werk der R. K. Jeugdorganisatie onder rechtstreeksche
leiding der Kerk, de R. K. jongens behoorende tot den arbeidersstand, op te voeden en te ontwikkelen tot godsdienstige,
plichtgetrouwe en bekwame werklieden.” Art. 12 stelde: “De leden zijn verplicht bij het bereiken van den 18-jarigen
leeftijd toe te treden en lid te blijven van den R. K- Vakbond waartoe zij krachtens het door hen uitgeoefend vak of beroep
behooren.”
De bond had parochiale en interparochiale afdelingen, de R. K- Jongemannen- of Gezellenvereenigingen. Voor deze
afdelingen gold: “Als leden kunnen door het Bestuur worden aangenomen jeugdige werklieden in den leeftijd van pl.m.
18 tot 21 jaren, mits niet gehuwd zijnde en wier godsdienstig en zedelijk gedrag voldoet aan de eischen, welke naar het
oordeel van het Bestuur aan het lidmaatschap moeten worden gesteld. Jongens beneden 18 jaar, die overigens voldoen
aan de vereischten voor het lidmaatschap, geen lid zijnde van een patronaat, kunnen eveneens als leden worden
aangenomen, in overleg met den betrokken patronaatsdirecteur.” Leden die 21 jaar zijn geworden gaan over tot de R. K.
Werkliedenvereeniging. Als orgaan werd van 1931 tot 1932 uitgegeven De jonge gids : blad voor leiders en
bestuursleden van "De Jonge Werkman", Bisdom Den Bosch.
In 1931 kwam het R.K. Verbond De Jonge Werkman tot stand, een samenwerking van Diocesane bonden. Aanvankelijk
waren dit er 3 die samen 77 afdelingen en 3370 leden hadden. Het episcopaat benoemde Jos. Veldman te Utrecht tot
secretaris en rector I. H. v. d. Berg te Dedemsvaart tot directeur-voorzitter. Van februari tot december van dit jaar steeg
het ledental van 3370 tot 5275 en het aantal afdelingen steeg van 77 tot 121. Later in de jaren 1930 waren er naast Den
Bosch diocesane bonden in Breda, Roermond en Utrecht.
In de economische crisistijd was er in het bisdom 's-Hertogenbosch een Commissie voor Culturele Werklozenzorg en
vanaf 1933 werden er leer- en werkkampen voor jonge werklozen opgericht. In 1935 was er sprake van het oprichten van
een Nationale RK Commissie voor Jeugdwerklozenzorg.
Bron: Knipselcollectie KDC en Plaatsingslijst
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1.Statuten voor de Diocesane Bond "De Jonge Werkman" (DJW) gevestigd in het
bisdom Den Bosch [1928]
2."Uniforme statuten" voor [de lokale afdelingen van] de Diocesane Bond "De Jonge
Werkman" [1928]
3."Notulen der vergadering tot oprichting van een Diocesane Bond 'De Jonge
Werkman' gehouden te 's Bosch op 18 november" 1928
4.Verslag van de stichtingsvergadering van de bond 1931
5-8.Agenda's voor en verslagen van de bondsbestuursvergaderingen 1931-1933
Bevat 4 stukken
5.4 november 1931
6.6 juli 1932
7.24 april en 11 juni 1933
8.26 september 1936
9-15.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de algemene vergaderingen en de
najaarsvergaderingen van de bond. 1931-1934, 1936
Bevat 7 stukken
9.29 maart 1931
10.14 februari 1932
11.7 mei 1933
12.10 december 1933
13.17 juni 1934
14.16 december 1934. 1 stuk
15.17 december 1936
16.Uitnodigingen en agenda's voor verschillende leidersdagen. Met bijlagen
1933-1935, z.j.
17.Verslag van een bijeenkomst van een "club van leiders" van de bond op 3 april z.j.
18.Brief van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond en rector van de
St. Annastichting en "Diocesaan Voorzitter-Directeur" van de bond, aan [onbekend]
houdende "een ontwerp voor de positie van den directeur" in de bond 1931
19.Verslag van de "Directeurendag van den Bosschen Diocesanen Bond De Jonge
Werkman" 1932
20."1e Jaarverslag van het RK Verbond De Jonge Werkman 1931" 1931
21."Jaarverslag 1933 van den Bosschen Diocesanen Bond De Jonge Werkman" [1934]
22.Actierapport van de bond over de maanden september, oktober, november en
december 1934 1935
23."Kort overzicht 1934", jaarverslag van de bond [1935]
24.Rapport "Jeugdwerklozenzorg Kamp- en Internaatswerk" van de Commissie voor
Culturele Werklozenzorg in het bisdom 's Bosch ingesteld door de Bossche
Diocesane Werkliedenbond 1935
25-28.Stukken betreffende de organisatie door de bond van leer- en werkkampen voor
jeugdige werklozen [1933], 1934, 1935
Bevat 4 stukken
25."Plan van werkkampen voor jeugdig werkloozen, uitgaande van een commissie van
den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond en den diocesanen bond 'De Jonge
Werkman' in het bisdom Den Bosch". Met bijlagen [1933]
26.Lijst met voorwaarden van subsidieverlening van het Nationaal Crisiscomité 1934.
Met bijlagen. 1934-1935
27.Financieel verslag van de commissie voor culturele werklozenzorg in het bisdom
Den Bosch over een deel van 1934. 1935
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bisdom Den Bosch. 1935. 1 stuk
28."Verslag kampwerk 1934" van de Commissie voor Culturele Werklozenzorg in het
29.Pamflet van [onbekend] over "Katholieke Actie" z.j.
30.Liedteksten onder andere van katholieke strijdliederen z.j., 1935
31.Tekst van een toespraak over de bond namens het bondsbestuur te houden aan het
begin van een vergadering z.j.
32.Manifest getiteld "Richtlijnen voor kerngroeperingen van katholieke arbeiders" z.j.
33.Artikel van [onbekend] getiteld "Inleiding in de godsdienstige en geestelijke
vorming van de Katholieke jong arbeider" z.j.
34.Artikel van [onbekend] zonder titel over de godsdienstige vorming van "den jongen
werkman" z.j.
35.Krantenknipsels onder andere houdende een serie van twee artikelen door H.L.F.J.
Deelen getiteld "Ons Roomsch Jeugdwerk" z.j.
36.Artikel "Kerstening van arbeid en arbeider" van M. Molenaar M.S.C. in #De
Volkskrant# 1934
37.Krantenknipsels houdende verslagen van de plechtige aanneming van nieuwe
leden z.j.
38.Correspondentie tussen rector H. van Kemenade en [rector P.J.M.H. Mommersteeg]
betreffende een conflict rond een "aanneming" in Moergestel. Met bijlagen 1933
39.Lijst houdende voorvormingscursussen gegeven door [H. van Kemenade] 1933
40.Brieven van de secretaris van de bond aan H. van Kemenade betreffende de
financiën van de afdeling Udenhout 1933
41.Brief van de penningmeester van de bond aan het bestuur van de afdeling Nijmegen
betreffende de controle van de administratie van de afdeling 1934
42.Brieven van kapelaan [L. Schoofs] aan [P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur
van de bond] over samenwerking tussen de bond en de RK Werkliedenvereeniging
in Helmond en een rapport over arbeidersjongens 1933, 1934
43.Lijst houdende de te behandelen onderwerpen tijdens de studiedagen. Met bijlage
1935
44.Agenda voor en besluiten van de vergadering van de parochiale directeuren van 15
februari 1933
45.Circulaires van rector P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan
de besturen van de afdelingen betreffende een openbare manifestatie van de bond
in Den Bosch op 29 mei bij de "aanneming" van een aantal leden 1933
46.Vragenlijst van de commissie tot samenstelling van een rapport inzake
werkeloosheid en de bestrijding der nadelige gevolgen daarvan onder de jeugdige
arbeiders. Met bijlagen 1932
47.Vragenlijsten voor de afdelingen van de bond betreffende hun functioneren 1935,
1936, z.j.
48.Brieven van onbekend en van L.N. van Delft aan onbekend houdende commentaar
op de opheffing van de afdeling te Haaren 1934
49.Circulaire van het bestuur over het Jaarprogram der Katholieke Actie 1936-1937
1936
50.Actiepunt van de maand april 1934 1934
51.Circulaires van het bestuur betreffende de organisatie van retraites voor leden van
de bond. Met bijlage 1932-1935
52.Circulaire van het bestuur over de oprichting van de Nationale RK Commissie voor
Jeugdwerklozenzorg 1935
53.Brieven aan [P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond] over de
organisatie van de bond 1933, 1934
54.Brief van A. [Cavadino] over zijn activiteiten tijdens de retraites van de leden van de
bond. Met als bijlage een verhandeling over het huwelijk 1933
55.Brieven aan P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, over diverse
onderwerpen 1933,z.j.
56.Brief van P.Coppes aan P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond,
over reorganisatie van de afdeling Boxtel 1934
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57.Circulaires van het bestuur aan de afdelingen over het Vlaggenfeest, de
Kerstkribbententoonstelling en een studiedag 1935, z.j.
58.Verslag van de eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers van de bond op 19 juni
1933
59.Bijlage bij het congres van de bond in juli 1936
60-61.Nummers van #De Jonge Werkman# 1935,1939
Bevat 2 stukken
60.februari 1935, nr. 4
61.april 1939, nr. 4
62.Jaarverslag 1931 van "De Jonge Werkman", orgaan van de RK Arbeidersjeugd
[1932]
63.Rapport van de commissie tot reorganisatie van het bondsblad. Met bijlagen 1932,
1933
64.Brief van Piet [P.J.M.H. Mommersteeg] aan een rector houdende diens bezwaren
tegen het verschijnen van gewestelijke organen 1933
65.Circulaire van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan de
besturen van de afdelingen en oud-cursisten over de verkoop van een extra
propagandanummer van de #De Jonge Werkman# 1931
66.Offertes van het Limburgsch Dagblad te Heerlen en NV C.N. Teulings' Koninklijke
Drukkerijen te 's-Hertogenbosch voor het drukken van #De Jonge Werkman# 1932
67.Jeugdnummer van het #Boxmeersch Weekblad# uitgegeven bij de Plechtige
Aanneming van de eerste groep J.W.'ers (Jonge Werkmanners) van BoxmeerVierlingsbeek 1934
68.Statuten van de Diocesane Jeugdraad in het bisdom 's-Hertogenbosch z.j.
69."Statuten van een Plaatselijke Jeugdraad" z.j.
70.Vertrouwelijke brief van het bestuur van de RK Middenstandsbond in het bisdom 'sHertogenbosch aan de geestelijke en religieuze leiders van RK instellingen in
datzelfde bisdom houdende een oproep aan hen om hun inkopen bij de
middenstand te doen 1933
71.Brieven van [P.J.M.H. Mommersteeg] aan mgr. A.F. Diepen, kapelaan J.Steures te
Afferden en A.V. Rijen te Tilburg betreffende een conflict over een naai- en
knipcursus van de RK Werkliedenvereeniging te Afferden. Met bijlagen [1928],1929
72.Notulen van de Centrale Raad van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond van
25 mei 1930
73.Winterprogram 1933-1934 van het ontwikkelingswerk van de RK
Werkliedenvereeniging [1933]
74.Concept-statuten voor de "Kerngroep" van de RK Werklieden-Vereeniging St.
Stephanus te Nijmegen. Met bijlage z.j.
75.Lijsten houdende de ledentallen van de afdelingen van den Bosschen Diocesanen
Werkliedenbond in het eerste en tweede kwartaal 1930
76.Financieel verslag van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond over het jaar
1929 1930
77.Petitie van (onbekend) aan de regering houdende het verzoek tot instelling van
maatschappelijke bedrijfsorganen [corporaties] z.j.
78.Brochure houdende de uitwerking van twee gemeenteraadsbesluiten over de
verstrekking van gelden voor de bouw en voor de eigendomsovername van
arbeiderswoningen onder hypothecair verband. Met bijlagen [1927, 1928]
79.Strijdlied voor het RK Werkliedenverbond met muziek van Theo Smit en tekst van
Bern. Verhoeven. Met bijlagen z.j.
80.Correspondentie tussen P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond,
en pater van Ruth over de verhouding tussen DJW en de Katholieke Gezellen
Vereeniging en over incidenten tijdens een "Congresdag" veroorzaakt door leden
van deze verenigingen. Met doorslag van een brief van Mommersteeg 1936
81.Correspondentie tussen [P.J.M.H.] Mommersteeg en [R. Kothen] over een congres
van Jeunesse Ouvrière Chrétienne in Genève 1936
82.Krantenknipsels houdende berichten over de vakbeweging 1928,1929, z.j.
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83.Notitie van (onbekend) over de parochiale indeling van de plaatselijke afdelingen
van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond z.j.
84.Circulaire van de kunstcommissie van het RK Werkliedenverbond in Nederland aan
de besturen van de afdelingen houdende informatie over optredens van het
gezelschap van Frits Bouwmeester 1929
85.Lijsten houdende de ledentallen van de afdelingen van de Diocesane Bond "De
Jonge Werkman" per 30 september en 31 december 1934 1934, 1935
86.Nummer van #Herstel, Algemeen Katholiek Weekblad#, 21e jrg. 26 april, houdende
een artikel over een propagandaactie te Tilburg 1940
87.Verhandeling van (onbekend) over de godsdienstige en zedelijke vorming binnen
de bond z.j.
88.Notitie van (onbekend) over individuele vorming, sociale opvoeding en
verchristelijking der arbeidsomgeving z.j.
89.Notitie van (onbekend) over de godsdienstige houding van de RK Arbeidersjeugd
z.j.
90.Verhandeling van (onbekend) over het systeem van werken binnen de bond 1932
91.Notitie van (onbekend) over de opvoeding van arbeidende jeugd z.j.
92.Lesmateriaal van (onbekend) [voor technieklessen] z.j.
93.Gebed getiteld "Opdracht van den Jongen Werkman aan de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch" 1932
94.Circulaire van kapelaan F. van Bakel en Theo van Steen, hoofdleider, houdende een
inleiding op "de culturele week van de jonge werkman". Met programma z.j.
95.Circulaire van het nationale verbondsbestuur getiteld "Inleiding het J.W.-congres"
vanwege een nationaal J.W.-congres in Nijmegen [1936]
96.Notitie van het verbond houdende een lijst met punten ter voorbereiding van het
congres. Met bijlage 1936
97.Notitie van [onbekend] houdende een "ontwerp voor samenwerking tussen de
katholieke arbeidersbeweging en de katholieke sportbeweging" z.j.
98.Notitie van [onbekend] getiteld "Het buitenleven in de Jonge Werkman" z.j.
99.Notitie van het Diocesaan Hoofdkwartier getiteld "De Voortrekkers en de JeugdStandsorganisaties" 1935
100.Nummer 7, 2e jaargang van #De Jonge Vogels#, blad van de RK Jeugdvereeniging
voor Schoolgaande Meisjes in de Sint Bonifaciusparochie 1932
101.Tekst van een toespraak over jonge arbeiders van [onbekend] uitgesproken op "de
Directeurendag" z.j.
102.Notitie van [onbekend] getiteld "De jongeren en de politiek" [1931]
103.Notitie getiteld "Wij dienen de J.W." over doelstelling en organisatie van de bond
z.j.
104.Statuten van de RK Jongelingenvereeniging "Voor God, Kerk en Vaderland" te
Valkenswaard z.j.
105.Maandberichten van documentatiebureau bestemd voor redacteuren van vakbladen
en periodieken van aangesloten bonden 1934
106.Bulletin No.5 van het SDA (Secretariatus de Atheismo) 1938
107.#Werkmap-Voorvorming Groen Front (April 1938)#. Bundel houdende het
beginselprogramma van de Jonge Werkman, lesmateriaal voor vormingscursussen,
gedichten, verhalen, liederen en lijsten met voor katholieke arbeiders geschikte
roman- en toneelliteratuur. Een uitgave van het Nationaal Verbond De Jonge
Werkman te Utrecht 1938
108.Documenten houdende bepalingen betreffende "de inrichting van de Jonge
Werkman te Eindhoven" 1932, z.j.
109.Lijst houdende bepalingen opgesteld door A.F. Diepen, bisschop van 'sHertogenbosch, betreffende de katholieke actie voor de mannelijke jeugd in het
bisdom 1936
110.Notitie getiteld "Situation de la J.O.C. (jeunesse ouvrière chrétienne) de Colombie"
z.j.
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100 ans", zoals verschenen in #Annales de la Societé Scientifique de Bruxelles#
1935
111.Fragmenten uit het artikel "La condition des classes laborieuses en Belgique il y a
112.Uittreksel van het artikel "Travail des femmes. Attitude des Syndicats Socialistes de
Belgique", zoals verschenen in #Informations Sociales# 1936
113.Financiële staat houdende een specificatie van de sociale uitgaven in België z.j.
114.Verslag van de internationale bijeenkomst van aalmoezeniers gehouden in Genève
op 8 september 1936 1936
115.Overzicht houdende "gegevens omtrent de Nederlandse katholieke
arbeidersbeweging". Met bijlage 1937
116.Artikel "Economisch overzicht" van [onbekend] over de economische toestand in
de wereld 1939
117."Rapport van een commissie uit drie werkgevers- en drie werknemers-vakcentralen,
tot het instellen van een onderzoek naar de practische mogelijkheden, welke titel II
van de Nijverheidsonderwijswet voor het bedrijfsleven biedt". Met bijlagen 1939
118.Artikel "Onze Arbeidersbeweging" van Theo van Steen z.j.
119.Tekst van een "inleiding, te houden door een J.W.-er zelf op een gezins- of
ouderenavond" getiteld "Wat doet de J.W. voor het gezin" z.j.
120."RAPPORT i.z. het CURSUSHUIS 'GERRA' met plannen tot verdere exploitatie en
verbouwing" van [onbekend] z.j.
121.#Culturele Werkloozenzorg 1934. Jaarverslag van het Nijmeegs Comité voor
Werkloozen# [1935]
122.Circulaires van het verbondsbestuur van het RK Werkliedenverbond in Nederland
en het bestuur van de Centrale Reiskas aan de besturen van de plaatselijke
afdelingen over de Massa-Romereis 1941. z.j., 1940
123.Blanco diploma voor het volgen van een opleiding in een school van "de jonge
werkman" z.j.
124.Affiche van RK Jeugdwerkloozendienst van het RK Werkliedenverbond met als
tekst "hoofd op! komt naar de kampen" z.j.
125.Affiche van de Internationale arbeidsconferentie met als tekst "tekent ons
petitionnement. jeugd in nood vraagt werk en brood" z.j.
126.Affiche van het RK Werkliedenverbond in Nederland met als tekst "mannen hou je
taai. Rerum Novarum. Quadragesima Anno." z.j.
127-131.Stukken betreffende de actie Naar de Nieuwe Gemeenschap 1938-1940, z.j.
Bevat 5 stukken
127.Circulaires van het verbondsbestuur van het RK Werkliedenverbond in Nederland
aan de besturen van de afdelingen betreffende een propaganda-actie ten behoeve
van de actie. 1938-1940
128.Pamflet van het comité voor de actie "Naar de Nieuwe Gemeenschap" houdende
een "manifest aan het volk van Nederland". 1940. 1 stuk
129.Affiche van Jos van Woerkom voor de actie met als tekst "...van koninklijke
afkomst! Ook gij leeft als koningskinderen te zamen in de nieuwe gemeenschap".
z.j. 1 stuk
130.#Naar de Nieuwe Gemeenschap#, orgaan van de actie. 1939. 1 stuk
131.#Lijst van sprekers voor de actie Naar de Nieuwe Gemeenschap#. z.j. 1 stuk
132.Nummer van #Ons Leidersblad#, maandblad voor de plaatselijke leiders der
Katholieke Arbeiders-Jeugd 1935
133.#Verslag over het jaar 1938# van N.V. De Centrale Volksbank, Spaarbank der R.K.
Arbeidersbeweging in Nederland 1939
134.#Verslag over het achtste boekjaar 1939# van De Nederlandsche Arbeidersbank
N.V. 1940
135.Brieven aan P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, van diverse
personen over diverse bondszaken 1935-1936
136.Circulaire van De Centrale Commissie voor de Vrouwenorganisatie in het R.K.
Werkliedenverbond aan de besturen van de plaatselijke R.K.
Werkliedenvereenigingen en Volksbonden houdende een oproep tot het oprichten
van een vrouwenorganisatie in hun plaats. Met als bijlage het Reglement voor de
Vrouwenorganisatie 1928
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137.Circulaire van P.J.M.H. Mommersteeg, kringadviseur, aan de adviseurs en
bestuursleden van der RK Werkliedenvereenigingen in de kring Nijmegen houdende
een lijst van sprekers en hun onderwerpen voor "het ontwikkelingswerk" 1930
138.Vier pagina's van een collectief arbeidscontract tussen de N.V. Nijm.
Parapluiefabriek en de Ned. R.K. Fabrieksarbeiders(sters) Bond "St. Willibrordus"
1930
139.Notulen van de Centrale Raad van het Bossche Diocesane Werkliedenverbond van
8 mei 1932
140.Brief van Ant. Timmers, S.J. aan onbekend over het samenvoegen van "jeugdwerk
Congregatie en Kruisvaart". Met bijlage 1939, z.j.
141.Correspondentie tussen P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond
en rector van de St. Annastichting, en Jos Veldman, hoofdbestuurder van de RK
Werklieden Vereeniging, betreffende de oprichting van een Federatie van Diocesane
Bonden van de Jonge Werkman. Met bijlagen 1930
142.Correspondentie tussen P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond
en rector van St. Annastichting, en J.Th. van Galen van het Centraal Verband der St.
Josephs-Gezellen-Vereeniging in Nederland over de inhoud van een lezing en een
speech van laatstgenoemde uitgesproken tijdens de viering van een feest van
K.G.V.[Katholieke Gezellen Vereeniging] in Nijmegen 1930
143.Brieven van J. de Kroon, pastoor van de Sint Pietersparochie te 's-Hertogenbosch,
aan P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, en van P.J.M.H.
Mommersteeg aan M. Rath, de deken van Helmond, over het plaatselijke dan wel
parochiële karakter van de benoeming van kapelaan van Hellenberg Hubar tot
directeur van de Jonge Werkman in Helmond 1930
144.Brief van J. Hendriks, secretaris van de bond, aan P.J.M.H. Mommersteeg,
voorzitter-directeur van de bond, over de oprichting van afdelingen van de bond in
Budel en Zeelst. Met bijlagen 1930
145.Brief van P.J.M.H. Mommersteeg, rector van de St. Annastichting, aan het Bestuur
der RK Werklieden Vereeniging te Valkenswaard over de oprichting van een
afdeling van de Diocesane Bond De Jonge Werkman in 's-Hertogenbosch. Met
bijlagen 1930
146.Brief van P.J.M.H. Mommersteeg, rector van de St. Annastichting, aan H. Goette,
kapelaan te Helmond, over de oprichting van een afdeling van de Diocesane Bond
De Jonge Werkman in Helmond. Met bijlagen 1930
147.Correspondentie tussen J. Hendriks, secretaris van de bond, en J.F.M.H. Eijssen,
aalmoezenier bij #De jonge Werkman#, over de kosten van een collectief
abonnement voor leden van de bond. Met bestelbrief 1930
148.Brief van J. Hendriks, secretaris van de bond, aan P.J.M.H. Mommersteeg,
voorzitter-directeur van de bond, over diverse zaken betreffende de oprichting van
de bond 1930
149.Circulaire van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan de
Besturen der Afdelingen van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond houdende
een oproep tot het oprichten van nieuwe afdelingen van de bond. Met bijlage 1930
150.Circulaire van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan de
afdelingsbesturen houdende een oproep tot deelname aan studiedagen van de
bond 1930
151.Circulaire van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan de
afdelingsbesturen houdende een oproep tot het doen van vormingwerk en een lijst
met daarbij mogelijk te behandelen onderwerpen 1930
152.Brief van [A.] van Dijk aan [P.J.M.H. Mommersteeg] over de oprichting van
zelfstandige, parochiële afdelingen van de bond en de benoeming van kapelaan de
Klijn tot directeur van een afdeling van de bond in Gestel 1930
153.Brief van P.J.M.H. Mommersteeg, voorzitter-directeur van de bond, aan Mgr. A.F.
van Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, met het verzoek om bij de organisatie
van de katholieke werkende jeugd de voorkeur te geven aan organisatie binnen de
Bossche Diocesane Bond De Jonge Werkman boven die binnen een K.J.V. voor
mannen [1930]
154.Verslag van een vergadering van kringadviseurs [van de diocesane
jeugdcommissie] op 19 november te Tilburg [1929]
155.Verslag van een vergadering van kringadviseurs [van de diocesane
jeugdcommissie] op 26 januari te 's-Hertogenbosch 1930
Pagina 8/12

Archivalia Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch
156.Verslag van rector P.J.M.H. Mommersteeg van "besprekingen omtrent enkele
punten betreffende den Diocesanen Bond D.J.W. [De Jonge Werkman]" z.j.
157-160.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Diocesane Jeugdcommissie
in het bisdom 's-Hertogenbosch. Met bijlagen 1931-1933
Bevat 4 stukken
157.Verslag van 6 juli, 1931. 1 stuk
158.Agenda voor en verslag van 23 december, 1931
159.Agenda's en bijlagen voor 13 april, 1932
160.Verslag van 11 april, 1933. 1 stuk
161.Uitnodiging van de voorzitter, B.H. de Groot, en de secretaris, G.J. Suetens, van de
Interdiocesane Jeugdcommissie aan [onbekend] tot het bijwonen van een
bespreking over blijvende samenwerking tussen de RK Jeugdbonden teneinde te
komen tot het stichten van een federatie van Katholiek Jong Nederland. Met
concept van doelstellingen en organisatiestructuur 1930, z.j.
162."Rapport van de commissie ter bestudering van de centralisatie van de R.K.
Jeugdorganisaties" z.j.
163."Huishoudelijk Reglement van de Diocesane Jeugdraad in het Bisdom 'sHertogenbosch" z.j.
164.Brief van [P.J.M.H. Mommersteeg] aan G. Suetens, secretaris der Diocesane
Jeugdcommissie, over de wijze waarop meer eenheid in de RK Jeugdorganisatie
bereikt kan worden 1932
165.Plan voor de diocesane organisatie van de K.J.V.(Katholieke Jeugdvereeniging) z.j.
166-169.Stukken betreffende de organisatie van de K.J.V.(Katholieke Jeugdvereeniging) en
E.K.(Eucharistische Kruistocht) in het bisdom 's-Hertogenbosch 1929
Bevat 4 stukken
166."Algemeene regelen voor de vorming en werkzaamheid der jeugdleidsters in K.J.V.
en E.K. in het bisdom 's-Hertogenbosch" gegeven door A.F. Diepen, Bisschop van
's-Hertogenbosch. Met bijlagen
167.Lijst met regels voor de "Samenwerking met Breda". 1 stuk
168."Grondslag der K.J.V. voor meisjes" gegeven door A.F. Diepen, Bisschop van 'sHertogenbosch. Met verklaring hiervan
169.Ontwerpstatuten van de Katholieke Jeugdvereeniging voor Meisjes
170.Correspondentie tussen het Nijmeegsch Katholiek Comité voor Werkloozen en
verschillende instanties betreffende het geven van huishoudcursussen voor
vrouwen van werklozen. Met bijlagen 1935
171.Lijst houdende de plaatsen met een afdeling van [onbekend] en de namen van de
directeur-voorzitters van die afdelingen z.j.
172.Blanco vragenlijst van de bond gericht aan de afdelingen ten behoeve van de
financiële controle daarvan 193[?]
173."Concept-plan voor de regeling van de organisatie der jonge arbeiders in 'sHertogenbosch" z.j.
174.Overzicht van de werkzaamheden in het eerste halfjaar van de bond [1930]
175.Bepalingen van het jeugdwerk St. Ignatius z.j.
176.Ontwerp Huishoudelijk Reglement voor [een Stichting van Diocesane Commissies]
z.j.
177.Concept-Statuten van een kerngroep bestaande uit aspirant-leden van de RK
Staatspartij van afdeling L in de rijkskieskring Amsterdam z.j.
178."Bemerkingen over den toestand van het verbond", rapport over de ontwikkeling
van de diocesane bonden van de Jonge Werkman 1932
179.Reglement betreffende de organisatie van de gewesten van de bond. Met bijlage
z.j.
180.Concept gewestelijk reglement. Met bijlage z.j.
181.Reglement betreffende de gewestelijke indeling van de bond z.j.
182.Brief van A. van Dijk, aalmoezenier te Eindhoven, aan de "voorzitter" houdende een
reactie op het besprokene in de vergadering van kringadviseurs betreffende de
organisatie van de afdelingen 1931
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183.Concept voor een omschrijving van de functie van plaatselijk directeur binnen de
bond 1931
184.De statuten van de Belgische verenigingen voor jonge katholieke arbeiders, de
K.A.J. en J.O.C. z.j.
185.Lijst houdende de gewesten van [onbekend] en de daaronder ressorterende
dekenaten 1933
186.Lijst van gebeden voor een noveen ter voorbereiding en welslagen van een
bedevaart van de bond naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Met bijlage 1932
187.Gebed "Opdracht van den Jongen Werkman aan de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch", imprimatur F.N.J. Hendrikx, vicaris-generaal 1932
188."Rapport inzake zedenontaarding" van [onbekend] z.j.
189.Verhandeling "Sobrietasjeugdwerk en de Jonge Werkman" van [onbekend] z.j.
190.Ontwerpreglement voor de "Indeeling van de 'Jonge Werkman' in plaatsen met
meerdere parochies" z.j.
191."Ontwerp gewestelijke indeeling en reglementeering van den diocesanen bond 'De
Jonge Werkman' in het bisdom 's Hertogenbosch" z.j.
192."Plan van reorganisatie in den Diocesanen Bond 'De Jonge Werkman'" z.j.
193.Reglement van de bond onder de titel "Methodiek voor de Jonge Werkman" z.j.
194.Programma van de bond z.j.
195.Begroting voor 1935 van de Centrale Werkplaats voor Jeugdige Werkloozen van het
Uitvoerend Comité voor Cultureele Werkloozenzorg Nijmegen. Met bijlage [1935]
196.Lijsten houdende ontvangen subsidies en donaties en uitgaven voor gesubsidiëerd
en niet-gesubsidiëerd werk van het RK Comité voor Werkloozen te Nijmegen. Met
bijlagen 1935
197.Begroting voor 1935 van het Uitvoerend Comité van het RK Werkloozencomité
Nijmegen. Met toelichting [1935]
198.Begroting voor 1935 van het RK Comité voor Ontwikkeling van Werkloozen. Met
bijlagen 1935
199.Ontwerpoprichtingsakte van de Stichting "Huishoudonderwijs voor meisjes en
vrouwen uit de arbeidersstand" z.j.
200.Agenda van de Zomerverbondsvergadering van het RK Werkliedenverbond in
Nederland 1939
201.Brochure #Stands- en vakorganisatie en [de] Nieuwe Gemeenschap# van
[onbekend] z.j.
202.Ontwerp voor een afdelingsrapport z.j.
203.Protocol voor de installatie van groepsleiders. Met schriftelijke leidersbelofte 1932
204.Lijst houdende een overzicht van de vakbonden in de dorpen van de kring Tilburg
van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond z.j.
205.Brief van de Nederlandse bisschoppen aan I.H. van de Berg, de voorzitter van het
RK Verbond De Jonge Werkman in Nederland, houdende een blijk van waardering
bij de viering van het eerste lustrum middels een congres in Nijmegen 1936
206.Verslag van besprekingen van het bestuur van het RK Werkliedenverbond op 24
september in Utrecht 1931
207.Brief van P.J.M.H. Mommersteeg aan Jan [onbekend] over het noodzakelijke
verschil tussen de uniformen van leden van de Jonge Wacht en de Jonge Werkman
1935
208.Brieven, waaronder een ingezonden brief uit #De Gelderlander#, van Th. van Steen,
hoofdleider van de Jonge Werkman, aan verschillende personen en instellingen
betreffende godsdienstige vorming en ontspanning voor katholieke, jonge
werklozen werkzaam op de Centrale Werkplaats in Nijmegen. Met bijlagen 1935
209.Brieven van Th. van Steen, hoofdleider van de Jonge Werkman, aan P. Coppes over
de opname van Nijmeegse jongens in werkkamp Gerra 1935
210.Brieven aan en doorslagen van brieven van P.J.M.H. Mommersteeg, secretaris van
het Nijmeegsch Katholiek Comité voor Werkloozen, over
werkverschaffingsprojecten en cursussen. Met bijlage 1935
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211.Correspondentie tussen P.J.M.H. Mommersteeg en het Gemeentelijk Bureau voor
Steunverleening over een onkostenvergoeding aan een medewerker van het
Nijmeegsch Katholiek Comité voor Werkloozen 1935
212.Verslag van een vergadering van het dagelijks bestuur van het Nijmeegsch
Katholiek Comité voor Werkloozen over de plannen van het Centraal Comité tot
centralisatie van de cursussen voor werklozen. Met bijlagen 1935
213.Maandverslagen van het Nijmeegsch Katholiek Comité voor Werkloozen over de
maanden januari, augustus, september ennovember 1935
214.Correspondentie tussen het Nijmeegsch Katholiek Comité van Werkloozen en de
gemeente Nijmegen over het gebruik van een nieuw model van de lijst voor de
maandelijkse rapportage 1935
215.Notulen van het Algemeen Comité voor Culturele Werkloozenzorg van 13 maart
1935
216.Brief van het Nijmeegsch Katholiek Comité voor Werkloozen aan het bestuur van
het Algemeen Comité voor Cultureele Werkloozenzorg houdende het verzoek
jeugdige werklozen die deelnemen aan het werk in de Centrale Werkplaats
woensdagmiddag verlof te geven teneinde vormingscursussen van het katholiek
comité te kunnen volgen. Met bijlage 1935
217.Uitnodiging voor en het verslag van de oprichtingsvergadering van de bond op 9
maart 1930
218.Overzicht van inkomsten en uitgaven van de bond over het boekjaar 1930 en de
begroting voor 1931 [1931]
219.Agenda voor de vergadering van 8 juli en het verslag van de vergadering van 15
april van de Diocesane Jeugdraad 1936
220.Losse pagina's uit niet te achterhalen stukken. Uit een verslag van een vergadering,
een verhandeling over Duitse katholieke vakverenigingen en een inventarislijst van
een bibliotheek z.j.
221.Nummer 491 van #Sintjansklokken# houdende een artikel over de bond van
P.J.M.H. Mommersteeg, rector van de bond [1932]
222.Jaarverslag over 1930 van de Bredasche Diocesane Werkliedenbond [1931]
223.Brochure van de Katholieke Jeugdluchtvaartorganisatie in Nederland houdende het
reglement, de richtlijnen voor het oprichten van plaatselijke clubs en de
administratieve gegevens van deze organisatie z.j.
224.Folder van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) afdeling Nijmegen gewijd aan de
herdenkingsbijeenkomsten vanwege het 10-jarig bestaan van de afdeling 1930
225.Folder houdende de uitgaven van maart 1940 van L.C.G. Malmberg-Teulings'
Uitgevers-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verschenen als bijlage bij #DUX#
1940
226.Strooibiljet van de Sobriëtas-Loterij houdende een oproep tot deelname hieraan
1940
227.Circulaire van het RK Werkliedenverbond in Nederland aan de besturen van de
aangesloten bonden en de leden van de districtscommissies houdende een
afschrift van de beschikking van de Opperbevelhebber over verlenging van een
regeling betreffende de Kostwinnersvergoeding 1940
228.Lijst houdende de ledentallen van de centrale arbeidersorganisaties in Nederland
van 1928 tot 1938 z.j.
229.Brochure #hoofdarbeiders! ÉÉN VAN HOOFD en ÉÉN VAN ZIN!#, uitgegeven door
de Ned. RK Bond van Werkmeesters en ander toezichthoudend personeel St.
Joannes de Dooper, een afdeling van het RK Werkliedenverbond [1940]
230.Folder "Onze opmars begint" van het RK Werkliedenverbond houdende een oproep
om lid te worden van het verbond 1940
231.Nummer van 5 april 21e Jrg.van #Herstel Algemeen Katholiek Weekblad# 1940
232.Affiche met de tekst "HET R.K. WERKLIEDENVERBOND ROEPT!" [1940]
233.Krantenknipsels uit #De Tijd# houdende artikelen over de vorming en opvoeding
van de katholieke werkende jeugd 1930
234.Krantenknipsels uit #De Gelderlander# en #De Zuid-Limburger# houdende artikelen
over de jeugdwerkloosheid 1935
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Aengenent, bisschop van Haarlem, over de organisatie van leerplichtvrije,
katholieke meisjes. Met bijlage 1930
235.Krantenknipsel uit #De Tijd# van [onbekend] houdende een schrijven van J.D.J.
236.Krantenknipsel uit #De Gelderlander# van 19 september houdende een schrijven
van J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht, houdende diens voorschriften voor
de organisatie van de katholieke, mannelijke jeugd in het aartsbisdom 1932
237.Krantenknipsel uit #De Gelderlander# van februari 1929 houdende een artikel van A.
Schelstraete s.s.s. over de vorming en organisatie van "fabrieksmeisjes" 1929
238.Twee krantenknipsels uit [onbekend] houdende een artikel over Koos Vorrink en
een artikel over de internationale expositie van de socialistische pers z.j.
239.Concept voor een beginsel- en werkprogramma voor de arbeidersjeugdorganisatie
#De Jonge Werkman" [1931]
240.Brief van rector P.J.M.H. Mommersteeg aan [onbekend] over de rol van de priester
in de bond z.j.
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