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Archief Geert Groote Genootschap

Ten Geleide

Geert Groote Genootschap (1921-1969)
Het Geert Groote Genootschap is in 1921 opgericht door mgr. Alphons Ariëns en W.G.J. van Koeverden. Doel van het
Genootschap was het uitgeven en verspreiden van katholieke lectuur. Secretaris W.G.J. van Koeverden (ook actief in de 
Apologetische Vereniging Petrus Canisius) was de stuwende kracht. Van 1921 tot 1924 verscheen G.G.G., maandblad
voor de leden van de propagandaclubs. Daarna werden samen met de Apologetische Vereniging Petrus Canisius
achtereenvolgens uitgegeven: Romen's aankondiger en Mededeelingen voor de leden van de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius en van het Geert Groote Genootschap. Later is het Genootschap opgegaan in de St.
Willibrordvereniging.
[Zie ook de KDC-archieven van A.M.A.J. Ariëns en de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor
Oecumene

In 1981 richtte pater Emile Gemmeke O. Carm. te Deventer het Centrum voor Moderne Devotie op en in 1984 daarbinnen
een (vernieuwd) Geert Groote Genootschap. Zie het KDC-archief van E.H.P. Gemmeke
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 1.Stukken betreffende de oprichting, geschiedenis en het 25-jarig bestaan van het

Geert Groote Genootschap (GGG).  1921-1947
  
 2.Verslagboek.  1921-1931
  
 3.Stukken betreffende de brochure "De Vrijmetselarij" door J. Dominicus te Alkmaar,

uitgave van het GGG nr. 711, 1e druk (1959).  1955-1964
  
 4.Stukken betreffende de brochure "Naast het kruis stond Jezus' moeder" door dr. J.

de Vreese SJ, uitgave van het GGG nr. 714.  1960
  
 5.Stukken betreffende de brochure "Leeft blij in de hoop" door pater Fabianus

OFMCap. te Tilburg, uitgave van het GGG nr. 715.  1960
  
 6.Stukken betreffende de brochure "Is de ziel onsterfelijk?" door dr. A. Hulsebosch te

Nijmegen, uitgave van het GGG nr. 716.  1960
  
 7.Stukken betreffende de brochure "Leonard Cheshire zoekt antwoord op een

kroegvraag" door dr. L. Knuvelder te Amsterdam, uitgave van het GGG nr. 717.
  1960

  
 8.Stukken betreffende de brochure "Vragen in verband met geloof en evolutie" door

dr. M. Bruna te Vaals, uitgave van het GGG nr. 718.  1960
  
 9.Stukken betreffende de brochure "Romano Guardini" door H. Wagemans te

Nijmegen, uitgave van het GGG nr. 720 (1960).  1960-1961
  
 10.Stukken betreffende de brochure "Gabriel Marcel" door prof. H. Robbers SJ te

Nijmegen, uitgave van het GGG nr. 721 (1961).  1961-1964
  
 11.Stukken betreffende de brochure "Toen de 50 dagen vervuld werden" door dr. J. de

Vreese SJ, uitgave van het GGG nr. 722 (1961).  1961-1962
  
 12.Stukken betreffende de brochure "Parapsychologie, oud en nieuw bijgeloof en

moderne wetenschap" door B. Visser te Weeze, uitgave van het GGG nr. 723 (1961).
  1961-1962

  
 13.Stukken betreffende de brochure "Communiteit van Taizé" door dr. J. Lescrauwaet

MSC te Stein (Limburg), uitgave van het GGG nr. 725 (1961).  1961-1963
  
 14.Stukken betreffende de brochure "De wereldraad van kerken van A'dam tot New

Delhi" door E. van Montfoort AA, uitgave van het GGG nr. 726 (1961).  1961-1962
  
 15.Stukken betreffende de brochure "Newman en de oecumene" door dr. Zeno

OFMCap., uitgave van het GGG nr. 727 (1961).  1961-1962
  
 16.Stukken betreffende de brochure "In Sanguine Agni" door dr. J. de Vreese SJ te

Haren, uitgave van het GGG nr. 728 (1962).  1962-1963
  
 17.Stukken betreffende de brochure "Een leek zoekt Maria" door L. Knuvelder te

Amsterdam, uitgave van het GGG nr. 731 (1962).  1962-1963
  
 18.Stukken betreffende de brochure "Kerk en godsdienst in de Sovjet-Unie" door dr. A.

van de Wal AA, uitgave van het GGG nr. 732 (1963).  1962-1963
  
 19.Stukken betreffende de brochure "Mens-wording en wording van de mens" door dr.

A. Fiolet, uitgave van het GGG nr. 733 (1963).  1963-1965
  
 20.Stukken betreffende de brochure "Er is een lam dat bloedt" door dr. J. de Vreese

SJ, uitgave van het GGG nr. 734 (1963).  1962-1964
  
 21.Stukken betreffende de brochure "God achter prikkeldraad" door H. French

(pseudoniem van L. van de Berk), uitgave van het GGG nr. 735 (1964).  1963-1964
  
 22.Stukken betreffende de brochure "De kelk van mijn bloed" door dr. J. de Vreese SJ,

uitgave van het GGG nr. 736 (1964).  1964-1965
  
 23.Stukken betreffende de brochure "De verhouding van schrift en overlevering" door

B. Willems OP, uitgave van het GGG nr. 737.  1964
  
 24.Stukken betreffende de brochure "Pacem in Terris" door drs. C.A. Smal, uitgave van

het GGG nr. 738 (1964).  1964-1965
  
 25.Stukken betreffende de brochure "Mater et magistra" door drs. C.A. Smal, uitgave

van het GGG nr. 739.  1965
  
 26.Stukken betreffende de brochure "Mijn bloed van het nieuwe verbond" door dr. J.

de Vreese SJ, uitgave van het GGG nr. 740.  1965
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 27.Stukken betreffende de brochure "Kosmos, verbond en verwachting" door dr. H.
van Waesberghe SJ, uitgave van het GGG nr. 741.  1965

  
 28.Stukken betreffende de brochure "Uit Christus liefde in de wereld, het leven in een

seculier instituut" door T. Rooswinkel, uitgave van het GGG nr. 742 (1965).
  1965-1966

  
 29.Stukken betreffende de brochure "De godsdienstige vorming in het verleden" door

J. Sicking, uitgave van het GGG nr. 743 (1966).  1965-1966
  
 30.Stukken betreffende de brochure "De christen in de wereld" door prof. Kreling OP,

uitgave van het GGG nr. 744.  1966
  
 31.Stukken betreffende de brochure "Een karakteristieke trek in het beeld van paus

Johannes XXIII" door dr. J. de Vreese SJ, uitgave van het GGG nr. 745.  1966
  
 32.Catalogi.  1940, 1941, 1965-1966
  
 33.Aantekeningen betreffende aanwijzingen bij het uitbrengen van een brochure.  -
  
 34.Ingekomen en kopieën uitgegane brieven.  1951-1967
  
 35.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven.  1963-1966
  
 36.Huurovereenkomst tussen T. van Rossum te Utrecht en het GGG te Utrecht.  1933
  
 37.Brand-polis van het bestuur.  1933
  
 38.Kasboek.  1961-1966
  
 39.Tabellarisch kasboek.  1959-1966
  
 40.Notulen van de bestuursvergaderingen.  1921-1932
  
 41.Kasboek.  1948-1951
  
 42.Catalogus.  1933
  
 43.Verslagboek. Met brief van mgr. Jansen te Utrecht aan het bestuur.  1921-1931
  
 44.Brochure "Een karakteristieke trek in het beeld van paus Johannes XXIII" door dr. J.

de Vreese SJ, uitgave van het GGG nr. 745.  1966
  
 45.Nota, een korte geschiedbeschrijving van C. Roeleveld.  -
  
 46.Circulaires aan leden.  -
  
 47.In memoriam "Ariëns de Prediker" van W. V. Koeverden, secretaris GGG, b.g.v.

overlijden van A. Ariëns.  1928
  
 48.Toespraak "Ariëns als pastoor" door W. v. Koeverden, secretaris, gehouden bij de

onthulling van het grafmonument voor Ariëns in Maarssen.  1953
  
 49.Rede "A. Ariëns, apostel en pionier" door L.J. Rogier, uitgesproken in de

parochiekerk te Maarssen t.g.v. de onthulling van het grafmonument voor Ariëns,
uitgave van het GGG nr. 683.  1953

  
 50."G.G.G." door A. Ariëns, uitgave van het bestuur.  1921
  
 51.Boek houdende gegevens omtrent de papier-voorraad.  1939-1963
  
 52.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven.  1952-1966
  
 53.Transcripties van de correspondentie tussen W. v. Koeverden, secretaris, en A.

Ariëns.  1919-1921
  
 54.Overzichten van ontvangsten en uitgaven.  1965-1969
  
 55.Krantenknipsel betreffende de heropening van het Verzendhuis van het GGG na de

Tweede Wereldoorlog.  1946
  
 56.Brochures van het Verzendhuis te 's-Hertogenbosch.  [1925-1930]
  
 57-59.Kasboeken.  1921-1925

Bevat 3 stukken
  
  57.1921-1922.  1921-1922
  
  58.1922-1924.  1922-1924
  
  59.1924-1925.  1924-1925
  
 60.Doopdiploma en -aankondigingen.  z.j.
  
 61.Circulaire van het bestuur van de Sint Willibrord Vereniging aan de abonnees van

de uitgaven van het GGG.  1973
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 62.Brief van aartsbisschop J.H.G. Jansen aan het bestuur over het verslag van 10 jaar

arbeid van het genootschap.  1931
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