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Archivalia T. Duffhues

Ten Geleide

T. Duffhues (1953-…) = Antonius Theodorus Maria Duffhues
Samen met A.J.A. Felling en Jan Roes schreef Ton Duffhues Bewegende patronen dat in 1985 verscheen als publicatie
van het Katholiek Documentatie Centrum nr. 12. Het archief bevat het materiaal met betrekking tot dit sociologisch
onderzoek dat handelt over katholieke organisaties in verschillende sectoren van de maatschappij, de verbindingen
daartussen en de overkoepelende structuren.
Ton Duffhues heeft voor diverse boerenorganisaties gewerkt en is in 2018 Coördinator Landbouw & Samenleving van
ZLTO, een vereniging van 14.500 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
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Archivalia T. Duffhues

  
 1-8.Reactieformulieren met bijlagen voor het onderzoek naar nationale katholieke

organisaties ten behoeve van het project "Verzuiling en Ontzuiling". Geordend op
onderwerp  1980, 1985, z.j.
Bevat 8 stukken

  
  1.Vak- en standsorganisaties  
  
  2.Welzijn en charitas  
  
  3.Gezondheidszorg  
  
  4.Onderwijs  
  
  5.Jeugd  
  
  6.Cultuur  
  
  7.Overige  
  
  8.Lijsten houdende onderverdeling organisaties naar sectoren  
  
 9-14.Inventarisatieformulieren en aantekeningen over het onderzoek naar katholieke

organisaties op lokaal niveau. Geordend op bisdom  1980-1982
Bevat 6 stukken

  
  9.Breda  
  
  10.Haarlem  
  
  11.Roermond  
  
  12.Utrecht (en Groningen)  
  
  13.'s-Hertogenbosch  
  
  14.Onderzoeksverslagen met notities.  
  
 15.Verhandelingen van diverse personen en aantekeningen bestemd voor boek over

de katholieke arbeidersbeweging  1984, z.j.
  
 16-17.Reactieformulieren met bijlagen voor het onderzoek naar nationale katholieke

organisaties ten behoeve van het project "Verzuiling en Ontzuiling". Geordend op
onderwerp  1980, 1985, z.j.
Bevat 2 stukken

  
  16.Politiek  
  
  17.Inventarisatiekaarten  
  
 18-23.Overzichten van katholieke organisaties en instellingen per gemeente. Geordend op

bisdom  z.j.
Bevat 6 stukken

  
  18.Breda  
  
  19.Roermond  
  
  20.Haarlem  
  
  21.Rotterdam  
  
  22.'s-Hertogenbosch  
  
  23.Utrecht (en Groningen)  
  
 24.Aantekeningen en notities over het onderzoek naar het katholiek organisatieleven

in Arnhem vanaf 1870  z.j.
  
 25.Aanvraagformulieren subsidie ZWO, verslagen, correspondentie en notities over

het onderzoek naar de ontwikkeling van katholieke organisaties op lokaal niveau
  1981-1987

  
 26.Correspondentie en aantekeningen over het onderzoek naar het katholiek

organisatieleven in Deventer vanaf 1870  1981
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