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Archief P.J.M. van Gils

Ten Geleide

P.J.M. van Gils (1869-1956)
Petrus Josephus Maria van Gils was priester van het Bisdom Roermond. Hij studeerde klassieke letteren aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde er in 1902 op het proefschrift Quaestiones Euhemereae. Hij werd leraar
klassieke talen aan het groot-seminarie te Rolduc, Hij zette zich in voor de omzetting van alle openbare scholen in
Limburg in bijzondere en haalde in 1913 de RK Leergangen van Amsterdam naar Noord-Brabant. Hij was bestuurslid van
de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek, lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor
Middelbaar Onderwijs, voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad, bestuurslid van de Katholieke Economische
Hogeschool Tilburg.
Voor een uitgebreidere biografie zie hieronder bij
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Archief P.J.M. van Gils

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 38 stukken
  
 1.Agenda's voor vergaderingen van het curatorium der RK Leergangen. Met bijlagen

  1913-1953
  
 2.Notulen van vergaderingen van het curatorium der RK Leergangen  1919-1953
  
 3.Ingekomen stukken van B.J.M. van Spaendonck, secretaris van het curatorium der

RK Leergangen  1919-1953
  
 4.Ingekomen brieven van Baron van Wijnbergen, president van het curatorium der RK

Leergangen  1909-1950
  
 5.Ingekomen brieven van C.H. Ruys de Beerenbrouck, lid van het curatorium der RK

Leergangen  1914-1933
  
 6.Ingekomen brieven van de heer Vonck de Both, lid van het curatorium der RK

Leergangen  1920
  
 7-16.Verslagen der RK Leergangen  1921-1930

Bevat 10 stukken
  
  7.1920  
  
  8.1921  
  
  9.1922  
  
  10.1923  
  
  11.1924  
  
  12.1925  
  
  13.1926  
  
  14.1927  
  
  15.1928  
  
  16.1929  
  
 17.Staat houdende gegevens over de RK Leergangen  1929
  
 18.Ingekomen brieven van H.W.E. Moller, rector van het curatorium der RK Leergangen

  1915-1920
  
 19.Ingekomen brieven van T. Goossens, rector van het curatorium der RK Leergangen

  1920-1947
  
 20.vervallen  
  
 21.vervallen  
  
 22.vervallen  
  
 23.vervallen  
  
 24-45.Verslagen van het curatorium der RK Leergangen  1921-1942

Bevat 22 stukken
  
  24.1920/1921  
  
  25.1921/1922  
  
  26.1922/1923  
  
  27.1923/1924  
  
  28.1924/1925  
  
  29.1925/1926  
  
  30.1926/1927  
  
  31.1927/1928  
  
  32.1928/1929  
  
  33.1929/1930  
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  34.1930/1931  
  
  35.1931/1932  
  
  36.1932/1933  
  
  37.1933/1934  
  
  38.1934/1935  
  
  39.1935/1936  
  
  40.1936/1937  
  
  41.1937/1938  
  
  42.1938/1939  
  
  43.1939/1940  
  
  44.1940/1941  
  
  45.1941/1942  
  
 46.Mededelingen van het curatorium der RK Leergangen over het 31ste studiejaar

  1942-1943
  
 47-59.Gidsen van het curatorium der RK Leergangen  1919, 1922-1933

Bevat 13 stukken
  
  47.1918/1919  
  
  48.1921/1922  
  
  49.1922/1923  
  
  50.1923/1924  
  
  51.1924/1925  
  
  52.1925/1926  
  
  53.1926/1927  
  
  54.1927/1928  
  
  55.1928/1929  
  
  56.1929/1930  
  
  57.1930/1931  
  
  58.1931/1932  
  
  59.1932/1933  
  
 60.Lesroosters van de RK Leergangen, ingekomen van het curatorium  1921-1932
  
 61.Leerlingenlijsten van de RK Leergangen, ingekomen van het curatorium  z.j
  
 62.Examenuitslagen van de RK Leergangen, ingekomen van het curatorium  1920-1935
  
 63.Ingekomen stukken van de studentenvereniging Sint Leonardus te Tilburg

  1918-1950
  
 64.Wervingsbrief van de RK Leergangen met de samenstelling van het curatorium

  1912
  
 65.Rooster van aftreden van de leden van het curatorium der RK Leergangen  [1926]
  
 66.Wervingsbrief waarin het doel en de middelen van de RK Leergangen worden

uiteengezet en de docenten voorgesteld  1912
  
 67.Wervingsbrochure #De beteekenis van de R.K. Leergangen voor het R.K.

Middelbaar Onderwijs# van het curatorium der RK Leergangen  1920
  
 68.Akte van stichting en statuten van de RK Leergangen  1913
  
 69.Statuten van de RK Leergangen  1921
  
 70.Reglement voor rector en docenten van de RK Leergangen, vastgesteld door het

curatorium  1915
  
 71.Reglement voor rector, pro-rector en docenten van de RK Leergangen, alsmede de

salarisregeling en instructie van docenten, vastgesteld door het curatorium  1921
  
 72.Ontwerp-reglement betreffende de inwendige inrichting der RK Leergangen  1928
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 73.Reglement betreffende de inwendige inrichting der RK Leergangen  1929
  
 74.Circulaire van het curatorium der RK Leergangen aan de studenten inzake de

vaststelling van lesgelden  1920
  
 75.Circulaires van het curatorium der RK Leergangen inzake verkrijging van boeken

voor de bibliotheek  [1915]
  
 76.Aanplakbiljetten houdende uitnodigingen tot deelneming aan cursussen van de RK

Leergangen  1926-1929
  
 77.Circulaire met het doel abonnees te werven voor de drie tijdschriften van de RK

Leergangen  z.j
  
 78.Brochure met afschriften van stukken van de RK Leergangen betreffende de

ontslagkwestie "L. van Gorkum"  1917
  
 79.vervallen  
  
 80.Stukken van de RK Leergangen betreffende de ontslagkwestie "Sicking-Moller"

  1920
  
 81.vervallen  
  
 82.Stukken betreffende de onderhandelingen tussen de gemeente Tilburg en de RK

Leergangen over de vestiging van de Leergangen aldaar  1918-1920
  
 83.Stukken betreffende de opening van de nieuwe gebouwen van de RK Leergangen te

Tilburg  1924
  
 84.vervallen  
  
 85.Krantenartikel betreffende de opening van de RK Leergangen Nederlands te Sittard.

Met kanttekeningen  1913
  
 86.Programma van de opening van de RK Leergangen in de Staatswetenschappen te

Heerlen  [1913]
  
 87.Prospectus van de schriftelijke cursus "Staatsinrichting Middelbaar Onderwijs

(MO)" van de RK Leergangen  [1922]
  
 88.Stukken betreffende de stichting en inrichting van een opleiding voor middelbaar

onderwijs (MO) en lager onderwijs (LO) gymnastiek ressorterende onder de RK
Leergangen  1923-1927

  
 89.Stukken betreffende de examencommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de

katholieke invloed daarin aan de RK Leergangen  1929
  
 90.Brief van de RK Leergangen te Tilburg houdende een overzicht van het aantal

studenten gedurende zes jaar van het bestaan van het Centraal Instituut tot
Vorming van Leerkrachten in de Gymnastiek (CILG)  1930

  
 91.Uitnodigingen voor de opening van de cursusjaren 1925/1926, 1926/1927 en

1945/1946 aan de RK Leergangen  1925-1926, 1945
  
 92.Vertrouwelijke nota van T. Goossens, rector van de RK Leergangen, over het

onderwijs aan de nieuwe Academie voor Beeldende Kunsten te Tilburg  1936
  
 93.Stukken betreffende de opleiding voor surnumerair en candidaat-notaris door de

RK Leergangen  1929-1931
  
 94.Uitnodiging tot bijwoning van een proef-examen maatschappelijk werker,

afgenomen door de RK Leergangen te Tilburg en Roermond  1944
  
 95.Regeling van de studie aan de RK Leergangen in de vakken staathuishoudkunde en

statistiek  z.j
  
 96.Verslagen van de toestand der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te

Amsterdam.  1923-1929
  
 97.Folder betreffende de cursus "Staatspraktijkdiploma voor Handel en Administratie

en Boekhouden MO" te Maastricht, Heerlen en Valkenburg.  1925
  
 98.Stukken betreffende de stichting van een neutrale polikliniek voor spraak- en

stemgebreken te Nijmegen.  1931
  
 99.Nota van de Stichting voor Opleiding van Maatschappelijk Werkers te Haarlem.

  [1941]
  
 100-129.Rekeningen en verantwoordingen van de RK Leergangen  1916-1918, 1921-1945,

1947, 1952-1953
Bevat 30 stukken
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  100.1915-1916  
  
  101.1917  
  
  102.1920  
  
  103.1921  
  
  104.1922  
  
  105.1923  
  
  106.1924  
  
  107.1925  
  
  108.1926  
  
  109.1927  
  
  110.1928  
  
  111.1929  
  
  112.1930  
  
  113.1931  
  
  114.1932  
  
  115.1933  
  
  116.1934  
  
  117.1935  
  
  118.1936  
  
  119.1937  
  
  120.1938  
  
  121.1939  
  
  122.1940  
  
  123.1941  
  
  124.1942  
  
  125.1943  
  
  126.1944  
  
  127.1946  
  
  128.1951  
  
  129.1952  
  
 130-158.Ontwerp-begrotingen van de RK Leergangen vergeleken met de begroting van het

voorafgaande jaar en de rekening en verantwoording van twee jaar eerder
  1919-1943, 1947, 1950-1952
Bevat 29 stukken

  
  130.1920  
  
  131.1921  
  
  132.1922  
  
  133.1923  
  
  134.1924  
  
  135.1925  
  
  136.1926  
  
  137.1927  
  
  138.1928  
  
  139.1929  
  
  140.1930  
  
  141.1931  
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Archief P.J.M. van Gils

  
  142.1932  
  
  143.1933  
  
  144.1934  
  
  145.1935  
  
  146.1936  
  
  147.1937  
  
  148.1938  
  
  149.1939  
  
  150.1940  
  
  151.1941  
  
  152.1942  
  
  153.1943  
  
  154.1944  
  
  155.1948  
  
  156.1951  
  
  157.1952  
  
  158.1953  
  
 159.vervallen  
  
 160.vervallen  
  
 161.Lijsten van begunstigers en donateurs die zich bereid verklaren tot een jaarlijkse

bijdrage aan de RK Leergangen  1923
  
 162.vervallen  
  
 163.Kwitantie voor Van Gils van een gift van f. 45,- aan de RK Leergangen  1929
  
 164.Ingekomen brief van de gemeente Tilburg naar aanleiding van Van Gils' voorstel om

in het poststempel reclame te maken voor de RK Leergangen  1930
  
 165.Stukken betreffende het aanvragen van subsidie door de RK Leergangen aan het

ministerie van Onderwijs en aan de provinciale staten en gemeenten in Noord-
Brabant en Limburg  1921-1922

  
 166.vervallen  
  
 167.Krantenartikel betreffende de weigering van het verlenen van subsidie aan de RK

Leergangen door de provincie Limburg. Met kanttekeningen  [1926]
  
 168.vervallen  
  
 169.vervallen  
  
 170.vervallen  
  
 171.Brief van de Beurzenstichting Mathias Wijnants te Maastricht houdende opzegging

van de beurs aan een student van de RK Leergangen  1925
  
 172.Artikel van M.A.P.C. Poelhekke in #De Tijd# van 5 maart waarin hij de aspiraties van

de RK Leergangen om zich als semi-universiteit te beschouwen fel hekelt. Afschrift
  1918

  
 173.Rede van C.H. Ruys de Beerenbrouck, minister van Binnenlandse Zaken en oud-lid

van het curatorium der RK Leergangen, bij de opening van de gewone zitting der
Staten-Generaal  1922

  
 174.vervallen  
  
 175.Huldigingsspeech van Van Gils bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van

Baron van Wijnbergen, president van het curatorium der RK Leergangen, op 8
maart  1938

  
 176.vervallen  
  
 177.Ingekomen brief van J.H. Tummers, docent aan de RK Leergangen, waarin hij pleit

voor de oprichting van een tijdschrift over wis- en natuurkunde en wijsbegeerte der
wis- en natuurkunde  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

  
 178.Nota van Van Gils inzake de stichting van een schoolmuseum van de RK

Leergangen  z.j
  
 179.Krantenartikel betreffende een excursie van de RK Leergangen naar Roermond. Met

kanttekeningen  z.j
  
 180.Foto van een schilderij, door Van Gils geschonken aan de RK Leergangen  z.j
  
 181.Agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur der RK Leergangen. Met

bijlagen  1921-1953
  
 182.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur der RK Leergangen

  1921-1928
  
 183.Ingekomen stukken van B.J.M. van Spaendonck, secretaris van het dagelijks

bestuur der RK Leergangen  1922-1953
  
 184-186.Verslagen over studiejaren, opgemaakt door het dagelijks bestuur der RK

Leergangen  1913-1914, 1916
Bevat 3 stukken

  
  184.1912/1913  
  
  185.1913/1914  
  
  186.1914/1916  
  
 187-202.Gewaarmerkte afschriften van de accountantscontrole van de financiële

administratie van de RK Leergangen  1931-1932, 1934-1943, 1945-1946, 1951-1952
Bevat 16 stukken

  
  187.1931  
  
  188.1932  
  
  189.1934  
  
  190.1935  
  
  191.1936  
  
  192.1937  
  
  193.1938  
  
  194.1939  
  
  195.1940  
  
  196.1941  
  
  197.1942  
  
  198.1943  
  
  199.1945  
  
  200.1946  
  
  201.1951  
  
  202.1952  
  
 203-211.Accountantscontroles van de administratie van de Stichting Pensioenfonds van de

RK Leergangen  1937-1943, 1946, 1951-1952
Bevat 9 stukken

  
  203.1937  
  
  204.1938  
  
  205.1939  
  
  206.1940  
  
  207.1941-1942  
  
  208.1943  
  
  209.1946  
  
  210.1951  
  
  211.1952  
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Archief P.J.M. van Gils

bijlagen  1918-1930
 212.Agenda's voor en notulen van commissievergaderingen van de RK Leergangen. Met  
 213.Rapport inzake de toekomst van de RK Leergangen. Met bijlagen  1919
  
 214.vervallen  
  
 215.Rapport van de Salariscommissie van de RK Leergangen. Met bijlagen  1919-1920
  
 216.vervallen  
  
 217.Notulen van vergaderingen van de commissie voor de RK Handelshogeschool

  1924-1925
  
 218.vervallen  
  
 219.vervallen  
  
 220.Aantekeningen betreffende de wenselijkheid en de organisatie van een RK

Handelshogeschool, opgemaakt na een onderhoud met Van Gils en T. Goossens
  1926

  
 221.Doelstellingen van de RK Handelshogeschool  z.j
  
 222.Agenda's voor vergaderingen van het curatorium der RK Handelshogeschool en de

latere Katholieke Economische Hogeschool. Met bijlagen  1927-1953
  
 223.Notulen van vergaderingen van het curatorium der RK Handelshogeschool en de

latere Katholieke Economische Hogeschool  1927-1953
  
 224-225.Ingekomen stukken van B.J.M. van Spaendonck, secretaris van het curatorium der

RK Handelshogeschool en de latere Katholieke Economische Hogeschool
  1927-1953
Bevat 2 stukken

  
  224.1927-1943  
  
  225.1945-1953  
  
 226.Ingekomen stukken van H.M.J. Blomjous, penningmeester van het curatorium der

Katholieke Economische Hogeschool  1940-1947
  
 227.Ingekomen stukken van H.M.J. Blomjous, president van het curatorium der

Katholieke Economische Hogeschool  1948-1950
  
 228.Ingekomen stukken van W. van Sonsbeeck, lid van het curatorium der Katholieke

Economische Hogeschool  1932-1950
  
 229.Ingekomen brief van G. Verhoeven, lid van het curatorium der Katholieke

Economische Hogeschool  1940
  
 230-232.Jaarboeken van de RK Handelshogeschool  1927-1929, 1940-1941

Bevat 3 stukken
  
  230.1927-1928  
  
  231.1929  
  
  232.1940-1941  
  
 233.Ingekomen brieven van T. Goossens, beheerder van de RK Handelshogeschool en

de latere Katholieke Economische Hogeschool  1931-1947
  
 234.vervallen  
  
 235.Gids voor het twaalfde studiejaar 1938/1939 van de Katholieke Economische

Hogeschool  1938
  
 236.Collegeroosters van de RK Handelshogeschool en de latere Katholieke

Economische Hogeschool  1927-1950
  
 237.Ingekomen brieven van J. Cobbenhagen, secretaris van de senaat der Katholieke

Economische Hogeschool  1938-1948
  
 238.Verslag van F. Weve, rector-magnificus, over de lotgevallen van de RK

Handelshogeschool in het studiejaar 1935/1936  1936
  
 239.Verslag van J. Cobbenhagen, rector-magnificus, over de lotgevallen van de RK

Handelshogeschool in het studiejaar 1945/1946  1946
  
 240.Ingekomen brieven van H. Gelissen, verbonden aan de RK Handelshogeschool

  1927-1931
  
 241.Ingekomen brieven van J. Cobbenhagen, verbonden aan de RK Handelshogeschool

en de latere Katholieke Economische Hogeschool  1926-1941
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Archief P.J.M. van Gils

 242.Ingekomen stukken van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof aan Van Gils als lid
van het curatorium der RK Handelshogeschool en de latere Katholieke
Economische Hogeschool  1930-1954

  
 243.Ingekomen stukken van de Sint Radboudstichting aan Van Gils als lid van het

curatorium der Katholieke Economische Hogeschool  1939-1948
  
 244.Statuten van de Stichting RK Handelshogeschool, vastgesteld in de vergadering

van het curatorium op 25 april  1927
  
 245.Reglement betreffende de inwendige inrichting van de RK Handelshogeschool,

vastgesteld in de vergadering van het curatorium op 25 april  1927
  
 246.Reglement betreffende de inwendige inrichting van de Katholieke Economische

Hogeschool, vastgesteld in een vergadering van het curatorium in januari  1938
  
 247.Lijst van punten waarop de statuten en reglementen van de RK Handelshogeschool

gewijzigd worden  [1936]
  
 248.Ledenlijsten van het curatorium en de raad van toezicht der RK Handelshogeschool

en de latere Katholieke Economische Hogeschool  1927-1946
  
 249.Ingekomen brief van C.P.M. Romme, hoogleraar, inzake de opvolging van Baron

van Wijnbergen, president van het curatorium der Katholieke Economische
Hogeschool  1947

  
 250.Ingekomen brief van J.P.J. Asselbergs, voorzitter van het Algemeen Katholiek

Werkgevers Verbond (AKWV), bij gelegenheid van het afscheid van Van Gils als lid
van het curatorium der Katholieke Economische Hogeschool  1953

  
 251.Kennisgeving aan de leden van het curatorium dat H. van de Wetering,

aartsbisschop van Utrecht, de plechtige opening van de RK Handelshogeschool zal
verrichten  1927

  
 252.Krantenartikelen betreffende de opening van de RK Handelshogeschool. Met

aantekeningen  1927
  
 253.Uitnodigingen voor de opening van academische jaren van de RK

Handelshogeschool en de latere Katholieke Economische Hogeschool  1933-1941
  
 254.Uitnodiging voor de viering van de dies van de RK Handelshogeschool  1931
  
 255.Rede van T. Goossens, rector-magnificus, bij de opening van het tweede studiejaar

van de RK Handelshogeschool  1928
  
 256.Krantenartikel betreffende het tienjarig bestaan van de RK Handelshogeschool. Met

aantekeningen  [1937]
  
 257.Artikel uit #De Maasbode# over het studeren aan de Katholieke Economische

Hogeschool. Afschrift van een uittreksel.  1953
  
 258.Sollicitatiebrieven en brieven met verzoek om bemiddeling, ingekomen bij Van Gils

als lid van het curatorium der RK Handelshogeschool en latere Katholieke
Economische Hogeschool  1928-1940

  
 259.Brieven van A. de Vreese aan het curatorium der Katholieke Economische

Hogeschool betreffende een verzoek om salarisverhoging  1941
  
 260.Rapport inzake de uitvoering van de bij wet van 1948 gewijzigde Pensioenwet 1922

en de consequenties daaraan verbonden voor de Katholieke Economische
Hogeschool  [1949]

  
 261.Verslag van de werkzaamheden van het Economisch Technologisch Instituut,

verbonden aan de Katholieke Economische Hogeschool  1940
  
 262.Begroting van het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie,

verbonden aan de Katholieke Economische Hogeschool  1947-1948
  
 263.Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de Sint Radboudstichting, het

curatorium der Katholieke Economische Hogeschool en het Gemeenschappelijk
Instituut voor Toegepaste Psychologie  1948

  
 264.Rapport inzake de balans en de verlies- en winstrekening van het

Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie, verbonden aan de
Katholieke Economische Hogeschool  1950

  
 265.Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de Sint Radboudstichting, het

curatorium der Katholieke Economische Hogeschool, enige standsorganisaties en
het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie  1950
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Archief P.J.M. van Gils

Katholieke Economische Hogeschool van de Pax Romana-afdeling te Tilburg
  1949-1950

 266.Documentation du Secretariat International pour les étudiants catholiques en
sciences économiques et sociales, en andere ingekomen stukken aan de

  
 267.Statuten der Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse

Universiteiten en Hogescholen alsmede een prospectus van het Institute of Social
Studies, ingekomen bij de Katholieke Economische Hogeschool  1952

  
 268.Exploitatierekening van de RK Handelshogeschool, de stand der rekeningen en de

stand van de verleende subsidies  1927-1928
  
 269-273.Exploitatierekeningen, verlies- en winstrekeningen en balansen van de RK

Handelshogeschool  1929-1930, 1933, 1951-1952
Bevat 5 stukken

  
  269.1929  
  
  270.1930  
  
  271.1933  
  
  272.1951  
  
  273.1952  
  
 274-276.Exploitatierekeningen, verlies- en winstrekeningen en balansen van de RK

Handelshogeschool en balansen van de Stichting Pensioenfonds  1931-1932, 1934
Bevat 3 stukken

  
  274.1931  
  
  275.1932  
  
  276.1934  
  
 277-287.Exploitatierekeningen, verlies- en winstrekeningen en balansen van de RK

Handelshogeschool, balansen van de Stichting Pensioenfonds en standen van de
rekening van het stamkapitaal  1935-1944, 1946
Bevat 11 stukken

  
  277.1935  
  
  278.1936  
  
  279.1937  
  
  280.1938  
  
  281.1939  
  
  282.1940  
  
  283.1941  
  
  284.1942  
  
  285.1943  
  
  286.1944  
  
  287.1946  
  
 288-289.Ontwerp-begrotingen van de RK Handelshogeschool  1928-1929

Bevat 2 stukken
  
  288.1928  
  
  289.1929  
  
 290-310.Ontwerp-begrotingen van de RK Handelshogeschool, vergeleken met de begroting

van het voorafgaande jaar en de rekening en verantwoording van twee jaar eerder
  1930-1945, 1948, 1950-1953
Bevat 21 stukken

  
  290.1930  
  
  291.1931  
  
  292.1932  
  
  293.1933  
  
  294.1934  
  
  295.1935  
  
  296.1936  
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Archief P.J.M. van Gils

  
  297.1937  
  
  298.1938  
  
  299.1939  
  
  300.1940  
  
  301.1941  
  
  302.1942  
  
  303.1943  
  
  304.1944  
  
  305.1945  
  
  306.1948  
  
  307.1950  
  
  308.1951  
  
  309.1952  
  
  310.1953  
  
 311.Stukken betreffende inzamelingsacties voor de verkrijging van een stamkapitaal ten

behoeve van de RK Handelshogeschool  1927-1930
  
 312.Begroting van inkomsten en uitgaven van de zesde Tilburgse Hogeschooldag van

de Katholieke Economische Hogeschool  1942
  
 313.Agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur der RK Handelshogeschool

en de latere Katholieke Economische Hogeschool. Met bijlagen  1927-1953
  
 314.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur der RK Handelshogeschool en

de latere Katholieke Economische Hogeschool  1927-1950
  
 315.Ingekomen stukken van B.J.M. van Spaendonck, secretaris van het dagelijks

bestuur der RK Handelshogeschool en de latere Katholieke Economische
Hogeschool  1929-1952

  
 316-322.Gewaarmerkte afschriften van de accountantscontroles van de financiële

administratie van de RK Handelshogeschool  1930-1931, 1933-1937
Bevat 7 stukken

  
  316.1930  
  
  317.1931  
  
  318.1933  
  
  319.1934  
  
  320.1935  
  
  321.1936  
  
  322.1937  
  
 323-332.Gewaarmerkte afschriften van de accountantscontroles van de financiële

administratie van de Katholieke Economische Hogeschool  1938-1943, 1945-1946,
1951-1952
Bevat 10 stukken

  
  323.1938  
  
  324.1939  
  
  325.1940  
  
  326.1941  
  
  327.1942  
  
  328.1943  
  
  329.1945  
  
  330.1946  
  
  331.1951  
  
  332.1952  
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Archief P.J.M. van Gils

  
 333-340.Accountantscontroles van de administratie van de Stichting Pensioenfonds van de

Katholieke Economische Hogeschool  1937-1938, 1940-1943, 1945-1946
Bevat 8 stukken

  
  333.1937  
  
  334.1938  
  
  335.1940  
  
  336.1941  
  
  337.1942  
  
  338.1943  
  
  339.1945  
  
  340.1946  
  
 341.Accountantsrapport inzake de omvang en de kosten van de administratie van de RK

Handelshogeschool en de RK Leergangen  1931-1940
  
 342.Accountantsrapport inzake de omvang en de kosten van de administratie van de

Katholieke Economische Hogeschool en de RK Leergangen met hun
nevenadministraties  1931-1949

  
 343.Accountantsrapport inzake de centralisatie van de administratie van de Katholieke

Economische Hogeschool en de RK Leergangen  1951
  
 344.Afschrift van de stichtingsakte van het Algemeen Roomsch Katholiek Werkgevers

Verbond-fonds (ARKWV-fonds), ingekomen bij Van Gils als lid van het dagelijks
bestuur der RK Handelshogeschool  1931

  
 345.Agenda's voor vergaderingen van het ARKWV-fonds, ingekomen bij Van Gils als lid

van het dagelijks bestuur der Katholieke Economische Hogeschool. Met bijlagen
  1936-1953

  
 346.Notulen van vergaderingen van het ARKWV-fonds, ingekomen bij Van Gils als lid

van het dagelijks bestuur der Katholieke Economische Hogeschool  1931-1949
  
 347.Ingekomen stukken van het ARKWV bij het dagelijks bestuur der Katholieke

Economische Hogeschool  1937-1953
  
 348-355.Accountantsrapporten inzake de administratie van de Stichting ARKWV-fonds,

ingekomen bij Van Gils, verbonden aan de Katholieke Economische Hogeschool
  1939-1943, 1950-1951
Bevat 7 stukken

  
  348.1939  
  
  349.1940  
  
  350.1941  
  
  351.1942  
  
  352.1943  
  
  353.1950  
  
  354.1951  
  
 356.Statuten van het Handelshogeschool-fonds van de RK Handelshogeschool  1936
  
 357.Notulen van een vergadering van het bestuur van het Handelhogeschool-fonds

  1936
  
 358-359.Accountantsrapporten inzake de administratie van de Stichting Steunfonds ten

behoeve van het Katholiek Economisch Hoger Onderwijs  1951-1952
Bevat 2 stukken

  
  358.1951  
  
  359.1952  
  
 360.Agenda's voor vergaderingen van de raad van toezicht van de RK

Handelshogeschool en de latere Katholieke Economische Hogeschool. Met bijlagen
  1929-1951

  
 361.Notulen van vergaderingen van de raad van toezicht van de RK Handelshogeschool

en de latere Katholieke Economische Hogeschool  1929-1951
  
 362.Reglement voor de raad van toezicht van de RK Handelshogeschool  1927
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Archief P.J.M. van Gils

  
 363.Huishoudelijk reglement voor de raad van toezicht van de Katholieke Economische

Hogeschool  1939
  
 364.vervallen  
  
 365.Brief houdende benoeming tot lid van de raad van toezicht van de Katholieke

Economische Hogeschool. Met ledenlijst  1954
  
 366.Agenda's voor plenaire vergaderingen van de Onderwijsraad. Met bijlagen

  1925-1939
  
 367.Notulen van vergaderingen van de Onderwijsraad  1923-1934
  
 368-384.Verslagen van de werkzaamheden van de Onderwijsraad  1921, 1924, 1926-1932,

1934-1939, 1947, 1951
Bevat 17 stukken

  
  368.1920-1921  
  
  369.1923-1924  
  
  370.1924-1926  
  
  371.1926-1927  
  
  372.1927-1928  
  
  373.1928-1929  
  
  374.1929-1930  
  
  375.1930-1931  
  
  376.1931-1932  
  
  377.1933-1934  
  
  378.1934-1935  
  
  379.1935-1936  
  
  380.1936-1937  
  
  381.1937-1938  
  
  382.1938-1939  
  
  383.1942-1947  
  
  384.1947-1951  
  
 385.Krantenartikel betreffende de instelling van de Onderwijsraad. Met kanttekeningen

  1919
  
 386.Stukken betreffende het vacatiegeld voor de leden van de Onderwijsraad en door de

Onderwijsraad aan te wijzen deskundigen  1923-1949
  
 387.Beschikking van de minister van Onderwijs inzake het gebruik van portvrije

dienstpost van de Onderwijsraad  1923
  
 388.Stukken betreffende een declaratie van Van Gils als lid van de Onderwijsraad  z.j
  
 389.Ledenlijsten van de Onderwijsraad  1924-1939
  
 390.Benoemingen in en eervolle ontslagen uit de Onderwijsraad  1925-1949
  
 391.Herdenking van het tienjarig bestaan van de Onderwijsraad met een beschouwing

van de voorzitter over de werkwijze van de raad  1929
  
 392.Krantenartikel "De onderwijsraad, moet hij gehoord worden?" over de werkwijze

van de Onderwijsraad. Met kanttekeningen  [1929]
  
 393.Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het voorbereidend hoger en

middelbaar onderwijs (vhmo), gepubliceerd in het #Staatsblad#. In het bezit van Van
Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van de Onderwijsraad  1919-1949

  
 394.Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het lager onderwijs, gepubliceerd in

het #Staatsblad#. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van
de Onderwijsraad  1924-1950

  
 395.Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het nijverheidsonderwijs, gepubliceerd

in het #Staatsblad#. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap
van de Onderwijsraad  1921-1951
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Archief P.J.M. van Gils

van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van de Onderwijsraad  1935-1949
 396.Stukken van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake onderwijs. In het bezit  
 397.Verslag van de Algemene Rekenkamer, met name wat betreft het

nijverheidsonderwijs. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap
van de Onderwijsraad  1923

  
 398.Nota van de Nederlandsch-Indische Onderwijsraad betreffende vakantieregelingen,

ter kennisneming van de Onderwijsraad  1924
  
 399.Stukken betreffende het aantal leerlingen op de kweekscholen en de

normaallessen. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van de
Onderwijsraad  1930

  
 400.Verslag van de staat van het onderwijs van Van Gils. Met kanttekeningen. In het

bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van de Onderwijsraad
  1931-1932

  
 401.Mededelingen naar aanleiding van de dertiende internationale onderwijsconferentie.

In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van de Onderwijsraad
  1950

  
 402.Het Academisch Statuut. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn

lidmaatschap van de Onderwijsraad  1953
  
 403.Verslagen van de 30ste tot en met 32ste vergadering van de Eerste Kamer der

Staten-Generaal  1925
  
 404-412.Stukken betreffende de rijksbegrotingen van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen. In het bezit van Van Gils als hulpmiddel bij zijn lidmaatschap van
de Onderwijsraad  1929, 1931, 1933-1934, 1937, 1939-1940, 1953
Bevat 9 stukken

  
  404.1929  
  
  405.1931  
  
  406.1933  
  
  407.1934  
  
  408.1937  
  
  409.1939  
  
  410.1940  
  
  411.vervallen  
  
  412.1953  
  
 413.Wet op de toekenning van de bevoegdheid aan gemeenteraden tot het verlenen van

een toelage ten laste van de gemeente (ten behoeve van het onderwijs), ingediend
door minister De Visser. Ter advies voorgelegd aan de Onderwijsraad  1922-1923

  
 414.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet op de vrijheid van handelen bij het

middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, met name wat betreft de salariëring
  1923

  
 415.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging van de leerplichtwet,

ingediend door minister Waszink  1929
  
 416-417.Adviezen van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging en aanvulling van

enige artikelen van de Pensioenwet van 1922  1929, 1932-1933
Bevat 2 stukken

  
  416.1929  
  
  417.1932-1933  
  
 418.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot bescherming van leerlingen

tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van
onderwijs, ingediend door minister Marchant  1934

  
 419.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging van de leerplichtwet,

ingediend door Ter Laan, lid van de Tweede Kamer  1936
  
 420.Advies van de Onderwijsraad betreffende wettelijke regelingen inzake stichtingen,

met name op onderwijsgebied  1938
  
 421.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet op de schrijfwijze van de

Nederlandsche Taal  1939
  
 422.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging en aanvulling van de

Pensioenwet van 1922  1940
Pagina 15/121

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241337
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241337
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241336
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241336
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241336
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241338
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241338
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241339
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241339
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241339
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244023
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244023
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243899
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243899
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243840
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243840
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241340
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241340
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244202
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244202
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244202
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244203
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244204
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244205
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244206
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244207
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244208
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244209
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244210
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244211
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241218
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241218
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241218
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243900
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243900
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243953
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243953
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244025
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244025
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244026
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244027
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241343
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241343
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241345
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241345
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241344
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241344


Archief P.J.M. van Gils

  
 423.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging van de Middelbaar

Onderwijswet en de Hoger Onderwijswet  1950
  
 424.Advies van de Onderwijsraad betreffende de Wet tot wijziging van de Hoger

Onderwijswet, de Wet van 3 juni 1948 en de Pensioenwet van 1922  1952
  
 425.Stukken betreffende de "interpellatie Roosjen" inzake het verbreken van het overleg

tussen de overheid en de onderwijzersorganisaties over herziening van de
onderwijzerssalarissen  1949

  
 426.Nota van T. Rutten, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, inzake

onderwijsvoorzieningen, ter advies voorgelegd aan de Onderwijsraad  1951
  
 427.Nota inzake onderwijsvoorzieningen, vastgesteld na voorlegging aan de

Onderwijsraad  1951
  
 428.Stukken betreffende de commissie tot Advies van de plenaire vergadering van de

Onderwijsraad inzake radiovoordrachten voor de scholen  1928-1929
  
 429.Rapport van de Onderwijsraad inzake het gebruik van de radio op school  1929
  
 430.Stukken betreffende een studiecommissie van de Onderwijsraad tot een onderzoek

naar de outillage van het Nederlands onderwijsapparaat naar aanleiding van de
voorbereiding van hervormingen op het gebied van het onderwijs  1930-1932

  
 431.Stukken betreffende de commissie van Voorbereiding van de Onderwijsraad voor

de behandeling in de plenaire vergadering van het ontwerp van Wet tot regeling der
grondslagen van het onderwijs  1934

  
 432.Stukken betreffende de commissie tot Onderzoek naar de taak, werkwijze en

samenstelling van de Onderwijsraad tot advies aan de minister  1935
  
 433.Stukken betreffende een commissie uit de Onderwijsraad inzake het ontwerp van

Wet op de verlaging van de openbare uitgaven (bij het onderwijs)  1935-1936
  
 434.Stukken betreffende een commissie uit de Onderwijsraad ter beantwoording van de

vraag of herziening van de Grondwet aangaande het punt onderwijs noodzakelijk is
  1950

  
 435.Agenda's voor vergaderingen van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad. Met

bijlagen  1924-1952
  
 436.Notulen van vergaderingen van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad  1923-1952
  
 437.Aantekeningen en nota's van Van Gils als lid van de Eerste Afdeling van de

Onderwijsraad betreffende Hoger Onderwijswetten  z.j
  
 438.Krantenartikelen van Van Gils als lid van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad

betreffende Hoger Onderwijszaken. Met kanttekeningen  1931-1938
  
 439.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet, ingediend door minister

De Visser. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad
  1924

  
 440.Gewijzigd ontwerp tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet,

ingediend door minister Waszink. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van
de Onderwijsraad  1927

  
 441.Voorstellen tot wijziging van de Hoger Onderwijswet betreffende de bepalingen

omtrent de bijzondere leerstoelen, ingediend door de Eerste Afdeling van de
Onderwijsraad  1928

  
 442.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet, ingediend door minister

J. Terpstra. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad
  1932-1933

  
 443.Wet tot wijziging en aanvulling van de Wet van 25 december 1878, houdende

regeling der voorwaarden tot het verkrijgen van de bevoegdheid van arts, tandarts,
apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, laatstelijk gewijzigd in 1922,
ingediend door minister J. Terpstra. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling
van de Onderwijsraad  1933

  
 444.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet, met name wat betreft de

collegegelden, ingediend door minister Marchant. Ter advies voorgelegd aan de
Eerste Afdeling van de Onderwijsraad  1933

  
 445.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet en tweede nader

gewijzigd ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet,
ingediend door minister Slotemaker de Bruïne. Ter advies voorgelegd aan de Eerste
Afdeling van de Onderwijsraad  1936-1937
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Archief P.J.M. van Gils

 446.Wet tot wijziging en aanvulling van de Wet van 22 april 1937, tot wijziging en
aanvulling van de Hoger Onderwijswet, ingediend door minister Slotemaker de
Bruïne. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van Onderwijsraad  1938

  
 447.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet (de regeling van de

collegegelden), ingediend door minister Slotemaker de Bruïne en overgenomen
door minister Bolkestein. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de
Onderwijsraad  1939-1940

  
 448.Wet tot tijdelijke afwijkingen van enige bepalingen van de Hoger Onderwijswet,

ingediend door minister Bolkestein. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling
van de Onderwijsraad  1939-1940

  
 449.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet, ingediend door minister

Gielen. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad
  1946-1947

  
 450.Tweede ontwerp van Wet op de subsidiëring van het Hoger Onderwijs, ingediend

door minister Gielen. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de
Onderwijsraad  1947

  
 451.Wet tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet, ingediend door minister

Gielen. Ter advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad  1948
  
 452.Stuk betreffende een staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs, ter

advies voorgelegd aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad  1948
  
 453.Stukken betreffende een staatscommissie inzake de aanpassing van het hoger

onderwijs aan internationale behoeften. Ter advies voorgelegd aan de Eerste
Afdeling van de Onderwijsraad  1950

  
 454.Stukken betreffende een staatscommissie voor hoger onderwijswetgeving, ter

kennisgeving gegeven aan de Eerste Afdeling van de Onderwjsraad  1950-1951
  
 455.Advies van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad en andere stukken inzake een

rapport van een staatscommissie belast met de indiening van een wetsontwerp tot
regeling van opleiding en titel van psychologen  1952

  
 456.Stukken betreffende een commissie uit de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad ter

bestudering van het vraagstuk van de onderwijsbevoegdheden  1940-1941
  
 457.Stukken betreffende de commissie Kruyt, Sassen en Woltjer uit de Eerste Afdeling

van de Onderwijsraad inzake een regeling van de examens der verenigde
faculteiten en inzake de studie der prehistorie  1942

  
 458.Agenda's voor vergaderingen van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad. Met

bijlagen  1924-1952
  
 459.Notulen van vergaderingen van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

  1924-1952
  
 460.Verzoek door Van Gils aan de koningin om ontslag uit de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad. Kopie  1950
  
 461.Ontslagaanvraag van Van Gils als voorzitter van de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad, opgemaakt door het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
  1951

  
 462.Stukken betreffende voorstellen van Van Gils als lid van de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad tot opheffing van de intellectuele werkloosheid, met name onder
academici  1935-1937

  
 463.Redevoering van Van Gils als voorzitter van de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad, gehouden bij gelegenheid van het gouden bestaansfeest van een
gymnasium. Concept  [1939]

  
 464.Stukken betreffende de C-afdeling van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar inzake

een pensioengeschil. Met advies van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad
  1943

  
 465.vervallen  
  
 466.Nota's van Van Gils als lid van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad inzake de

Wet op het vhmo  z.j
  
 467.Verslag van de commissie van Rapporteurs aangaande het Wetsontwerp tot

regeling van het middelbaar onderwijs, ingediend door minister De Visser. Ter
advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad. Afschrift met
kanttekeningen  1922-1923

  
 468.Wet tot wijziging van de Middelbaar Onderwijswet, ingediend door minister De

Visser. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1924
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Archief P.J.M. van Gils

  
 469.Wet inzake de regeling van het vhmo, ingediend door minister De Visser. Ter advies

voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad. Tweede nader gewijzigd
ontwerp  1925

  
 470.Wet tot regeling van het voorbereidend hoger en algemeen vormend middelbaar

onderwijs, ingediend door minister Waszink. Ter advies voorgelegd aan de Tweede
Afdeling van de Onderwijsraad  1927-1928

  
 471.Wet tot regeling van het vhmo, ingediend door minister Terpstra. Ter advies

voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1932-1933
  
 472.Wet tot wijziging en aanvulling van de Middelbaar Onderwijswet, ingediend door

minister Slotemaker de Bruïne. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van
de Onderwijsraad  1936-1937

  
 473.Wet tot regeling van het vhmo, ingediend door minister Slotemaker de Bruïne. Ter

advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1938
  
 474.Wet tot regeling van het vhmo, ingediend door minister Bolkestein. Ter advies

voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1939-1940
  
 475.Wet tot wijziging en aanvulling van de Middelbaar en Hoger Onderwijswet,

ingediend door minister Gielen. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van
de Onderwijsraad  1946-1948

  
 476.Ontwerp van wet en nader gewijzigd ontwerp van Wet tot regeling van het algemeen

vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, ingediend door minister
Gielen. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1948

  
 477.Wet tot regeling van het algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger

onderwijs, ingediend door minister Rutten. Ter advies voorgelegd aan de Tweede
Afdeling van de Onderwijsraad  1949-1950

  
 478.Wet tot regeling van het algemeen vormend middelbaar onderwijs, ingediend door

minister Rutten. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de
Onderwijsraad  1951

  
 479.Wet tot regeling van het voorbereidend hoger onderwijs, ingediend door minister

Rutten. Ter advies voorgelegd aan de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad  1952
  
 480.Wet tot subsidiëring van bijzondere hogere burgerscholen  z.j
  
 481.Stukken betreffende een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

tot vaststelling van de eisen van algemene ontwikkeling voor kandidaten voor akte-
examens  1933-1934

  
 482.Stukken betreffende een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

voor de klassesplitsing van gymnasium en hbs, naar aanleiding van een verlaging
van de subsidie van rijkswege  1933-1934

  
 483.Advies van een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad inzake het

ontwerp-examenprogramma middelbaar onderwijs lichaamsoefeningen  1935
  
 484.Stukken betreffende een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

tot voorbereiding van een leerplan en lesrooster voor de hbs A en B  1937
  
 485.Stukken betreffende een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

tot voorbereiding van een voorstel inzake een reglement en een programma voor
het eindexamen van hbs A  1937

  
 486.Stukken betreffende een commissie uit de Eerste en Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad, ingesteld naar aanleiding van een schrijven van Van Dam,
secretaris-generaal, betreffende de bevoegdheid tot het geven van lessen in het
vhmo  1941

  
 487.Stukken betreffende een subcommissie uit de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad inzake het handelsonderwijs, belast met het ontwerpen van een
algemene maatregel van bestuur  1946

  
 488.Rapport van een commissie uit de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad tot

onderzoek van het onderwijs in de wiskunde op het gymnasium A  1950
  
 489-513.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van de Derde Afdeling van de

Onderwijsraad. Met bijlagen  1923-1943, 1948-1952
Bevat 25 stukken

  
  489.1923  
  
  490.1924  
  
  491.1925  
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Archief P.J.M. van Gils

  492.1926  
  
  493.1927  
  
  494.1928  
  
  495.1929  
  
  496.1930  
  
  497.1931  
  
  498.1932  
  
  499.1933  
  
  500.1934  
  
  501.1935  
  
  502.1936  
  
  503.1937  
  
  504.1938  
  
  505.1939  
  
  506.1940  
  
  507.1941  
  
  508.1942  
  
  509.1943  
  
  510.1948-1949  
  
  511.1950  
  
  512.1951  
  
  513.1952  
  
 514.Concept van een afscheidsbrief van de leden van de Derde Afdeling van de

Onderwijsraad door Van Gils  1928
  
 515.Verzoekschriften aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad om advies

aangaande kweekschoolaangelegenheden  1923-1928
  
 516-521.Verzoekschriften om advies, ingekomen bij en beschikkingen van de Derde

Afdeling van de Onderwijsraad inzake toepassing en interpretatie van de Lager
Onderwijswet 1920, afkomstig van de minister, provinciale en gemeentebesturen en
van de gewestelijke inspecteurs  1923-1928
Bevat 6 stukken

  
  516.1923  
  
  517.1924  
  
  518.1925  
  
  519.1926  
  
  520.1927  
  
  521.1928  
  
 522-527.Bezwaarschriften tegen beschikkingen van gemeentebesturen, ingekomen om

advies bij en beschikkingen van de Derde Afdeling van de Onderwijsraad
  1923-1928
Bevat 6 stukken

  
  522.1923  
  
  523.1924  
  
  524.1925  
  
  525.1926  
  
  526.1927  
  
  527.1928  
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Archief P.J.M. van Gils

bepaald aantal leerlingen  1924-1930
 528.Stukken ingekomen bij de Derde Afdeling van de Onderwijsraad om advies

betreffende de aanstelling van extra leerkrachten bij het overschrijden van een
  
 529.Verzoekschrift aan de minister van Onderwijs tot opneming van de Franse taal in

het gewoon lager onderwijs. Doorgezonden aan de Derde Afdeling van de
Onderwijsraad  1924

  
 530.Indelingslijst van de Eerste Hoofdinspectie voor het Lager Onderwijs (Brabant en

Limburg) van de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  [1930]
  
 531.Wet tot herziening van de kweekschoolbesluiten, ingediend door minister De

Visser. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1923
  
 532.Wet tot regeling van de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen voor het

lager onderwijs en van de bevoegdheid, verbonden aan de akten van bekwaamheid
tot het geven van lager onderwijs, ingediend door minister Marchant. Ter advies
voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1934-1935

  
 533.Ontwerp Kweekschoolbesluiten van het Departement van Opvoeding, Wetenschap

en Cultuurbescherming. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de
Onderwijsraad  1941

  
 534.Wet tot regeling van de vorming van onderwijzers en onderwijzeressen voor het

algemeen vormend lager onderwijs en van de bevoegdheden, verbonden aan de
akte van bekwaamheid tot het geven van dat onderwijs, ingediend door minister
Rutten. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1951

  
 535.Wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920, ingediend door minister De

Visser. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad
  1924-1925

  
 536.Wet tot wijziging der wetten van 16 febr. 1923 en 30 juni 1924, tot wijziging van de

Lager Onderwijswet van 1920, ingediend door minister Waszink. Ter advies
voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1928

  
 537.Wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920, ingediend door minister

Waszink. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1929
  
 538.Wet tot regeling van het aanvullend onderwijs (het cursusontwerp 1930), ingediend

door minister Terpstra. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de
Onderwijsraad  1930

  
 539.Wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920, ingediend door minister

Terpstra. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1932
  
 540.Wet tot wijziging van de wet van 30 december 1932 tot wijziging van de Lager

Onderwijswet van 1920, ingediend door minister Marchant. Ter advies voorgelegd
aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1933

  
 541.Wet tot wijziging van de artikelen 38, 56 en 97 van de Lager Onderwijswet van 1920,

ingediend door minister Marchant. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling
van de Onderwijsraad  1934

  
 542.Wet tot verlenging van de termijnen, vastgesteld in enige wetten betreffende het

lager onderwijs, ingediend door minister Slotemaker de Bruïne. Ter advies
voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1936

  
 543.Gewijzigd ontwerp van wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920,

ingediend door minister Slotemaker de Bruïne. Ter advies voorgelegd aan de Derde
Afdeling van de Onderwijsraad  1937

  
 544.Wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920 en van artikel 49 van de wet

van 22 mei 1937. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de
Onderwijsraad  1940

  
 545.Wet tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920, ingediend door minister

Rutten. Ter advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1949
  
 546.Stukken betreffende het koninklijk besluit tot bepaling van de toelatingsleeftijd tot

de school voor gewoon lager onderwijs. Ter advies voorgelegd aan de Derde
Afdeling van de Onderwijsraad  1950

  
 547.Wet tot regeling van het voorbereidend onderwijs, ingediend door de

Onderwijscentrale, de bond van neutrale onderwijsorganisaties. Ter advies
voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1930

  
 548.Wet tot regeling van het kleuteronderwijs, ingediend door minister Rutten. Ter

advies voorgelegd aan de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1949-1951
  
 549.Stukken van een subcommissie uit de Derde Afdeling van de Onderwijsraad inzake

de bezuiniging op de kosten van het rijksschooltoezicht. Met een nota van Van Gils
omtrent de reorganisatie daarvan  1924
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Archief P.J.M. van Gils

 550.Stukken van een subcommissie uit de Derde Afdeling van de Onderwijsraad voor
de kweekscholen  1925-1928

  
 551.Agenda's en notulen van door Van Gils bijgewoonde vergaderingen van de Vierde

Afdeling van de Onderwijsraad  1923-1950
  
 552.Afschriften van de passages betreffende het nijverheidsonderwijs uit het voorlopig

verslag en de memorie van antwoord van de begroting van OKW. In verband met
Van Gils' lidmaatschap van de Vierde Afdeling van de Onderwijsraad  1925-1940

  
 553.Wet tot wijziging en aanvulling van de Nijverheidsonderwijswet, ingediend door

minister Terpstra. Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling van de
Onderwijsraad  1930

  
 554.Wet tot wijziging en aanvulling van de Nijverheidsonderwijswet, ingediend door

minister Marchant. Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling van de
Onderwijsraad  1934

  
 555.Wet tot wijziging van de Wet van 22 december 1919, laatstelijk gewijzigd bij Wet van

8 april 1932, houdende machtiging tot het van rijkswege garanderen van
geldleningen ten behoeve van de stichting en inrichting van gebouwen van
gesubsidiëerde bijzondere scholen voor nijverheids- en handelsonderwijs,
ingediend door minister Marchant. Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling
van de Onderwijsraad  1935

  
 556.Wet tot wijziging en aanvulling van de Nijverheidsonderwet, ingediend door

minister Slotemaker de Bruïne. Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling van
de Onderwijsraad  1936

  
 558.Stukken betreffende schriftelijke vragen van het kamerlid mevr. Bakker-Nort inzake

de intrekking van de verhoging van de jaarwedde bij onderwijzeressen die les
geven in nuttige handwerken (ook als het onderwijs buiten schooltijd gegeven
wordt). Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling van de Onderwijsraad  1925

  
 559.Stukken betreffende schriftelijke vragen betreffende enige bepalingen in de

Nijverheidsonderwijswet. Ter advies voorgelegd aan de Vierde Afdeling van de
Onderwijsraad  1919-1931

  
 560.Brief van H. Drehmans, bisschop van Roermond, over de oprichting van de RK

Leergangen  1913
  
 561.Voorstel van de RK Leergangen inzake opleiding van onderwijskrachten voor het

buitengewoon onderwijs  1927-1928
  
 562.Voorstel van H.M.J. Blomjous, penningmeester van de RK Leergangen, voor de

financiering van het nieuwe gebouw annex bibliotheek  z.j
  
 563.Brief van H.M.J. Blomjous, lid van het curatorium der RK Leergangen, aan van Gils

over een uitgestelde bijeenkomst  1942
  
 564.Brieven van R.B. Ledeboer aan Van Gils als lid van het curatorium der RK

Leergangen  1921-1922
  
 565.Stuk betreffende ontslagaanvraag van Prof. Van Swaay aan Van Gils als lid van het

curatorium der RK Leergangen  1921
  
 566.Brieven [van A. van Noort] aan Van Gils als lid van het curatorium der RK

Leergangen  1923-1924
  
 567.Brieven van M. Bongaerts aan Van Gils als lid van het curatorium der RK

Leergangen  1926
  
 568.Brief van T. Goossens, rector van de RK Leergangen, aan Van Gils met de raad het

voorzitterschap van de RK Schoolraad te aanvaarden  1923
  
 569.Brieven van Th. Lucas betreffende RK Leergangen te Roermond  1927
  
 570.Brief van de rector van de RK Leergangen over een excursie van de studenten

geschiedenis en Nederlands M.O. naar Roermond  1932
  
 571.Advertentie waarin de RK Leergangen te 's Hertogenbosch enige lokalen te huur

vragen  z.j
  
 572.Brieven van Van Zwager uit Heerlen betreffende aanbod en verzoek tot docent

Engels aan de RK Leergangen  1930
  
 573.Artikel "Enige aantekeningen bij "Vanuit Wingewesten"" door Dr. H.H. Knippenberg

in #De Nieuwe Eeuw# betreffende historie van de RK Leergangen  1931
  
 574.Brief van W. Bogaards aan Van Gils als lid van het curatorium der RK Leergangen

over de stichting van een gymnasium  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

 575.Brief van A. Persoon betreffende inlichtingen over de studie aan de RK Leergangen
  1929

  
 576.Brief van C.H. Ruys de Beerenbrouck aan Van Gils als lid van het curatorium der RK

Leergangen betreffende onderwijswetten  1918
  
 577.Brieven van T. Rutten uit Maastricht betreffende ontslag Moller als rector van de RK

Leergangen en betreffende kweekschoolbeurzen  1920
  
 578.Nota van Van Gils ten bate van de curatoren der RK Leergangen inzake de RK

Leergangen te Heerlen  [1931]
  
 579.Brief van de Minister van OKW aan de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad over

de taakverdeling binnen de universiteit  1950
  
 580.Gelukwensen bij de benoeming van Van Gils tot voorzitter van de Tweede Afdeling

van de Onderwijsraad  1932
  
 581.Nota inzake door het Bestuur van het Nut begrote scholenbouw met concept-advies

door Van Gils als lid van de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  z.j
  
 582.Feestrede van Van Gils namens de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad

gehouden bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van een gereformeerd
gymnasium  1939

  
 583.Nota "Het Voorbereidend Hooger Onderwijs" van de Eerste Afdeling van de

Onderwijsraad  z.j
  
 584.Stukken betreffende de behandeling van de Vierde Afdeling van de Onderwijsraad

van de aanvraag van Uddel voor de stichting van een huishoudcursus. Behandeld
door de RK Schoolraad  1933

  
 585.Brief van B. en W. van Helmond aan Van Gils als voorzitter van de Tweede Afdeling

van de Onderwijsraad betreffende de uitbreiding van het leerplan van de
ambachtsschool  1938

  
 586.Stukken betreffende de toepassing van art. 56 lid 2 (besluit Derde Afdeling van de

Onderwijsraad) inzake LO, ULO en BLO  1936
  
 587.Stukken inzake de benoeming van Van Gils tot voorzitter van de Tweede Afdeling

van de Onderwijsraad  1932
  
 588.Concept-brief van Van Gils aan H. Tilanus, secretars van de Onderwijsraad, inzake

de bespreking van de Economische Faculteit te Amsterdam en de Katholieke
Economische Hogeschool te Tilburg in de Onderwijsraad  1938

  
 589.Brief van H. Tilanus betreffende datum van conferentie van voorzitters van de

Onderwijsraad  1934
  
 590.Advies van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad betreffende de subsidiëring

van de HBS-afdeling van het Gertrudis Lyceum te Roosendaal  1923
  
 591.Brief van Prof. Kohnstamm inzake een introductie door Van Gils als lid van de

Onderwijsraad bij het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding om de
werkzaamheid daarvan te leren kennen  1938

  
 592.Brief van de J. van Dam, secretaris van het Departement van Opvoeding,

Wetenschap en Cultuurbescherming, aan de Onderwijsraad betreffende de
concentratie en opheffing van kweekscholen  1942

  
 593.Bericht van verhindering van Van Gils voor de bijwoning van een vergadering van

de Onderwijsraad  1931
  
 594.Brief van H. Tilanus, secretaris van de Onderwijsraad, naar aanleiding van de

benoeming van Van Gils tot lid van de Derde Afdeling van de Onderwijsraad  1923
  
 595.Het plan Bolkestein betreffende de organisatie van het onderwijs. Met bijlagen  1946
  
 596.Brief van Ferd. Sassen van de Onderwijsraad inzake de intrekking van de

rijksbeurzen van bijzondere universiteiten  1942
  
 597.Brief van Ferd. Sassen aan Van Gils als inspecteur inzake bemiddelingsverzoek

  1933
  
 598.Behandeling in de Eerste Kamer van de wijziging van de Wet van 1934 tot regeling

van het verrichten van arbeid door vreemdelingen  1935
  
 599.Afschrift van een brief van de minister van OKW aan de Tweede Afdeling van de

Onderwijsraad inzake de arbeidsbemiddeling voor afgestudeerden van Middelbare
Technische Scholen  1934

  
 600.Brieven aan Van Gils als lid van het curatorium der RK Handelshogeschool en de

latere Katholieke Economische Hogeschool  1926-1950
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Archief P.J.M. van Gils

  
 601.Documentatie Staatsblad: Wetten en Koninklijk Besluit betreffende het Hoger

Onderwijs  1937-1938
  
 602.Brief van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding met een sollicitatie van

juffrouw Madlener te Den Haag voor een baan aan de op te richten RK
Handelshogeschool  1926

  
 603.Advies van Van Gils als lid van de Tweede Afdeling van de Onderwijsraad inzake

het "Adres Almelo"  [1934]
  
 604.Brief van J. Terpstra, minster van OKW, inzake de paedagogische organisatie en

een nota van Ph. Kohnstamm, lid der studiecommissie van de Onderwijsraad, aan
zijn medeleden  1931

  
 605.Concepten van kranteartikelen van Van Gils betreffende het onderwijs  1912-1923
  
 606.Stukken betreffende de Voorbereidingscommissie van het Eerste Nederlandse

Paedagogische Congres te houden in 1925-1926  1925
  
 607.Uitnodiging voor Van Gils om op te treden op het 25-jarig bestaan van de Vliebergh

Leergang  1932
  
 608.Rede van Van Gils uitgesproken voor de Vliebergh Leergang te Leuven bij

gelegenheid van het 25-jarig bestaan  1932
  
 609.Brief van Karel Smits, bibliothecaris der RK Universiteit Nijmegen, in verband met

boekenzending aan Van Gils  1937
  
 610.Briefkaart van A. van de Venne uit Rolduc  1927
  
 611.Brieven van H. Gelissen, onder andere docent aan de RK Leergangen  1921-1952
  
 612.Brieven van L.C. Michels  1920-1941
  
 613.Brief van J. van Sonsbeeck, burgemeester van Amstenrade  1937
  
 614.Brief van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin van Limburg  1922
  
 615.Uitnodiging voor de Pedagogische Dagen 1932 door Windhorst  1932
  
 616.Brief van P.H. Loeff uit 's Hertogenbosch  1912
  
 617.Knipsels uit #De Maasbode# en uit de #Staatscourant# betreffende middelbaar

onderwijs voor meisjes  1935
  
 618.Stuk van de Tweede Kamer betreffende de verhoging van pensioenen  1919
  
 619.Stuk van de Eerste Kamer betreffende lager en nijverheids onderwijs  1919
  
 620.Vraag van de heer Juten in de Tweede Kamer betreffende het verstrekken van

brandstoffen aan besturen van bijzondere scholen  1918
  
 621.Verslag van een zitting der Tweede Kamer betreffende de wijziging der Lager

Onderwijs-wet 1920  1922-1923
  
 622.Verslag van een zitting van de Eerste Kamer betreffende de wijziging van de Wet

van 4 augustus 1933 in verband met het Lager Onderwijs  1934
  
 623.Verslag van de zitting van de Eerste Kamer over de Lager Onderwijs-wet 1920  1933
  
 624.Verslag van de handelingen der Tweede Kamer betreffende het Lager Onderwijs

  1920
  
 625.Wijziging en aanvulling van de Nijverheidsonderwijs-wet en de behandeling ervan

in de Eerste en Tweede Kamer  1921
  
 626.Krantenartikel betreffende het nijverheidsonderwijs  1919-1920
  
 627.Behandeling in de Tweede Kamer van de Wet betreffende de regeling van het

nijverheidsonderwijs  1919
  
 628.Wet op de regeling van het nijverheidsonderwijs, ingediend door Minister De Visser

  1915-1919
  
 629.Documentatie Eerste Kamer. Tweede vervolgnota betreffende de toekomstige

behoefte aan onderwijzers  1956
  
 630.Voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp tot

regeling van het onderwijs in de Friese taal  1955
  
 631.Behandeling in de Eerste Kamer van de wijziging van de kweekschoolwet  1954
  
 632.Documentatie Handelingen van de Tweede Kamer. Wijziging van de

kweekschoolwet  1954
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Archief P.J.M. van Gils

  
 633.Rapport van de Onderwijsraad inzake het bewaarschoolonderwijs  1921
  
 634.Documentatie Handelingen van de Tweede Kamer. De behandeling van de Lager

Onderwijs-wet 1920  1920
  
 635-636.Wijziging van de Wet tot regeling van het lager onderwijs  1918-1919

Bevat 2 stukken
  
  635.1918-1919  
  
  636.1919  
  
 637.Behandeling in de Tweede Kamer van de wijziging en aanvulling van de regeling

van de Lager Onderwijswet, ingediend door Minister Cort van der Linden  1916
  
 638.Documentatie Handelingen van de Tweede Kamer. Behandeling van de motie Arts

en Ter Laan inzake de jaarwedden van onderwijzers  1912
  
 639.Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer van wijziging en aanvulling van de Wet

tot regeling van het lager onderwijs en der Burgerlijke Pensioenwet  1905
  
 640.Adviezen van de Onderwijsraad inzake de reorganisatie van het vhmo  1921
  
 641.Inleiding door de ondervoorzitter van de Onderwijsraad op het advies van de

Tweede Afdeling van de Onderwijsraad inzake de reorganisatie van het vhmo  1920
  
 642.Wijziging en aanvulling van de Wet tot regeling van het middelbaar onderwijs,

ingediend door Minister De Visser  1919
  
 643.Wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijs-wet, ingediend door Minister De

Visser  1918-1919
  
 644.Wetsontwerp tot regeling van het hoger landbouw- en hoger diergeneeskundig

onderwijs  1917
  
 645.Wijziging van de Wet van arts, tandmeester, apotheker, etc  1912-1913
  
 646.Behandeling in de Eerste en Tweede Kamer van de wijziging en aanvulling van de

Wet tot regeling van het hoger onderwijs  1904
  
 647-648.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Verslag van de Staat der Hoge,

Middelbare en Lagere Scholen  1903-1904
Bevat 2 stukken

  
  647.1903-1904  
  
  648.1915-1916  
  
 649.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Overzicht betreffende scholen van ulo

en mulo  1916
  
 650.Documentatie Handelingen Eerste Kamer. Voorlopig verslag en eindverslag van de

Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp tot nadere wijziging van de
Arbeidswet 1919 (verbod van bedrijfsarbeid voor 14-jarige meisjes)  1954

  
 651.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Verslag van het bestuur van het

Pensioenfonds voor weduwen en wezen van burlijke ambtenaren  1916
  
 652.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Verslag van de staat van de hoge,

middelbare en lagere Scholen  1913-1914
  
 653.Stukken betreffende wijziging en aanvulling van Burgerlijke Pensioenwet inzake de

pensioenering van gemeenteambtenaren en van hun weduwen en wezen  1913
  
 654.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Ontwerp van wet inzake de

pensioenregeling voor weduwen en wezen van leraren aan bijzondere gymnasia en
bijzondere HBS-en  1913

  
 655.Documentatie Tweede Kamer. Wijziging van de Middelbaar Onderwijs-wet, de Hoger

Onderwijs-wet en de Pensioenwet 1922  1954
  
 656.Wet tot regeling van de heffing van het schoolgeld (Schoolgeldwet)  1954
  
 657.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Regeling van het voorbereidend hoger

onderwijs; wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet; regeling van het
middelbaar onderwijs; wijziging en aanvulling van de Wet tot regeling van het lager
onderwijs. Ingediend door Minister Heemskerk  1913

  
 658.Krantenartikelen door Van Gils betreffende de Helmondsche Conversie  1918
  
 659.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Staatsbegroting betreffende onderwijs

  1914
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Archief P.J.M. van Gils

 660.Documentatie Tweede Kamer. Staatsbegroting betreffende middelbaar onderwijs
  1915

  
 661.Documentatie Handelingen Eerste Kamer. Eindverslag over wetsontwerp inzake

rijksbegroting betreffende onderwijs  1912
  
 662.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Vaststelling van de staatsbegroting

inzake Hoofdstuk V, Binnenlandse Zaken  1905
  
 663.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Vaststelling van de staatsbegroting

inzake onderwijs. En de algemene beschouwingen over de staatsbegroting in de
Eerste Kamer  1919

  
 664.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Aanvulling en verhoging IXde

Hoofdstuk der Staatsbegroting  1917
  
 665.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Voorlopig verslag van de algemene

beschouwingen over de staatsbegroting voor 1918  1917
  
 666.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Behandeling van de rijksbegroting voor

1916, Hoofdstuk V, Binnenlandse Zaken  1915
  
 667.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Behandeling van de rijksbegroting,

hoofdstuk Binnenlandse Zaken (o.a. schoolkwestie Helmond)  1918
  
 668.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Behandeling van de staatsbegroting

betreffende onderwijs  1913
  
 669.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Behandeling rijksbegroting betreffende

onderwijs  1902
  
 670.Documentatie Handelingen Tweede Kamer. Vaststelling van de staatsbegroting

betreffende Binnenlandse Zaken voor 1901  1900
  
 671.Extract uit de notulen der Staatscommissie voor het onderwijs, ingesteld 1913

(voorloper van de Onderwijsraad)  z.j
  
 672.Stukken van het curatorium van de Katholieke Schriftelijke Hoofdakte Cursus

  1938-1940
  
 673.Brieven betreffende start hoofdakte cursus Heerlen  1914
  
 674.Rekest (concept van Van Gils) van het hoofdbestuur van de RK Onderwijzersbond

in het bisdom Roermond aan B. en W. van Sittard betreffende oprichting van
hoofdakte cursus te Sittard  [1912]

  
 675.Brief van L. Clobus SJ te Maastricht betreffende een daar op te richten hoofdakte

cursus  1912
  
 676.Brieven van Jos J. Gielen, redacteur van #De Hoofdakte# en werkzaam aan de

hoofdaktecursus  1932-1944
  
 677.Brief van Van Gils betreffende stichting hoofdakte cursus buiten zijn medeweten

door zusters te Valkenburg  1929
  
 678.Brief betreffende start van een twee-jarige cursus hoofdakte te Heerlen voor

onderwijzeressen  1919
  
 679.Brief van P.W. Truyen, rijksinspecteur LO te Roermond  1931
  
 680.Ingekomen stukken betreffende verzoeken om deelneming hoofdakte cursus,

hoofdakte-examen, bedankjes, etc  1928-1934
  
 681.Brief van Van den Donk, rijksinspecteur te Venlo  1927
  
 682.Brief van P.W. Truyen  1922
  
 683.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur LO te Heerlen  1919-1939
  
 684.Brief van J. Cals, inspecteur LO  1938
  
 685.Brieven van A. Egelie  1908-1927
  
 686.Brieven van W.L. Orlye, lid van de RK Schoolraad  1912-1920
  
 687.Brieven van rector Nabuurs, voorzitter van de RK Schoolraad  1919-1920
  
 688.Brieven van J. van Oers  1914-1939
  
 689.Brieven van P. Goorts, secretaris van de RK Schoolraad  1923-1937
  
 690.Necrologie van Van Gils voor rector P. Goorts, secretaris van de RK Schoolraad  z.j
  
 691.Brieven van A.F. Diepen  1910-1940
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Archief P.J.M. van Gils

 692.Begeleidend schrijven bij concept-statuten door Van Gils voor een Nederlandse RK
Onderwijsraad  1929

  
 693.Brief van G.A. van Poelje, waarschijnlijk lid van de RK Schoolraad  1940
  
 694.Brieven van K. Strootman, rijksinspecteur te Arnhem  1907-1931
  
 695.Brief van Van Gils aan de leden van de RK Schoolraad betreffende buitengewoon

onderwijs  1927
  
 696.Brieven van J. Nolet aan Van Gils als bisschoppelijk inspecteur  1928-1931
  
 697.Brieven van W.R. de Jong van de algemene inspectie van het katholiek bijzonder

onderwijs in het aartsbisdom Utrecht  1930-1934
  
 698.Brieven van T. Verhoeven, directeur Centraal Bureau Onderwijs en Opvoeding, over

onderwijszaken  1922-1942
  
 699.Brief van W. Nolet  1936
  
 700.Brieven van J.B.J.M. Höppener te Beverwijk, betreffende onder andere de hoofdacte

  1912-1918
  
 701.Brief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming

betreffende het ontslag van het hoofd van een school  1941
  
 702.Brief van W. van Gerwen te 's Hertogenbosch  1942
  
 703-708.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van de RK Schoolraad. Met bijlagen

  1919-1943, 1948-1956
Bevat 6 stukken

  
  703.1919-1930  
  
  704.1931-1943  
  
  705.1948-1951  
  
  706.1952-1953  
  
  707.1954  
  
  708.1955-1956  
  
 709.Ingekomen stukken van het secretariaat van de RK Schoolraad  1952-1954
  
 710.Circulaires naar en van leden RK Schoolraad houdende verzoek om advies  1928
  
 711.Verslag van een contactvergadering van de RK Schoolraad met verschillende

takken van LO  1947
  
 712.Uitnodigingen en agenda's voor vergaderingen van de RK Schoolraad.

Gecombineerde vergaderingen van LO en NO. Met bijlagen  z.j
  
 713.Notulen van de gecombineerde vergaderingen van LO en NO van de RK Schoolraad

  z.j
  
 714.Agenda's voor vergaderingen van de RK Schoolraad afdeling LO. Met bijlagen  z.j
  
 715.Notulen van de RK Schoolraad afdeling LO  z.j
  
 716.Verzoek van de RK Schoolraad aan het episcopaat om reorganisatie toe te staan

  1930
  
 717.Statuten van de RK Schoolraad  1932
  
 718.Uittreksels uit de notulen van de RK Schoolraad inzake de verhouding tot het RK

Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  [1932]
  
 719.Voorstel aan het episcopaat tot uitbreiding van de RK Schoolraad met leken  1951
  
 720.Stukken betreffende nieuwe leden en ontslagen van leden van de RK Schoolraad  z.j
  
 721.Rede voor de huldiging van Mgr. Van Oers door Van Gils  z.j
  
 722.Regeling van inspecteur Goorts inzake de benoeming in het bisdom 's

Hertogenbosch  1937
  
 723.Stukken naar aanleiding van het overlijden van rector P. Goorts  1938
  
 724.Artikel van Van Gils ter herdenking van rector P. Goorts  1938
  
 725.Benoeming van Drs. A.G.H. van Gerwen tot opvolger van P. Goorts als lid van de

RK Schoolraad  1938
  
 726.Ontslagaanvraag aan episcopaat als voorzitter RK Schoolraad door Van Gils  1941
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Archief P.J.M. van Gils

  
 727.Ontslagaanvraag aan episcopaat als voorzitter en lid van de RK Schoolraad door

Van Gils  1950
  
 728.Ontslagbrief van episcopaat naar aanleiding van Van Gils' aanvraag d.d. 20-12-1951

als voorzitter RK Schoolraad  1952
  
 729.Kwitanties van geïnd vacatiegeld voor examens van de RK Schoolraad  1940
  
 730.Correspondentie met Nederlandse Spoorwegen over teruggave van reiskosten

  1942
  
 731.Overzicht van op 1-1-1923 bestaande LO- en ULO-scholen waaraan een religieus

hoofd verbonden was  1923
  
 732.Statuten van de Bond van Besturen der Roomsch-Katholieke Bijzondere Scholen

voor Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs  1925
  
 733.Namen en adressen van RK onderwijsorganisaties in Nederland  [1952]
  
 734.Lijst gecommitteerden voor het eindexamen van gymnasia  1937
  
 735.Staat van de RK gymnasia en de opgave hoeveel abituriënten verder gaan studeren

  1950
  
 736.Overzicht officiële publicaties no. 1 door RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding inzake publicaties op onderwijsgebied door andere instellingen  1951
  
 737.Enquêteformulier ten behoeve van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding aan parochies om opgave van alle instellingen van onderwijs binnen
parochiegrenzen  1921

  
 738.Berichten van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1921
  
 739.Antwoord van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan Van Gils als

bestuurslid, resp. voorzitter van de RK Schoolraad  z.j
  
 740.Persoverzichten van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  z.j
  
 741.Krantenartikel "Nog steeds vooruitgang van het bijzonder onderwijs"  [1936]
  
 742.Krantenartikel betreffende de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs  [1936]
  
 743.Krantenartikel van kardinaal Faulhaber over de bijzondere school  [1938]
  
 744.Artikel in #De Maasbode# betreffende een onderzoek naar schooltypen van het

vhmo  1932
  
 745.Artikel in #De Tijd# inzake de in werking treding van de pensioenwet  1919
  
 746.Correspondentie met L. Deckers over pensioenzaken  1922
  
 747.Correspondentie met F.J. Vermeulen, lid van de Tweede Kamer, over

pensioenzaken  1913
  
 748.Stukken betreffende de aanvraag door Van Gils en andere ex-leraren van pensioen

naar aanleiding van de Pensioenwet 1922  1925-1927
  
 749.Pensioenaanvraag van en voor Dr. Henri Derckx  z.j
  
 750.Afschrift van vraag om advies aan het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding inzake pensioenkwestie  z.j
  
 751.Salarisregelingen  1906-1914
  
 753.Rekest van de lekenonderwijzers aan de Sint Jozefscholen te Nijmegen met het

verzoek om aanpassing van het salaris aan dat van openbare onderwijzers  [1917]
  
 754.Wijzigingen en aanvullingen in het onderwijs-bezoldigingsbesluit betreffende

rijksambtenaren 1920  1924
  
 755.Machtigingsformulier van deel kerkbestuur om te kunnen handelen namens hele

bestuur  z.j
  
 756.Rekest van de Unie van Christelijke Onderwijzers in Nederland met betrekking tot

arbitrage-clausule in akte van benoeming  1928
  
 757.Uitnodiging aan een afvaardiging van de RK Schoolraad afdeling LO tot bijwoning

van een vergadering van de Onderwijsraad over de akte van benoeming van
onderwijzers  1921

  
 758.Acte van benoeming vastgesteld door de RK Schoolraad en het KOV  1937-1950
  
 759.Stukken betreffende akten van benoeming  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

 760.Formulier van handtekeningenlijst betreffende schoolbezoek  1933
  
 761.Notitie "Werkzaamheden voor de openingen van een nieuwe school" van het RK

Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  z.j
  
 762.Kladmodel voor het aanvragen om in aanmerking te komen voor artikel 56 tweede

lid  [1929]
  
 763.Overzicht van de leermiddelen op de lagere school  z.j
  
 764.Formulieren voor het aanvragen van vergunningen aan gemeenten voor het

oprichten van een katholieke school  1922
  
 765.Voorgedrukte formulieren van RK Schoolraad  z.j
  
 766.Reglement voor de moderatoren van RK scholen voor vhmo  [1952]
  
 767.Reglement voor de moderatoren van RK lagere technische scholen  [1952]
  
 768.Concept-regeling van de RK Schoolraad voor het schoonhouden van de

schoolgebouwen en terreinen  1921
  
 769.Reglement voor de benoeming van onderwijzend personeel aan RK scholen voor

lager onderwijs  [1936]
  
 770.Formulier voor rekest aan de Minister van OKW betreffende vergoeding onkosten

  z.j
  
 771.Stukken betreffende een reorganisatieplan van het bijzonder onderwijs door Dr.

Deelen met een advies van het RK Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de RK
Schoolraad  1941

  
 772.Formulier van concept-statuten voor een onderwijsstichting ter bevordering van het

RK bijzonder onderwijs  z.j
  
 773.Grondslagen der onderwijs-organisatie, rapport van de commissie Onderwijs-

Organisatie  1950
  
 774.Concept-reglement voor het katholiek onderwijs van het RK Centraal Bureau voor

Onderwijs en Opvoeding, om advies aan RK Schoolraad doorgestuurd  1950
  
 775.Verslag van de vergadering tot oprichting van een RK studie- en research-centrum

  1952
  
 776.Nota van de RK Schoolraad of het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding naar aanleiding van een rapport van een commissie uit de vereniging
Volksonderwijs  [1950]

  
 777.Opmerkingen van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

betreffende het wetsontwerp tot wijziging LO-wet 1920  1922
  
 778.Circulaire aan de besturen van RK scholen voor het vhmo  1947
  
 779.Vertrouwelijk rapport inzake de positie van het bijzonder onderwijs  [1953]
  
 780.Zeer vertrouwelijk rapport over de structuur van het katholiek onderwijs  1953
  
 781.Rapport van G. Bolkestein betreffende de organisatie van het onderwijs  1946
  
 782.Stukken betreffende het plan van het KOV tot onderwijsvernieuwing  1948
  
 783.Rapport van de Onderwijs-Vernieuwings-Commissie van het KOV  1947
  
 784.Artikel "Grondslagen der onderwijs-organisatie" in #Het Katholiek Schoolblad#

  1952
  
 785.Uittreksel in de #Limburger Koerier# van een rede van Dr. A. Cornelissen

betreffende het onderwijs  1937
  
 786.Wettelijke bepalingen met betreking tot het godsdiensonderwijs op de bijzondere

scholen  [1928]
  
 787.Notitie over kwestie rond de opname van het godsdienstonderwijs in het lesrooster

van de ambachtsschool te Tilburg  1934
  
 788.Stukken betreffende het godsdienstonderwijs op neutrale scholen  1940
  
 789.Rapport van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

aanstelling van priesters als vakleerkrachten  [1948]
  
 790.Wettelijke bepalingen met betrekking tot het godsdienstonderwijs op de bijzondere

scholen. Van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1939
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Archief P.J.M. van Gils

Directeuren, Leraren etc van het Nijverheidsonderwijs tot uniforme regeling van het
godsdienstonderwijs in de verschillende Nederlandse bisdommen  1940

 791.Stukken betreffende de verzoeken van Sint Bernardus, RK Vereniging van  
 792.Brief van P. van Nieuwenhoven over de beloning van het godsdienstondeerwijs. Ter

kennisgeving aan het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  [1952]
  
 793.Documentatie over de wetswijziging betreffende het leerlingenstelsel  1928-1928
  
 794.Fragment van een nota van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

dat voorstander is van invoering van de uniforme schaal, die noodzakelijk inhaerent
is aan de financiële gelijkstelling  z.j

  
 795.Stukken betreffende het verslag van de Staatscommissie Rutgers en het daarop

volgende wetsvoorstel van Minister Terpstra, welke behandeling aanleiding gaf tot
een controverse tussen Goorts en Verhoeven, waarbij de verhouding tussen het RK
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en de RK Schoolraad in het geding
kwam  1931-1932

  
 796.Antwoord van H. Schrijnemakers, hoofdinspecteur te Roermond, aan Van Gils

betreffende een vraag over het leerlingental aan RK Bijzondere Kweekscholen  1925
  
 797.Beschikking van de Minister van OKW inzake wachtgeldersregeling naar aanleiding

van de LO-wet 1920, met lijst van wachtgelders  1920
  
 798.Documentatie betreffende de bezuiniging op onderwijzerssalarissen en het

wetsontwerp inzake de pensioenregeling  1920
  
 799.Documentatie betreffende de bezuiniging op de kosten van het lager onderwijs

  1922
  
 800.Publikatie A. van Wijnbergen in de #Maasbode# inzake onthouding van

rijkssubsidie en een stuk van J. Nolet naar aanleiding van bezuiniging  1924
  
 801.Artikel in #De Maasbode# naar aanleiding van voorgestelde verhoging van toelating

op lagere school in verband met bezuiniging  1924
  
 802.Nota's inzake de toelating van leerlingen tot de lagere school, de ledige lokalen en

de afschaffing van het zevende leerjaar  1924
  
 803.Stukken betreffende de kwestie van de borgstelling voor wachtgelders  1933
  
 804.Vraag om advies van de Minister van OKW over de kwestie tot vermindering van

kweekscholen  1933
  
 805.Rekest van de RK Schoolraad aan Aalbers, voorzitter van de Tweede Kamerfractie

van de RKSP, naar aanleiding van het ontwerp kweekscholenwet  1934
  
 806.Krantenartikel over de toelatingsleeftijd van kinderen op de gewone lagere school

en de leeftijd waarop ze die moeten verlaten  1934
  
 807.Stukken betreffende het voorstel van Minister Marchant om overtollige scholen bij

het bijzonder onderwijs op te heffen  1934
  
 808.Stukken betreffende de kwestie van de afvloeiing van boventallinge leerkrachten en

de moeilijkheden met betrekking tot religieuze onderwijscongregaties  1934
  
 809.Stuk betreffende aanstelling van wachtgelders  1934
  
 810.Artikel "Herplaatsing van wachtgelders" in #School en wet#, 15de jaargang,

nummer 3  1935
  
 811.Adres aan de Tweede Kamer van het Bestuur van het Katholiek Onderwijzers

Verbond  1935
  
 812.Artikel "Bezuiniging op Onderwijs" in #De Tijd# van 22 juni  1935
  
 813.Stukken inzake de toevloeiing van onderwijskrachten na 1 januari 1937 bij opheffing

van de benoemingsblokkade  1935-1936
  
 814.Rekest van de RK Schoolraad aan het Episcopaat in verband met de dreigende

opheffing van katholieke kweekscholen  1936
  
 815.Stukken naar aanleiding van de door de Minister van OKW voorgestelde

vermindering van het aantal kweekscholen  1936
  
 816.Stukken naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de vrijwillige concentratie

van bijzondere scholen  1936
  
 817.Artikelen in #De Maasbode# over de concentratie van bijzondere scholen

  1936-1937
  
 818.Artikelen over "Het Concentratie-rapport" in #De Tijd#  1937
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Archief P.J.M. van Gils

normaallessen en cursussen voor hoofdakte  z.j
 819.Nota inzake de bezuiniging door invoering van schoolexamens voor kweekscholen,  
 820.Artikel van H.G. de Boer inzake bezuinigingen bij het onderwijs  z.j
  
 821.De uitwerking van de LO-wet 1920  [1924]
  
 822.Rapport van de RK Schoolraad voor de scholen met de Bijbel  [1922]
  
 823.Adres aan de staatscommissie Rutgers tot herziening LO-wet 1920  1930
  
 824.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake de

herziening van de LO-wet 1920  1927
  
 825.Artikel in #De Maasbode# betreffende de voorgestelde amendementen op de LO-

wet  1920
  
 826.Artikel "Bijzondere onderwijzers" in #De Rotterdammer# betreffende het bijzonder

onderwijs naar aanleiding van de in te dienen LO-wet 1920  1918
  
 827.Publikatie "Onderwijsproblemen" van Van Gils in #De Tijd# van 16 maart inzake het

wetsontwerp bewaarschoolonderwijs  1921
  
 828.Correspondentie en beschikking van de Minister van OKW inzake de subsidiëring

van de RK bewaarscholen  1924-1928
  
 829.Norm te volgen bij het opmaken van de uitslag op de bewaarschoolexamens van de

RK Schoolraad  1926
  
 830.Stukken betreffende de examens voor RK bewaarschoolonderwijzeressen,

ingesteld door de RK Schoolraad  1927-1940
  
 831.Afzegging voor een vergadering van het voorbereidend onderwijs  1928
  
 832.Stukken betreffende de erkenning door de gemeente Amsterdam van de

bewaarschoolexamens van de RK Schoolraad  1929
  
 833.Uitnodiging aan de leidsters bij het RK Voorbereidend Onderwijs voor vergadering

  1929
  
 834.Artikel "Beperking opleiding lerares voorb. onderwijs" in #De Maasbode# van 11 juli

  1935
  
 835.Stukken naar aanleiding van de controverse of van katholieke zijde aan de

Fröbelherdenking moet worden deelgenomen  1940
  
 836.Stukken betreffende een door de Minister voorgestelde op te nemen clausule bij de

subsidievoorwaarden bewaarschool-examen  1932
  
 837.Stukken betreffende kwestie bewaarschool-examen  1943
  
 838.Brief van de RK Montessori-opleiding inzake Montessori-onderwijs op de lagere

school  1935
  
 839.Stukken betreffende Montessori-examens en de Montessori-cursus  1928-1948
  
 840.Ingekomen stukken van de vereniging van het RK Montessori-onderwijs bij de RK

Schoolraad  z.j
  
 841.Stukken betreffende de inrichting van het Montessori-onderwijs voor lagere

scholen  1937
  
 842-843.Correspondentie met F. Sassen, lid van de Eerste Afdeling van de Onderwijsraad en

lid van de Montessori-stichting te Nijmegen  1937, z.j
Bevat 2 stukken

  
  842.z.j  
  
  843.1937  
  
 844.Verzoek aan Van Gils om toe te treden tot het erecomité bij gelegenheid van de 23e

internationale opleidingscursus van Dr. Maria Montessori  1937
  
 845.Aantekeningen bij de "Proeve van een lesurentabel van de Lyceum-afdeling-B"  z.j
  
 846.Brochure "De klassieke vorming en het schema Bolkestein", van Dr. J.H. Thiel.

Overdruk uit #De Gids#  1947
  
 847.Rapport van de commissie uitgenodigd om een onderzoek in te stellen naar de taak

en inrichting van het gymnasium  1947
  
 848.Brief van Minister van OKW betreffende de verlaging van het aantal lessen in de

verplichte vakken  1940
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Archief P.J.M. van Gils

subsidiëring van de bijzondere HBS  1909
 849.Krantenartikel van Van Gils in #De Tijd# betreffende het wetsontwerp tot  
 850.Wet tot wijziging en aanvulling van de Wet tot regeling van het middelbaar

onderwijs  1920
  
 851.Brief en rapport van het bestuur van het Genootschap van Leraren aan Nederlandse

Gymnasia betreffende het schema Bolkestein  1947
  
 852.Concept-statuten van de Bond van Besturen der RK Scholen voor Voorbereidend

Hoger en Middelbaar Onderwijs met wijzigingsvoorstellen van Van Gils  1946-1947
  
 853.Nota "Een aanslag op de bevredigingsvoorstellen" van Van Gils, overgetypt uit #De

Tijd#  1916
  
 854.Brief van de RK Bond voor het Gezin  1941
  
 855.Lijst van de samenstelling van de examencommissie voor gymnasia en HBS-en

  1937
  
 856.Brief van Dr. F. Vermeulen betreffende jus promovendi van bijzondere gymnasia

  1901
  
 857.Stukken van de examencommissie HBS  1929
  
 858.Stukken betreffende de eindexamens der HBS, Christelijk Lyceum voor Meisjes te

Utrecht  1930
  
 859.Brief van Regalatus Hazebroek OFM van het gymnasium te Venray betreffende een

aanvraag om erkenning en samenhang met subsidiëring  1920
  
 860.Leidraad voor de behandeling in de Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar

Onderwijs, van het Rapport der Staatscommissie tot Reorganisatie van het
Onderwijs  1910

  
 861.Agenda en jaarverslag van de algemene vergadering van de Algemene Vereniging

van Leraren bij het Middelbaar Onderwijs  1946-1947
  
 862.Mededelingen voor de leden van de Bond van Besturen van RK Scholen voor VHMO

en van de RK Rectorenvereniging  1947-1954
  
 863.Brief van de directeur van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

aan van Gils betreffende het wetsontwerp MO  1948
  
 864.Brieven van Johan de Vlam betreffende de oprichting der RK HBS te Eindhoven

  1907
  
 865.Nota van de voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs, H.W.E. Moller, aan de

Minister van OKW betreffende de kwestie van het ontstaan der verplichting van niet-
katholieke leerlingen tot het bijwonen van het RK Godsdienstonderwijs op de HBS
  1919

  
 866.Brief van de voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs te Vught betreffende

onderwijsvernieuwing  1946
  
 867.Brief van de Inspecteur voor Lycea, J. van Andel, aan de Minister van OKW

betreffende de lessentabel voor Lycea  1945
  
 868.Brieven van de burgemeester en deken van Valkenswaard betreffende de oprichting

van de RK HBS aldaar  1948-1949
  
 869.Mededeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreffende de

opleiding voor predikant, priester, rabbijn, kerkelijk leraar, zendeling of missionaris
  1936

  
 870.Koninklijk Besluit met leerplan gymnasia  1919
  
 871.Puntenlijst van examen Gemeente-HBS te Arnhem (Van Gils gecommitteerde)  1925
  
 872.Begeleidende brief bij toezending van het ontwerp van Wet tot regeling van het

AVMO en VHO  1949
  
 873.Brief aan de bisschop van Roermond betreffende het toegezonden rapport om

advies betreffende het RK Middelbaar Onderwijs  1951
  
 874.Brief van G. Lamers betreffende het Berchmanianum te Nijmegen en leraar J.

Lamers aldaar  1933
  
 875.Examenopgaven Frans, Duits, Engels en Nederlands voor gymnasia  1934
  
 876.Eisen voor de toelating tot de laagste klas van het klein seminarie Beekvliet te Sint

Michiels Gestel  z.j
  
 877.Open brief van J.W.A. van Oppen, rector aan het gymnasium te Maastricht, aan M.

Valeton, conrector aan het gymnasium te Arnhem, betreffende leermiddelen  1901
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Archief P.J.M. van Gils

  
 878.Brief van (onbekend) betreffende de oprichting van de RK HBS te Helmond  1920
  
 879.Brief van het meisjes lyceum te Tilburg betreffende erkenning  1928
  
 880.Brief van J. [Keutgeus], hoofd van de voorbereidingschool  1919
  
 881.Brieven van Hermana van Mariënburg te 's Hertogenbosch betreffende erkenning

MMS en huishoudschool  1928
  
 882.Brieven van Isabelle te Dongen betreffende de oprichting van een MMS  1948-1949
  
 883.Nota van Prof. H.H. Janssen van de Katholieke Universiteit Nijmegen betreffende

eindexamen van gymnasia  1948
  
 884.Brief van J. Vinkestein, inspecteur voor gymnasia, betreffende lesprogram

gymnasium  1909
  
 885.Sollicitatie en bemiddeling betreffende MO  1931-1952
  
 886.Nota van Van Gils betreffende het ontwerp Cursuswet  1928
  
 887.Brief van S. Séraphine houdende een verzoek om een geschikte kandidaat Engels

aan het lyceum te Rotterdam  1933
  
 888.Voorlopig verslag van de Middelbaar Onderwijswet  1921-1922
  
 889.Stukken betreffende wetsontwerp MO  1921-1922
  
 890.Brief van RK Rectorenvereniging afdeling MMS betreffende een enquête van het vak

Latijn op de katholieke MMS  1950
  
 891.Brief van Vinkestein, inspecteur MO te Den Haag, betreffende verzoek aan Van Gils

om pensionering  1919
  
 892.Stukken betreffende subsidiëring van confessionele en neutrale handelsscholen

  1911
  
 893.Overzicht van inkomsten en uitgaven van de Handelsdagschool te (onbekend)  1922
  
 894.Uitnodigingen voor feesten en jubilea  1932-1938
  
 895.Rekest van de Bond van Besturen van RK Scholen voor VHMO aan de Minister van

OKW betreffende salarisaanpassing en uitkering ineens om uit noodtoestand te
geraken  1947

  
 896.Sollicitatie, bemiddeling etc. betreffende het vhmo  1921-1938
  
 897.Rekest van de rectoren van bijzondere gymnasia betreffende pensioen van leraren.

Concept opgesteld door Van Gils  z.j
  
 898.Brief van Hendrik van Laarhoven uit Waalwijk betreffende de oprichting van een

Lyceum aldaar  1955
  
 899.Brief van RK Bond van Besturen van Gymnasia en MO aan besturen van RK

Scholen van VHMO betreffende wachtgeldersregeling  1934
  
 900.Brief van Séraphine te 's Hertogenbosch betreffende de stichting van een RK HBS

te Rotterdam  1927
  
 901.Brieven van Sint Joris College en Sint Catharina Lyceum te Eindhoven  1925
  
 902.Nota van W. Toose betreffende avondlycea  1930
  
 903.Nota "De gemeenschappelijke onderbouw van HBS A en B met de vijfjarige cursus"

van Dr. H.J. Slypen  1938
  
 904.Nota "De betekenis van het wetsontwerp MO" van Van Gils  z.j
  
 905.Brief van J.H. Tummers inzake sollicitatie naar directeur aan de RHBS te Den Bosch

  1928
  
 906.Brief van Van Gils betreffende nieuw wetsvoorstel MO dat Lycea zou regelen  1947
  
 907.Oude klappers op diversen onderwijs  1931-1936
  
 908.Concept-nota omtrent de mogelijkheid van staatserkenning der priestergymnasia

onder toekenning van zekere faciliteiten met een brief betreffende de handelwijze
bij het staatsexamen  z.j

  
 909.Brief van de Abt van Lilbosch tot verandering van voorbereidende klas in wettelijke

klas volgens de LO-wet met beschikking doorgestuurd aan Van Gils  1930
  
 910.Aanvraag studiebeurs  1920
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Archief P.J.M. van Gils

 911.Verslag van het eindexamen der tweede gemeentelijke HBS te Rotterdam  1928
  
 912.Schema voor een artikel betreffende het onderwijs te Rolduc  1915
  
 913.Krantenartikel betreffende verschillende examens en toelatingseisen, door Van Gils

gestuurd aan de heer Vinkestein, inspecteur gymnasia, te Den Haag  1912
  
 914.Brieven van het Sint Norbertus en Gertrudis Lyceum te Roosendaal  1920-1922
  
 915.Brief betreffende rekest aan Minister van Onderwijs betreffende gelijkstelling van

bijzondere gymnasia  [1917]
  
 916.Brief van het RK Lyceum voor Meisjes te Haarlem betreffende subsidieaanvraag

  1936
  
 917.Brief van H. Verbeek, lid van de staatscommissie betreffende wettelijke regeling van

handelsonderwijs en accountantswezen, aan directeuren van de bijzondere RK HHS
en Handelsscholen  1918

  
 918.Brief betreffende omzetting seminarie in gymnasium  1924
  
 919.Uitnodiging voor het verstrekken van inlichtingen voor het schrijven van een artikel

in #Katholiek Nederland# betreffende RK middelbare en vakscholen  1912
  
 920.Brief betreffende de oprichting van een RK HBS te Rotterdam  1914
  
 921.Sollicitatie gecommitteerde MO examen  1937-1938
  
 922.Brief van rector Berkvens uit Uden  1921
  
 923.Brief betreffende samenwerking van door het verbond erkende bijzondere

gymnasia vanuit Den Haag  1911
  
 924.Krantenartikel "Dr.H.H. Knippenberg, 1906-1 september-1931" betreffende zijn

zilveren jubileum aan het Carolus Borromeus College te Helmond  1931
  
 925.Stukken betreffende een voorstel tot uitbreiding van de gemeentelijke HBS en HHS

met gymnasium in lyceumverband en advies inzake verzoek om subsidie van Het
Neutrale Lyceum  1932

  
 926.Brief van A.J. Claesen houdende verzoek om inlichting betreffende stichting HBS te

Eindhoven  1909
  
 927.Krantenartikel "Bijzondere hoogere-burgerscholen" betreffende het onderwerp

subsisiëring  1907
  
 928.Brieven betreffende de oprichting van een HBS te Valkenswaard  1948
  
 929.Brieven van Dhr. Franssen, deken van Veghel, betreffende de stichting van een HBS

aldaar  1947-1948
  
 930.Brieven van de Heer Vinkestein, rijksinspecteur MO te 's Gravenhage  1909-1912
  
 931.Brief van Ons Middelbaar Onderwijs Noord-Brabant aan de heren garanten van de

RK Middelbare Handelsschool te Waalwijk  1922
  
 932.Brieven van Dr. P.J. Vermeulen betreffende MO zaken  1907-1908
  
 933.Brief van J. van Oers van Seminarie Ypelaar betreffende opleiding seminarie-

studenten voor staatsexamen  1910
  
 934.Brieven van onder andere Van Gils betreffende wetsontwerpen MO en VHO

  1917-1922
  
 935.Stukken betreffende de oprichting van een MMS te Dongen door de zusters

Ursulinen. Bemiddeling van Van Gils  1948-1950
  
 936.Uitnodiging voor een congres van de Vereniging van Leraren in Wiskunde,

Mechanica en Cosmografie aan HBS en Lycea  1946
  
 937.Uitnodiging voor de opening van het Lyceum te Den Bosch en Den Haag  1923-1931
  
 938.Brief van J.H. Loeff te 's Hertogenbosch over handelsonderwijs  1912
  
 939.Brieven van Zr. Séraphine van de Ursulinen te 's Hertogenbosch betreffende de

oprichting van een HBS te Rotterdam en de subsidiëring van de MMS te Nijmegen
  1925-1927

  
 940.Concept-artikel betreffende wet en koninklijk besluit inzake subsidiëring van HBS

  [1912]
  
 941.Bemerkingen aangaande het nieuwe wetsontwerp op het middelbaar onderwijs

  1920
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Archief P.J.M. van Gils

 942.Stukken betreffende de subsidiëring van confessionele en neutrale handelsscholen
  1911-1914

  
 943.Richtlijnen voor de viering van 100 jaar Kromstaf  1953
  
 944.Ontwerp-wet tot regeling van het Voorbereidend Hooger en Algemeen Vormend

Middelbaar Onderwijs  1927-1928
  
 945.Twee nota's van Van Gils betreffende het wetsontwerp MO en VHO  z.j
  
 946.Stukken betreffende de stichting van een handelsschool te Eindhoven  1911
  
 947.Brief van Bolkestein betreffende het wetsontwerp inzake de invoering van

tekenonderwijs op gymnasia  1927
  
 948.Brieven van C. Prinsen te 's Hertogenbosch betreffende het aanbieden aan Van Gils

van het directeurschap der op te richten RK HBS te 's Hertogenbosch  1911
  
 949.Nota van Van Gils betreffende het wetsontwerp inzake de reorganisatie van het

gymnasium B  [1920]
  
 950.Brieven van F. Bolsius en Van Swaay over een wetsontwerp MO  1921-1922
  
 951.Brief van M.G. Vuylsteker uit Rotterdam betreffende het onderwijs in Nederlands-

Indië  1924
  
 952.Rede van Van Gils op de achtste Twentsche Katholiekendag te Almelo, in de

#Twentsche Courant#. Met concepten van de rede en bijlagen  1926
  
 953.Rede "Christus Koningschap in de school", gehouden door Dr. Th. Verhoeven op

de vierde Nederlandse Katholiekendag te Maastricht  1928
  
 954.Nota "Richtlijnen voor katholieke scholen voor VGLO" gezonden aan Van

Nieuwenhoven, bisschoppelijk inspecteur, en doorgestuurd aan Van Gils  z.j
  
 955.Artikel "De gemeentebesturen en het voortgezet onderwijs", in #Land en Vee#  1926
  
 956.Circulaire van de commissie voor vervolgonderwijs aan alle directeuren der

patronaten in het bisdom Roermond. Met verzoek steun aan Van Gils  1934
  
 957.Brief van de Minister van OKW aan het kerkbestuur van Lennisheuvel (gemeente

Boxtel) betreffende afwijzing van overname openbare school  1928
  
 958.Brief van pastoor Hoefnagels betreffende hulp tegen opheffing school Katwijk aan

de Maas  1939
  
 959.Brief van Mr. H.W.J.M. de Jong te Scheveningen  1928
  
 960.Brief van W. Burgers uit Nijmegen betreffende sollicitatie naar een baan bij het MO

  1928
  
 961.Brief van G. Franssen uit Bergen op Zoom betreffende de vraag naar het bestaan

van een boek over de schoolstrijd  1923
  
 962.Brief van K. Snijders-Vogel betreffende eisen MO Frans. Met literatuuropgave  1920
  
 963.Vraag naar bemiddeling baan bij het MO  1934
  
 964.Notitieboekje met puntenlijsten en beoordelingen van examens HBS waar Van Gils

gecommitteerde was  1925-1927
  
 965.Brief van M. van de Ven, secretaris van het bisdom 's Hertogenbosch, betreffende

een bezoek aan Van Gils  1932
  
 966.Stukken betreffende de kwestie rond de oprichting van de gemeentelijke

handelsschool te Eindhoven  1906-1911
  
 967.Brief van de secretaris van Ons Middelbaar Onderwijs betreffende de

handelsschool te Waalwijk  1919-1920
  
 968.Brief van G. de Ruyter met verzoek om bemiddeling bij de benoeming aan de RK

HBS te Tiel  1926
  
 969.Brief van Joop Bouwens uit Voorburg betreffende een sollicitatie bij de HBS te

Maastricht en Breda  1937
  
 970.Brief van Peter de Rouw uit Asten  1937
  
 971.Brief om bemiddeling baan bij MO  1935
  
 972.Krantenartikel "Verzekering van schoolgebouwen" uit de #Rotterdamsche Courant#

  [1922]
  
 973.Stukken betreffende de pensioenwet te behandelen door de RK Schoolraad  1920
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Archief P.J.M. van Gils

 974.Afschrift van brief aan Minister van OKW inzake splitsing Gymnasium en HBS te
Rolduc en verzoek om behoud subsidie  1938

  
 975.Brief van Van Rijt betreffende LO  1921
  
 976.Statuut van de RK Schoolraad  1932
  
 977.Nota aan de Minister van Onderwijs betreffende onderwijsbevoegdheid van

landbouwingenieurs en veeartsen  z.j
  
 978.Brief van Vinkesteyn, inspecteur gymnasia in Den Haag, betreffende wetsontwerp

VHO  1917
  
 979.Artikel "Neutraal of confessioneel handelsonderwijs" van Van Gils voor (onbekend)

  z.j
  
 980.Brieven van het Sint Joris College en Sint Catharina Lyceum te Eindhoven (onder

beheer OMO) betreffende examens handelsschool  1928
  
 981.Jaarverslag van het onderwijsfonds voor de scheepvaart te Amsterdam  1932-1934
  
 982.Memorie van toelichting bij een rekest aan de Minister voor een afzonderlijke

wettelijke regeling van het BLO  z.j
  
 983.Nota inzake de gemeentelijke BLO-marge naar aanleiding van de behandeling van

de rijksbegroting  1953
  
 984.Advies van A. Hermans, directeur te Sint Michiels Gestel, inzake de opleiding van

BLO-leerkrachten  1927
  
 985.Brief aan de RK Schoolraad van de Bond ter bevordering van het RK BLO  1934
  
 986.Stukken betreffende de subsidie-kwestie der scholen voor de paedagogische

instituten te Nijmegen  1934
  
 987.Stukken betreffende BLO  z.j
  
 988.Brief aan Van Gils inzake diens ontslagname uit de Federatie inzake

opleidingsplannen bij het buitengewoon onderwijs  1929
  
 989.Ingekomen stukken van de Vereniging van RK BLO  1927
  
 990.Stukken inzake de stichting van een opleiding voor leerkrachten bij het RK BLO

door de RK Schoolraad  1928
  
 991.Stukken van de Bond ter bevordering van het RK BLO  1934
  
 992.Brief van G.A.E. Christ van het RK BLO betreffende de bewaarschool  1940
  
 993.Brief van A. Voorthuizen, inspecteur BLO, betreffende opleiding BLO en brief van

Verhoeven daarover  1928
  
 994.Brieven van G.A.E. Christ betreffende stichting van BLO-cursus te Limburg, met

advies van Goossens van de RK Leergangen  1938
  
 995.Artikel "Het ontwerp van Wet tot regeling van het Voorbereidend Hooger en

Algemeen vormend Middelb. Onderwijs" in #De Maasbode# van 7 juni 1939  1939
  
 996.Artikel "Het wetsontwerp ter regeling van het Voorbereidend Hooger Onderwijs" in

#De Maasbode#  1939
  
 997.Documentatie over de Middelbare Handelsschool te Waalwijk  1918
  
 998.Stukken betreffende handelsonderwijs en handelsschool  z.j
  
 999.Correspondentie met Zuster Séraphine van de Mariënburg te 's Hertogenbosch

inzake onderwijsinstelling van de Ursulinen  z.j
  
 1000.Brief van R. Oppenraay SJ te Katwijk betreffende wetsontwerp MO  1909
  
 1001.Artikel in De Limburger Koerier betreffende nieuw leerplan van wiskunde aan de

HBS  1937
  
 1002.Reglement van de RK HBS en de Middelbare en Hogere Handelsschool te Helmond

  1918-1919
  
 1003.Stukken inzake de stichting van een RK HBS te Rotterdam  1925
  
 1004.Verzoek om steun bij aanvraag kleine splitsing RK HBS Rotterdam  1937
  
 1005.Stukken betreffende handelsavondscholen  1937
  
 1006-1009.Ingekomen brieven van RK kweekscholen  1923-1925, 1932, 1947

Bevat 4 stukken
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Archief P.J.M. van Gils

  1006.Tilburg. 1923-1925  
  
  1007.Sint Ludgerus Kweekschool, Hilversum. 1947  
  
  1008.Amersfoort. 1924  
  
  1009.Amersfoort en Borgloon. 1932  
  
 1010.Ingekomen brief van J. van Oers te Breda inzake benoemin RK kantonrechter te

Zeeuws-Vlaanderen en katholieke kweekscholen  1933
  
 1011.Stuk inzake toezicht op en erkenning van vakonderwijs van meisjes in Nederlands

Oost-Indië  [1936]
  
 1013.Wijziging van het Koninklijk Besluit tot regeling van het examen ter verkrijging van

de akte van bekwaamheid als onderwijzer  1935
  
 1014.Artikel in #De Maasbode# betreffende het hospiteren van aanstaande leraren  1937
  
 1015.Artikel in #De Tijd# inzake de onderwijs-impasse in verband met wijziging LO-wet

  1939
  
 1016.Rapport inzake de wenselijkheid van RK Avondkweekscholen in Amsterdam,

Rotterdam en Den Haag. In opdracht A. van Houten, lid van de RK Schoolraad  1951
  
 1017.Wijziging van het Koninklijk Besluit tot regeling van het eindexamen van de

kweekscholen  1946
  
 1018.Stukken betreffende de benoembaarheid en de voorwaarde daarvan voor op

Rijkskweekscholen opgeleidde onderwijzers bij het bijzonder LO  z.j
  
 1019.Desiderata van de RK Kweekschoolbond in verband met het kweekschool-project

  1938
  
 1020.Puntenlijst van enige sollicitanten van een kweekschool  z.j
  
 1021.Rapport van de accountant der inspectie van het Nijverheids- en Handelsonderwijs

  1925
  
 1022.Stukken naar aanleiding van de behandeling in de RK Schoolraad van het

Koninklijk Besluit betreffende Bijzondere Kweekscholen  1926
  
 1023.Nota van Van Gils inzake schoolexamen op kweekscholen  1927
  
 1024.Artikel in #De Tijd# inzake het kweekschoolwetsontwerp  1939
  
 1025.Artikel in #De Tijd# inzake het kweekschoolwetsontwerp  1940
  
 1026-1032.Ingekomen stukken van kweekscholen  1920, 1923-1924, 1927-1934, 1936

Bevat 7 stukken
  
  1026.Heerlen. 1929-1934  
  
  1027.Beverwijk. 1927  
  
  1028.Koningsbosch. 1920  
  
  1029.Raban Djahe. 1936  
  
  1030.Weert. 1928  
  
  1031.Nijmegen. 1924  
  
  1032.Arnhem. 1923  
  
 1033.Nota van rector B. van den Hengel betreffende kweekschoolexamens  1927
  
 1034-1035.Ingekomen brieven van kweekscholen  1922-1936

Bevat 2 stukken
  
  1034.Dongen. 1931  
  
  1035.Blerick. 1922-1936  
  
 1036.Nota van de RK Schoolraad aan secretaris-generaal Van Dam op diens nota aan de

Onderwijsraad inzake inkrimping van de bijzondere kweekscholen  1941
  
 1037-1039.Ingekomen brieven van kweekscholen  1936, 1939, 1947

Bevat 3 stukken
  
  1037.Etten. 1947  
  
  1038.Voorschoten.1936  
  
  1039.Koningsbosch. 1939  
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Archief P.J.M. van Gils

 1040.Rekesten van de stichting Sint Josephscholen te Nijmegen aan de Minister van
OKW tot erkenning en subsidiëring van de kweekschool  1927-1928

  
 1041.Algemeen leerplan voor een vierjarige kweekschool en een voorlopig concept voor

en leerplan voor de vierjarige kweekschool  z.j
  
 1042.Ingekomen stukken van de Bond van RK Kweekscholen  1921-1927
  
 1043.Brief van Minister van Poelje betreffende de behandeling van het

kweekschoolontwerp in de Tweede Kamer  1939
  
 1044.Brieven van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding betreffende het op

handen zijnde bezoek van de rijks-accountant op de kweekscholen  1929
  
 1045.Brieven van A. Diepen, Bisschop van 's Hertogenbosch, betreffende

godsdienstonderwijs en dankbrief voor overdruk  1939
  
 1046.Afwijzende beschikking van Minister van OKW tot aanvraging van de kweekschool

te Leeuwarden om schoolexamen af te leggen  1927
  
 1047.Uitslag godsdienstcursus aan de rijkskweekschool te Maastricht  1929-1935
  
 1048.Algemene kerkelijke voorschriften inzake het lesprogramma voor het

godsdienstdiploma B met enige brieven daaromtrent  1925-1938
  
 1049.Brief van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake wijziging

reglement godsdienstdiploma  1923
  
 1050.Ingekomen stuk van pastoor H. Nieuwenhuijzen, bisschoppelijk gecommitteerde in

het bisdom Haarlem inzake godsdienstdiploma A en voorschriften  1934
  
 1051.Advies van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

aanstellingskwestie te Valkenburg aan de kweekschool  1934
  
 1052.Ingekomen brieven van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding op

aanvraag advies van Van Gils en Zr. Cleophae te Maastricht inzake de toelating van
kwekelingen tot scholen bijvoorbeeld als invallers  1934

  
 1053.Brief van L. Schrijnen, bisschop van Roermand, naar aanleiding van de regeling van

het godsdienstonderwijs op katholieke kweekscholen en normaallessen in het
bisdom  1919

  
 1054.Verzoek tot opgave van examendata aan kweekschool aan inspecteur Roermond

met belofte van eventueel bezoek door Van Gils  1930
  
 1055.Stukken betreffende de aanwijzing van de kweekschool van de zusters te Baexem

  1937
  
 1056.Ontwerpregeling van de godsdienstige opleiding tot onderwijzer met toelichting

  1951
  
 1057.Concept-reglement van cursussen tot verkrijging van het bisschoppelijk

godsdienstgetuigschrift A  z.j
  
 1058.Jaarboek van de RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding betreffende de

bisschoppelijke bepalingen betreffende het godsdienstdiploma B  [1938]
  
 1059.Stukken betreffende rekest van de RK Schoolraad aan het episcopaat inzake

wijziging voorschriften van godsdienstdiploma A op kweekscholen  [1936]
  
 1060.Brief van A. van Diepen betreffende hoofdaktecursus  1911
  
 1061.Stuk over het onderwijzercorps bij het GLO en ULO in 1936  1938
  
 1062.Artikel in #De Tijd# inzake onderwijs  1937
  
 1063.Stukken betreffende cursuswet  z.j
  
 1064.Schrijven van de RK Schoolraad aan de Minister inzake het niet geregeld zijn in de

LO-wet 1920 van cursussen naast het normale leerprogram  1921
  
 1065.Verslag van bespreking op het departement van OKW van de hoofdaktecursus

  [1944]
  
 1066.Artikel in #De Tijd# inzake het kloosterlingenonderwijs  1937
  
 1067.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de RK

Schoolraad NO en LO inzake de toepassing van arbeidsdienstplichtbesluit ten
aanzien van religieuze leerkrachten  1943

  
 1068.Stukken betreffende de korting op de salarissen van in communauteit levende

geestelijken-leraren  1941
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Archief P.J.M. van Gils

mede naar aanleiding van bericht in #Deutsche Zeitung in den Niederlanden#  1941
 1069.Stukken betreffende het ontslag van religieuzen als hoofd van onderwijsinstellingen  
 1070.Stukken naar aanleiding van de afzetting van geestelijken als hoofd van

inrichtingen van onderwijs  1941
  
 1071.Stukken van de commissie ter behandeling van het vraagstuk van de spanning

tussen religieuze en leken-leerkrachten  1950
  
 1072.Verslag van een vergadering van de RK Schoolraad met de overste van de

onderwijs-congregaties over de verhouding religieuze leken-leerkrachten  1950
  
 1073.Documentatie betreffende de motie van orde van Boon c.s betreffende een

bijzondere regeling van de salarissen van ambtenaren en onderwijzers, die buiten
gezinsverband in communauteit leven  1936

  
 1074.Stukken betreffende de vermindering van het aantal kweekscholen  1941-1942
  
 1075.Stukken betreffende de opheffing van kweekscholen  1941
  
 1076.Stukken naar aanleding van inhouden van subsidie aan twaalf kweekscholen.

Schrijven van onder andere de RK Schoolraad  1942
  
 1077.Artikel in de Limburger Koerier inzake religieuzen in het onderwijs  1940
  
 1078.Stuk over de schoolstrijd, of er weer een nationale school moet komen  1940
  
 1079.Rede van Mussert te Venlo over Nederlands verleden, heden en toekomst  1942
  
 1080.Bespreking van Musserts brochure "De NSB en het Onderwijs, of er weer een

staatsschool moet komen"  [1941]
  
 1081.Grondslagen van het LO en MO in de nationaal-socialistische staat, brochure van

de NSB  1938
  
 1082.Stukken over lesuren bijzondere HBS en bijzondere aangelegenheden op

onderwijsgebied  1941
  
 1083.Stuk over nieuwe maatregelen inzake de rechtspsitie van het onderwijspersoneel

  [1942]
  
 1084.Artikel in #De Tijd# over arbeidsplicht voor ambtenaren, onderwijzers en studenten

  1942
  
 1085.Schrijven van de secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en

Cultuurbescherming inzake concentratie schoolverenigingen  1941
  
 1086.Regeling Van Dam, secretatris generaal, met betrekking tot de geëvacueerde

leerkrachten die elders tijdelijk werken  1944
  
 1087.Nota van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in verband met

mobilisatie  1939
  
 1088.Verzoek van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding tot voorlopige

erkenning van enige scholen voor nijverheids onderwijs die anders geen nieuwe
meisjes mogen aannemen  1943

  
 1089.Stukken aangaande het verzoek van de RK Vereeniging van Directeuren,

Directrices, Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheids Onderwijs St. Bernardus,
inzake vakantiecursussen voor leraren van ambachtsscholen  1944

  
 1090.Stuk inzake het katholieke land- en tuinbouwonderwijs  1941
  
 1091.Beschouwing van P. van Nieuwenhoven over de ten gevolge van de Duitsers

afgezette rector Bours en de toen benoemde Geurts  1945
  
 1092.Stukken van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm  1941
  
 1093.Schrijven van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en

Cultuurbescherming inzake een onderzoek naar de wenselijkheid van het eventueel
oprichten van openbare lagere scholen in Limburg  1941

  
 1094.Stukken betreffende algemene richtlijnen voor de benoeming van onderwijzend

personeel  1941
  
 1095.Stukken betreffende het benoemingsrecht en de controle respectievelijk veto

daarop door de overheid  1941
  
 1096.Stukken naar aanleiding van het besluit van de secretaris-generaal van het

Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende de
benoeming en ontslag van onderwijzend personeel aan gemeentelijke en bijzondere
scholen  1941

  
 1097.Toelichting en richtlijnen voor alle RK schoolbesturen in verband met voorschriften

Duitsers inzake betaling per cheque van leerkrachten  1940
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1098.Schrijven van het Heemkunde-Onderwijscomité Den Haag via de wethouder van

onderwijs tot opwekking van liefde tot natuur, cultuur en volk in het onderwijs  1941
  
 1099.Rapport aan de voorzitter van Sint Bonaventura inzake een bespreking tot instelling

van een studiecommissie omtrent het vraagstuk van een onderwijscorporatie  1940
  
 1100.Brief van het secretariaat van het bisdom Roermond over hoe men moet handelen

met het Verenigingsbesluit 1941  1941
  
 1101.Interview in #Volk en Vaderland# met F.W. Vlekke  1942
  
 1102.Rede van F.W. Vlekke over de taak van de onderwijzer in #Nieuw Nederland#  1942
  
 1103.Stukken betreffende de kwesties rond de nieuwe NSB-inspecteur te Heerlen. Brief

van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan Van Gils  1942-1943
  
 1104.Gestelde vragen door de inspecteur van het LO, A. Meertens te Sittard (NSB), aan

leerkrachten welke door het bestuur der parochiale schoolvereniging Heerlen op de
voordracht geplaatst zijn  [1942]

  
 1105.Afschrift van een schrijven van de nieuwe NSB-inspecteur te Maastricht aan

gemeenten en schoolbesturen, hoofden en onderwijzers  1942
  
 1106.Artikel "Uit de toepassing van de L.O.-wet 1920", in #De school met de Bijbel#  1935
  
 1107.Artikel van H. Bemelmans in #De Maasbode# betreffende het katholieke

landbouwonderwijs  1919
  
 1108.Vragenlijst en advies van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

de verhouding LO, ULO en MULO  z.j
  
 1109.Aantekeningen van redevoering door Van Gils getiteld "Het hart warm, het hoofd

koel"  z.j
  
 1110.Correspondentie met J.J. Verbeeten, inspecteur van het Rijksschooltoezicht,

inspectie Breda.  1919-1946
  
 1111.Feestgezangen en feestgids bij het zilveren huwelijksfeest van J. Verbeeten  1924
  
 1112.Verzoek van #De Tijd# tot schrijven van een onderwijsartikel  1918
  
 1113.Staat van Dienst van H.W.J. Scholtens  [1938]
  
 1114.Rede "Van de bewaarschool tot met de universiteit", uitgesproken door Dr. P.J.M.

van Gils op de eerste Nederlandse Katholiekendag te Utrecht  [1919]
  
 1115.Uitnodiging en stellingen voor een congres voor het onderwijs aan de niet-

leerplichtige jeugd  1925
  
 1116.Rapport van de commissie inzake aansluiting tussen het middelbaar en gymnasiaal

en het hoger onderwijs  1938
  
 1117.Artikel in de #Limburger Koerier# betreffende kardinaal Faulhaber en de

schoolstrijd  1937
  
 1118.Overdruk uit #Het Onderwijs# aangaande de vertraging van het onderwijsverslag

  1923
  
 1119.Ingekomen stukken van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura  1934
  
 1120.Uitnodigingen aan Van Gils om gecommitteerde van scholen te willen zijn  1926
  
 1121.Krantenartikel "Land- en Zeemacht" over de rechtsgeleerde opleiding van officieren

  [1922]
  
 1122.Verzoek aan Van Gils om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van de

Vereniging Indisch Onderwijs-comité  1923
  
 1123.Nota omtrent de vacantiespreiding in het bijzonder lager onderwijs  1953
  
 1124.Artikel in #e Tijd# van Van Gils over de gemeentelijke schoolzorg en openbare

scholen in Noord-Brabant en Limburg  1939
  
 1125.Onderzoek door het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding naar het

aantal openbare scholen in Noord-Brabant en Limburg die alsnog in aanmerking
zouden komen voor omzetting  1953

  
 1126.Stukken naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe katholieke stichting op

onderwijsgebied, voortkomend uit een schoolkwestie te Wassenaar  1953
  
 1127.Stukken naar aanleiding van de oprichting van een Nederlandse Filmcentrale door

de Vereninging van Nederlandse Gemeenten  1924
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Archief P.J.M. van Gils

 1128.Stukken betreffende de kwestie dat scholen kindertekeningen voor Mexico verzocht
werden af te staan  1927

  
 1129.Aanvraag om subsidie aan de RK Schoolraad door pastoor J. Hoogveld voor zijn

boek "Handboek der Paedagogiek"  1937
  
 1130.Goedkeuring van het episcopaat voor een collecte op scholen in verband met het

cadeau voor het huwelijk van Juliana en Bernhard  1937
  
 1131.Verzoek van de Keurraad voor Katholieke Jeugdlectuur om propagandisten op elke

RK school  1938
  
 1132.Brief van het Comité voor het Contact van de Katholieke Jeugd van Nederland,

Suriname en de Nederlandse Antillen  z.j
  
 1133.Stukken betreffende het voorstel van B. en W. van Haarlem om bijbelkennis en

cultuurgeschiedenis van het Christendom als leervak voor VHMO-scholen op te
nemen  1953

  
 1134.Rapport inzake droevig beleid van een bepaald schoolbestuur dat alles liet

verkommeren, misstanden schiep, etc  1952
  
 1135.Notities uit een gesprek tussen F. op de Coul, Van Houten, J. Derksen en M.

Broekman over de propaganda voor de RK school  1952
  
 1136.Correspondentie betreffende de controverse inzake het niet uitnodigen van de R.K.

Schoolraad door de Sint Adelbert Vereniging  1952
  
 1137.Rapport inzake de uitbreiding van de katholieke kinderuitzending  1936
  
 1138.Program van Actie en Statuten van de Vereniging van Oost- en West-Indische

Katholieken in Nederland, gevestigd te 's Gravenhage  1918
  
 1139.Stukken van de apostolisch vicaris te Curaçao betreffende onderwijsmisstanden

  1919
  
 1140.Stukken betreffende het bestuur der Radboudstichting dat de RK Schoolraad

verzoekt om propaganda te maken voor de RK Universiteit  1935
  
 1141.Oprichtingsbrief en statuten van de RK Vereniging Handenarbeid  1932
  
 1142.Reglement betreffende het verlenen van geldelijke steun van rijkswege aan

studenten in de geneeskunde  1920
  
 1143.Artikel in #De Tijd# over de vrijheid van onderwijs  1948
  
 1144.Overzicht van het onderwijs in Limburg getiteld "Een Limburgse Schoolstad"

  [1948]
  
 1145.Gegevens betreffende de nationale tentoonstelling van het R.K. Bijzonder

Onderwijs in Nederland getiteld "Schoolstad"  1948
  
 1146.Correspondentie over een controverse tussen de Minister en de RK Schoolraad

aangaande een passage uit het onderwijsverslag  1935-1936
  
 1147.Brief van de RK Schoolraad aan de secretaris van de Algemene Bond RK

Rijkskieskringorganisaties in Nederland over het verdwijnen van de RK Schoolraad
uit de opsomming van de adviserende leden  1926

  
 1148.Afzegging van de RK Schoolraad afdeling Nijverheidsonderwijs voor een

vergadering  1932
  
 1149.Stukken betreffende de instelling van een commissie van beroep voor het RK NO

waarop aangedrongen door de Minister  1932
  
 1150.Nummer van Het Vakonderwijs inzake de salariëring van leerkrachten  1917
  
 1151.Prospectus van de stichting School voor Lagere Bedrijfsleiding voor Meisjes te

Bouvigne op initiatief van de Katholieke Jeugdvereniging  z.j
  
 1152.Artikel "Beroepskeuze-Nijverheidsonderwijs-Arbeidswet" van G.D. Zegers in #De

Maasbode#  1924
  
 1153.Artikel "Leerlingwezen in ambacht en nijverheid" in #De Maasbode# inzake

nijverheidsonderwijs  1936
  
 1154.Krantenartikel "Vakonderwijs voor jeugdige arbeiders" van de Hooge Raad van

Arbeid  1937
  
 1155.Artikel in #De Maasbode# betreffende de vakopleiding van handwerkslieden  [1937]
  
 1156.Rapport van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut over het RK Lager Technisch

Onderwijs in Nederland  1952
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Archief P.J.M. van Gils

 1157.Concept-statuten van Ons RK Huishoudonderwijs in het Bisdom 's Hertogenbosch
  [1922]

  
 1158.Koninklijk Besluit tot regeling van examens ter verkrijging van een akte van

bekwaamheid voor school- en huishoudonderwijs in handenarbeid  1929
  
 1159.Artikel in #De Maasbode# over het huishoudonderwijs  1937
  
 1160.Artikel in #De Maasbode# "Huishoudelijke vakken op de lagere school"  1939
  
 1161.Artikel in #Land en Vee# betreffende de behandeling in de Tweede Kamer van de

staatsbegroting  1924
  
 1162.Stukken betreffende de Katholieke Vakopleiding  1947-1948
  
 1163.Brief van Van Rijt van de RK Schoolraad afdeling NO aan het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg aangaande bezwaren tegen de ontwerp-
statuten van de Landelijke Stichting voor Katholiek Vakonderwijs  1949

  
 1164.Stukken betreffende de Raad van Advies voor de Vakopleiding  1951-1955
  
 1165.Artikel "Verspilling van 's lands gelden" van Van Gils in #De Katholieke School#.

Overdruk over een publikatie van Van Gils in #De Tijd# over vertraging van verslag
van de examencommissie  1924

  
 1166.Brief van de Minister van OKW inzake de inkrimping van de opleidingsschool voor

leerkrachten voor NO  1924
  
 1167.Beschikking van de Minister van OKW inake het examen N.O.  1931
  
 1168.Artikel "Eerbied voor de wet" inzake fabrieksscholen. Concept  [1931]
  
 1169.Statuten van de Bond van Schoolbesturen van RK Nijverheidsonderwijs  1949
  
 1170.Beschikking van de Minister van OKW voor de examens van de RK Schoolraad  z.j
  
 1171.Opbouw en werkwijze van het VGLO voorgesteld door Van Gerwen  z.j
  
 1172.Rekest van de RK Schoolraad aan het partijbestuur van de RKSP inzake normen

van stichting en voortbestaan van NO-scholen  1937
  
 1173.Stukken betreffende de instelling van een leerplancommissie voor het

Nijverheidsonderwijs  1937
  
 1174.Overzicht van de niet gesubsidiëerde cursussen voor NO aan meisjes  1937
  
 1175.Kort verslag van de bespreking betreffende het leerlingwezen tot vorming van een

landelijke organisatie van het leerlingstelsel  1937
  
 1176.Formulier tot aanvraag dat zeven leerlingen alsnog op school mogen blijven en dat

acht leerlingen mogen worden toegevoegd  1943
  
 1177.Samenvatting van het besprokene tussen de Hoofdinspecteur van Den Bosch en de

Zustercongregaties inzake de hervorming van het zevende leerjaar voor meisjes
  1939

  
 1178.Rekest van de RK Schoolraad naar aanleiding van van rijkswege gesubsidiëerde

NO-school  1939
  
 1179.Stukken betreffende de gevolgen van het Koninklijk Besluit over de bevoegdheden

en aktenexamens voor het nijverheidsonderwijs  1935
  
 1180.Vragenlijst van R. Möller inzake desiderata van RK Schoolraad in verband met

begrotingsdebatten  1933
  
 1181.Correspondentie met M.M.A.Michels, inspectrice voor het Nijverheidsonderwijs

  1932
  
 1182.Stukken betreffende beslissing van het episcopaat, die moeilijkheden veroorzaakte

in verband met de stichting van nieuwe NO-scholen  1934
  
 1183.Stukken betreffende de sinds de wijziging van de NO-wet meer mogelijk geworden

verlening van subsidie wat betreft bouw en uitbreiding van NO-scholen  1932
  
 1184.Correspondentie met G. van Riel, voorzitter RK Schoolraad afdeling NO  1931
  
 1185.Rapport "Het aansluitingsprobleem LO-NO" van C. Souren met punten van

overeenstemming en aantekeningen van Van Gils  1950
  
 1186.Reglementsamengeteld door de RK Schoolraad in overleg met het episcopaat voor

de moderatoren van de RK Nijverheidsscholen  1952
  
 1187.Lijst houdende adressen van diocesane nijverheidsverenigingen  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

 1188.Brief van P.C. Wesseling, secretaris, aan Van Gils, houdende verzoek om namen en
adressen van kandidaten uit het bisdom Roermond voor de vacature van Schrijnen
(Venlo) in het bestuur van de Groep van RK Nijverheidsscholen (ingesteld door de
RK Schoolraad)  1942

  
 1189.Ingekomen stukken van de Eerste Nederlandse RK Vereniging van Modevakscholen

te Veghel  1929
  
 1190.Brief aan de Minister van OKW over de examens, vroeger afgenomen door de

Eerste Nederlandse RK Vereniging van Modevakscholen en voortaan door de RK
Schoolraad  1929

  
 1191.Stukken betreffende een verslag van een vergadering van de RK Schoolraad met de

dames Michels en Zr. M. Joseph over gesubsidiëerd en ongesubsidiëerd NO voor
meisjes  1938

  
 1192.Stukken betreffende de RK opleidingen voor NO in verband met concurrentie van

gesubsidiëerde opleiding  1934-1935
  
 1193.Stukken betreffende de RK Vereninging tot bevordering van industrie-onderwijs

voor meisjes Sint Anna  z.j
  
 1194.Aanvragen van de RK Schoolraad om rijksgecommitteerden bij examens van Sint

Anna  1936-1938
  
 1195.Ingekomen stukken van de Vereniging tot bevordering van industrie-onderwijs voor

meisjes van Sint Anna  z.j
  
 1196.Aanvraag rijksgecommitteerde voor examens van RK Vereniging tot Bevordering

van Industrie-Onderwijs voor Meisjes "St. Anna"  1933
  
 1197.Circulaire aan de besturen en hoofd van scholen voor gewoon lager onderwijs naar

aanleiding van invoering van het achtste leerjaar  1942
  
 1198.Stukken betreffende het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de

Inspecteur van het Bijzonder Onderwijs P.H. van Nieuwenhoven  1942
  
 1199.Rapport van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan het

episcopaat inzake een voorbereidende klas voor de ambachtsschool  1949
  
 1200.Verslag van de commissie betreffende de inrichting van het zevende leerjaar  1937
  
 1201.Twee formulieren voor aanvraag stichting VGLO-school naar aanleiding van een

verordening tot invoering van het achtste leerjaar  1942
  
 1202.Verslag van de officiële opening van het Protestants-Christelijk internaat voor

opleiding tot huishoudelijke beroepen  [1937]
  
 1203.Rekest aan besturen van RK scholen VHMO inzake salarissen en vaste aanstelling

  z.j
  
 1204.Brief van J. Korpenhoek betreffende het boek "Doel en plaats van de lichamelijke

opvoeding"  1928
  
 1205.Ministeriële beschikking nl. vaststelling examencommissie voor examen tot

verkrijging van de bekwaamheid gymnastiek voor het middelbaar en lager
onderwijs  1926

  
 1206.Concept Koninklijk Besluit betreffende herindeling inspectie lichamelijke opvoeding

met nota van toelichting  1926
  
 1207.Uitnodiging en agende voor Van Gils voor vergadering van de RK Bond van Leiders

(Leidsters) voor Lichamelijke Oefening in het bisdom Roermond  1922
  
 1208.Rapport van de inspecteur van de lichamelijke opvoeding  z.j
  
 1209.Rapport van de inspecteur van de lichamelijke opvoeding over de lichamelijke

opvoeding aan alle openbare en bijzondere scholen  z.j
  
 1210.Stukken betreffende de instelling van een Katholieke Centrale voor Lichamelijke

Opvoeding  1934
  
 1211.Plan voor een Katholieke Nederlands Bureau voor Lichamelijke Opvoeding en Sport

  z.j
  
 1212.Stukken betreffende de zittingneming van Van Gils in het nationaal comité tot

voorbereiding van het nationaal congres te Tilburg gelijk met het internationaal
congres te Amsterdam over lichamelijke opvoeding  1938

  
 1213.Stukken betreffende Van Gils' lidmaatschap van de voorbereidingscommissie tot

het stichten van een Haagsche Academie voor Lichamelijke Opvoeding  1939
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Archief P.J.M. van Gils

school  1940
 1214.Artikel in #De Maasbode# betreffende richtlijnen voor gymnastiek op de lagere  
 1215.Stukken betreffende de overheidsbemoeiing met de lichamelijke opvoeding op

bewaarscholen  1944
  
 1216.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de leden van

de RK Schoolraad naar aanleiding van het "Plan voor een Katholiek Nederlands
Bureau voor Lichamelike Opvoeding" door Broeren  1947

  
 1217.Verslag van de vergadering van de Commissie voor de RK Schoolradio  1955
  
 1218.Beantwoording van de vragen van de Nederlandse RK Schoolradio betreffende

radio-onderwijs door J. Starkenburg, inspecteur van de RK Schoolraad te
Rotterdam  1930

  
 1219.Stukken van de Commissie voor de RK Schoolradio  [1954]
  
 1220.Stukken van de Commissie tot bestudering van een zekere vakantiespreiding op

verzoek van de NV Nederlandse Spoorwegen (NS)  1939
  
 1221.Stukken betreffende contact van inspecteur Van Gils met NS inzake schoolreizen

  1937
  
 1222.Stukken van de NS inzake schoolreizen. Beschikking bisdom 's Hertogenbosch

  1937
  
 1223.Jaarverslag van de Nationale RK Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg  1936
  
 1224.Stukken betreffende het congres van de Nationale RK Commissie voor

Jeugdwerkloozenzorg te Nijmegen  1935
  
 1225.Correspondentie van de Nationale RK Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg  1937
  
 1226.Notulen van de Nationale RK Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg  z.j
  
 1227.Verzoeken aan Van Gils om leraressen, leraren etc  1935
  
 1228.Uittreksel respectievelijk besprekingen van boeken te gebruiken door diegenen die

zich bekwamen als jeugdleider  z.j
  
 1229.Stellingen, vastgesteld door de Centrale Jeugdraad, geldende op het terrein van

opvoeding  1922
  
 1230.Stukken van de Interdiocesane Jeugdcommissie  1931
  
 1231.Stukken betreffende de Jaarlijkse Kindheidsdag  1950-1951
  
 1232.Schrijven van de RK Schoolraad aan de besturen van RK verenigingen die

uitnodigingen ontvingen vanwege de Commissie ter voorbereiding van het Eerste
Nederlandsche Paedagogische Congres  1925

  
 1233.Stukken betreffende de Eerste Paedagogische Week georganiseerd door de RK

Leergangen  1925
  
 1234.Overzicht van twee referaten op de Zevende Paedagogische Week  z.j
  
 1235.Stukken van de Commissie ingesteld door de RK Schoolraad ter bestudering van

het vraagstuk der aansluiting Voorbereidend Lager Onderwijs-Lager Onderwijs
  1936-1937

  
 1236.Stukken van de Contactcommissie van de RK Schoolraad en de organisaties van

het RK VHMO  z.j
  
 1237.Verslagen van de Contactcommissie van de RK Schoolraad en de organisaties van

het RK VHMO  1951
  
 1238.Uitnodiging met agenda en bijlagen voor de vergadering van de Contactcommissie

van de RK Schoolraad en de organisaties van het RK VHMO  1951
  
 1239.Notulen en ingekomen stukken van het Orgaan van Overleg in Onderwijszaken

  1950-1951
  
 1240.Ingekomen brieven van Baron Van Wijnbergen en de bisschop van Roermond

Drehmanns betreffende de oprichting van een RK Schoolraad voor MO  1911
  
 1241.Correspondentie met A.H. Geurts te Rolduc, lid van de RK Schoolraad MO  1918
  
 1242.Schrijven aan besturen van de RK scholen voor Middelbaar en Voorbereidend

Hoger Onderwijs in Nederland  1923
  
 1243.Uitnodiging voor vergadering van de RK Schoolraad voor RK Gymnasium en

Middelbaar Onderwijs  1921
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Archief P.J.M. van Gils

en Opvoeding aangeboden aan het episcopaat ten behoeve van het RK Jeugdwerk
in Nederland  1930

 1244.Rapport inzake de tienjarige werkzaamheid van het Centraal Bureau voor Onderwijs  
 1245.Ingekomen brieven van de directeur van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding aan Van Gils  z.j
  
 1246.Ingekomen stukken van de directeur van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding aan Van Gils als lid van de RK Schoolraad of als inspecteur te
Roermond  1920

  
 1247.Ingekomen brieven van de medewerkeer van het RK Centraal Bureau voor

Onderwijs en Opvoeding Mr. H. de Jong  1920
  
 1248.Circulaire tot betaling aan RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en de

Commissie van Beheer en Toezicht  1920
  
 1249.Stukken van de Commissie van Beheer en Toezicht van het RK Centraal Bureau

voor Onderwijs en Opvoeding  z.j
  
 1250.Agenda's van de vergaderingen van de Raad van Toezicht van het RK Centraal

Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Met bjlagen  z.j
  
 1251.Concept-schrijven aan het episcopaat inzake de werkzaamheid en werkwijze van

het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1925
  
 1252.Dading tussen het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en Ir. M.C.E.

Bongaerts  [1946]
  
 1253.Orden van de plechtige inwijding van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan en ingebruikname van
gerestaureerd gebouw  1946

  
 1254.Publicatie van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

kwesties aangaande de sociale verzekeringen en de belastingen  [1951]
  
 1255.Notities over de zogenaamde afbrokkeling van het katholieke onderwijs  [1951]
  
 1256.Verzoek om steun van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan

alle scholen van het RK bijzonder onderwijs om 30 cent per schoolgaand kind  1920
  
 1257.Orde van de inwijding van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

  1920
  
 1258-1290.Begroting der inkomsten en uitgaven, de Balans en Winst- en Verliesrekening van

het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1925
Bevat 33 stukken

  
  1258.1921  
  
  1259.1922  
  
  1260.1923  
  
  1261.1924  
  
  1262.1925  
  
  1263.1926  
  
  1264.1927  
  
  1265.1928  
  
  1266.1930  
  
  1267.1931  
  
  1268.1932  
  
  1269.1933  
  
  1270.1934  
  
  1271.1935  
  
  1272.1936  
  
  1273.1937  
  
  1274.1938  
  
  1275.1939  
  
  1276.1940  
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Archief P.J.M. van Gils

  1277.1941  
  
  1278.1942  
  
  1279.1943  
  
  1280.1944  
  
  1281.1945-1946  
  
  1282.1947  
  
  1283.1948  
  
  1284.1949  
  
  1285.1950  
  
  1286.1951  
  
  1287.1952  
  
  1288.1953  
  
  1289.1954  
  
  1290.1955  
  
 1291.Antwoorden van adviseurs op de vraag naar inlichtingen door Van Gils als

inspecteur  1939
  
 1292.Jaarverslag van de patronaatstekenschool te Maastricht  1941
  
 1293.Stukken van het secretariaat van de tekenscholen aan de besturen van de

aangesloten verenigingen  1920
  
 1294.Artikel in #De Maasbode# van G. Bolkestein over de middelbare school voor

meisjes  1936
  
 1295.Gewijzigde statuten der RK Vereniging tot Bevordering van Industrie- en Huishoud-

onderwijs voor meisjes Sint Anna  1935
  
 1296.Brief van A. van Gerwen, bisschoppelijk inspecteur NO-A, over een bijeenkomst te

's Hertogenbosch. Met bijlage  1939
  
 1297.Ingekomen brieven van W.K. de Jong, algemene inspecteur van het katholiek

bijzonder onderwijs in het aartsbisdom  1939
  
 1298.Ontwerp-schrijven aan de besturen en directrices van NO voor meisjes in het

bisdom Roermond door bisschoppelijk inspecteur L.O. P. van Nieuwenhoven en
N.O. J.G. van Rijt  1939

  
 1299.Rekest van Mr. A.A.H. Schreur en E. Lommen aan Van Gils om te mogen geraken tot

stichting van een RK bond van vrouwelijke leerkrachten bij het NO, los van Sint
Bernardus  1939

  
 1300.Agenda's voor en notulen van de vergaderingen van de RK Schoolraad afdeling NO.

Met bijlagen  1931-1933
  
 1301.Lijst van de samenstelling van de examencommissie NO  1937
  
 1302.Programma's voor huishoudcursussen  1939
  
 1303.Notulen van de vergadering van de Commissie voor Katholieke Werklooze

Academisch Gevormden  z.j
  
 1304.Ingekomen brief, houdende voorstel tot oprichting van RK Bond van Verenigingen

en Schoolbesturen van Nijverheidsonderwijs  1939
  
 1305.Ingekomen stukken van de Vereniging Ambachtsonderwijs voor Roermond en

omstreken  1938-1939
  
 1306.Ingekomen brieven van het bestuur van de RK Huishoud- en Industrieschool Sint

Agnes te Roermond  1937-1939
  
 1307.Stukken van en aan M. Michels, inspectrice van het NO  1932-1940
  
 1308.Ingekomen brief van P. Bollen, rector te Severen-Amby, inzake de 70e verjaardag

van G. van Rijt, inspecteur NO  1940
  
 1309.Correspondentie met Zr. Claverina, directrice van de RK Huishoud- en

Industrieschool te Harlingen  1939-1942
  
 1310.Voorschrift van de RK Schoolraad aan de Sint Anna Vereninging inzake

examenregeling  1943
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1311.Kerkelijke voorschriften inzake het RK Nijverheidsonderwijs in Nederland  1933
  
 1312.Stukken ingekomen van J.G. van Rijt, bisschoppelijk inspecteur NO te Maastricht

  1931
  
 1313.Stukken ingekomen van de Eerste Nederlandse R.K. Vereniging van

Modevakscholen  1927
  
 1314.Brieven van G. van Riel, inspecteur voor het NO  1931-1943
  
 1315.Correspondentie van voorzitter met OKW inzake erkenning opleiding  1929-1936
  
 1316.Stukken afkomstig van het bestuur van de RK Vereeniging tot Bevordering van

Industrie- en Huishoud-onderwijs voor Meisjes Sint Anna  z.j
  
 1317.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding betreffende de

oprichting van een MTS te Tilburg  1938
  
 1318.Ingekomen brief van M. Michels, inspectrice NO, en van de directeur van het RK

Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1938
  
 1319.Brief van voorzitter Malser van de RK Nijverheidsschool te Arnhem aan de directeur

van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in verband met de
oprichting van een vereniging van besturen van nijverheidsscholen in het
aartsbisdom; en een brief aan Van Gils  1938

  
 1320.Correspondentie van Van Gils met de Minister van OKW in verband met de

examencommissie NO  1938-1939
  
 1321.Ingekomen stukken van Zuster Joseph betreffende diploma's NO  1934-1938
  
 1322.Brief van Verbeeten inzake de agenda voor de vergadering betreffende een verzoek

van Sint Anna tot instelling van een NO-akte  1939
  
 1323.Brief van Van Gils aan Verhoeven inzake NO-scholen  1940
  
 1324.Beschikking van J. van Dam, secretaris-generaal van de Onderwijsraad, inzake de

erkenning van NO-scholen bij invoering van het achtste leerjaar met advies van RK
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1942

  
 1325.Brief van M. van Ewijk namens het bestuur van de RK Avondhuishoudschool te

Arnhem inzake steun bij uitbreiding bij subsidie  1930
  
 1326.Brief van Moeder Antonine te Heerlen inzake belangstelling van Van Gils voor

huishoud- en industrieschool te Heerlen  z.j
  
 1327.Schrijven van M. Michels, inspectrice NO, inzake sollicitaties  1935
  
 1328.Stukken betreffende het Montessori-examen  1936-1937
  
 1329.Stukken betreffende de aanwijzing van een rijksgecommitteerde bij het Montessori-

examen  1932-1934
  
 1330.Stukken van Mej. C.W. Tromp van de Amsterdamse Montessori-school,

respectievelijk van de Katholieke Opleidingscursus voor Montessori-leerkrachten
gevestigd te Nijmegen  1928-1930

  
 1331-1337.Stukken betreffende het Montessori-examen  1932, 1934, 1938, 1940, 1944,

1951-1952
Bevat 7 stukken

  
  1331.1944  
  
  1332.1938  
  
  1333.1940  
  
  1334.1951  
  
  1335.1934  
  
  1336.1932  
  
  1337.1952  
  
 1338.Brief van P. Hopmans, bisschop van Breda, betreffende Montessori-onderwijs  1937
  
 1339.Statuten van de Stichting het Katholiek Montessori-examen, gevestigd te Nijmegen

  [1929]
  
 1340.Overlijdensbericht van Dr. Maria Montessori  1952
  
 1341.Ingekomen stukken van het Bestuur der Montessori Stichting  1930
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Archief P.J.M. van Gils

 1342.Uitnodiging voor bijwoning van de 23e Internationale Opleidingscursus Montessori
Onderwijs, waarvan Van Gils lid van het erecomité is  1938

  
 1343-1344.Stukken betreffende het Montessori-examen  1934, 1942

Bevat 2 stukken
  
  1343.1942  
  
  1344.1934  
  
 1345.Ingekomen stukken van het bestuur van de stichting Montessori Opleiding  1931
  
 1346.Stukken betreffende het contact zoeken van Zuster Constantina van het Instituut

Sint Lucia te Rotterdam met de Montessori te Nijmegen  1930
  
 1347.Verslag van de buitengewone bestuursvergadering van de Montessori-Stichting

  1931
  
 1348.Stukken betreffende het Montessori-examen  1949
  
 1349.Brieven van J. Verbeeten betreffende de weigering van de overste om zuster Mère

Gerarda (Echt) aan examen nuttig handwerken te laten deelnemen en betreffende
kandidaten Montessori-examen  1932-1937

  
 1350.Brief van de Minister van OKW inzake de verlaging van de examenbijdrage van het

Rijk  1932
  
 1351.Schrijven van Ferd. Sassen van de RK Montessori Vereniging inzake aansluiting bij

de Associazione Montessori Internazionale  1934
  
 1352.Ingekomen brieven van het bestuur van de Montessori-Stichting aan het bestuur

van de RK Schoolraad betreffende examen  1932
  
 1353.Stukken betreffende aanvraag regeringsgecommiteerde voor Montessori-examen

  1933
  
 1354.Brieven van Ferd. Sassen van de Katholieke Montessori Stichting te Nijmegen

betreffende de aanvraag door Van Gils van rijksgecommitteerde voor het
Montessori-examen  1935

  
 1355.Ingekomen brief van M.E. Leliman-Bosch, inspectrice MO, inzake verlaging

toelatingsleeftijd voor examen lerares NO  1921
  
 1356.Schrijven van B. en W. van Roermond aan de bisschop betreffende Huishoud- en

Industrie-School Sint Agnes te Roermond  1940
  
 1357.Brief van Van de Donk van het Rijksschool toezicht inspectie Venlo, betreffende

terugbetaling reisvoorschot  1931
  
 1358.Correspondentie met Van der Donk, inspecteur LO te Venlo  z.j
  
 1359.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, betreffende omzetting van school

te Tienray  1928
  
 1360.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, betreffende schoolstichting te

Heijen  1929
  
 1361.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, betreffende omzetting school te

Ottersum  1927
  
 1362.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, betreffende omzetting school te

Sint Odiliënberg  1924
  
 1363.Brief van Van de Donk, vroeger rijksschooltoezicht te Roosendaal, overgeplaatst

naar Noord-Limburg, betreffende bemiddeling woning Roermond of Venlo door Van
Gils  1919

  
 1364.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, betreffende schoolkwesties te

Ottersum en Broekhuizen  1930
  
 1365-1366.Brieven van Van de Donk, rijksinspecteur te Venlo  1926-1934

Bevat 2 stukken
  
  1365.1926-1934  
  
  1366.1927-1930  
  
 1367.Brief van Van Gils aan Van de Donk betreffende sollicitatie ambachtsschool  1928
  
 1368.Correspondentie met H.H. Hol, rijksschoolinspecteur LO te Maastricht  z.j
  
 1369.Ingekomen brief van H.H. Hol, inspecteur LO, inzake de openbare Nederlandse

cursussen in het buitenland en de mogelijkheid tot omzetting in bijzondere
cursussen  1935
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1370.Brief van H.H. Hol, rijksschooltoezicht L.O. inspectie te Heerlen, betreffende

voorleggen aan Onderwijsraad van beslissing van R.K. Schoolvereniging St.
Antonius (Kerkrade Bleyerheide) inzake vrije dagen  1926

  
 1371.Nota's van H.H. Hol betreffende minimum leeftijd voor toelating lagere school,

buiten werking stellen eerste leerjaar, vergoeding onderwijzers  z.j
  
 1372.Nota van H.H. Hol betreffende stand leerlingen scholen te Brunssum, Schaesberg,

Spekholzerheide, Hoensbroek, Heerlen, Treebeek, Eygelshoven  [1929]
  
 1373.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen, betreffende omzetting scholen te

Amstenrade, Simpelveld en Nieuwenhagen  1927-1928
  
 1374.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen  1927-1930
  
 1375.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen  1920-1928
  
 1376.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen  1934
  
 1377.Correspondentie met rijksinspecteur Cals te Roermond  z.j
  
 1378.Brief van het gemeentebestuur van Posterholt aan de Bisschoppelijk Inspecteur

inzake verandering van veldarbeid verlof lagere school met vraag van Van Gils om
advies aan rijksinspecteur Cals te Roermond  1927

  
 1379.Brief van J. Cals, rijksschoolinspecteur LO te Roermond, betreffende bijzondere

scholen in Roermond  1927
  
 1380.Brieven van J. Cals aan Van Gils betreffende schoolkwestie Haelen  1929
  
 1381.Brief van Moeder Aldegonda van klooster te Roggel aan inspecteur Cals, door deze

doorgezonden aan Van Gils betreffende inspectie te Roggel  1929
  
 1382.Brief van J. Cals, rijksinspecteur te Roermond, aan B. en W. van Weert betreffende

scholen aldaar  1930
  
 1383.Brieven van rijksinspecteur Cals te Roermond  1929-1931
  
 1384.Brief van Van Gils aan J. Cals, rijksinspecteur LO te Roermond  z.j
  
 1385.Brief van P.J.R. Mesker, rijksinspecteur te Maastricht  1927
  
 1386.Brief van rijksinspecteur Mols te Maastricht betreffende benoemingen in zijn

inspectie uit eigen mensen  1934
  
 1387.Brief van inspecteur Mols te Maastricht betreffende omzetting school  1932
  
 1388.Brieven van rijksinspecteur Mols te Maastricht  1933-1934
  
 1389.Brief van H. Everts  1928
  
 1390.Ingekomen brieven van L. Schrijnen, bisschop van Roermond, en antwoord van Van

Gils, bisschoppelijk inspecteur  1919-1929
  
 1391.Ingekomen brieven van L. Schrijnen, bisschop van Roermond  1915-1922
  
 1392.Correspondentie met L. Moonen, secretaris van het bisdom, betreffende school en

benoemingszaken  1938
  
 1393.Correspondentie met L'Ortye, directeur van de kweekschool te Echt  1920
  
 1394.Correspondentie met P. van Nieuwenhoven  z.j
  
 1395.Brieven van J. van Rijt te Maastricht  1921
  
 1396.Brief van rector J. van Rijt te Maastricht  1932
  
 1397.Brief van J. van Rijt, inspecteur N.O  1921
  
 1398.Stukken afkomstig van RKOB afdeling Venlo  1936
  
 1399.Programma RK Onderwijsdag te Heerlen  1950
  
 1400.Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van de RKOB in het bisdom Roermond

  1913-1932
  
 1401-1411.Ingekomen stukken van afdelingen van de R.K.O.B.  1918-1939, zj

Bevat 11 stukken
  
  1401.Kerkrade. z.j  
  
  1402.Venlo. 1918-1939  
  
  1403.Weert. 1929-1930  
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Archief P.J.M. van Gils

  1404.Heerlen. 1932  
  
  1405.Maastricht. 1917  
  
  1406.Meerssen. 1926-1934  
  
  1407.Helden. 1927  
  
  1408.Sint Odiliënberg. 1930  
  
  1409.Gulpen. 1911  
  
  1410.Rogel. 1938  
  
  1411.Roermond. 1920-1932  
  
 1412.Ontwerp-statuten van de Bond van Besturen der Roomsch-Katholieke Bijzondere

Scholen van Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs  1925
  
 1413.Ingekomen stukken van het bestuur van de Josephvereniging  1950
  
 1414.Voorstel van de RK Onderwijzersbond Roermond: "De opleiding worde voor 3 jaar

stopgezet." In: De katholieke School  1926
  
 1415.Overzicht van de bestuurssamenstelling in de verschillende afdelingen van de

RKOB Limburg  z.j
  
 1416.Brief J. Drehmans, bisschop van Roermond.  1912
  
 1417.Brieven van J. Drehmans, bisschop van Roermond  1912
  
 1418.Brief van J. Huyben, pastoor te Obbicht, betreffende inlichting art. 56, lid 2  [1937]
  
 1419.Brief van de RK Schoolvereniging Sittard met rekest aan de Minister van OKW

betreffende subsidiëring van een zesde leerkracht aan de Heilig Hartschool te
Ophoven  1928

  
 1420.Stukken betreffende aanvragen toepassing art. 56, lid 2  1934
  
 1421.Verzoekschrift van Zuster Maria Garcià, Provinciaal Overste der Zusters van O.L.

Vrouw te Tegelen om toelating van enige externen (jongens) tot het pensionaat,
omdat het te klein dreigt te worden (na eerder verbod)  1928

  
 1422.Brief van Albert Grispen, pastoor te Tegelen, over de moeilijkheden van plaatsing

van leerlingen op scholen  1928
  
 1423.Brief van Zuster Maria van de RK Bijzondere Meisjesschool te Heerlerheide, met

rekest van de Minister van OKW betreffende de toepassing van art. 56, lid 2  1926
  
 1424.Brief van Verhoeven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

betreffende samenvoeging op de eerste klas van jongens en meisjes te
Stevensweert  1937

  
 1425.Stukken betreffende de dreigende opheffing van scholen die niet een bepaalde

minimum aantal leerlingen hebben  1937
  
 1426.Brief van de Huishoud- en Industrieschool te Heerlen aan G. Lemmens, bisschop

van Roermond, over het geven van huishoudonderwijs in de zevende en en achtste
klas van het LO  1937

  
 1427.Stukken betreffende het werven van leerlingen door personen uit Mesch en Eysden

voor de openbare lagere school te Mesch  1936-1937
  
 1428.Rekest aan Minister van OKW om toepassing van art. 56, lid 2; en formulier van Van

Gils  1937
  
 1429.Brief van Van Gils aan Heer Spook van het Departement van OKW, betreffende art.

56, lid 2  1952
  
 1430.Verzoeken om toepassing van art. 56, lid 2  z.j
  
 1431.Stukken betreffende de toepassing van artikel 56, tweede lid der LO-wet 1920

  1924-1930
  
 1432.Brief van Broeder Theodorus, houdende dank voor vergoeding voor een tijdelijke

onderwijzer te Stokershorst  1928
  
 1433.Stukken betreffende toepassing van art. 56, lid 2  1925-1927
  
 1434.Brieven aan Van Gils betreffende aanvragen van extra leerkrachten  1923-1934
  
 1435.Brief van M. Grijs, pastoor te Obbicht, betreffende aanstelling van extra leerkracht

  1928
  
 1436.Brief aan Van Gils betreffende de toepassing van art. 56, lid 2  1927
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1437.Brieven van J. Wancken, hoofd der school, met afschrift van rekest aan Minister

van Onderwijs betreffende aanstelling van een zesde, respectievelijk zevende
leerkracht aan school te Kaalheide  1927-1928

  
 1438.Brief en nota van R. Driessen, rector te Heel, betreffende memorie van antwoord

inzake LO-wet  1920
  
 1439.Brief van Zuster Maria en van het schoolbestuur van Cadier en Keer betreffende de

werving van leerlingen voor de "gemeenteschool" (openbaar)  1938
  
 1440.Brief van J. Janssen, burgemeester van Belfeld, betreffende vergoeding voor de

openbare lagere school (art. 56, lid 2)  1928
  
 1441.Brief van Mère M. Julienne te Sittard betreffende aanstelling zesde leerkracht  1928
  
 1442.Brief van J. Wintraecken, hoofd der school van de Sint Canisius school voor LO en

ULO te Valkenburg, betreffende aanstelling achtste leerkracht  1929
  
 1443.Brief van Van Gils aan een pastoor betreffende de toepassing van art. 56, lid 2  1938
  
 1444.Brief van B. en W. van Kerkrade aan Van Gils als lid van de Onderwijsraad inzake

toepassing van art. 56, lid 2  1927
  
 1445.Brief van W. Keybets, pastoor van Klimmen, betreffende de aanstelling van een

zevende leerkracht  1926
  
 1446.Brief van J. van de Meijden, pastoor van Middelbeers, betreffende bemiddeling van

Van Gils bij aanstelling van een vierde leerkracht  1927
  
 1447.Brief van R. Schoonbrood te Maastricht betreffende rekest aan Minister van

Onderwijs voor vergoeding van een zesde leerkracht  1928
  
 1448.Brief van J. Shepherd, hoofd der Sint Alphonsus School Bosscherveld te

Maastricht, betreffende hulp van Van Gils bij de aanvraag van een vierde leerkracht
  1928

  
 1449.Brief van Zuster Piëta van de Meisjesschool te Baexem betreffende de beschikking

van de Minister van Onderwijs inzake art. 56, lid 2 van de LO-wet  1929
  
 1450.Verzoekschrift van het gemeentebestuur te Kerkrade aan de Minister om toepassing

van art. 56, lid 2 en art. 59, lid 2 van de LO-wet voor de openbare lagere school te
Chevremont  1927

  
 1451.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

vergoeding, wachtgelden en aanstelling privédocent  1938
  
 1452.Adviezen van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

toepassing van de LO-wet  1932-1933
  
 1453.Staat van leerlingen van de RK Meisjesschool te Klimmen in verband met de

aanstelling van een vierde leerkracht  [1932]
  
 1454.Stukken inzake de benoeming van een derde leerkracht bij het Sint Vincentius

Gesticht "Severen" te Amby  1936
  
 1455.Stukken betreffende de Sint Alphonsus School Bosscherveld te Maastricht

  1921-1933
  
 1456.Ingekomen brief betreffende de jongensschool van de parochie Sint Hubertus te

Maastricht  [1932]
  
 1457.Beslissing inzake vergoeding door de gemeente voor de school aan de

Zwartbroekstraat naar aanleiding van rekesten van zes bijzondere scholen te
Roermond aan de Commissaris van de Koningin te Limburg  1922

  
 1458.Stukken aangaande de schattingskwestie te Kerkrade  1927-1929
  
 1459.Beschikking van de Minister van OKW inzake de subsidie-aanvraag van de RK HBS

te Rotterdam  1921
  
 1460.Stukken betreffende de moeilijkheden bij diverse Limburgse gemeenten

ondervonden naar aanleiding van de schatting van de schoolgebouwen in verband
met de vergoeding krachtens de wet van 1920  1921

  
 1461.Extract uit de besluiten van het bestuur van Limburg betreffende de beschikking

van het gemeente bestuur van Venray  1927
  
 1462.Brief van P.L. van de Loo te Venray betreffende de kwestie terugbetaling

rijksvergoeding Ursulinen Venray  1927
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Archief P.J.M. van Gils

  1927
 1463.Brief van B. en W. van Venray en het antwoord van Van Gils betreffende de

vergoeding door Venray te betalen aan "Jerusalem" en andere bijzondere scholen
  
 1464.Brief van Minister van OKW aan "Jerusalem" te Venray betreffende de terugbetaling

van het voorschot rijksbetaling voor teveel genoten rijksvergoeding  1925
  
 1465.Brief van A. Deben, hoofd der bijzondere meisjesschool te Nuth, betreffende

rijksvergoeding  1928
  
 1466.Brief van B. en W. van Kerkrade aan de bijzondere scholen aldaar betreffende de LO-

wet, art. 205  1927
  
 1467.Afschrift van de beschikking van B. en W. van Roermond aan de Sint Salvator

Zusters betreffende de toepassing van de LO-wet, art. 205  1922
  
 1468.Beschikking van de Minister van Onderwijs ten gunste van het bestuur van RK

lagere school "St. Engelmundus" te Velsen-Driehuis inzake de LO-wet, art. 205
  1921

  
 1469.Afschrift van advies van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan

Zuster Amadea, hoofd der bijzondere meisjesschool te Bunde, inzake vergoeding
  1931

  
 1470.Stukken betreffende de overneming door de gemeente van de "geschatte waarde

van schoolgebouwen, meubelen en inrichting" door B. en W. van Kerkrade
voorgesteld aan de Minister en aan de bijzondere lagere school te Kerkrade  1927

  
 1471.Artikel "Vervolgonderwijs" in #De Vacature# van 20 oktober 1921  1921
  
 1472.Brief van J. Hendriks, pastoor van Beesel, betreffende de uitbreiding van de school

na invoering van het zevende leerjaar  1929
  
 1473.Brief van J. Grispen te Simpelveld in verband met een rekest naar de Minister van

Onderwijs bij verplichte invoering van het zevende leerjaar  1928
  
 1474.Nota: "Enige gedachten over: 't Leerplan 7de en 8ste leerjaar" van (anoniem)  z.j
  
 1475.Concept-statuten voor de stichting Katholieke Centrale voor

Schoolgezondsheidszorg  z.j
  
 1476.Oproep van de burgemeester van Kerkrade tot deelneming aan onderzoek

schooltandverzorging  1942
  
 1477.Stukken betreffende de plannen van de Nederlandsche Volksdienst voor de

schooltandverzorging  1941
  
 1478.Nota van G. Lemmens, bisschop van Roermond, inzake afwijzing van

samenwerking van katholieke verenigingen met de Nederlandsche Volksdienst
  1941

  
 1479.Brief van A. de Glas, burgemeester van Horn, aan ouders van schoolgaande

kinderen dat die zich moeten laten onderzoeken door schoolarts op straffe van
verwijdering  1942

  
 1480.Brief van H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen, betreffende het schoolartsen instituut

zoals dat daar bestaat  1929
  
 1481.Brief van de Heer Waszink, burgemeester van Roermond, betreffende de zorg voor

verpleegden t.b.c. te Horn en geneeskundige keuringen voor de aanstelling  1932
  
 1482.Nota inzake de schoolartsendienst  1949
  
 1483-1384.Verordening regelende de aanstelling en de werkzaamheden van de schoolartsen

bij het voorbereidend, het lager en het buitengewoon onderwijs te Venlo  1926,
1929-1930
Bevat 2 stukken

  
  1483.Venlo. 1926  
  
  1484.Maastricht. 1929-1930  
  
 1485.Verordening regelende de aanstelling en de werkzaamheden van de schoolartsen

bij het lager en het bewaarschoolonderwijs in de gemeente Roermond  1930
  
 1486.Verordening van de gemeente Heerlen tot regeling van de gemeentelijke

geneeskundige dienst en een instructie van het hoofd van de geneeskundige dienst
  1927

  
 1487.Stukken betreffende het schoolartsonderzoek te Heerlen  [1928]
  
 1488.Brief van J. Huyben, pastoor van Panningen, houdende de vraag of bijzondere

scholen aan schoolartsonderzoek moeten deelnemen, met verordening en
instructie van de gemeente Helden  1928
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Archief P.J.M. van Gils

 1489.Schrijven van J. Cals, inspecteur LO te Roermond, aan de bijzondere
schoolbesturen inzake de nieuwe administratieve voorschriften betreffende
aanvraag van ziekteverlof bij t.b.c. van onderwijzers  1929

  
 1490.Brief van het bestuur der Parochiale Schoolvereniging Heerlen betreffende de

splitsing van de BLO-school naar kunne  1938
  
 1491.Brieven van J.G. van Rijt en Mgr. Diepen aan Van Gils betreffende BLO  1932
  
 1492.Aantekeningen van Van Gils tijdens de vergadering over de oprichting van de BLO-

school te Roermond  1936
  
 1493.Stukken betreffende de oprichting te Roermond van de BLO-school verzorgd door

de zusters van Liefde te Tilburg  1935-1936
  
 1494.Brief van verhindering van Van Gils namens de RK Schoolraad tot bijwoning van

vergadering te Amsterdam over BLO  1927
  
 1495.Brief van Van Gils namens de RK Schoolraad aan de aartsbisschop betreffende de

stichting van BLO-scholen  1927
  
 1496.Brieven van A. van Voorthuizen, inspecteur BLO, aan Van Gils als voorzitter van de

RK Schoolraad betreffende de oprichting van opleiding leerkrachten BLO  1927
  
 1497.Uitnodiging tot bijwoning van de opening van de Dr. Van Gils School voor BLO te

Ottersum  1950
  
 1498.Concept-rekest aan Minister van OKW van G. Christ, hoofd centrale school voor

zwakzinnigen, verzonden aan Huize Assisië te Udenhout  1931
  
 1499.Uitnodiging aan Van Gils voor de vergadering van het Sint Jozef Gesticht te Venray

betreffende de oprichting van een BLO-school  1930
  
 1500.Brief van Soeur Seraphine over scholen van de Mariënburg te 's Hertogenbosch

  1926
  
 1501.Brieven van A. Hermus, directeur van het Instituut voor Doofstommen te St.

Michielsgestel, naar aanleiding van een vergadering over BLO te Amsterdam  1927
  
 1502.Brieven van het Bestuur van Huize Sint Vincentius te Udenhout, RK Internaat voor

achterlijke kinderen, betreffende de exploitatie van het internaat  1927-1928
  
 1503.Sollicitatie voor BLO-school  1927
  
 1504.Brieven van P.H. Schreuder van het #Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs#

betreffende uitnodigingen voor bijeenkomsten van de federatieve commissie
  1927-1928

  
 1505.Brieven van A. van Voorthuizen betreffende de opleiding van leerkrachten bij het

BLO  1928-1929
  
 1506.Uitnodiging voor Van Gils en Goossens, rector van de RK Leergangen, voor een

vergadering van de federatieve commissie betreffende een verzoek aan de
Mininster om subsidie ten behoeve van de cursus voor het buitengewoon onderwijs
te Utrecht  1928

  
 1507.Nota: "Opleiding van leerkrachten bij het Buitengewoon Onderwijs" van (onbekend)

  z.j
  
 1508.Brief van Van Gils namens de RK Schoolraad betreffende de zittingname van de

Heer Christ in het comité van drie  1929
  
 1509.Nota: "Voorstel tot stichting van een RK Instituut voor Opvoedingsmoeilijkheden"

  [1931]
  
 1510.Brieven van G. Christ van de Bond ter Bevordering van het RK Buitengewoon Lager

Onderwijs aan Zwakzinningen  1929-1930
  
 1511.Brieven van Broeder Theodore van de Congregatie van de Broeders van Liefde van

de BLO-inrichting te Gent inzake eventuele stichting van een paedologisch instituut
te Nijmegen  1931

  
 1512.Brieven van M. Bonifacia van het pensionaat St. Joseph te Lutterade, internaat voor

BLO  1931
  
 1513.Brief van G. Christ van het #Tijdschrift voor RK BLO#  1933
  
 1514.Brief van G. Christ van de Admininstratie Vakstudie RK Leerkrachten BLO  1934
  
 1515.Brieven van Z.M. Alphonse te 's Hertogenbosch (St. Vincentius) inzake vergadering

met BLO-instituten betreffende de oprichting van een paedologisch instituut te
Nijmegen, aan Van Gils als voorzitter van de RK Schoolraad  1934

  

Pagina 52/121

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242090
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242090
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242090
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242091
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242091
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243931
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244421
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110244421
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242109
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242111


Archief P.J.M. van Gils

 1516.Brief van Zuster M. Inigo te Roermond, houdende dank voor hulp bij de inrichting
van de BLO-school  1935

  
 1517.Brief van (onleesbaar), inspecteur, betreffende BLO-scholen in Limburg  1937
  
 1518.Uitnodiging voor Van Gils voor opening van een vakstudie BLO te Venlo  1938
  
 1519.Uitnodiging van het bestuur der Parochiale Schoolvereniging Heerlen voor de

opening van een RK BLO-school  1938
  
 1520.Uitnodiging voor Van Gils voor de Buitengewoon Onderwijsdag te Utrecht door

bestuur van de Federatie Buitengewoon Lager Onderwijs in Nederland  1940
  
 1521.Notulen van een bijeenkomst te Roermond betreffende de oprichting van een

school voor BLO  1936
  
 1522.Brief van G. Christ van het #Tijdschrift voor RK BLO# betreffende BLO-stichting te

Venlo  1937
  
 1523.Petitie aan Staatscommissie Rutgers voor herziening LO-wet  1930
  
 1524.Uitnodiging voor Van Gils bij de opening van de BLO-school Sint Aloysius te

Roermond  1930
  
 1525.Begroting voor stichting BLO-school te Venray  z.j
  
 1526.Ingekomen stukken van afdeling Grathem van de RKOB  1934
  
 1527.Uitnodiging van Sr. Xavier (Nolens) tot opening van een schoolgebouw voor HBS

en HSS te Heerlen  1920
  
 1528.Brief van Van de Loo uit Venlo betreffende sollicitatie bij HBS  1932
  
 1529.Brief van R. Peeters OFM, betreffende de oprichting van de RK HBS te Weert  1910
  
 1530.Rekest van J. Goessens, directeur van het Bischoppelijk College te Roermond, aan

de Minister van OKW, betreffende klassesplitsing  1938
  
 1531.Brief van het bisdom Roermond aan Van Gils betreffende de oprichting van een

school te Weert met antwoord van Van Gils  1938
  
 1532.Brief van B. en W. van Roermond aan J. Gielen, Minister van OKW, betreffende de

verplaatsing van de Rijks HBS binnen Roermond naar aanleiding van een schrijven
van de minister  1946

  
 1533.Nota van P. Brounts van het Bisschoppelijk College te Sittard betreffende plannen

voor het onderwijs te Sittard  1920
  
 1534.Rooster van RK HBS (meisjes) te Roermond  [1937]
  
 1535.Stukken betreffende bouwplannen van het pensionaat "Jerusalem" te Venray

  1920-1925
  
 1536.Uitnodiging van Zuster Xavier (Nolens) voor Van Gils voor de opening van de RK

HBS te Heerlen door Van Gils  1920
  
 1537.Brief van Zuster Herriëtta, Provinciaal Overste van de zusters te Heythuizen,

betreffende de stichting van een RK HBS te Heerlen  1919
  
 1538.Concept-nota van Van Gils betreffende de Bisschoppelijke Colleges te Weert en

Sittard en de stichting van een lyceum of gymnasium te Venlo  z.j
  
 1539.Verslag van de gemeenteraadsvergadering betreffende schoolstichting HBS door

Van Gils om Sittards MULO-plan te dwarsbomen  1923
  
 1540.Stukken betreffende het Bisschoppelijk College te Sittard  1917-1923
  
 1541.Prospectus van de RK HBS te Sittard  z.j
  
 1542.Brief betreffende HBS-stichting (meisjes) te Heerlen  1918
  
 1543.Brief van P. Brounts, rector van het Bisschoppelijk College te Sittard, over de

opheffing van het College  1922
  
 1544.Brieven betreffende HBS-stichting te Heerlen  1910-1915
  
 1545.Brieven van de RK HBS voor meisjes te Roermond  1913-1924
  
 1546.Brieven betreffende de RK HBS te Maastricht  1918-1922
  
 1547.Beschikking van C. Feith, minister van OKW,betreffende de bijdrage in de kosten

van de Rijkshoogere Burgerschool te Roermond door de gemeente Roermond  z.j
  
 1548.Brief van J. Resink van de RK HBS van de Religieuze Ursulinen te Maastricht inzake

de benoeming van leraren lichamelijke opvoeding  1935
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1549.Rekest van het Bisschoppelijk College aan de Minister van OKW in verband met

uitbreiding van de HBS van drie- naar vijfjarige cursus  1937
  
 1550.Brieven van M. Martina, directrice van de MMS te Sittard, betreffende erkenning van

een school  1938
  
 1551.Brief betreffende de erkenning van de MMS van de Ursulinen te Sittard  1938
  
 1552.Stukken inzake de benoemingskwestie van een gymnastieklerares aan de Sint Pius

MMS te Amsterdam  1936
  
 1553.Rekest aan Minister van OKW om ULO te mogen opsplitsen in ULO en MMS  1938
  
 1554.Stukken betrefende de stichting van een MMS van de Ursulinen te Roermond  1938
  
 1555.Stukken betreffende de stichting van een MMS van de Ursulinen te Roermond  1938
  
 1556.Stukken betreffende de stichting van een MMS van de Ursulinen te Roermond  1938
  
 1557.Uitnodiging voor een vergadering van scholen voor maatschappelijk werk  z.j
  
 1558.Brief van rector Sengers te Eindhoven betreffende de omzetting van

"fabrieks"scholen in de regio Eindhoven  1930
  
 1559.Stukken betreffende het instellen door de RK Schoolraad van een commissie van

beroep voor het NO zoals verlangd in het Koninklijk Besluit  1932
  
 1560.Brief van J. Vrijhof van het Limburgse Groene Kruis aan de leden van de

Commissie van Toezicht en advies van de RK School voor Maatschappelijke Werk
  1929

  
 1561.Stukken betreffende een actie tot inzameling van oud papier op de scholen ten

behoeve van onder andere het Limburgse Groene Kruis  1938
  
 1562.Ingekomen brief betreffende de vaststelling van een vergadering van het bestuur

van de RK Vereniging Het Limburgse Groene Kruis inzake de School van
Maatschappelijk Werk  1930

  
 1563.Statuten en Huishoudelijk Reglement van de RK Vereniging Het Limburgse Groene

Kruis  1923-1930
  
 1564.Staten van baten en lasten alsmede balansen  1933-1939
  
 1565.Agenda's voor en notulen van de algemene vergadering van de RK Vereniging Het

Limburgse Groene Kruis  1934-1947
  
 1566.Agenda's voor en notulen van de vergadering van de Commissie van Advies en

Propaganda voor de RK School van Maatschappelijk Werk  1925-1947
  
 1567.Verslag van het derde Internationaal Congres voor Schoolhygiëne, gehouden te

Parijs  1910
  
 1568.Agenda's voor en notulen van de vergadering van de Provinciale Commissie voor

Schoolhygiëne van Het Limburgse Groene Kruis  1949-1953
  
 1569.Agenda's voor en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Volks- en

Schoolbaden  1935-1939
  
 1570.Ingekomen stukken van de directeur en directrice van de School voor

Maatschappelijk Werk  1924-1947
  
 1571.Notulen van het Bestuur der RK School voor Maatschappelijk Werk ingekomen bij

leden van Advies en Propaganda  1935-1947
  
 1572.Brief van Van Gils aan het Secretariaat van het Groene Kruis betreffende opneming

van Dr. Stiemers in t.b.c.-commissie  1922
  
 1573.Brochure van de RK School voor Maatschappelijk Werk en jaarverslagen  1931-1935
  
 1574.Reglement en instructie voor de Commissie van Toezicht en Advies voor de RK

School voor Maatschappelijk Werk te Sittard  1923-1929
  
 1575-1580.Stukken betreffende onderwijs aan schipperskinderen  1931-1937

Bevat 6 stukken
  
  1575.1935  
  
  1576.1936  
  
  1577.1935  
  
  1578.1935  
  
  1579.1933  
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Archief P.J.M. van Gils

  
  1580.1931-1937  
  
 1581.Artikel "Onderwijs in de electrotechniek op de Lagere School" in #Ons Tijdschrift#,

  1927
  
 1582.Mededeling van de PLEM tot het geven van lessen in electriciteit op kweekscholen

  1929
  
 1583.Contact met de PLEM (toen "Stroomverkoop"); chronologisch overzicht van de

cursussen van de Paedagogische Campagne Limburg  1927
  
 1584.Brieven van G.A. Damen van het hoofdbestuur van de RKOB aan het bisdom

Roermond betreffende studietoelagen  1937
  
 1585.Stukken betreffende de Limburgse Onderwijzers Bond  1930-1935
  
 1586.Uitnodiging van Limburgse Onderwijzers Bond voor een vergadering van het

Diocesane Missiecomité te Steyl en Valkenburg  1937
  
 1587.Stukken naar aanleiding van een schrijven van de RKOB Roermond inzake

aanvulling van bisschoppelijk voorschriften inzake benoembaarheid  1938
  
 1588.Artikel "Dr. P.J.M. van Gils" van P.W.H. Truyen, in het programmaboekje voor de 8e

Roermondsche Onderwijzersdag voor de gecombineerde inspectiën Roermond en
Venlo  1929

  
 1589.Brieven van Zuster Godelieve, overste van de Zusters van het Kostbaar Bloed te

Tienray, betreffende de vroedvrouwenschool te Heerlen  1938
  
 1590.Brieven van Zuster Godelieve, overste van de Zusters van het Kostbaar Bloed te

Tienray, betreffende het vroedvrouwenoverschot te Heerlen  1938
  
 1591-1592.Verzoek om advies door het bisdom aan Van Gils  z.j, 1938

Bevat 2 stukken
  
  1591.z.j  
  
  1592.1938  
  
 1593.Concept voor een herderlijk schrijven van Roermond aan de besturen en hoofden

van religieuze scholen in het bisdom Roermond inzake aanstelling van leken  [1938]
  
 1594.Beschikkingen van inspecteur van Gils inzake overleg van schoolbesturen in plaats

van hoofden van scholen  1938-1939
  
 1595.Vragen om inlichtingen en adviezen aan Van Gils als Bisschoppelijk Inspecteur

  1917-1939
  
 1596.Uitnodigingen aan Van Gils als Bisschoppelijk Inspecteur voor bezoeken aan

inrichtingen van onderwijs  1925-1937
  
 1597.Brieven aan Van Gils over de inzegening van een gymnastieklokaal te Belfeld  1931
  
 1598.Brief van kapelaan Jos Poelen te Weert betreffende drukwerk bij gelegenheid van

de inzegening van een school  1929
  
 1599.Uitnodiging tot bijwoning van inzegening van nieuwe scholen  1921-1932
  
 1600.Brieven over de inzegening van scholen te Helden en te Nunhem  1929-1930
  
 1601.Uitnodigingen voor inzegeningen nieuwe scholen  1924-1934
  
 1602.Verwittiging en uitnodiging voor de opening van een nieuwe school  1931
  
 1603.Stukken betreffende inzegening van scholen en uitnodigingen voor jubilea van

scholen  1924-1950
  
 1604.Brieven ingekomen bij Van Gils als Bisschoppelijk Inspecteur voor het maken van

een afspraak  1925-1931
  
 1605.Brieven voor het maken van een afspraak  1925-1937
  
 1606.Stukken betreffende het vragen om belet en verontschuldigingen voor het niet

nakomen van afspraken  1927-1934
  
 1607.Stukken betreffende het vragen om belet  1930
  
 1608.Stukken betreffende het vragen om belet bij de inspecteur van het LO  1927
  
 1609.Stukken betreffende het vragen om belet bij Van Gils  1926-1937
  
 1610.Verzoek om belet  1937
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Archief P.J.M. van Gils

Bisschoppelijk Inspecteur  1939
 1611.Ingekomen brieven bij gelegenheid van het afscheid van Van Gils als  
 1612.Dankbetuigingen aan Van Gils als Bisschoppelijk Inspecteur  1926-1942
  
 1613.Dankbetuigingen aan Van Gils als Bisschoppelijk Inspecteur  1920-1931
  
 1614.Staat van verhouding tussen het openbare en bijzondere onderwijs, opgemaakt

door C. Hentzen  [1933]
  
 1615.Formulier voor procedure opheffing school als gevolg van concentratie met andere

school  z.j
  
 1616.Formulieren ten behoeve van schoolbesturen voor het opstellen van rekesten, etc

  1938
  
 1617.Formulier van Van Gils voor rekest aan de Minister van OKW voor het mogen

benoemen van niet-wachtgelders  z.j
  
 1618.Brief van J. Kurris te Stevensweert betreffende schoolkwestie over combinatie

jongens en meisjes op eerste klas  1937
  
 1619.Antwoorden van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding op door Van

Gils als Bisschoppelijk Inspecteur gestelde vragen  1920-1939
  
 1620.Stukken naar aanleiding van de boycot door Van Gils van de huldiging van de

inspecteur Michiels van Kessenich bij diens aftreden  1919
  
 1621.Stukken betreffende het afscheid van Baron L. Michiels van Kessenich, inspecteur

van het LO te Roermond, en Van Gils' oproep tot het niet bijwonen van de
feestelijkheden. Met bijlagen  1917-1919

  
 1622.Wetsartikel inzake de aanvangswedde  [1934]
  
 1623.Rekest met memorie van toelichting van een commissie, vertegenwoordigende het

personeel der openbare lagere school in de gemeente Heerlen, inzake een
herziening van de salarisregeling aan de Raad van Heerlen  1917

  
 1624.Verordening regelende de jaarwedden van het hoofd en het verder onderwijzend

personeel der openbare lagere school in de gemeente Roermond  1918
  
 1625.Staat van uitkeringen aan werklozen voor hoofdaktestudie door het steunfonds

voor werklozen van de RK Onderwijzers Bond  1936
  
 1626.Stukken van de bisschoppelijke commissie ter reorganisatie van de inrichting der

colleges in het bisdom Roermond  1919-1920
  
 1627.Stukken betreffende de kwestie van het weigeren van godsdienstonderwijs door de

geestelijkheid van Vaals aan katholieke kinderen van de neutrale lagere school
aldaar  1923-1924

  
 1628.Stukken betreffende de Pastoor Geurts Stichting te Beegden  z.j
  
 1629.Brieven met uitnodigingen tot bijwoning van inzegening nieuwe scholen  1927-1931
  
 1630.Stukken betreffende de stichting van Duitse scholen in Limburg in de mijnstreek

  1927-1928
  
 1631.Brief van H. Drehmans, bisschop van Roermand, aan Van Gils betreffende

reorganisatie van het bijzonder onderwijs te Venlo  1913
  
 1632.Brief van Fr. Cunibertus Sloots OFM te Weert betreffende het lesrooster LO aldaar

  1921
  
 1633.Brief van Zuster M. Rosalina van Roermond betreffende de inrichting van één

schoolbestuur voor alle scholen van de zusters  1932
  
 1634.Stukken betreffende de stichting van een Duitse school te Heerlen door de

Parochiale Schoolvereniging Onze Mijnstreek  1926
  
 1635.Brief van Dr. G. Baudirin te Roermond betreffende de beantwoording van enige

door Van Gils gestelde vragen over openbaar en bijzonder onderwijs  1906
  
 1636.Getuigschriften aan gymnasium I.C. te Venray voor Frans Franken en Jan Franken

  1937
  
 1637.Brief van J.G.C. Koelman van sanatorium Horn betreffende op te richten opleiding

Boekhouden MO te Roermond  1922
  
 1638.Ontwerp wijziging LO-wet 1920  [1939]
  
 1639.Krantenartikel betreffende nazi-plannen in Duitsland om confessionele scholen op

te heffen  1937
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Archief P.J.M. van Gils

  1937
 1640.Ingezonden stuk betreffende de school met de bijbel te Ichtegem (West-Vlaanderen)  
 1641.Afschrift van wetsartikel 127 betreffende overdracht van scholen van de ene

rechtspersoon aan de andere  z.j
  
 1642.Concept-brief van Van Gils betreffende het niet overhaast bouwen van scholen bij

inwerkingtreding LO-wet 1920  1920
  
 1643.Brief van het bestuur van de RK Parochiale Scholen te Heerlen aan Van Gils

betreffende de wenselijkheid van de aanstelling van een eigen inspecteur voor
scholen  1925

  
 1644.Schrijven aan de besturen van RK bijzondere scholen in bisdom Roermond inzake

steun voor het bijzonder onderwijs  1917
  
 1645.Fragment van najaarszitting van Provinciale Staten van Limburg  1918
  
 1646.Stukken inzake de opneming van Weert in de tweede klasse van het

bezoldigingsbesluit  1928-1930
  
 1647.Herderlijk schrijven van G. Lemmens, bisschop van Roermond, naar aanleiding van

de op handen zijnde verkiezingen  1937
  
 1648.Artikel in de #Limburger Koerier# betreffende onderwijs aan meisjes aan RK HBS

en gymnasium  1937
  
 1649.Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake het onderwijs

  1932-1950
  
 1650.Formulier voor een notariële akte voor de stichting van een onderwijsstichting

  [1933]
  
 1651.Formulier van machtiging voor bijzonder schoolbestuur aan ander bestuur met

name in verband met de uitvoering van de LO-wet 1920  [1934]
  
 1652.Vraag om advies van de gemeente Weert inzake de bouw van een bewaarschool,

"armenschool" en huishoudschool; met advies van Van Gils  1919
  
 1653.Rekesten van scholen in Limburg aan de minister waarvan afgeschriften gestuurd

werden aan Van Gils  1921-1930
  
 1654.Ingekomen brief van R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

betreffende concentratie lagere scholen  1932
  
 1655.Dank voor de geboden hulp en bemiddeling bij bouw scholen, benoeming

leerkrachten, etc. van bijzonder onderwijs instellingen buiten Limburg  1925-1935
  
 1656.Ingekomen brieven bij Van Gils betreffende uitbreiding bouw van school  1919-1933
  
 1657.Opgave van in gebruik zijnde leermiddelen bij het lager onderwijs  [1933]
  
 1658.Krantenartikel van Van Gils inzake de kwestie Michiels van Kessenich  1919
  
 1659.Uitnodigingen voor bijwoning van jubilea van onderwijskrachten  1928-1938
  
 1660.Uitnodiging voor het jubileum van Jerusalem te Venray  1938
  
 1661.Brief van Mère Ignace van Jerusalem te Venray betreffende reiskostenvergoeding

door Ministerie voor leerkrachten die nog elders lesgeven  1927
  
 1662.Brief van Broeder Martinus van de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte

Ontvangenis te Rotterdam betreffende keuring boeken lagere school  1932
  
 1663.Schrijven van Van Gils aan B. en W. van Roermond dat hij de benoeming tot lid van

de Commissie van Toezicht op het MO te Roermond aanvaardt  1933
  
 1664.Schrijven aan Dr. Hartman, secretaris van de Commissie van Toezicht op het MO te

Roermond, inzake bezoek aan Rijks HBS te Roermond; met lesrooster als bijlage
  1935

  
 1665.Uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht op het MO te Roermond

voor een bezoek aan de Rijks HBS  1938
  
 1666-1667.Stukken van de Commissie van Toezicht op het MO te Roermond  1938, 1946

Bevat 2 stukken
  
  1666.1938  
  
  1667.1946  
  
 1668.Stukken van de Commissie van Toezicht op het MO te Roermond  1939
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Archief P.J.M. van Gils

  1935
 1669.Machtiging van de Minister van OKW om een van de klassen van de HBS te Venlo

ter beschikking te stellen van de Commissie van Toezicht voor het MO te Venlo
  
 1670.Brief van Dr. J.A. Hederle, directeur van de Rijks HBS te Roermond, betreffende de

oprichting van een afdeling HBS A  1948
  
 1671.Statuten van de Schoolstichting "Wittem"  [1930]
  
 1672.Brief van Nuclage, pastoor te Heerlen, betreffende het schoolbestuur van

parochiale scholen te Heerlen en betaling vna salarissen aan hulpkrachten  1928
  
 1673.Afwijzing van de subsidie-aanvraag van het patronaat te Heerlerheide door de

directie van "Bergerode"  1919
  
 1674.Uitnodiging voor bijdrage in jubileumboek van de Parochiale Schoolvereniging

Heerlen  1939
  
 1675.Brief van Van Gils betreffende eventuele schoolstichtingen in gebied Heerlen  1919
  
 1676.Brief van H.J. Dupont van de RK Schoolvereeniging Onze Mijnstreek betreffende de

terugbetaling van gelden door scholen die indertijd steun kregen  1937
  
 1677.Concept-brief van Van Gils als secretaris van de RK Schoolvereeniging Onze

Mijnstreek aan de redactie van de Limburger Koerier inzake de benoemingen bij het
bijzonder onderwijs  z.j

  
 1678.Stukken inzake de stichting van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1913-1938
  
 1679.Brief van H. Poels betreffende de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1914
  
 1680.Stukken betreffende de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te

Roermond  1921-1953
  
 1681.Statuten van de schoolvereniging Sint Martinus, gevestigd te Venray  1920
  
 1682.Brief van Van Gils inzake pensioenzaken van leerkracht aan de Sint Salvatorschool

te Roermond  1925
  
 1683.Brief van het Algemeen Bureau voor Administratiefrechterlijke Adviezen en

Accountancy aan de Vereniging Sint Salvators Zusters betreffende een aanbod tot
administratie  1921

  
 1684.Vragen van de RK Bijzondere School Sint Salvator te Roermond betreffende

pensioenzaken  1925
  
 1685.Statuten van de Vereniging Sint Salvators Zusters te Roermond  z.j
  
 1686.Beschouwing over de lotgevallen van het Duitse klooster Sint Salvator ten gevolge

van de oorlog 1914-1918 en de redding door Van Gils die intussen zijn intrek daar
had genomen  1917-1922

  
 1687.Prijsvaststelling voor een tentoonstelling "Schrijven en tekenen" te Roermond

  1928
  
 1688.Uitnodiging aan Van Gils om zitting te willen nemen in de plaatselijke commissie

inzake melkdistributie aan schoolkinderen  1938
  
 1689.Artikel "Zegenrijk werk in de mijnstreek. De parochiale schoolvereniging te Heerlen

jubileert" in #De Nieuwe Koerier#  1939
  
 1690.Artikel in Westdeutsche Lehrer-Zeitung betreffende de Schoolvereeniging Onze

Mijnstreek  1914
  
 1691.Brief van het parochiaal comité te Heerlen betreffende de verwezenlijking van

plannen van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek inzake de stichting van een
school  1914

  
 1692.Brief van kardinaal Van Rossum uit Rome met steun voor de Schoolvereeniging

Onze Mijnstreek  [1914]
  
 1693.Brief aan directeur Schrijnen van Rolduc betreffende Van Gils toetreden tot het

schoolbestuur Onze Mijnstreek  1913
  
 1694.Brieven van J. Dupont, penningmeester van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek

  1913-1914
  
 1695.Antwoorden van pastoors op verzoek van Van Gils te mogen komen preken ten

behoeve van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1914
  
 1696.Vergunning van het bisdom 's Hertogenbosch om te mogen komen preken ten

behoeve van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1914
  
 1697.Brieven betreffende de medewerking en aanbieding van de opbrengst van de actie

"De Schoolcent" ten behoeve van de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1913-1914
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Archief P.J.M. van Gils

 1698.Nota's van #De Limburger Koerier# voor de Schoolvereeniging Onze Mijnstreek
  1914

  
 1699.Brief van H. Sieben Vranken betreffende aktie "De Schoolcent" van de

Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1914
  
 1700.Concept-statuten van de RK Schoolstichting "Wittem"  z.j
  
 1701.Lijst van in aanmerking komende stukken grond in de gemeente Sittard voor koop

  [1936]
  
 1702.Brief van de RK Schoolvereniging Sittard aan Van Gils inzake benoeming Schmidt

  1934
  
 1703.Brief van de secretaris van de RK Schoolvereniging Sittard betreffende de invoering

van een uniforme regeling van vrije dagen door de bemiddeling van Van Gils  1926
  
 1704.Brief van de secretaris van de RK Schoolvereniging Sittard aan de bisschop van

Roermond betreffende de stichting van een bijzondere jongensschool  1929
  
 1705.Brief van de voorzitter van de RK Schoolvereniging Sittard betreffende de opheffing

van een school aan het Kloosterplein  1937
  
 1706.Verslag van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs te Maastricht  1934
  
 1707.Brief van de wethouder van onderwijs inzake schoolvoorzieningen in Maastricht

  1934
  
 1708.Brief van de wethouder van onderwijs van Maastricht betreffende een onderhoud

met Van Gils over de bijzondere scholen te Maastricht  1934
  
 1709.Brief van de wethouder van onderwijs van Maastricht in verband met de regeling tot

het tegengaan van de heimelijke toelating van leerlingen  1936
  
 1710.Brief van de wethouder van onderwijs van Maastricht betreffende de bespreking

met Van Gils over onderwijszaken  1934
  
 1711.Brief van J. van Kempen, pastoor van Limbricht, betreffende de ondertekening van

stukken door het onderwijzend personeel  1929
  
 1712.Brief van Zuster Clarissa van de Bijzondere Meisjesschool te Buggenum

betreffende vrije dagen  1926
  
 1713.Brief van Zuster Verona te Sevenum betreffende de deelneming van kinderen aan

parochie-kerkdiensten onder schooltijd  1925
  
 1714.Brief van pastoor H. van der Schoor te Roggel betreffende het niet vrij geven van

school tijdens Carnaval en vervangende dagen door het jaar  1931
  
 1715.Brief van H. Kreuber, pastoor van Vaals, betreffende het vrij van school geven op de

tweede communiedag, wat Van Gils niet goedvindt  1930
  
 1716.Lijst van doelstellingen van de Commissie van Beroep, waarbij alle RK bijzondere

kweekscholen en lagere scholen in Limburg zijn aangesloten  1920
  
 1717.Overzicht van scholen aangesloten bij de Commissie van Beroep in het bisdom

Roermond  1917-1930
  
 1718.Beroepschrift en beroepskwestie door Dr. Ir. Van de Laar van het Bisschoppelijk

College te Weert; ingekomen bij de Commissie van Beroep voor Gymnasium en MO
in het bisdom Roermond  z.j

  
 1719.Huishoudelijk reglement van de Commissie van Beroep als bedoeld in art. 45, lid 12

der MO-wet voor de RK scholen voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs in het
bisdom Roermond  1923

  
 1720.Verslag van een vergadering van de Commissie van Beroep in het bisdom

Roermond inzake Jacobus Anthonius van Neerijnen  1951
  
 1721.Huishoudelijk reglement, door de Minister van OKW goedgekeurd, voor de

Commissie van Beroep in het bisdom Roermond  1923
  
 1722.Brief van het kerkbestuur van O.L. Vrouw te Venlo in verband met het afwijzen van

het ontslag van Juffrouw Schouren door de Commissie van Beroep, met opgave
van mannelijke onderwijzers met minder dienstjaren; met de beschikking  1934

  
 1723.Brief van B. en W. van Roermond betreffende de instelling van een Commissie (van

Beroep¬) bedoeld in art. 176, lid 2 van de LO-wet 1920  1921
  
 1724-1726.Correspondentie over bewaarschoolexamens  1919, 1946, 1950

Bevat 3 stukken
  
  1724.1946  
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Archief P.J.M. van Gils

  1725.1950  
  
  1726.1919  
  
 1727.Brieven van W.R. de Jong aan leden van de RK Schoolraad betreffende de

bewaarschool  z.j
  
 1728.Stukken betreffende bewaarschool en bewaarschoolexamen  1914-1926
  
 1729.Brieven van Christine op de Coul van Rijksschooltoezicht LO bewaarschool  1938
  
 1730.Brieven J. Verbeeten, van het Rijksschooltoezicht, betreffende de bewaarschool

  1930-1948
  
 1731.Stukken betreffende de subsidiëring van bewaarschoolonderwijzeressen  1906-1951
  
 1732.Rapport van het Provinciaal Opbouw Orgaan Limburg betreffende de toestand van

het kleuteronderwijs in Limburg  1950
  
 1733.Brief van Zuster Ida over de opening van een nieuw gebouwde bewaarschool  1929
  
 1734.Stukken betreffende de subsidiëring van kleuteronderwijs aan bewaarscholen

  [1948]
  
 1735.Brief van de Bond van Verenigingen van Christelijk Bewaarschoolonderwijs in

Nederland aan de Minister van OKW betreffende bewaarschoolonderwijs  1945
  
 1736.Brieven aan Van Gils over examens voor bewarschoolonderwijzeressen  1934
  
 1737-1753.Stukken betreffende bewaarschoolexamens  1937

Bevat 17 stukken
  
  1737.1920  
  
  1738.1926  
  
  1739.1928  
  
  1740.1930  
  
  1741.1931  
  
  1742.1932  
  
  1743.1933  
  
  1744.1936  
  
  1745.1937  
  
  1746.1938  
  
  1747.1939  
  
  1748.1940  
  
  1749.1943  
  
  1750.1944  
  
  1751.1948  
  
  1752.1949  
  
  1753.1053  
  
 1754.Brief van Zuster Constantina over de aansluiting van het Instituut Sint Lucia bij de

RK Diocesane Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs. Met
bijlage  1934

  
 1755.Stukken betreffende de subsidiëring van het bewaarschoolonderwijs met memorie

van de Commissie van Toezicht op het LO te Heerlen  1919
  
 1756.Stukken betreffende examen voor RK Bewaarschoolonderwijzeres  1940
  
 1757.Agenda voor de vergadering van de RK Schoolraad betreffende het

examenprogramma voor bewaarschoolonderwijzeres. Met bijlagen  1949
  
 1758.Brief van P.A. Eggermont over medewerking aan #De R.K. Kleuterschool# Met

bijlage  1950
  
 1759.Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg aan gemeenten over het nut van

bewaarschoolonderwijs  1917
  
 1760.Concept-memorie naar aanleiding van de memorie van toelichting bij het ontwerp

Bijzonder Bewaarschoolonderwijs  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1761.Brief van Mr. C.P.M. Romme over eventuele erkenning van het

bewaarschoolexamen van de RK Schoolraad door de gemeente Amsterdam  1926
  
 1762.Ingekomen nota van Antoinette van Spaendonck over bewaarschoolonderwijs  1924
  
 1763.Nota betreffende de invoering van lichamelijke opvoeding per 1-1-1936  [1935]
  
 1764.Stukken betreffende de erkenning door Amsterdam van de opleiding

bewaarschoolexamen van de RK Schoolraad  1926-1931
  
 1765.Mededelingen van het CBS betreffende het voorbereidend onderwijs, LO en ULO

  1942
  
 1766-1770.Stukken betreffende bewaarschoolexamens  1931-1932, 1934-1936

Bevat 5 stukken
  
  1766.1931  
  
  1767.1932  
  
  1768.1934  
  
  1769.1935  
  
  1770.1936  
  
 1771.Verhandeling "Vijf en twintig jaar R.K. Bewaarschoolonderwijs onder leiding van

den Nederlandschen R.K. Schoolraad". Met bijlagen  1939
  
 1772-1778.Stukken betreffende bewaarschoolexamens  1925, 1927, 1930, 1937, 1939,

1941-1942
Bevat 7 stukken

  
  1772.1939  
  
  1773.1941  
  
  1774.1942  
  
  1775.1927  
  
  1776.1937  
  
  1777.1925  
  
  1778.1930  
  
 1779.Brieven van J.J. Verbeeten over bewaarschoolexamens  1928
  
 1780.Brieven van J. Keuller, oprichter van het bewaarschoolexamen  1919
  
 1781.Brieven van Christine op de Coul, eerste hoofdinspecteur lager onderwijs  1934
  
 1782.Brief van de Gedeputeerde Staten van Limburg aan de gemeenten om aandacht te

krijgen voor het grote nut van de bewaarscholen  1917
  
 1783.Verordening houdende bepalingen voor het verlenen van bijdragen door de

gemeente Heerlen aan bijzondere bewaarscholen  1919
  
 1784.Fragment van een rekest van de Zusters Franciscanessen naar aanleiding van een

verordening van de gemeente Heerlen(?) betreffende het bewaarschoolonderwijs
  [1920]

  
 1785.Brieven van Christine op de Coul, rijksinspecteur voor het bewaarschoolonderwijs

te 's Hertogenbosch  1926-1930
  
 1786.Nota inzake het wetsontwerp bewaarschoolonderwijs  z.j
  
 1787.Brief van Zuster Xavier te Heerlen betreffende het bewaarschoolonderwijs  1921
  
 1788.Staat van leerlingen met naam, woonplaats, beroep, ouders en voorbereidend

onderwijs  z.j
  
 1789.Brieven van Zr. Eugenia over het bewaarschoolonderwijs. Met bijlagen  1949
  
 1790.Brieven van J.J. Verbeeten van het rijksschooltoezicht LO  1910-1949
  
 1791.Brief van Christine op de Coul over een ontmoeting te Roermond  1923
  
 1792.Levensbericht "Herinneringen aan Verbeeten", door Van Gils  [1949]
  
 1793-1794.Brieven van J. Verbeeten, rijksinspecteur LO en bewaarschoolonderwijs  1928-1948

Bevat 2 stukken
  
  1793.1928-1948  
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Archief P.J.M. van Gils

  
  1794.1939-1946  
  
 1795.Brief van Christine op de Coul, inspectrice voor het bewaarschoolonderwijs,

betreffende de subsidiekwestie Tegelen  1930
  
 1796.Brief van Christine op de Coul, inspectrice voor het bewaarschoolonderwijs; met

uitnodiging tot onderhoud  1927
  
 1797.Rooster voor het examen bewaarschool A en B  1931
  
 1798.Brief van B. en W. van Amsterdam aan de RK Schoolraad, dat diploma's van

Amsterdam en de RK Schoolraad niet gelijk gesteld mogen worden  1931
  
 1799.Brief van Van Gils aan een bisschop in verband met een feestprogramma van

bewaarschoolexamen  1939
  
 1800.Brief van Zuster Editha, houdende toezegging om aan een examen deel te nemen.

Met bijlage  1926-1930
  
 1801.Brief van J. van Oers, vicaris-generaal van Breda, betreffende bijwoning door

Amsterdamse inspectrice van onderwijs van bewaarschoolexamen  1926
  
 1802.Brief van Zuster Maria Theodora, directrice opleidingscursus bewaarschool,

betreffende toelating tot een examen Kleuterleidste A  1926
  
 1803.Brief van C. Romme inzake erkenning van bewaarschoolonderwijs van de RK

Schoolraad in Amsterdam  1926
  
 1804.Brief van Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het bestuur van

de RK Schoolraad over subsidies voor examens bewaarschoolonderwijs. Met
bijlagen  1932

  
 1805.Puntenlijst van A. Cremer voor het bewaarschoolexamen akte B  1931
  
 1806.Ingekomen brieven van Zuster Eugenia over het bewaarschoolexamen der RK

Schoolraad  1933-1934
  
 1807.Brieven van Nolet over bewaarschoolexamen  1944
  
 1808.Brief van J. van Oers over bewaarschoolonderwijs  [1937]
  
 1809.Ingekomen brieven van Van Gerwen (Den Bosch) over bewaarschoolexamen

  1943-1952
  
 1810.Brief van het hoofd van de Lindanusschool te Roermond over de examenuitslag

van een van zijn leerlingen  1929
  
 1811.Stukken betreffende de kwestie van niet overgaan van de dochter van accountant

Overmeer op de MULO te Roermond  1937
  
 1812.Brieven van de Commissie ter bevordering van de woordkunst bij het RK LO aan de

bisschoppelijke (hoofd)inspecteurs  1932-1933
  
 1813.Stukken betreffende de oprichting van een ULO-school voor meisjes in de Parochie

het Heilig Hart te Maastricht  1937
  
 1814.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de procedure

voor de overname van de openbare ULO te Gennep  1937
  
 1815.Stukken betreffende ULO en MULO  1920-1940
  
 1816.Brieven over oprichting en examen van de MULO-school voor meisjes te Lutterade

  1929-1931
  
 1817.Brief van pastoor J. van Eijs te Lutterade betreffende de moeilijkheden bij de op te

richten jongens-MULO aldaar  1938
  
 1818.Stukken betreffende de Sint Salvator MULO-school te Roermond  1925-1951
  
 1819.Brief van het hoofd der Lindanus-MULO te Roermond aan het schoolbestuur over

de verbetering van de capaciteit en huisvesting  1922
  
 1820.Brief van H. Mooren van de RK MULO-vereeniging over een inzamelingsaktie voor

een examenfonds  1928
  
 1821.Uitnodiging en agenda voor vergadering van de RK MULO-kring Roermond  1928
  
 1822.Brief van het Zedelijk Lichaam van Sint Ursula over de vakantieregeling de ULO-

school  1931
  
 1823.Brief van H. Wouters, directeur van het Bisschoppelijk College te Weert, betreffende

de omzetting van de voorbereidingsschool en de eerste twee klassen van het
gymnasium in ULO  1919
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1824.Brief van het hoofd van de ULO Van Rens te Weert over een kwestie met schoolmis

  1938
  
 1825.Brief van J. Colaris, kapelaan te Kerkrade, over een benoemingskwestie aan de

MULO te Kerkrade  1930
  
 1826.Brief van (onleesbaar) over het oprichten van een ULO te Brenst-Eysden  1931
  
 1827.Brief van (onleesbaar) over de oprichting van een meisjes-MULO te Heerlen  1930
  
 1828.Brief van L. Moonen, secretaris van het bisdom Roermond, over de ULO-school te

Heerlerheide  1932
  
 1829.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over een ULO-

kwestie te Venray  1938
  
 1830.Brieven van de RK (M)ULO-scholen te Sassenheim, Leeuwarden en Leiden

  1919-1946
  
 1831.Brief van W.R. de Jong over de toestand van de openbare ULO te Haaksbergen

  1930
  
 1832.Brief van F. Diepen over de MULO  1911
  
 1833.Brieven van H.H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen, aan het schoolbestuur te

Sappemeer, houdende inlichtingen over T. Vijgen.  1931
  
 1834.Correspondentie tussen de heer Mesker van het rijksschooltoezicht district

Maastricht, en J. Wielders, architect te Sittard, over de bouw van een MULO  1919
  
 1835.Brieven van L. Bot, secretaris van de Stichting RK MULO-Examen  1931-1944
  
 1836.Brieven over het RK MULO-examen  1927-1929
  
 1837.Brieven van Frater Amatus, bestuurslid van de Stichting RK MULO- Examen, over

een leerplan Frans  1924-1938
  
 1838.Brief van L. Bot, voorzitter van de RK Vereeniging voor MULO over subsidie. Met

bijlagen  1924-1929
  
 1839.Brief van W. van de Hengel, adviseur van de Vereeniging RK MULO, over de

oprichting van een eigen MULO-examen  1921
  
 1840.Uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de Stichting RK MULO-examen

door de Vereeniging RK MULO op voorstel van de RK Schoolraad  1924
  
 1841.Statuten van de Stichting RK MULO-examen  [1927]
  
 1842.Verslag van een bijeenkomst van de drie MULO-verenigingen  1942
  
 1843.Concept leerplan godsdienst eerste klas ULO  z.j
  
 1844.Verslag der Commissie van rapporteurs inzake het examenprogramma voor

aardrijkskunde op de (M)ULO  z.j
  
 1845.Beschikking van de Minister van OKW betreffende examencommissies MULO-

examen  1928-1938
  
 1846.Stukken betreffende het vraagstuk van de positie van godsdienst op examen RK

MULO en het brengen ervan buiten de bemoeienis van de rijksgecommitteerden
  1930

  
 1847.Open brief aan examinatricen en examinatoren van het RK MULO-examen om steun

voor het examenfonds  1926
  
 1848.Brief van J. Lucassen, kapelaan te Venlo, over het RK MULO-examen aldaar en de

resultaten van het vak godsdienst  1930
  
 1849.Rapport van de heer Coenen, waarnemend inspecteur LO te Boxmeer, aan de

inspectrice LO te Boxmeer betreffende het schoolbezoek MULO te Oss  1940
  
 1850.Brief van G.A. Nauta te Groningen, houdende klacht over het peil van de vragen

over het vak Nederlands op het MULO-examen  1932
  
 1851.Dankbrief van M. Klompé te Arnhem betreffende plaatsing op examinatorenlijst

MULO-examen  1932
  
 1852.Artikel "Een nieuwe stichting" uit #Nieuwsblad van Helmond# over de oprichting

van een MULO-school  [ca. 1912]
  
 1853.Brieven van H. Kreijelmans, deken van Gennep, betreffende de oprichting van een

RK MULO  1938
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Archief P.J.M. van Gils

 1854.Brieven van de RK Schoolvereniging Sittard betreffende de MULO in de Baandert
en van de Zusters van het Kostbaar Bloed betreffende de MULO aan de
Slachthuisstraat  1938

  
 1855.Brief van Zuster Philippa van de meisjes-MULO te Roermond betreffende

rijksvergoeding; met een nota van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en
Opvoeding  1925

  
 1856.Rekest van (M)ULO-scholen te Weert aan Gedeputeerde Staten betreffende door

gemeente Weert uit te kiezen vergoeding  1925
  
 1857.Stukken betreffende de oprichting van een bijzondere ULO-school te Vaals

  1925-1926
  
 1858.Artikel "Vierjarig M.U.L.O.?" over het rapport Bolkenstein in het Katholieke

Schoolblad van 29 januari  1947
  
 1859.Stukken betreffende het MULO-examen  z.j
  
 1860.Beschikkingen examencommissie voor MULO-examen  1935-1938
  
 1861.Stukken betreffende de verhouding van de rijksgecommitteerden op de MULO-

examens tegenover het vak godsdienstleer, waarvan zij geen zeggingsmacht van de
RK Schoolraad kregen  1930

  
 1862.Stukken van de Stichting het RK MULO-Examen  z.j
  
 1863.Stukken betreffende de instelling van een RK MULO-Examen  1923
  
 1864.Brief van L. Bos uit Apeldoorn, houdende een verzoek om medewerking bij de

sollicitatie naar de functie van Inspecteur LO te Amsterdam  z.j
  
 1865.Uittreksel van brief betreffende benoeming Theunissen aan de ambachtsschool

"Stokershout"  z.j
  
 1866.Opgaven examen MULO van de Stichting het RK MULO-Examen  1931
  
 1867.Brief van R. de Raaf, leraar aan de openbare handelsschool te Amsterdam

betreffende opleiding MULO en ULO  1906
  
 1868.Brief van Zuster Leonarda te Valkenburg betreffende de toepassing van art. 56, lid 2

aan de ULO-school te Roermond  1927
  
 1869.Brief van A. van Daalberg van de RK Meisjesschool voor ULO te Maastricht over

benoemingen  1938
  
 1870.Brieven van M. Kreutzer, pastoor te Vaals, betreffende de stichting en de bouw van

een bijzondere ULO-school aldaar  1925-1927
  
 1871.Artikel "Vereeniging voor M.U.L.O." in #De Sollicitant, gratis nieuws- en

advertentieblad voor het Lager Onderwijs# van 21 oktober  1909
  
 1872.Formulier van de Stichting het RK MULO-Examen betreffende verzoek om

medewerking aan het examen MULO  1946
  
 1873.Artikel "M.U.L.O." in #Het Schoolblad# van een lid van M.U.L.O. Met aantekening

van Van Gils.  z.j
  
 1874.Organisatie van het RK MULO-Examen  1941
  
 1875.Punten bij het RK MULO-onderwijs te Roermond behaald  [ca. 1932]
  
 1876.Notitie "Voorzitter Bos" van het RK MULO-Examen. Hommage van Van Gils bij

diens 40-jarig jubileum bij het onderwijs  z.j
  
 1877.Lijst van leermiddelen in gebruik op de ULO-school te Gennep  z.j
  
 1878.Brief van Van Gils aan hoofd van school Coenen te Geleen-Lutterade die een ULO

wil stichten en steun van Van Gils verzocht  1938
  
 1879.Lijst houdende vragen uit de catechismus die op het MULO-examen van buiten

gekend moeten worden. Met bilagen  z.j
  
 1880.Mededeling van de Commissaris voor niet-commerciële vereenigingen en

stichtingen houdende het registratienummer van de Stichting het RK MULO-
Examen  [ca. 1942]

  
 1881.Brief van L. Bos, secretaris van het RK MULO-Examen, betreffende eventuele

sollicitaties te Arnhem en Nijmegen  1928
  
 1882.Brief van J.Th. Delemarre, hoofd de O.L. Vrouw van Lourdesschool voor ULO te

Den Haag, over vacatures aan haar school  1930
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Archief P.J.M. van Gils

voorwaarden de stichting van een MULO-school  1938
 1883.Advies van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in verband met de  
 1884.Advies van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in verband met de

stichting van een MULO-school te Maastricht  1934
  
 1885.Statuut van het verband van de vereniging voor MULO  z.j
  
 1886.Lijsten van rijksgecommitteerden bij de examens MULO  1933-1934
  
 1887.Correspondentie van OKW met de RK Schoolraad naar aanleiding van een nieuwe

bepaling in het regelement vor het MULO-examen  1932
  
 1888.Stukken betreffende vergaderingen van de stichting Het M.U.L.O.-Examen  1937
  
 1889.Stukken betreffende vergaderingen inzake RK MULO en MULO-examen  1935-1936
  
 1890.Huishoudelijk reglement van de Vereniging voor RK MULO  1936
  
 1891.Stukken betreffende een rechtsgeding over het MULO-examen; Van Gils gedaagde

tegen de Raad van Arbeid te Utrecht  1942
  
 1892-1897.Agenda's en notulen van de vergaderingen van de stichting Het RK MULO-examen.

Met bijlagen  1938-1942
Bevat 6 stukken

  
  1892.1942  
  
  1893.1939  
  
  1894.1941  
  
  1895.1040  
  
  1896.1938  
  
  1897.1940-1941  
  
 1898.Brief van H. Schmidt te Roermond inzake de MULO-school voor meisjes te Kapel in

't Zand. Met bijlagen  1934
  
 1899.Lijst van scholen voor ULO en LO van de Vereniging van Vrouwen tot Bevordering

van Huiselijk Geluk (Congregatie Zusters Franciscanessen van Heythuysen)  1936
  
 1900.Rapport van A. Coenen, hoofd der RK ULO-school te Sittard, betreffende de

huisvesting van jongensscholen staande onder het bestuur der RK
Schoolvereniging Sittard  1935

  
 1901.Vergader- en examenstukken van de Vereniging voor RK MULO  1943
  
 1902.Verslagen van de rijksgecommitteerden bij de MULO-examens  1939-1942
  
 1903-1904.Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Vereniging voor RK MULO

  1936-1940
Bevat 2 stukken

  
  1903.1936-1940  
  
  1904.1939-1941  
  
 1905-1906.Examenprogramma MULO  1927, 1946

Bevat 2 stukken
  
  1905.1946  
  
  1906.1927  
  
 1907.Statuten van de Stichting Het RK MULO-examen, gevestigd te 's Gravenhage  1924
  
 1908.Verslag rijksgecommitteerden der MULO-examens  1943
  
 1909.Vergaderstukken van de Vereniging voor RK MULO  1924
  
 1910.Agenda's en notulen van de Vereniging voor RK MULO  1925-1951
  
 1911.Concept van het Huishoudelijk Reglement voor het Examen RK MULO  1941
  
 1912.Vergader- en examenstukken MULO  1946
  
 1913.RK MULO-blad, orgaan van de Vereniging voor RK MULO  1939
  
 1914-1917.Vergader- en examenstukken MULO  1934, 1942-1944

Bevat 4 stukken
  
  1914.1934  
  
  1915.1942  
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Archief P.J.M. van Gils

  
  1916.1943  
  
  1917.1944  
  
 1918.Uitnodiging voor bijeenkomst van godsdienstleraren aan RK MULO-scholen  [1924]
  
 1919-1923.Vergader- en examenstukken MULO  1945, 1949-1952

Bevat 5 stukken
  
  1919.1945  
  
  1920.1950  
  
  1921.1951  
  
  1922.1952  
  
  1923.1949  
  
 1924.Artikel "Voorzitter Bot" over diens veertig verdienstvolle jaren bij het katholiek

onderwijs, door Van Gils  z.j
  
 1925.Agenda voor vergadering van de Stichting RK MULO-examen  1935
  
 1926.Concept-reglement voor het "Serafinus-fonds"  z.j
  
 1927.Rekest aan de bisschop van Roermond van de RK Middenstandsvereniging Sint

Cornelius te Heerlerheide om aldaar een ULO-school te mogen stichten; met
afwijzende beschikking door Van Gils  1932

  
 1928.Brief van Moeder Hermanda van het klooster Sint Elisabeth te Heythuysen

betreffende de opheffing een school te Valkenburg en de benoeming van een hoofd
aan de MULO te Maastricht  1937

  
 1929.Artikel "Nota van wijziging wet NO" over subsidies voor bouw van scholen  1924
  
 1930.Brief van F. Janssen, inspectrice LO te Tilburg, over benoeming in

examencommissie NO  1938
  
 1931.Kennisgeving van B. en W. van Helmond houdende de goedkeuring van de

uitbreiding van het leerplan ambachtsschool met het onderwijs in de textielvakken;
met dank aan Van Gils  1939

  
 1932.Sollicitatie van W. Binnendijk naar een plaats bij het NO te Haarlem  1938
  
 1933.Brief van J.B. van Dijk te Amsterdam over de NO-wet (voorstellen van Van Gils)

  1921
  
 1934.Brief van H. Faassen, over een sollicitatie aan ambachtsschool te Rijswijk  1931
  
 1935.Brieven van Boeder Robertus, Algemeen Overste te "Sancta Maria" Bosschedijk te

Oudenbosch, over de stichting van een ambachtsschool  1946-1947
  
 1936.Brief van W. van Lanschot, lid van Eerste Kamer, over wijziging van artikel 25 wet

NO  1920
  
 1937.Brieven van de Nederlandse Boerenbond over de opheffing van de

Onderwijscommissie van de Nederlandse Boerenbond  1920
  
 1938.Reglement RK NO-scholen. Besluit tot wijziging van enige artikelen in de

vergadering van het episcopaat  1930
  
 1939.Nota's van Van Gils inzake wetsontwerpen NO  z.j
  
 1940.Akte van bekwaamheid als coupeuse. Voorbeeld  z.j
  
 1941.Stukken betreffende een benoemingskwestie aan de ambachtsschool te Eindhoven

met Reinier J.M. van der Heijden, een neef van Van Gils  1927
  
 1942.Brieven over sollicitaties aan het NO  1920-1938
  
 1943.Brieven van M. Hermans van de RK Industrie- en Handelsschool Marienburg Den

Bosch over moeilijkheden in het NO-onderwijs  1923-1928
  
 1944.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan het episcopaat

over het leerlingstelsel bij het NO en dreiging van opneming in het Nederlands
Arbeidsfront  1944

  
 1945.Nota "Reorganisatie van het onderwijs aan de land- en tuinbouwwinterscholen" van

M. van de Brock, lid van een daartoe ingestelde commissie. Met bijlage  [1953]
  
 1946.Ontwerptekst voor een brochure van de Textielschool Tilburg met Middelbare

Textieldagschool te Tilburg  [ca. 1948]
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Archief P.J.M. van Gils

 1947.Brief van B. en W. van Cuijk betreffende de stichting van een ambachtsschool  1949
  
 1948.Brief van D. Huurdeman, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, betreffende

de oprichting van een Middelbare Technische School te Nijmegen  1939
  
 1949.Stukken betreffende oprichting van een NO-school te Asten. Brief van pastoor-

deken Van Hout  1948
  
 1950.Aantekeningen van Van Gils uit het #Maandblad voor Handelsonderwijs en

Handelswetenschappen# 5, no. 4, pag. 75; betreffende pedagogiek  z.j
  
 1951.Brief van Broeder Elzear van de Vereniging der Broeders van Liefde te Eindhoven

betreffende de stichting van een ambachtsschool te Etten  1951
  
 1952.Krantenartikel "Onderwijs aangepast aan het leven", betreffende het NO-onderwijs

van de zusters Ursulinen te Boxtel  1937
  
 1953."Nota betreffende de stand van het Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs voor

jongens en betreffende de maatregelen, die, mede in verband met de
industrialisatie, op korte termijn tot de ontwikkeling kunnen bijdragen" van T.
Rutten, Minister van OKW  1951

  
 1954.Nota "Regeling van de vorming van onderwijzers en onderwijzeressen voor het

algemeen vormend lager onderwijs en van de bevoegdheden verbonden aan de
akte van bekwaamheid tot het geven van dat onderwijs" (wetsontwerp)  1950

  
 1955.Handelingen van de Tweede Kamer betreffende het Nijverheidsonderwijs  1921-1922
  
 1956.Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer betreffende wijziging en aanvulling

NO-wet  1921-1925
  
 1957.Brief van rector Van Gerwen, bisschoppelijk inspecteur NO te 's Hertogenbosch

  1944
  
 1958.Uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering van de Groepscommissie tot

samenstelling der Beroepscommissie voor de RK NO-scholen te Utrecht. Brieven
van Van Riel, rector te Nijmegen  1932, z.j

  
 1959.Brief van W.H. Cool, inspecteur NO, aan Van Gils  1919
  
 1960.Brief van J. van Oers, bisschoppelijk inspecteur van het bisdom Breda, aan de

leden van de RK Schoolraad over de kwestie Verhoeven-Goorts  1932
  
 1961.Brieven van M.M.A. Michels, inspectrice NO, aan Van Gils, over examens en

inrichting van modevakscholen  1929, 1932
  
 1962.Statuten, huishoudelijk reglement en leidraad afdelingsreglement der RK

Vereniging van Directeuren, Directrices, Leraren en Leraressen bij het
nijverheidsonderwijs "Sint Bernardus"  1921

  
 1963.Brieven van Zuster Joseph van de Eerste Nederlandse RK Vereniging van

Modevakscholen en van de RK Vereniging ter Bevordering van het Industrie- en
Huishoudelijk Onderwijs  1928-1941

  
 1964.Stukken betreffende de inkrimping van de opleidingsscholen voor leerkrachten bij

het Nijverheidsonderwijs  1924-1925
  
 1965.Stukken betreffende de oprichting van een ambachtsschool te Oudenbosch, aan

Van Gils toegezonden vanwege diens bemoeienis met de stichting door het
instituut Saint Louis  1946

  
 1966.Statuten en notulen van de Aartsdiocesane Vereniging voor het RK

Nijverheidsonderwijs gevestigd te Utrecht. Met bijlagen  1923-1924
  
 1967.Stukken betreffende aanvragen om erkenning en subsidie van de RK

Huishoudschool te Harlingen  1939-1951
  
 1968.Brief van de RK Vereniging van Onderwijs Personeel aan NO-scholen "Sint

Bernardus" over de oprichting van de vereniging (statuten en huishoudelijk
reglement)  1921

  
 1969.Brieven van de "Vereeniging tot verschaffing en bevordering van opvoeding en

onderwijs ten behoeve van den land- tuinbouwenden stand, te Roermond, zijnde
Vereeniging voor Landbouwonderwijs" (LLTB) over uitgekeerde beurzen  1919

  
 1970.Nota inzake de stichting van een RK Huishoudschool  [ca. 1925]
  
 1971.Nota inzake stichting en de eerste geschiedenis van een handelsschool te

Eindhoven, met verwijzing naar rede van Van Gils in de RK Volksbond te
Eindhoven, waarvan verslag in de Eindhovense Courant  1901-1906

  
 1972.Brieven van A. Diepen, Bisschop van 's Hertogenbosch, en B. van de Hagen

(onbekend), over de stichting van een ambachtsschool te Helmond  1911
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Archief P.J.M. van Gils

  
 1973.Brief van Van Gils aan een waarde vriend over de wijziging van artikel 29 van de NO-

wet  z.j
  
 1974.Brieven van M. Michels, inspecteur NO, over het nijverheidsonderwijs in Midden-

Limburg  1929-1936
  
 1975.Brieven van Zuster Joseph van de Eerste Nederlandse RK Vereniging van

Modevakscholen en van de RK Vereniging tot Bevordering van het Industrie-
onderwijs voor Huishoudelijk Personeel Sint Anna. Met bijlagen  1927-1950

  
 1976.Uitnodiging voor de opening van de ambachtsschool "Don Bosco" te Etten  1953
  
 1977.Brief van J. Smits van Oijen, burgemeester van Nuenen, over een ambachtsschool

te Eindhoven  1926
  
 1978.Brief van Marie Theresia Bergstein, provinciaal overste van de Ursulinen te, Boxtel

over de oprichting van een landbouwhuishoudschool en opleiding in Boxtel  1946
  
 1979.Brief van Minister C.M.J.F. Goseling over NO, te behandelen door de RK Staatspartij

in de Tweede Kamer  1933
  
 1980.Concept-nota van Van Gils inzake handelsonderwijs en vakonderwijs in Limburg  z.j
  
 1981.Memorie van Toelichting, bij rekest inzake erkenning handelsonderwijs  [ca. 1915]
  
 1982.Brieven van Broeder Caspar van de congregatie van e Broeders van O.L. Vrouw van

Zeven Smarten te Voorhout over het jongensinternaat De Heibloem  1927-1928
  
 1983.Circulaire van de Minister van OKW, over subsidie voor nijverheids- en

handelsscholen  1921
  
 1984.Brief van zusters te Eindhoven over subsidie voor de huishoudschool Hemelrijken

119 aldaar  1939
  
 1985.Brief van het bestuur van de vereniging Ambachtsonderwijs voor Eindhoven en

omstreken over uitbreiding van de school  1927
  
 1986.Krantenartikel "Huishoudelijke cursussen voor vrouwen en meisjes"  [ca. 1944]
  
 1987.Krantenartikel "Bijzonder landbouwonderwijs" in #De Standaard#  [1922]
  
 1988.Enquêteformulier van de Bond van Verenigingen tot het Geven van Vakonderwijs,

over de vrijheid van handelen der schoolbesturen  1933
  
 1989.Artikel "Wet van den 27sten Juli 1931, tot aanvulling van de leerplichtwet" in het

#Staatsblad# nr. 323  1931
  
 1990.Programma voor de feestavond bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de

Heilig Hart en Mariascholen op 11, 12 en 14 mei  1930
  
 1991.Uitnodiging tot het bijwonen van de inwijding van de RK Nijverheidsschool te

Oudenbosch  [ca. 1950]
  
 1992.Brief van W.H. Cool, inspecteur nijverheidsonderwijs, over artikelen van Van Gils in

#De Tijd#  1921
  
 1993.Nota van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Limburg betreffende

subsidiëring van vakonderwijs  1920
  
 1994.Brieven van het Sint Joriscollege en het Sint Catharinalyceum te Eindhoven over

het eindexamen middelbare-hogere handelsschool  1930
  
 1995.Brieven van J. van Schooneveld-Weerenbeek, Rotterdam, houdende verzoek om

steun bij gezinsmoeilijkheden en hulp aan haar dochter  1937
  
 1996.Brieven van Zuster Serephine van kweekschool Marienburg te 's Hertogenbosch,

over sollicitanten en een internaat te Rotterdam  1926-1930
  
 1997.Brief van de Kamer van Koophandel van Helmond aan de Minister van OKW'

betreffende uitbreiding textielonderwijs te Helmond en omstreken  1938
  
 1998.Brief van Th. van de Bom van het Eduard Poppe Juvenaat te Etten

(ambachtsschool) over opening  1951
  
 1999.Kaart houdende overzicht van de ambachtsscholen in Nederland, opgesteld door

RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  z.j
  
 2000.Brief van Zuster Anny, Overste te Roermond en Borgloon (B), houdende goede

wensen voor 1934 en dank voor bewezen diensten  1933
  
 2001.Brief van Zr. Epiphania, Prov. Oberin van klooster Mariabosch te Baexem over een

huishoudschool  1921
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Archief P.J.M. van Gils

 2002.Brief van J. Jongen, pastoor-deken van Echt, over een huishoudschool  1930
  
 2003.Brief van W. Bauduin uit Venlo over een huishouschool in aanbouw  1922
  
 2004.Brief van de RK Huishoudschool te Maastricht (meisjespatronaat) aan de Koningin

over subsidie  1920
  
 2005.Brieven van het meisjespatronaat St. Ursula te Weert, over oprichting van een

huishoudschool. Met bijlagen  1920
  
 2006.Brieven van het Gesticht "De Heibloem" te Heijthuizen over diverse activiteiten

  1927-1931
  
 2007.Voorlopig leerplan van de RK opleidingsschool te Posterholt  z.j
  
 2008.Brieven van Zuster Angelica van de huishoudschool te Blerick over benoemingen

en akten  1933
  
 2009.Brieven van Zuster Augustine van de RK Vakschool voor meisjes St. Anna te Venlo,

over leerlingenaantallen en benoemingen  1930, 1934
  
 2010.Stukken betreffende subsidiëring van de huishoudschool te Roermond  1931
  
 2011.Brief van pastoor en onderwijzers van 't Roermondse Veld over controverse over

daar gestichte huishoudonderwijsopleiding  1939
  
 2012.Brief van M. Martina van de bisschoppelijke kweekschool Ursula te Echt over de

stichting van een huishoudschool  1929
  
 2013.Verhandeling "Beknopte geschiedenis der huishoud- en industrieschool St. Agnes

Kloosterwandstraat Roermond" van (onbekend)  [1943]
  
 2014.Ingezonden stuk voor een krant te Venlo betreffende nieuw te stichten openbare

school (Nutsschool)  z.j
  
 2015.Uitnodiging voor een bezoek aan een tentoonstelling van de Vereniging

Ambachtsonderwijs voor Roermond en omstreken  1938
  
 2016.Brieven van Zuster Anny en Zuster Rosaline van de RK Huishoudschool en

Industrieschool Sint Agnes te Roermond  1920-1940
  
 2017.Brief van Math. Bauduin, deken van Venlo, over de stichting van een

huishoudschool te Venlo  1920
  
 2018.Brief van de Sint Aloysius Stichting "De Heibloem" over de stichting van een

pensionaat voor jongens uit grote gezinnen; met prospectus  1947
  
 2019.Brief van het schoolbestuur Sint Petrus Banden te Venray over de stichting van een

RK Nijverheidsschool voor jongens  1947
  
 2020.Statuten van de RK Vereniging Nijverheidsonderwijs aan meisjes voor Sittard en

omstreken  1930
  
 2021.Uitnodiging van het bestuur van de Vereeniging Landbouwonderwijs van de LLTB

voor de opening van de RK Opeleidngsschool voor Leraressen in de
Landbouwhuishoudkunde te Posterholt  z.j

  
 2022.Brieven van de RK Ambachtsschool Sint Martinus te Gennep e.o. aan de Minister

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over subsidiëring van een
ambachtsschool  1947

  
 2023.Brief van de heer Michels, inspecteur, aan het RK Huishoud- en Industrieschool te

Roermond over voorschrift van de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen van 1926, over het minimum aantal leerlingen voor een
leraressenopleiding  1932

  
 2024.Prospectus voor de vooropleidings- en opleidingsschool te Posterholt  z.j
  
 2025.Stukken betreffende de voorgenomen sluiting van de opleiding van leerkrachten

aan de nijverheidschool te Roermond, Den Bosch en Den Haag  1924-1925
  
 2026.Rekening, verantwoording, begroting en andere stukken betreffende de huishoud-

en industrieschool Sint Agnes te Roermond  1922-1924
  
 2027.Brief van Zuster M. Rosaline van de RK Huishoud- en Industrieschool Sint Agnes te

Roermond over de stichting van een nieuwe school door een concurrerende
zusterorde  1937

  
 2028.Stukken betreffende cursussen in huishoudelijke voorlichting voor werkloze

vrouwen en vrouwen van werklozen, afkomstig van de RK Vereniging tot
Bevordering van Industrie-onderwijs voor meisjes Sint Anna  1936
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Archief P.J.M. van Gils

Plakstraat en de Huishoudschool over naai- en kookcursussen  1932
 2029.Stukken betreffende de concurrentiestrijd tussen Ursulinen, Zusters van de  
 2030.Stukken betreffende de opleiding van de boerenjeugd, zoals ontworpen door een

onderwijscommissie ingesteld door de Nederlandse Boerenbond  1919
  
 2031.Stukken betreffende subsidiëring van de landbouwhuishoudschool te Posterholt

  1920
  
 2032.Artikel "Nijverheidsonderwijs te Roermond" van (onbekend) in de #Nieuwe Koerier#

van 1 mei  1928
  
 2033.Correspondentie met de RK Huishoud-Industrieschool Sint Agnes over het

oprichten van een achtste leerjaar aan de Theresiaschool te Roermond  1937
  
 2034.Brief van een RK Huishoudschol te Den Haag over examinatoren voor het

nijverheidsonderwijs. Met bijlage  1924
  
 2035.Statuten van de Vereniging Aartsdiocesane Vereeniging voor het RK

Nijverheidsonderwijs, gevestigd te Utrecht  1923-1924
  
 2036.Artikel "Paedagogische Week te Tilburg", in #De Nijverheidsschool#, orgaan der RK

Vereniging van Directeuren, Directrices, Leraren en Leraressen bij het NO, St.
Bernardus 4, nr. 24  1925

  
 2037.Verslag van een onderzoek naar het aantal ouders dat openbaar onderwijs verlangt

in gemeenten in Limburg waar geen openbare school is  [ca. 1920]
  
 2038.Nota van Van Gils inzake een wetsontwerp NO  1921
  
 2039.Brief van M.E. Leliman-Bosch, inspectrice NO te Baarn, over op een examen

gebezigde uitdrukkingen "welke de zusters gehinderd hebben"  1922
  
 2040.Artikel "Wijziging o.a. van art. 34 Nijverheids-onderwijswet als bezuinigingsobject"

van Van Gils in #De Tijd# van woensdag 21 maart  1923
  
 2041.Twee artikelen van Van Gils in De Tijd over wijziging van de

nijverheidsonderwijswet  1921
  
 2042.Artikel "Opleiding voor onderwijzeres aan volkshuishoudscholen" van Van Gils in

#Het Kanton Weert#, nieuws- en advertentieblad  1919
  
 2043.Verslag van het reilen en zeilen van de RK Huishoudschool te Den Haag,

Noordeinde  1918
  
 2044.Verslag van de Commissie voor de Staatsuitgaven van de Algemene Rekenkamer

betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1923  1925
  
 2045.Concept-nota "Cursuswet 1928 van Van Gils  [1928]
  
 2046.Overzicht van de doelstellingen van de Stichting Nationaal RK Bureau Vakopleiding

en de middelen om die te bereiken  [ca. 1948]
  
 2047.Brief van de Stichting Vakopleiding in Limburg aan de RK Schoolraad naar

aanleiding van een brief van de RK Schoolraad. Met bijlage  1953
  
 2048.Brief van G. van Riel, rector van Sancta Maria te Hees-Nijmegen, over een agenda

voor een vergadering  1933
  
 2049.Brief van RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de leden van de

RK Schoolraad over een rapport over het leerlingenstelsel N.O  1952
  
 2050.Nota van Van Gils inzake "Nijverheidsonderwijs voor meisjes (huishoudvakken)"

  [ca. 1928]
  
 2051.Stukken betreffende de Regeling der Opleiding tot Lerares Nijverheidsonderwijs

  [ca. 1925]
  
 2052.Concept-brief aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de

kwestie van de bevoegdheid van landbouwkundigen en van landbouwkundige
ingenieurs  z.j

  
 2053.Lesrooster van een NO-school, toegezonden door C.M. Rüller  z.j
  
 2054.Concept-brief van B. en W. van Roermond aan de bisschop over de achteruitgang

van het leerlingental aan het opleidingsinstituut te Roermond  1940
  
 2055.Verslagen van de Commissies belast met het afnemen van NO-examens  1926, 1931
  
 2056.Brieven van Zr. Claverina van de RK Huishoudschool te Harlingen over

rijkssubsidie  1939, 1948
  
 2057.Brieven van Zuster Hermana en Zuster Serephine te Den Bosch over het

opleidingsinstituut NO te Den Haag en de lerarenopleiding Marienburg te Den
Bosch  1926-1932
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2058.Brief van Zuster Philippus over de slechte subsidiëring van de gemeente Roermond

voor de opleidingsschool NO te Roermond. Met bijlagen  1931-1932
  
 2059.Nota van Zuster Philippus van de Huishoudschool te Roermond over de kwestie

van opheffing  1924
  
 2060.Brieven over de opheffing van RK opleidingsscholen te Den Bosch, Roermond en

Den Haag  1924-1925
  
 2061.Stukken betreffende een op te richten NO-avondschool te Boxtel  1932
  
 2062.Programma voor het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid voor

huis- en schoolonderwijs in de vrouwelijke handwerken  1944
  
 2063.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de nota Möller

inzake "Noodzakelijk is herziening van de N.O.-wet" en een nota van het RK
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan de Onderwijsraad. Met bijlagen
  1933

  
 2064.Verslagen van de RK Ambachtsschool Sint Joseph te Den Haag over de

schooljaren 1930-1931, 1931-1932 en 1932-1933  1930-1933
  
 2065.Koninklijk Besluit inzake de regeling van bevoegdheden tot geven van NO en

daarmee verband houdende examens  1933
  
 2066.Brieven van G. van Riel, rector van (onbekend), houdende vraagpunten inzake de

NO-wet  1933-1934
  
 2067.Brieven van J.B.W.M. Möller, waarvan een door Van Gils aan de andere leden van

de RK Schoolraad NO is doorgezonden  1933, 1934, z.j
  
 2068.Beschikking van episcopaat inzake het verbod van de stichting huishoudscholen

waar gesubsidieerde school bestaat; toegezonden door RK Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding  1933

  
 2069.Lijst van scholen in het dekenaat Roermond  [ca. 1930]
  
 2070.Brieven van de bisschoppelijk inspecteur aan de pastoors van dorpen in de

omgeving van Roermond, waar de school nog moet worden omgezet. Met bijlage
  1931

  
 2071.Nota "'t Katholiek onderwijs in Limburg" van Van Gils, over het trage verloop van de

omzetting  z.j
  
 2072.Opgave van de RK Bijzondere Scholen per dekenaat in het bisdom Roermond  z.j
  
 2073.Ingekomen stukken van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding op

de vraag van Van Gils om advies betreffende de omzetting van de school te
Noorbeek  1932, 1934, 1936

  
 2074.Brief van Cassianus Hentzen OFM met de vraag hoeveel scholen nog niet zijn

omgezet. Met bijlagen  1936
  
 2075.Correspondentie met E. Vossen, pastoor te Slenaken, over omzettingsperikelen

  1932
  
 2076.Brief van J. Nijsen, pastoor van Hunsel, over omzetting van de school  1933
  
 2077.Correspondentie met het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

omzetting van de school te Heer. Met bijlagen  1933
  
 2078.Brief van B. en W. van Ittervoort aan het kerkbestuur over schoolomzetting  1932
  
 2079.Brieven van Zusters Ursulinen te Maastricht, houdende de mededeling dat ze de

lagere school te Sint Pieter willen opheffen  1934
  
 2080.Correspondentie met het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

schoolstichtingskwestie te Sint Pieter  1932
  
 2081.Brief van M. Ramaeckers, rector te Raath-Bingelrade, over het feit, dat

omzettingsplannen op een dood punt zijn gekomen  1932
  
 2082.Brieven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over aanvraag

van Van Gils betreffende schoolomzetting Urmond  1932
  
 2083.Brief van Van Gils aan pastoors van plaatsen waar niet is omgezet, houdende

aansporing tot spoedige omzetting in verband met de overgangsbepaling
wetsontwerp Terpstra  1932

  
 2084-2086.Adviezen van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

omzetting van scholen  1935-1936
Bevat 3 stukken
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Archief P.J.M. van Gils

  2084.Itteren  
  
  2085.Mesch  
  
  2086.Neeritter  
  
 2087.Correspondentie met E. Russel, pastoor van Mesch, in verband met de omzetting

van de school aldaar. Met bijlage  1938, 1939
  
 2088.Brief van (onleesbaar), pastoor van Reuver, in verband met de omzetting van de

school aldaar  1929
  
 2089.Brieven van L. Widdershoven, pastoor van Ubachsberg, en van H. Hol, inspecteur te

Heerlen, over de omzettingskwestie te Voerendaal  1938
  
 2090.Brief van E. Ribbergh, pastoor van Houten-St. Gerlach, houdende verzoek om

inlichtingen over de gang van zaken bij omzetting  1923
  
 2091.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

schoolstichting Sint Joost en Brachterzijde  1938
  
 2092.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan P. Joosten,

pastoor te Velden, over de omzetting van de school  1929
  
 2093.Brief van J. Linssen te Weert over de inrichting van de bijzondere scholen aldaar

  1928
  
 2094.Brief van D. Schoenmaeckers, pastoor te Lindenheuvel, over de schoolstichting en

beschikking daarvan van de Minister  1926
  
 2095.Brieven van pastoors van parochies, waar nog geen omzetting had plaats gehad,

naar aanleiding van een brief van Van Gils van 23-10-1933: Venray, Bemelen,
Ittervoort, Pieteren, Wahl en Nijswiller, Hunsel, Griendtsveen, Hulsberg, Noorbeek,
Vaals, Herkenbosch, Baexem, Cadier en Keer, Schimmert, Neeritter, Ospel,
Afferden, Ubachsberg, Wessem, Ell, Maasbracht, Eys, Bocholtz, Berg en Terblijt en
Mheer  1933

  
 2096.Brieven van pastoors te: Maasbracht, Haelen, Reuver, Beesel, Bunde, Schimmert,

Nieuwenhagen, Urmond, Slenaken, Maasbree, Oostrum, Weert, Ohé en Laak,
Borgharen, Caberg, Oirsbeek, Obbicht, Ell, Waubach, Ysselstein en Siebengewald,
over de omzetting van openbare in bijzondere school  1926-1931

  
 2097.Brief van L. Schrijnen, bisschop van Roermond, over de omzetting van de school te

Maasbracht  1928
  
 2098.Brief van A. van de Donk, rijksinspecteur te Venlo, over de omzetting van de

scholen te Maasbree en te Ottersum  1926, 1931
  
 2099.Brief van bisschop L. Schrijnen, bisschop van Roermond, over de omzetting van de

school in Tienray  1927
  
 2100.Brief aan de bisschop van Roermond over de omzetting van de scholen te

Borgharen en Schin op Geul. Met bijlage  1926
  
 2101.Brief van Zuster Angelica uit Blerick betreffende schoolstichting van de Zusters te

Beegden en de schoolpleinoverdekkingskwestie te Sevenum  1919
  
 2102.Brief van Zuster Verona te Sevenum en Zuster Angelica te Blerick over de

speelplaats van de lagere school te Sevenum  1928
  
 2103.Brief van H. Everts te Buggenum over omzetting school te Sevenum en mogelijk

nieuwe parochie-stichting in "the far west" (latere Evertsoord)  1929
  
 2104.Brief van Van de Donk, rijksinspecteur, over schoolstichtingskwestie te Hout-

Blerick  1928
  
 2105.Brief van J.W. Niederen, secretaris van de RK Schoolvereniging Treebeek,

houdende advies van H. Hol, rijksinspecteur te Heerlen, betreffende omzetting en
stichting van scholen te Treebeek  1920

  
 2106.Brief van Dhr. Madon pastoor te Panningen, houdende advies van Van de Donk,

rijksinspecteur, betreffende omzetting respectievelijk stichting van een school te
Beringe  1925

  
 2107.Nota "'t Katholiek Onderwijs in Limburg, de omzetting van openbare scholen te

traag", van Van Gils  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

  1921-1938
 2108.Stukken betreffende omzetting scholen te: Leunen, Afferden, Beesel, Bemelen,

Lindenheuvel, Beek, Ittervoort, St. Geertruid, Mechelen, Heythuysen, Bocholtz,
Velden, Venlo, Beesel, Ottersum, Grevenbicht, Borgharen, Steyl, Eysden, St. Pieter
Maastricht, Meerssen, Berg aan de Maas, Houthem, Meyel, Born, Grathem, Weert,
Schinnen, Nieuwenhagen, Swalmen, Swolgen, Gulpen, Bingelrade en Schinveld

  
 2109.Brief aan de bisschop over moeilijkheden bij omzetting van jongensschool te

Koningsbosch en brief van pastoor J. Kersten, pastoor te Koningsbosch  1929
  
 2110.Brief aan de secretaris van de bisschop over een aktie om te schrijven naar

pastoors van parochies waar niet is omgezet  z.j
  
 2111.Brieven over de omzetting en stichting van scholen te Grathem, Susteren,

Mariaveld, Maasbree, Leunen, Veulen, Velden, Epen, Oost-Maarland en Maastricht
  1928-1932

  
 2112-2118.Stukken betreffende schoolomzettingskwesties  1924-1936

Bevat 7 stukken
  
  2112.Bochotlz. 1932  
  
  2113.Gulpen. 1926  
  
  2114.Elsloo. 1924  
  
  2115.Geysteren. 1931  
  
  2116.Maasbracht. 1931  
  
  2117.Graethem.1930  
  
  2118.Hunsel. 1936  
  
 2119.Stuk betreffende benoemingskwestie te Koningsbosch (Hr. Tulkens)  [1937]
  
 2120.Stukken betreffende overname van de school te Noorbeek  1937
  
 2121.Stukken betreffende nog om te zetten scholen in Limburg  1937
  
 2122.Brieven van O. Reulen, pastoor te Leunen, over de omzetting van de school te

Leunen  1938
  
 2123.Brieven van de heer Madon, pastoor te Panningen, over de omzetting van de school

te Beringe  1926
  
 2124.Brief van A. Esser, pastoor te Well, over omzetting van de school te Well  1929
  
 2125.Brief van P.A. de Bruyn, pastoor te Sevenum, over de omzetting van de school

  1939
  
 2126.Brief M.G.J.E. Gieskens, onderwijzeres te Obbicht, over de omzetting van de school

  1927
  
 2127.Brieven van dhr. Madon,pastoor te Panningen, over de omzetting van de school.

Met bijlage  1922, 1929
  
 2128.Brief van (onleesbaar) over de omzetting van de school te Caberg. Met bijlage  1929
  
 2129.Brief van H. van Houdt, rector te Lomm, over de omzetting van de school  1930
  
 2130.Brief van E. Prickaers, kapelaan te Vaals, over de omzetting van de school te Vijlen

  z.j
  
 2131.Brief van C. Oliviers, pastoor te Gronsveld, over de omzetting van de school  z.j
  
 2132.Brief van H. Aloffs, pastoor te Urmond, over de omzetting van de school  1931
  
 2133.Brieven van C. Eygelshoven, pastoor, en L. Kreuwels, hoofd der school te

Noorbeek, over de omzetting van de school  1931, 1932
  
 2134.Brieven van W. Bosch, pastoor, en J. Sohe, kapelaan te Cadier en Keer, over

omzetting van de school  1933
  
 2135.Brief van J. Gitmans, pastoor te Baexem, over de omzetting van de school  1933
  
 2136.Brief van J.Geurts, pastoor te Beegden, betreffende over de omzetting van de

school  1934
  
 2137.Brief van M. Maessen, pastoor te Oud-Vroenhoven, over de omzetting van de

school  z.j
  
 2138.Brief van J. Hermens, pastoor te Belfeld, over de omzetting van de school  1930,

1931
  
 2139.Brieven van H. Wijnen, secretaris van de RK Onderwijzersbond, over de omzetting

van de school te Borgharen. Met bijlage  1928
  
 2140.Brieven van H. Bemelmans, pastoor te Bingelrade, over de omzetting van de school

  1932
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2141.Brief van H. van den Schoor, (onbekend), over de omzetting van de school te

Roggel  1928
  
 2142.Brief van de wethouders van Munstergeleen over omzetting van de school  1928
  
 2143.Stukken betreffende de schoolkwestie te Broekhuizen  1931-1933
  
 2144.Brief van J. Harbers, gemeentesecretaris van Ottersum (L), over de

schoolomzettingskwestie 't Ven  1931
  
 2145.Brief A. Billekens, pastoor te Bergen (L), over de omzetting van de school. Met

bijlage  1928
  
 2146.Brief van P. Vaessen, pastoor te Voerendaal, over de omzetting van de school  1932
  
 2147.Brief van A. van den Bosch, kapelaan te Nederweert, over betreffende omzetting

van de school  [1932]
  
 2148.Brief van J. Peeters, pastoor te Afferden (L), over de omzetting van de school. Met

bijlage  1938-1939
  
 2149.Staat van openbare scholen, ingedeeld per dekenaat, die bijna uitsluitend door

katholieke kinderen worden bezocht  [ca. 1933]
  
 2150.Stukken betreffende de omzetting van de school te Bocholtz  1938
  
 2151.Correspondentie over omzetting van de school te Hoensbroek  1923
  
 2152.Brief van H. Erens, voorzitter van het kerkbestuur van de parochie Heerlerbaan te

Heerlen, over de omzetting van de school  1922
  
 2153.Brief van (onbekend) over de omzetting van de school te Elsloo  z.j
  
 2154.Brief van E. vn Heuvel tot Westerflier over omzetting van de school te Rijckholt

  1920
  
 2155.Brief aan van de bisschoppelijke inspecteur aan pastoors van Midden-Limburg over

de omzetting van scholen waar dit nog niet gebeurd is. Met bijlagen  1931
  
 2156.Overzicht van de toestand van een schoolgebouw voor de overname  z.j
  
 2157.Stukken betreffende de schoolkwestie Wahlwiller-Nijswiller  1931
  
 2158.Stukken betreffende de schoolkwestie te Cadier en Keer  1938
  
 2159.Stukken betreffende nieuwbouw of verbouwing van de bijzondere lagere school te

Bocholtz  1931-1932
  
 2160.Ingekomen stukken van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en

het gemeentebestuur van Wanssum betreffende de overdrachot van de school en
de speelplaats te Geysteren  1934

  
 2161.Brief van Zuster Oda, algemeen overste van Zusters klein Heilige Joseph, aan de

bisschop van Roermond over scholen te Schaesberg en Leenhof. Afschrift  1933
  
 2162.Rekest van inwoners van Banholt/Mheer aan de bisschop van Roermond om geen

tweede bijzondere school te stichten nadat voorstel tot omzetting het in de raad niet
gehaald had  1932-1933

  
 2163.Brief aan het gemeentebestuur over de schoolkwestie Broekhuizen. Met bijlage

  1931, 1932
  
 2164.Stukken betreffende de schoolbouwkwestie te Beek  1931, 1932, z.j
  
 2165.Formulier, opgesteld door Van Gils, voor een rekest aan Gedeputeerde Staten, als

de gemeenteraad geweigerd heeft mee te werken aan de stichting van een
bijzondere lagere school  z.j

  
 2166.Stukken betreffende een scholenbouwkwestie te Horn  1929-1932
  
 2167.Brief van het schoolbestuur van de parochie St. Martinus te Weert, over de

weigering van de bouw van een nieuwe school. Met bijlage  1934
  
 2168.Brief van J. Slotemaker de Bruïne, minister van OKW, houdende afwijzing van de

splitsing van de RK jongensschool  1936
  
 2169.Stukken betreffende de weigering van een bijdrage in aanschaffing van de kosten

van het meubilair van de bijzondere lagere school te Gronsveld  1936
  
 2170.Stukken betreffende de opheffing der gemengde school Sint Vincentius aan de

Kampstraat te Heerlerheide  1936
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Archief P.J.M. van Gils

H. Mathias over de vergoeding inzake artikel 205 van de LO-wet. Met bijlage  1933
 2171.Brief van het gemeentebestuur van Maastricht aan het kerkbestuur van de Parochie  
 2172.Correspondentie over de splitsing van de Ursula-school te Sint Pieter en de Sint

Angelaschool te Maastricht  1932
  
 2173.Brieven van J. Jacobs, pastoor van de parochie Wittevrouwenveld te Maastricht,

over de uitbreiding van de lagere school en de huisvesting van de bewaarschool
  1935

  
 2174.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake de

besteding van de vergoeding artikel 101 van de LO-wet  1935
  
 2175.Brieven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over

gemeentelijke vergoedingen voor de school te Borgharen  1932
  
 2176.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

schoolkwestie Venray-Leunen  1932
  
 2177.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

schoolkwestie Roosteren. Met bijlage  1929
  
 2178.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake een

schoolkwestie te Weert betreffende de schoolmis  1938
  
 2179.Brief van de burgemeester van Belfeld over de schoolkwestie. Met bijlage  1928
  
 2180.Brief van H. Erens, pastoor te Gulpen, over de vergoeding volgens artikel 101 van

de LO-wet 1920. Met bijlage  1931, 1932
  
 2181.Brief van (onleesbaar), burgemeester van St. Odiliënberg, over de toelating van een

kind waarover bij hen geklaagd was. Met bijlage  1921
  
 2182.Brief van G. Pouwels MSC van het Aloysiuscollege te Sittard over een

schoolkwestie te Sittard-Stadbroek  1922
  
 2183.Brief van Zuster Verona van de bijzondere lagere school te Sevenum, over een

vraag om nieuwe banken.Met bijlage  1930
  
 2184.Brief van baron Weichs de Wenne te Geysteren over beschikbaarstelling van de

speelplaats aan jongensschool en de toestand van het godsdienstonderwijs  1934
  
 2185.Brief van G. Gerards, pastoor te Oirlo, over een verzoekschrift van inwoners van

Klein Oirlo aan de bisschop om bij het rectoraat Castenray te worden ingedeeld
  1930

  
 2186.Brieven van Van de Donk over de schoolkwestie te Hout-Blerick  z.j
  
 2187.Brief van J. van Soest, pastoor van Broekhuizenvorst, over de schoolkwestie  1930
  
 2188.Verslag van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs te Maastricht over

1929  1930
  
 2189.Brieven van E. Jacobs te Susteren aan Van Gils over een school- en

benoemingskwestie te Munstergeleen, mede naar aanleiding van de toekomstige
omzetting  1927

  
 2190.Brief van D. Schrijnen, secretaris van het kerkbestuur van de Heilig Hart-parochie te

Venlo, over schoolkeuze van de ouders  1931
  
 2191.Brief van de heer Greymans, pastoor van Herkenbosch, over een gunstige

beschikking van de Kroon over ter beschikking gestelde gelden  1929
  
 2192.Brieven van Zuster M. Celestine van het Kostbaar Bloed, overste, over klachten

over het niet naleven van een kontrakt met de Ursulinen te Sittard door
laatstgenoemden  1928

  
 2193.Brieven van Sr. Ambroisine te Roosendaal over de bijzondere meisjesschool te

Borgharen  1928
  
 2194.Brief van het kerkbestuur van Wahlwiller-Wittem aan de bisschop van Roermond

over een bijzondere schoolstichting te Wahlwiller  1931
  
 2195.Brief van Zuster Piëta, missiezuster te Baexem, over de bouw van een nieuwe

bijzondere meisjesschool te Well  1929
  
 2196.Brief van Mère Hortense te Heythuysen over de overdracht van een school te Thorn

  1930
  
 2197.Brief van B. en W. van Amstenrade houdende advies inzake schoolbouw aldaar

  1920
  
 2198.Verzoek aan Van Gils om een eigen school te Ospel-Dijk  1929
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Archief P.J.M. van Gils

Kelpen en Oler  1929
 2199.Brief van (onleesbaar), pastoor te Ell, over de schoolkwestie in de gehuchten  
 2200.Brieven aan B. en W. van Weert en aan besturen van op te richten bijzondere

scholen in de gemeente Weert over de keuring van schoolgebouwen door de
bouwkundig inspecteur lager onderwijs Kockx. Met bijlagen  1929

  
 2201.Brief van C. Bernegan, kapelaan te Meerssen, over de schoolbouwplannen en wat te

doen in verband met de eindstemming Wet L.O  1920
  
 2202.Brief van Willem Wierts, pastoor te Lottum, over wat te doen met verbouwing naar

aanleiding van de spoedige aanneming van de wet LO  1920
  
 2203-2212.Stukken betreffende schoolkwesties  1919-1920, 1928-1930, 1932

Bevat 10 stukken
  
  2203.Tienray en Valkenburg. 1919-1920  
  
  2204.Castenray. 1920  
  
  2205.Veulen. 1932  
  
  2206.Noorbeek. 1932  
  
  2207.Schinveld. 1932  
  
  2208.Belfeld. 1929  
  
  2209.Beek. 1930  
  
  2210.Heerlen. 1028  
  
  2211.Belfeld. 1929  
  
  2212.Hout-Blerick. 1928  
  
 2213.Brief van (onleesbaar) over de stichting van een school te Breust-Eijsden  1930
  
 2214.Stukken betreffende de bouw van scholen en oplevering van gebouwen voor lager

onderwijs  1919-1932
  
 2215.Concept-akte van overdracht voor enige scholen te Venlo van de ene parochie naar

de andere  [1937]
  
 2216.Stukken betreffende schoolstichtingskwestie te Ransdaal  1936-1939
  
 2217.Brieven van R. Corten, burgemeester van Stein, over de stichting van een nieuwe

bijzondere lagere school  1937
  
 2218.Brieven van zuster Veronica van het schoolbestuur te Schinveld over de uitbreiding

van de school  1932
  
 2219.Brieven van (onleesbaar), pastoor te Epen, over stichting van een bijzondere school

aldaar  1930
  
 2220.Brief aan de bisschop ter behandeling doorgestuurd aan Van Gils, over een

schoolstichting te Weert door de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis  1938
  
 2221.Concept-brief van het kerkbestuur van Horn, opgemaakt door Van Gils, aan het

gemeentebestuur over de bouw van een nieuwe school  z.j
  
 2222.Brief van J. Rutten, pastoor te Mechelen, over de stichting van een bijzondere

meisjesschool  1928
  
 2223.Stukken betreffende de kwestie van de verbouwing respectievelijk nieuwbouw van

de meisjesschool te Beek  1931
  
 2224.Brief van Zuster Verona te Sevenum over de aanleg van een speelplaats  1929
  
 2225.Brief van J. Raeven, pastoor te Ittervoort, over de eventuele splitsing van de school

  1938
  
 2226.Brief van G. Russel, pastoor van Mesch, over de verbouwing van de school  1938
  
 2227.Brief van S. Kreutzer, pastoor te Vaals, over de stichting van een nieuwe school te

Vaals voor LO en ULO  1925
  
 2228.Stukken betreffende de stichting van een school te Valkenburg door Zusters

Franciscanessen  1921
  
 2229.Stukken betreffende onderwijzers en een aanstellingskwestie te Bunde  1937-1938
  
 2230.Verzoek door Van Gils als bisschoppelijk inspecteur om nadere inlichtingen

betreffende benoemingen te Ospel en Lauradorp  1938
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Archief P.J.M. van Gils

hoofd van de nieuwe school  z.j
 2231.Brieven van W. Nagels te Ottersum, over het feit dat hij niet benoemd werd als  
 2232-2237.Stukken betreffende benoemingszaken  1938

Bevat 6 stukken
  
  2232.Schimmert. 1938  
  
  2233.Heerlerbaan. 1938  
  
  2234.Bunde. 1938  
  
  2235.Linne. 1938  
  
  2236.Meerssen. 1938  
  
  2237.Sittard. 1929  
  
 2238.Ihgekomen stukken van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

betreffende vervanging van het hoofd der school te Geleen  1934
  
 2239.Ingekomen stukken van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

betreffende de benoemingskwestie van een wachtgeldster  1933
  
 2240.Kennisgeving door Zuster M. Jolanda, hoofd der school te Mook, over

benoemingen aan haar school  1933
  
 2241.Brief van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding over de

ontslagprocedure door gemeenteraden voor onderwijzers van boven de 65 jaar
  1932

  
 2242.Rekest van het bestuur van de bijzondere jongensschool te Roosteren aan de

Minister van OKW om ontheffing van artikel 97 LO-wet (verplichting benoeming
wachtgelders); met bijlagen  1934

  
 2243.Stukken betreffende de benoemingskwestie van M. Ubaghs te Voerendaal  1933
  
 2244.Stukken betreffende het aanstellen van wachtgelders in plaats van tijdelijk

leerkrachten naar aanleiding van de uitbreiding van het wetsontwerp voor
bijzondere scholen. Met bijlage  1933

  
 2245.Ingekomen brief van de directeur van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding over de mogelijkheid tot benoeming van A. Bonsel te Venlo  1936
  
 2246.Brief van de Minister van OKW aan mejuffrouw M. Cuypers te Echt over

wachtgeldaanvrage  1934
  
 2247.Brief van Derckx over ondewijzer Geuskens te Heerlerheide  1934
  
 2248.Staat van dienst en getuigschriften van goed gedrag van mejuffrouw van Hoof, oud-

onderwijzeres aan de meisjesschool te Schijndel  1933
  
 2249.Staat van dienst en allestatie van goed gedrag van mejuffrouw Van Herten,

verbonden geweest aan diverse scholen  1933
  
 2250.Brief van La Révérende Mère Supérieure du Pensionat des Urselines te Haute-Croix

(Brabant, B) houdende verzoek om sollicitatie voor een Frans pensionaat met
afdeling Nederlandse MULO  1935

  
 2251.Stukken betreffende de schorsingskwestie van onderwijzer M.H. Janssen van de

Sint Josephschool te Susteren, die zich met smokkelpraktijken had bezig gehouden
  1933

  
 2252.Attestatie van goed gedrag en staat van dienst van mejuffrouw Kneepkens,

werkzaam geweest aan de RK Reclasseringsvereniging te Amsterdam  1932
  
 2253.Rekest van het schoolbestuur van de binnenkort te stichten RK Bijzondere Lagere

School te Lemiers-Vaals,aan de Minister van OKW,om een hoofd niet te hoeven
benoemen  z.j

  
 2254.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake

benoeming van gehuwde onderwijzeressen  1936
  
 2255.Kennisgeving van de benoeming van mejuffrouw Barbara Cuypers aan RK

Jongensschool te Montfort en stukken betreffende afwijzing door Van Gils  1936
  
 2256.Staat van ziekteverlof van mejuffrouw Meuwissen  1926-1933
  
 2257.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake de

wijziging van de benoemingsakte voor een bepaalde onderwijzeres  1934
  
 2258.Rekest aan de Minister van OKW om te mogen overgaan tot aanstelling van

mejuffrouw Lamers uit Hilversum aan de school te Rumpen; met advies van het RK
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1934
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Archief P.J.M. van Gils

 2259.Kennisgeving van ontslag voor M.H. Janssen, onderwijzer te Susteren, van de
wachtgeldregeling voor J. Rutten en het ontslag voor het hoofd J. Schutgens  1933,
1934

  
 2260.Advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan aan pastoor

Op de Coul, inzake de benoemingskwestie aan de school te Swolgen  1936
  
 2261.Stukken inzake de benoemingskwestie van een onderwijzer aan de Heilig

Hartschool in 't Veld te Roermond na wachtgeldzetting aan de kapel in 't Zand en
vraag om advies van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1935

  
 2262.Adviezen van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake de

benoeming van juffrouw Schmitz te Roermond. Met bijlagen  1936
  
 2263.Brief aan het schoolbestuur te Schimmert over overleg bij een benoeming  1934
  
 2264.Brief aan de Minister van OKW, inzake ziekteverlof en eventuele nieuwe benoeming

mejuffrouw Van de Venne, wonende te Melick. Met als bijlage een staat van dienst
  1936

  
 2265.Brief van Zuster Majella van Instituut Sint Joseph te Schin op Geul inzake

benoeming van wachtgeldster juffrouw Bisschops. Met bijlage  1931
  
 2266.Brief van Zuster Castula van Maria Auxiliatrix te Venlo inzake benoeming van

religieuzen aan een internaat in plaats van juffrouw Versteeghen, kandidaat van Van
Gils  1932

  
 2267.Staat van dienst van F. Verzijl te Venlo  [ca. 1935]
  
 2268.Stukken inzake de aanstelling van wachtgelders met advies van het RK Centraal

Bureau voor Onderwijs en Opvoeding  1933-1936
  
 2269.Brief van P. van Nieuwenhoven te Hoensbroek inzake een benoemingskwestie

aldaar  1922
  
 2270-2276.Stukken betreffende benoemingskwesties  1938, z.j

Bevat 7 stukken
  
  2270.Vaesrade. 1938  
  
  2271.Eckelrade. 1938  
  
  2272.Vaals. 1938  
  
  2273.Sibbe. 1938  
  
  2274.Schin op Geul. z.j  
  
  2275.Maastricht. 1938  
  
  2276.Sittard. 1938  
  
 2277.Brieven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in verband met

salaris- en ontslagkwestie van onderwijzer Peters aan de jongensschool te Sittard
  1938

  
 2278.Stukken betreffende een ontslagkwestie te Heerlen  1934
  
 2279.Brief van pastoor Cor(=Jos) Knoops van Born betreffende de kwestie van

onderwijzer Janssen, verbonden aan de RK Bijzondere School Sint Josef te
Susteren. Met bijlagen  1933, 1934

  
 2280.Brief van Beckers, voorzitter van de afdeling RKOB, inzake een benoemingskwestie

op de Molenberg  1938
  
 2281.Brief van H. Wijnen, secretaris van de RKOB Maastricht, betreffende een bewijs van

benoembaarheid van zekere Wijsen, buiten zijn schuld zonder katholieke
hoofdaktecursus  1929

  
 2282.Brief van C. Bartholomeus, onderwijzer aan de Sint Augustinusschool te Elsloo,

betreffende diens dreigende ontslag in verband met gebrek aan zindelijkheid in de
klas  1921

  
 2283.Brief van Lodewijk Kervels (onbekend) aan Van Gils betreffende een

benoemingskwestie te Ohé en Laak  1931
  
 2284.Brieven betreffende de benoeming van mejuffrouw A. Thijssen te Schaesberg. Met

bijlage  1928
  
 2285.Brieven van Jos Krijnen te Merkelbeek en van pastoor Van Laar te Ottersum

betreffende de aanstelling van een onderwijzer  1929, 1937
  
 2286.Brief van Van de Donk betreffende de benoemingskwestie te Melderslo aan een op

te richten nieuwe RK school aldaar en omzetting van de school te Reuver  1925
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2287.Brief van J. de Bruyn te Venlo betreffende zijn dreigende op wachtgeldstelling  1934
  
 2288.Brief van L.H. Hohenwald, hoofd der school te Stevensweert, betreffende zijn

slechte verhouding met Minkenberg, burgemeester aldaar  1937
  
 2289.Brief van J. Drummen, voorzitter van het bestuur van de RK Bijzondere

Jongensschool te Pey , betreffende handelwijze bij nieuwe benoeming aldaar  1929
  
 2290.Brief van W. Goossens, architect te Maastricht, betreffende benoemingen in

verband met de komende omzetting van de scholen te Berg en Terblijt  1929
  
 2291.Brief van Mère Canisia te Maastricht betreffende een benoeming aldaar  1928
  
 2292.Brief van de heer Weynen, pastoor te Heer, betreffende de aanstelling van een

religieuze leerkracht  1928
  
 2293.Brief van Mère Aloysia te Weert betreffende het niet doorgeven aan Van Gils van

veranderingen inhet lerarenkorps in de verschillende scholen  1928
  
 2294.Brief van Alphons Reulen, pastoor te Leunen, betreffende benoemingen aan de

gemengde bijzondere lagere school aldaar  1937
  
 2295.Brief van Minkenberg, burgemeester van Stevensweert en Ohé en Laak, betreffende

de aanstellingsgeschiedenis van onderwijzer Rassaerts en daarmee verbonden
directeurschap van de harmonie  1931

  
 2296-2305.Stukken betreffende benoemings- en ontslagkwesties  1922-1939

Bevat 10 stukken
  
  2296.Heerlerbaan  
  
  2297.Siebengewalt  
  
  2298.Melderslo  
  
  2299.Schaesberg  
  
  2300.Afferden  
  
  2301.Tegelen  
  
  2302.Terwinselen  
  
  2303.Kerkrade  
  
  2304.Maastricht  
  
  2305.Kaatsheuvel en Valkenswaard  
  
 2306.Brief van J. Halman, secretaris, te Susteren betreffende smokkelaffaire van

onderwijzer Janssen  1933
  
 2307.Brief aan de bisschop van Roermond inzake manier van handelen bij controversiële

onderwijsbenoemingen LO. Afschrift  1937
  
 2308.Brieven aan Van Gils betreffende een benoemingskwestie LO te Bunde  1937, 1938
  
 2309.Stukken betreffende de benoembaarheid van Geuskens, kwekeling van de

Rijkskweekschool bij het bijzonder onderwijs te Maastricht  1937
  
 2310.Stukken betreffende een schoolkwestie te Gronsveld  1937
  
 2311.Brief van Van Gils aan het kerkbestuur van Hees, betreffende de

benoemingskwestie van mej. Curp  z.j
  
 2312.Brief van pastoor Ribbergh van Houthem betreffende de benoemingskwestie van

een hoofd. Afschrift  1937
  
 2313.Brief van W. Spiertz, onderwijzer te Venlo, betreffende klachten over benoemingen

bij het RK bijzonder onderwijs en plannen voor klachten daarover te Rome  1937
  
 2314.Brieven van G.T. Verhoeven van het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding betreffende de benoeming van een hoofd te St. Pietersrade-Haanrade
  1937

  
 2315.Brief van Moeder Hermande van de zusters te Heythuysen betreffende een

aanstellingskwestie te Ospel  1938
  
 2316.Adviesaanvraag van het RK schoolbestuur Sint Petrus Banden te Venray inzake een

aanvraag van H.J.M. van Ryswyck voor studieverlof. Met concept advies van Van
Gils  1937

  
 2317.Brieven van L.P. van Laer, pastoor te Ottersum, over benoemingskwestie als hoofd

der school en van onderwijzer Holleman, die benoemd wil worden  1937
Pagina 79/121

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242674
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242674
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242678
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242683
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242683
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242682
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242682
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242681
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242681
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242684
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242684
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242684
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242685
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242686
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242689
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242690
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242695
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242700
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242703
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242703
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242704
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242704
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242707
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242707


Archief P.J.M. van Gils

  
 2318.Correspondentie tussen J. Geeraeds, pastoor te Jabeek, en de directeur van het

R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, over de benoeming van de
Heer Daemen  1937

  
 2319.Brief van H.J. Cuypers te Sittard over de benoeming van een kwekeling van de

Rijkskweekschool bij bijzonder onderwijs  1926
  
 2320.Rekest van enige inwoners van America betreffende het gedrag van de

hoofdonderwijzer van de school  1931
  
 2321.Brieven van de pastoor en de hofdonderwijzer te Limbricht over de verhoudingen

tussen de pastoor en het personeel  1928, 1929
  
 2322.Rekest van een inwoner van Limbricht aan de bisschop betreffende

"overbevolking" van de school te Schin op Geul  1928
  
 2323.Stukken betreffende M.H. Janssen, onderwijzer te Susteren, in verband met

stortingen voor pensioen  z.j
  
 2324.Brief van E. Ribbergh, pastoor te Houthem, betreffende de benoemingskwestie

Geuskens  1937
  
 2325.Brief van Karel Gorissen te Bocholtz, over en mogelijkheid tot aanstlling  1938
  
 2326.Brief van L. Leessens, pastoor te Lindenheuvel, betreffende een

benoemingskwestie  1938
  
 2327.Brieven aan Van Gils over sollicitaties. Met bijlagen en aantekeningen  1927-1939
  
 2328.Brieven aan Van Gils houdende verzoek om bemiddeling bij sollicitatie-referenties

  1926-1937
  
 2329.Brieven aan Van Gils, houdende verzoeken om bemiddeling bij aanstellingen bij het

LO  1927-1938
  
 2330-2331.Brieven aan Van Gils, houdende verzoeken om bemiddeling en dank voor reds

verleende bemiddeling bij sollicitaties bij benoeming bij het LO  1920-1930,
1931-1939
Bevat 2 stukken

  
  2330.1931-1939  
  
  2331.1920-1930  
  
 2332.Verzoeken om bemiddeling bij baan M.O.; sollicitaties; danken voor bemiddeling

Van Gils  1920-1955
  
 2333.Sollicitaties door kandidaten resp. familieleden; verzoeken om hulp, dank voor hulp

  1923-1938
  
 2334.Brieven, houdende verzoek om bemiddeling van derden bij benoeming L.O. Met

bijlagen  1925-1937
  
 2335.Aanbeveling onderwijs LO door derden  1928-1938
  
 2336.Bemiddeling baan L.O. door derden  1924-1934
  
 2337.Vragen om kandidaten en inlichting voor kandidaten door schoolbesturen resp.

bestuursleden van kerkelijke schoolbesturen  1929-1934
  
 2338.Benoemingsvoordrachten en kennisgevingen van benoemingen door

schoolbesturen, resp. voorzitters kerk-schoolbesturen  1925-1938
  
 2339.Vragen om goedkeuring voor benoemingen, inlichtingen en voorstellen tot

benoeming van schoolbesturen LO  1926-1938
  
 2340.Verwittiging benoeming voorstel L.O. door schoolbesturen  1928-1935
  
 2341.Voorstel verwittiging leerkracht L.O.; vragen om goedkeuring van Van Gils  1928, z.j
  
 2342.Kennisgevingen benoemingsvoorstel L.O  1926-1937
  
 2343.Staat van inlichtingen betreffende dienst van onderwijzers en leraren die elders

solliciteren  1930, 1935
  
 2344.Getuigschriften, aanbevelingen, bewijzen van goed gedrag  1927-1934
  
 2345.Brief van Van Gils inzake benoeming van rijkskwekeling aan bijzondere scholen

  1936
  
 2346.Rekest van P. Verhulst, opgeleid als rijkskwekeling te Maastricht, aan de bisschop,

of hij nooit aan bijzondere school benoemd kan worden  1936
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Archief P.J.M. van Gils

 2347.Verzoekschriften om ontheffing van bisschoppelijke voorschriften betreffende
opleiding aan de bisschoppelijke kweekschool als voorwaarde voor benoeming aan
een bijzondere school en dankbrieven bij verleende ontheffing  1926-1938

  
 2348.Verzoek om benoembaarheid hoewel opgeleid aan Rijkskweekschool  1928-1930
  
 2349.Verzoek om bewijs van benoembaarheid, hoewel opgeleid aan Rijkskweekschool

  1932
  
 2350.Krantenartikel betreffende wetsontwerp MO in #De Tijd# van (onbekend). Met

terugblik op artikelen uit 1916 (bevredigingsvoorstellen)  1921-1923
  
 2351.Krantenartikelen betreffende (aanslag) bevredigingsvoorstellen (door Van Gils) in

#De Tijd#  1916
  
 2352.Stukken betreffende de controverse tussen het gemeentebestuur van Venlo en het

kerkbestuur inzake de vergoeding van de gemeente voor de bijzondere scholen
  1925

  
 2353.Stukken betreffende de kwestie van de school te Broekhuizen-Broekhuizenvorst

  1930
  
 2354.Uitnodiging voor de inzegening van de nieuwbouw van de Ursulinen te

Grubbenvorst  1933
  
 2355.Stukken betreffende niet benoembaarheid van een rijkskwekeling aan een

katholieke bijzondere school  1928, 1929
  
 2356.Ingekomen stukken van de kweekschool te Heerlen  1933
  
 2357.Stukken betreffende de samenstelling van gecommitteerden voor eindexamens van

de kweekschool  1934-1940
  
 2358.Samenstelling lijst examencommissie examens hoofdakte. Gedrukt. Maasbode

  1940
  
 2359.Vragen godsdienstexamen Grubbenvorst  1933
  
 2360.Programma voor godsdiensdiploma B. Nota door H. van Mierlo M.S.C. Stein  z.j
  
 2361.Regelen voor de practische opleiding der kwekelingen aan de

Rijksdagnormaallessen, afkomstig van de Minister van Binnenlandse Zaken  1918
  
 2362.Formulier voor godsdienstdiploma's A en B  [ca. 1930]
  
 2363.Kweekschool Maastricht; Br. Geralbertus; godsdienst  1931-1936
  
 2364.R.K.O.B. afdeling Weert; P. van Dooren voorzitter; godsdienst  1930
  
 2365.Ingekomen stukken van de kweekschool Heerlen; Zr. Leonarda; godsdienstdiploma

  1929, 1938
  
 2366.R.K.O.B. afdeling Heerlen; Windhout; godsdienst  1927
  
 2367.Afkomstig van kweekschool Baexem; Zr. Pieta; godsdienst  1938
  
 2368.Ingekomen stuk van de kweekschool Venlo; Van de Riet; godsdienst  1928
  
 2369.R.K.O.B. afdeling Brunssum; godsdienst  1925
  
 2370.R.K.O.B. afdeling Venlo betreffende godsdienstdiploma J. Krijn; J. Hoofd secr

  1927, 1928
  
 2371.Paters H. Harten Valkenburg; godsdienst  1928
  
 2372.Kweekschool Maastricht, Mère Ignacia; godsdienst  1930
  
 2373.Brieven ingkomen om inlichtingen, bedankjes, etc. betreffende godsdienstdiploma

  1925-1935
  
 2374.Brieven van Laurentius Schrijnen in verband met godsdienstdiploma  1919, 1920,

1926
  
 2375.Door bisschop L. Schrijnen, bisschop van Roermond, goedgekeurd programma

voor het godsdienstonderwijs; gedrukte aan Van Gils gerichte brief  1919
  
 2376.Voorwaarden voor de Rijksvergoeding voor Herhaling onderwijs; van bestuur van

de diocesane organen der jongerenvereniging in bisdom Breda, J. van den Biesen
voorzitter  1919

  
 2377.Kweekschool Blerick, rector E. Hell; godsdienst  1938
  
 2378.Kweekschool Echt, rector Spaetgens; godsdienst  1931
  
 2379.Bisschoppelijk kweekschool Roermond, E. Petry; godsdienst  1937
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2380.Kweekschool Maastricht, Zr. Clementine, Jacobs M.S.C.; godsdienst  1928, 1930
  
 2381.Ingekomen stukken van de R.K. H.B.S. en kweekschool Maastricht Grote Gracht, J.

Resink (dir., rector¬)  1934
  
 2382.Ingekomen stukken van kweekschool Oud-Vroenhoeven; v.a. 1932 dir. Br. Loyola

  1932
  
 2383.Ingekomen stukken van de bisschoppelijke kweekschool Den Bosch  [ca. 1935]
  
 2384.Ingekomen stuk van kweekschool Tilburg, Zr. Eugenia  1938
  
 2385.Ingekomen stukken van de Bond van R.K. Kweekscholen, voorz. L. Bol  1947
  
 2386.Concept nota van Van Gils betreffende geschiedenis van de Zusters Ursulinen te

Roermond  ca. 1947
  
 2387.Nota van Hoofd-Insp. L.O. te Rotterdam betreffende onderwijzersopleiding via

avondopleiding  1951
  
 2388.Ingekomen stukken van verscheiden afzenders betreffende n.a.v. de

bisschoppelijke bepaling dat kwekelingen van rijkskweekschool geen aanstelling
aan katholieke kweekscholen kunnen krijgen  1927-1938

  
 2389.Rooster van lesuren van kweekschool Heerlen  1935-1936
  
 2390.Rooster van lesuren van kweekschool Mook  1935-1936
  
 2391.Gedrukt artikel betreffende de bisschoppelijk kweekschool voor R.K. bijzonder

onderwijs te Beverwijk  1906
  
 2392.Ingekomen stukken van kweekschool voor onderwijzeressen te Nijmegen  1924
  
 2393.Ingekomen brieven van Externaat Ursulinen Grubbenvorst betreffende

godsdienstexamen, Mère Aloysia  1923, 1929
  
 2394.Ingekomen brief van Joh. Blumink m.s.c. (Stein) betreffende uitslag

godsdienscursus R.K.O.B. Beek  1927, 1928, 1930
  
 2395.Brief van F. Feron betreffende godsdienstcursus Valkenburg  1927
  
 2396.Dankbrieven voor godsdienstdiploma; brieven om toelichting i.v.m.

godsdiensexamen en aanstelling godsdienstleraar  1919-1941
  
 2397.Brief van M. Bours, secr. afdeling Kerkrade R.K.O.B. betreffende godsdienstcursus

  1921
  
 2398.Ingekomen stukken van de kweekschool te Maasbree, J.M.J. Wijnen  1928
  
 2399.Ingekomen stukken betreffende godsdienstdiploma's van P. Adr. Colliguen, Paters

Heilige Hart te Valkenburg  1928
  
 2400.Brief van pater Blumink M.S.C. te Stein betreffende godsdienstexamen R.K.

Kweekschool Tongerseweg Maastricht  1934
  
 2401.Brieven van kweekschool Mook; rector Van de Riet, rector Jenneskens; betreffende

godsdienstexamen  1920, 1931
  
 2402.Ingekomen brieven van kweekschool Blerick; Zr. Angelica; betreffende

godsdienstexamen  1933, 1935
  
 2403.Brief van pastoor Heegmans van Ottersum aan de bisschop van Roermond

betreffende eisen schoolstichting te Milsbeek met commentaar doorgezonden aan
Van Gils  1929

  
 2404.Brieven van kweekschool Koningsbosch; M. Theodata; betreffende

godsdienstdiploma  1934, 1935
  
 2405.Ingekomen stuk van secretaris L. Reijnders van R.K.O.B. afdeling Sittard

betreffende godsdienstcursus  1926
  
 2406.Ingekomen stukken van kweekschool Maastricht; Zuster Aloysa; betreffende

godsdienstdiploma  1927
  
 2407.Ingekomen stukken van de afdeling Gennep van de R.K.O.B. (voorzitter H. Koss)

betreffende godsdienstcursus  1926-1929
  
 2408.Ingekomen brieven van de afdeling Heerlen van de R.K.O.B. (F. Crousen)

betreffende godsdienstcursus  1927
  
 2409.Ingekomen stuk van de kweekschool van het arme kind Jezus te Maastricht; Zr.

Clementina; betreffende godsdienstcursus  1929
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Archief P.J.M. van Gils

 2410.Ingekomen brieven van rector W. van den Hengel te Hilversum betreffende
godsdienstdiploma  1920, 1925

  
 2411.Brief van de afdeling Born van de R.K.O.B. (secretaris L. Peerboom) betreffende

godsdienstdiploma  1926
  
 2412.Ingekomen brief van de afdeling Vaals van de R.K.O.B.; J. Rameckers; betreffende

godsdienstcursus  1926
  
 2413.Ingekomen brief van de afdeling Venray van de R.K.O.B. (voorzitter J. Hegger)

betreffende godsdienstdiploma  1932
  
 2414.Brief van W.J. Eck te Valkenburg betreffende godsdienstonderwijs  1932
  
 2415.Stukken afkomstig van kweekschool Koningsbosch; Zr. Theodata, Zr. Virginie, Jac.

Jacobs M.S.C  1926-1934
  
 2416.Stukken betreffende het plan van de Minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen Marchant om te komen tot de voorgestelde inkrimping van het
aantal kweekscholen; R.K. Schoolraad  1933-1936

  
 2417.Stukken betreffende de inkrimping van kweekscholen door de secret. Gen. van

Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming Van Dam  1941
  
 2418.Stukken afkomstig van externaat Ursulinen Grubbenvorst betreffende

godsdienstdiploma, afgenomen door Dr. Jos Krijn  1926-1928
  
 2419.Stukken afkomstig van de R.K. Kweekschool Mook Maria Immaculata betreffende

godsdienstexamen (Zuster Clara, rector Jenneskens)  1927-1934
  
 2420.Brieven afkomstig van kweekschool te Reuver betreffende godsdienstdiploma

(Zuster Verona, rector Elsensohn)  1921, 1926, 1931
  
 2421.Brieven afkomstig van kweekschool Congregatie Broeders van de Onbevlekte

Ontvangenis Tongerseweg Maastricht (Broeder Gualbertus) betreffende
godsdienstexamen  1926-1934

  
 2422.Ingekomen brieven van de bisschoppelijke kweekschool te Echt, Wijnstraat

betreffende godsdienstexamen (rector Theunissen, Mère Angelique, rector
Spaetgens)  1920-1938

  
 2423.Ingekomen brieven van de kweekschool der Ursulinen te Maastricht, Groote Gracht

betreffende godsdienstexamen (Mère Canisia, Mère Josepha)  1928, 1933
  
 2424.Ingekomen brieven van de kweekschool van het Instituut St. Joseph Schin op

Geulle te Heerlen (W.J. Eck) betreffende godsdienstexamen  1920-1938
  
 2425.Brieven van bisschoppelijk inspecteur P. Goorts betreffende godsdienstexamen

bewaarschoolexamen  1930, 1931
  
 2426.Ingekomen brieven van bisschoppelijke kweekschool Venlo (Van de Riet)

betreffende godsdienstexamen  1926-1930
  
 2427.Afschrift van advies van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding

voor Drs. A. van Gerwen i.v.m. vergoeding godsdienstexamen; R.K. Schoolraad
  1948

  
 2428.Brieven van de R.K. Schoolvereniging Sittard betreffende een door de gemeente

Sittard uitgegeven vergoeding van f. 50,- voor het bezit van het godsdienstdiploma
  1929

  
 2429."Programma voor de godsdienstdiploma's", in: Het katholieke Schoolblad. En enige

examenopgaven  1917, z.j
  
 2430.Uitnodiging tot deelneming aan examen en aan examencommissie

bewaarschoolexamen door R.K. Schoolraad en secretaresse van
bewaarschoolexamencie. Zr. M. Antoinette van Spaendonck  1931

  
 2431.Stukken betreffende een vergoeding van godsdienstleraren aan kweekscholen en

normaallessen van het bisdom Roermond betreffende het godsdienstonderwijs
bijeengeroepen door Van Gils  1919

  
 2432.Voorstel van Van Gils tot een reglement voor de cursussen tot het verkrijgen van

het bisschoppelijk godsdienstgetuigschrift A en afschrift van bisschoppelijk
voorschrift ter regeling van het godsdienstdiploma voor onderwijzers in het bisdom
Roermond  [ca. 1920]

  
 2433.Ingekomen brieven van bisschoppelijke kweekschool (regent Petry) betreffende

godsdienstdiploma  1930, 1931, 1937
  
 2434.Brief van juffr. Van Dinther te Oss betreffende benoeming gecommitteerde

kweekschoolexamen  1937
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Archief P.J.M. van Gils

 2435.Ingekomen stukken van de kweekschool te Eindhoven (rector Sengers)  1934
  
 2436.Samenstelling examencie. kweekschool  [ca. 1920]
  
 2437.Brief van "Stroomverkoop" der Staatsmijnen betreffende cursus aan de

kweekscholen  1928
  
 2438.Nota inzake opleiding aan kweekschool  z.j
  
 2439.Gedrukte mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende

onderwijzersopleiding  1944
  
 2440.Brief van G. Lemmens, bisschop van Roermond, betreffende de stichting van

bisschoppelijke kweekschool te Beek  1921
  
 2441.Bezwaren van de drie kweekschoolbonden tegen de invoering van uniform

schriftelijk werk bij de eindexamens der kweekscholen; nota  z.j
  
 2442.Nota "Over de leerschool" betreffende praktische opleiding kwekelingen  1926
  
 2443.Schrijven van Nabuurs betreffende verordening door Mgr. Diepen over

godsdienstonderwijs in de R.K. Bijzondere Scholen en bepalingen en wenken tot
bevordering van R.K. bijzondere l.o. in bisdom Den Bosch  1921

  
 2444.Brief van burgemeester Bergen van Venlo  1921
  
 2445.Aan hoofden en onderwijzend personeel van kweekscholen, normaallessen en

lagere R.K. bijzondere scholen en bisdom; oproep van Van Gils tot boycot feest
Michiels van Kessenich  1919

  
 2446.Artikelen betreffende de toehoorders bij kweekschoolcursussen  z.j
  
 2447.Gedrukte nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Cals

n.a.v. het verslag van de wijziging van de kweekschoolwet  1953-1954
  
 2448.Aantal leerlingen aan de R.K. Bijzondere Kweekscholen  1929
  
 2449."De kweekschool", gedrukt orgaan van de kweekschoolbond; het verslag van de in

1924 gehouden eindexamen aan alle kweekscholen  1925
  
 2450."De Toekomstige Kweekschool", gedrukt rapport op grond van de verzamelde

gegevens uitgebracht door het bestuur der vereen. van Directreuren (tricen) en
onderwijzers (zeressen) der rijkskweekschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen  [ca. 1928]

  
 2451."Verdeling van de lesuren aan de driejarige R.K. kweekschool"  z.j
  
 2452.Afschrift van schrijven van Paul Honsels aan Zeereerw. Heer Regent inzake

benoeming aan openbare lagere school te Gronsveld, die binnenkort bijzonder
wordt en waarvan rijkskwekeling grootste kans schijnt te maken zonder zonder
godsdienstdiploma  1932

  
 2453.Ingekomen brieven van de kweekschool Immaculata (Brusselseweg Maastricht), Zr.

Clementine  1920-1938
  
 2454.Ingekomen brieven van de kweekschool Maria Immaculata te Mook; 2e Zr. Clara, 1e

Zr. Hortense  1927-1934
  
 2455.Ingekomen brieven van de bisschoppelijk kweekschool en pensionaat der

religieuzen Ursulinen te Echt (Mère Angelique)  1925-1931
  
 2456.Ingekomen brieven van de kweekschool "Vereeniging van Vrouwen tot Bevordering

van Huiselijk Geluk van de Congregatie van HeytHuysen" (Zr. Hermanda)  1920,
1936

  
 2457.Ingekomen brieven van de kweekschool te Baexem (Zr. Pieta)  1937
  
 2458.Ingekomen stukken van de kweekschool te Maastricht "Arme kind Jezus"

  1926-1934
  
 2459.Ingekomen stukken van de kweekschool te Reuver (Zuster Verona, Zuster

Francisca)  1928, 1936
  
 2460.Ingekomen stukken van de kweekschool te Valkenburg (Zuster Leonarda)

  1926-1929
  
 2461.Brief van J.H. Peters, leraar bisschoppelijke kweekschool te Venlo, betreffende

verzoek aan de Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot toelating
aan de universiteit, met rekest  1930
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Archief P.J.M. van Gils

Joseph Instituut, en brief van P. van Tiel, voorzitter van de R.K.O.B. afdeling Venlo
  1920

 2462.Brief van Zr. Casimir van het St. Joseph Instituut te Schin op Geulle (M.U.L.O.)
betreffende benoeming van een "rode" tot schoolhoofd en het niet verwittigen van
Van Gils; met sollicitatie van Bollens; twee brieven van W.J. Eck, rector van het St.

  
 2463.Brief van J. Kuijpers, burgemeester van Schin op Geul, betreffende schoolkwestie

St. Joseph Gesticht  1927
  
 2464.Afschrift van brief van B. en W. van Schin op Geul aan St. Joseph Instituut aldaar

betreffende vergoeding van gemeente aan gemeente Valkenburg (overplaatsing
leerlingen)  1938

  
 2465.Brieven van het kerkbestuur H. Martinus te Beek aan de bisschop i.v.m.

meisjesschool Beek waarvan feitelijk bestuur te Valkenburg bij de Zusters van
Schin op Geulle zou liggen  1931

  
 2466.Brief van Zr. Leonarda van Valkenburg (Instituut St. Joseph) betreffende overname

bezetting leer- en bewaarschool te Heerlen  1929
  
 2467.Rekest van B. en W. van Schin op Geulle (J. Kuijpers burgemeester) aan de

bisschop van Roermond betreffende opheffing verbod bisschop dat St. Joseph
Instituut alleen internaat voor meisjes is en niet open voor externe leerlingen  z.j

  
 2468.Brief van Zr. Majella, algemeen overste St. Joseph Instituut Schin op Geul,

betreffende overname van meisjesschool te Wijlre  1934
  
 2469.Rekest aan B. en W. van Beek door bestuur Stichting St. Joseph Instituut te Schin

op Geulle betreffende bëeindiging meisjesschool in Beek; met brief van Van Gils
aan gemeenteraadsleden van Beek  z.j

  
 2470.Ingekomen brief van W.J. Eck te Bleyerheide, kweekschool  1927
  
 2471.Afschriften van brieven van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

betreffende de afvloeiing van boventallige leerkrachten met name de positie van de
kloosterling-wachtgelders  1934

  
 2472.Brief van Zr. Angelica van de kweekschool te Blerick  1929
  
 2473.Rekest aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de Bond

van R.K. Kweekscholen betreffende programma lichamelijke oefening  1926
  
 2474.Brief van voorzitter Weylens van de Bond van R.K. Kweekscholen betreffende nota

Graafland , inspecteur lichamelijke opvoeding betreffende nieuwe oefening
gymnastiek  1928

  
 2475.Brief van rijksinspecteur 't Hart van de onderwijzersopleiding inzake promovendi

kweekschool missiezusters te Baexem  1938
  
 2476.R.K. Kweekschool Instituut St. Joseph Valkenburg, Schin op Geul; brieven van

voorzitter E. Bonk, W.J. Eck en pastoor Hermans  1924, 1930, 1934
  
 2477.Afschrift van brief van Van Gils aan "Waarde Pater" inzake uitreiking

godsdienstdiploma te Maastricht gegeven aan de rijkskweekschool  1937
  
 2478.Brieven van de meisjeskweekschool te Grubbenvorst, Ursulinen, betreffende

godsdienstdiploma  1926, 1929, 1937
  
 2479.Brief van 't Hart, rijksschoolinspectie Utrecht, betreffende ius promovendi voor

kweekschool van missiezusters te Baexem  1938
  
 2480.Brieven van Dr. Winand Roukens; met felicitaties naamdag  1931, 1938
  
 2481.Bespreking in Limburger van proefschrift van H. Starmans "Verloskunde en

kindersterfte in Limburg"; met enige brieven  1929, 1930
  
 2482.Brief van Deken Rath van Helmond voor bemiddeling baan en krantenverslag van

diens uitvaart  1922, 1940
  
 2483.Brieven van oud-secretaris van Van Gils Louis Beel; met artikel over zuivering als

Minister van Binnenlandse Zaken  1945
  
 2484.Brief van H. Scholtens betreffende nieuw werk op departement  1931
  
 2485.Brief van Claudius Prinsen  1911
  
 2486.Brieven van Peter de Louw  1911, 1923, 1937
  
 2487.Brieven van Jos Starmans  1932, 1934
  
 2488.Brief van Louis Beel  1928
  
 2489.Brief van L. Huizinga over publikaties door Van Gils geschreven  1935
  
 2490.Brief van Marie Xavier van "Religieuzen Ursulinen der Romeinsche Unie

Provincialaat Mariaoord Vught" dat Mère Gerarda van Echt zitting mag nemen in
examencie. Nuttige Handwerken  1932
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2491.Brieven van Claudius Prinsen, v.a. 1932 burgemeester van Roosendaal  1911, 1938
  
 2492.Brieven van Peter de Louw  1907-1918
  
 2493.Brief van Louis Beel betreffende studie krankzinnigen-verpleging  1947
  
 2494.Brief van H.W.E. Moller  1910
  
 2495.Brieven van H. Scholtens  1925, 1941
  
 2496.Brieven van Deken Rath  1926, 1938
  
 2497.Brieven van W.H. Nolens  1907, 1916
  
 2498.Brieven van Claudius Prinsen  1910, 1911
  
 2499.Brieven van Winand Roukens  1931
  
 2500.Brief van Mr. J.H. L' Ortye te Alkmaar; met curriculum vitae; met verzoek om

bemiddeling aanstelling  1938
  
 2501.Brief van Mr. J. Loeff betreffende oprichting R.K. Bijzondere Middelbare

Landbouwschool  1911
  
 2502.Brief van S. Naber te Amsterdam  1908
  
 2503.Brief van A. Egelie  1922
  
 2504.Uitslag examen H.B.S. Den Bosch van Adrianus Johannes van Bommel  z.j
  
 2505.Brief van architect Jan Stuyt aan J.H. Dupont, penningmeester van Dr. Poelsfonds,

betreffende gift bouw school  z.j
  
 2506.Brief van J. Kleyntjens  1931
  
 2507.Brief van A. de Blecourt  1937
  
 2508.Brief van J.J. de Gelder, lid Historische Commissie der Maatschappij van de

Nederlandsche Letterkunde te Leiden, betreffende excursie  1937
  
 2509.Brieven van de hoofdredactie van dagblad De Tijd (Alphons Laudy) met dank voor

medewerking  1929, 1930
  
 2510.Brief van Mr. Henri van Haastert  1937
  
 2511.Brieven van Scholtens  1926, 1937, 1938
  
 2512.Ingekomen stukken bij de leden van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften

(Dr. C.B. van Haeringen) met een verslag van een vergadering  1937
  
 2513.Brief van P.C. Boeren  1937
  
 2514.Stukken betreffende de aanvaarding van de erfenis van de stichting "j.A. Geurts

(Maassen) te Maasbracht" door de zusters aldaar; "Bijzonder R.K. onderwijs
bevorderen" en daarbij onstane verwikkelingen; Van Gils om advies gevraagd;
correspondentie Van Gils, Feron, moeder overste, pastoor Krijn  1936

  
 2515.Uitnodiging voor bestuur en Raad van Toezicht; met enige jaarverslagen  1953,

1954
  
 2516.Nota van Van Gils betreffende post 27 van begroting R.K. Centraal Bureau voor

Onderwijs en Opvoeding 1938  [1937]
  
 2517.Brief van G. Lieftinck te Haarlem met dank voor steun door Van Gils  1937
  
 2518.Brief van M. Bours, directeur Bisschoppelijke Kweekschool Roermond, betreffende

rekening en verantwoording school; met rekening en verantwoording  1924-1925
  
 2519.Brieven van Van de Riet, bisschoppelijke kweekschool Venlo  1929
  
 2520.Brief van R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding betreffende de

onmogelijkheid stichting nieuwe R.K. kweekscholen met recht op subsidie resp.
uitbreiden bestaande scholen te Venlo en Roermond; Bisschoppelijk Inspecteur
  1923

  
 2521.Schrijven van Van Gils aan bestuursleden van St. Josefvereniging; kweekscholen

  1938
  
 2522.Stukken van de St. Josefsvereniging kweekscholen Roermond en Venlo van de

secr. (Feron) aan het bestuur  1949
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Archief P.J.M. van Gils

  z.j
 2523.Stukken betreffende de St. Josephsvereniging ter bevordering van het bijzonder

lager onderwijs voor katholieken in het bisdom Roermond, vormende het bestuur
der beide Bisschoppelijke Kweekscholen voor onderwijzers te Roermond en Venlo

  
 2524.Stukken betreffende de vestiging van een bisschoppelijke kweekschool te Heerlen

en verzet daartegen van de Hoofdakte Cursus te Heerlen (32 jaar te Heerlen),
ingekomen bij St. Josephvereniging  1950

  
 2525.Brieven van H. Everts van St. Jozephsvereniging; met antwoord  1919
  
 2526.Ingekomen stukken van de St. Josephvereniging en minuut van uitgaven  1927-1954
  
 2527.Ingekomen stukken van de bisschoppelijke kweekschool te Venlo bij het bestuur

van de St. Josephvereniging  1932-1935
  
 2528.Ingekomen stukken van bisschoppelijke kweekschool te Roermond bij het bestuur

van de St. Josephvereniging  1923-1941
  
 2529.Ingekomen stukken van de Bond van R.K. Kweekscholen bij het bestuur van de St.

Josephvereniging  1936
  
 2530.Financiële jaarverslagen van de St. Josephvereniging; bisschoppelijke

kweekscholen Roermond-Venlo, later Roermond-Heerlen  1934-1954
  
 2531.Ingekomen stuk van de Kweekschool te Echt; Mère Angelique  1934
  
 2532.Statuten van de St. Joseph's Vereeniging, ter bevordering van het bijzonder lager

onderwijs voor Roomsch-katholieken in het bisdom Roermond, gevestigd te
Roermond  1921

  
 2533.Schrijven betreffende stichting bisschoppelijk kweekschool te Heerlen  1923
  
 2534.Ingekomen stukken bij St. Josephvereniging; bedankjes, verzoeken  1927-1938
  
 2535.Brief van Van Gils aan bisschop betreffende eventuele oprichting 3e kweekschool

van St. Josephvereniging; met brief dienaar van H.H. Hol  1931
  
 2536.Ingekomen verzoeken en sollicitaties bij de St. Josefvereniging  1928-1938
  
 2537.Ingekomen stukken van het bestuur der St. Josephvereniging (secr. Jac. Janssen)

  1938, 1942
  
 2538.Ingekomen stukken van de bisschoppelijk kweekschool te Venlo; St.

Josephvereniging  1920-1938
  
 2539.Ingekomen stukken van de bisschoppelijke kweekschool te Roermond; St.

Josephvereniging  1925-1946
  
 2540.Ingekomen stukken van de bisschoppelijke kweekschool te Echt  1912-1920
  
 2541.Ingekomen stukken van de St. Josephvereniging en brief van Van Gils aan

Verhoeven betreffende St. Josephvereniging  1937, 1938
  
 2542.Brieven van E. Petry, hoofd kweekschool te Venlo later te Roermond  1920, 1932
  
 2543.Brieven van H. Everts met bijlage  1911, 1923
  
 2544.Brieven van H. Everts betreffende verlof tot vakantie van kweekschoolleraar (St.

Josephvereniging) en brief om bemiddeling bij sollicitatie  1929-1930
  
 2545.Ingekomen brieven van Dr. F. Feron, prof. Groot Seminarie, betreffende

bemiddeling voor beurs en benoeming van enige mensen  1928, 1932
  
 2546.Correspondentie met Dr. Timmermans van bisschoppelijk College Sittard  1927
  
 2547.Correspondentie met Directeur Goessens van Roermond  z.j
  
 2548.Correspondentie met regent H. van de Riet, bisschoppelijke kweekschool Venlo  z.j
  
 2549.Correspondentie met regent E. Petry van de bisschoppelijk kweekschool Roermond

  z.j
  
 2550.Correspondentie met H. Everts (Buggenum)  1920
  
 2551.Handelingen Tweede Kamer; Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling der

hooger onderwijswet; in marge (Van Gils) "Handelshoogeschool"  1923-1925
  
 2552.Artikelen betreffende de wijziging van de hoger onderwijswet, afgedrukt in De

Katholieke School; als bijlage bij brief van Alph. Roebroek om bemiddeling in een
diploma-kwestie  1922

  
 2553.Artikelen betreffende R.K. Landbouwhoogeschool aan de Universiteit te Nijmegen

door Triticum Spelta in: De Nieuwe Eeuw, weekblad voor Nederland, 7e jaargang, nr
353 en 367  1924
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Archief P.J.M. van Gils

nr. 45: "De katholieke Academicus" door A.G.M. van Melsen; gedrukt  1949
 2554."Onze Universiteit", maandblad van het Centraal Comité voor de R.K. Universiteit  
 2555.Van Gils "Privé Docent". Vragen van de heer Boon inzake de toelating van een

privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Leiden tot het geven van onderwijs in een
onderdeel van de wijsbegeerte  1923

  
 2556.Bijdragen van kloosters etc. t.b.v. de St. Radboudstichting in het bisdom Roermond

  1931
  
 2557.Uitnodiging met agenda voor de vergadering van het Centraal Comité van de St.

Radboudstichting te Nijmegen (van de secr. J. Hoogveld)  1932
  
 2558.Lijst van de opbrengst der collecten in de verschillende parochies en rectoraten

over de jaren 1929-1931 in het bisdom Roermond  [1932]
  
 2559."Collectanteboekje St. Radboudstichting". Parochiaal Comité der St.

Radboudstichting Parochie St. Pancartius Heerlen; Jaarcollecte voor de
instandhouding der R.K. Universiteit te Nijmegen  z.j

  
 2560."Nogmaals: De katholieke universiteit". Slot; in: Roomsch Studenten Blad 2e jrg.,

nr. 7  1912
  
 2561."Die katholische Presse des Deutschen Reiches. II Die Zeit des Kulturkampfes"; in:

Wissenschafliche Beilage zur Germania Blätter für Wissenschaft und Kunst nr. 14
  1911

  
 2562.Nota "De Faculteit Veeteelt aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen" door

Jacques Timmermans, Rijksveeteeltconsulent voor Limburg; afschrift aan Van Gils
als Bisschoppelijk Inspecteur t.b.v. Deckers, lid Tweede Kamer; met begel.
schrijven  1920

  
 2563.Regeling voor hooger landbouw- en hooger diergeneeskundig onderwijs; opgeplakt

kranteknipsel met drukaanwijzing van Van Gils  [1917]
  
 2564.Politieke vraaggesprekken: "Vernieuwing van onderwijs" en "De komende strijd om

de vrije school" door Dr. G. Bolkestein; in: De Maasbode  1945
  
 2565.Handelingen Tweede Kamer; behandeling wijziging hooger onderwijswet

betreffende de verhoging van de collegegelden en examengelden; aantekeningen
van Van Gils; met enige kranteknipsels  1923

  
 2566.Handelingen Tweede Kamer; behandeling wijziging aanvulling hooger onderwijswet

betreffende recht van candidaat aan bijzondere universiteit om doctoraal aan
openbare af te leggen  z.j

  
 2567.Concept-nota van Van Gils inzake de wijziging van wetten in verband met de

herziening der H.O.-wet (en de bijzondere Hoogleraren)  z.j
  
 2568.Ingekomen stukken van een lid van het Parochieel R.K Universiteits Comité "St.

Christophorus" te Roermond  1937-1942
  
 2569.Uitslag examen te Utrecht ter verkrijging van een getuigschrift van bekwaamheid

voor de studie aan een universiteit; in: Ned. Staatscourant  1917
  
 2570.Handelingen Tweede Kamer betreffende wijziging wet van arts, tandmeester,

apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende  1913
  
 2571.Uitnodiging en agenda gezonden aan de leden van het Centraal Comité der St.Ë

Radboudstichting voor een vergadering; met kort verslag van die vergadering;
enige memories van Van Gils met begeleidende brief van secretaris J. Hoogveld
  1926

  
 2572.Documentatie in De Maasbode en De Standaard over de Roomsche Universiteit

  1902
  
 2573.Ter kennisneming schrijven van Uitvoerend Comité van de Unie van R.K.

Studentenvereniging in Nederland tot instellen van Uniesecretariaat  1919
  
 2574.Correspondentie met prof. Dr. B.H.J. Weerenbeck, Nijmegen  z.j
  
 2575.Naam- en opbrengstlijsten van inzameling  z.j
  
 2576.Afschrift van kerkelijke voorschriften omtrent inzameling van gelden; in: Jaarboek

1924 van R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding voor bisdommen
Haarlem, Den Bosch en Breda  z.j

  
 2577.Nota wetenschappelijke opzet van het paedologisch instituut; statuten stichting

paedologisch instituut; begroting voor bouw en inrichting paedologisch instituut
  z.j
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Archief P.J.M. van Gils

wezen, etc in staan  1932
 2578.Brief ingekomen van prof. Dr. Th. Rutten betreffende uitgave van een gids waarin

alle instituten, verenigingen, etc voor moeilijk opvoedbare kinderen, blinden,
  
 2579.Brieven van Van Gils aan de St. Radboudstichting over de stichting van de

Medische Faculteit in Nijmegen en daarover omvorming ziekenhuis en stichting
paedologisch instituut; met nota oud-Minister Waszink; door mgr. Diepen
teruggezonden  1931-1933

  
 2580.Concept en definitieve tekst rede "op ter kruisvaart" vóór de R.K. Universiteit  z.j
  
 2581."Met de bede de dood", voor de R.K. Universiteit, schrijven van Van Gils (afschrift

van kranteartikel¬)  z.j
  
 2582.Schrijven van Van Gils aan W. van Sonsbeeck i.v.m. doctores honoris causa te

Amsterdam (derde eeuwfeest); van de 18 geen katholiek!; met brief rector
magnificus aan Van Sonsbeeck  1932

  
 2583.Samenstellingslijsten van de Colleges van Curatoren in Leiden, Utrecht, Groningen

en G.U. Amsterdam  [ca. 1933]
  
 2584.Brief van Claudius Prinsen te Den Bosch betreffende verzoek om toelating R.K.

Universiteit  1926
  
 2585.Artikel in De Maasbode betreffende vierde eeuwfeest viering universiteit van

Lausanne  1936
  
 2586.Artikel in De Maasbode betreffende tentoonstelling dialecten en volkskunde-

commissie geopend in Amsterdam door prof. Van Ginneken S.J., voorzitter van de
dialectcommissie  z.j

  
 2587.Brief van Fr. Willibrord Lampen van het Instituut Middeleeuwse Geschiedenis

Nijmegen betreffende door Van Gils gestuurd; fragment handschrift  1938
  
 2588.Brief betreffende sollicitatie W. Buck te Bussum aan Ned. Hist. Inst. Rome; verzoek

bemiddeling  1929
  
 2589.Brief van Dr. Ir. J.H.J. van de Laar betreffende diens (eervol) ontslag aan

landbouwhogeschool Wageningen en betreffende kwestie Quanfen  1932
  
 2590."De Leidsche Hoogleeraarsbenoeming"; in: De Fakkel, vrij liberaal weekblad 4e jrg.,

nr. 188 (n.a.v. niet benoemen Aalberse in Leiden)  1915
  
 2591.Brief van J. Hoogveld om bemiddeling voor G. Vincken bij Van Gils  1937
  
 2592.Brief van prof. A. Slijpen S.J. betreffende universiteit en klacht te weinig colleges

  1937
  
 2593.Brief van directeur R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding aan

aartsbisschop betreffende inzameling Radboudstichting  1940
  
 2594.Brochure "Ik wou U toch eens spreken dokter" n.a.v. opening medische faculteit  z.j
  
 2595.Knipsel in De Tijd door Van Gils betreffende het geven aan de doctorale graad

honoris causa van de onderwijsbevoegdheid  1922
  
 2596.Stukken betreffende de vergadering van de parochiale comité's der St.

Radboudstichting in de provincie Utrecht, waar Van Gils de toespraak "Op ter
kruisvaart" heeft gehouden  1934

  
 2597.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in het bisdom Den

Bosch; met uitnodigingen tot bijwoning van vergadering  1938-1954
  
 2598.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in het bisdom Breda

  1939-1955
  
 2599.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité Utrecht-Holland

  1939-1954
  
 2600.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité afd. Drente-Friesland-

Groningen  1948-1955
  
 2601."Het hoofd koel, het hart warm", rede gehouden door Van Gils b.g.v. een

vergadering van de Parochiale Comité's tot de stichting der R.K. Universiteit in het
bisdom Den Bosch; met kranteverslag  1921

  
 2602.Schrijven van Van Gils aan de aartsbisschop betreffende een bezoek voor de

bespreking van de kwestie der gemobiliseerde studenten; R.K. Schoolraad  1939
  
 2603.Brief van A. van de Venne te Rolduc betreffende spreekbeurt voor de R.K.

Universiteit  1934
  
 2604.Brief van Bon. Kruitwagen aan Van Gils over een eventuele aanstelling als

bibliothecaris aan de RK. Universiteit te Nijmegen  1923
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Archief P.J.M. van Gils

 2605.Artikel voor een krant door Van Gils, n.a.v. artikel "Bijzondere Hoogleraren"  z.j
  
 2606.Ingekomen stukken van J.P. Tuinstra, secretaris van Dioc. Univ. Comité Roermond

  1930-1939
  
 2607.Correspondentie met J.E. Tuinstra, secretaresse-penningmeesteresse van het

Diocesaan Kath. Universiteits-Comité in het bisdom Roermond  1939-1955
  
 2608.Schrijven van het Parochiaal Comité van de St. Radboudstichting in de parochie

Kerkrade; Van Gils secretaris van 1906-1907  1906-1911
  
 2609.Ingekomen brieven bij Van Gils als voorzitter van het Dioc. Univ. Comité Roermond

van verscheidene afzenders inzake steunakties, spreekbeurten, etc  1934-1951
  
 2610.Ingekomen stukken van (de secretaris van) het Dioc. Comité (Ruyten); Van Gils lid;

bevat reglement voor Parochiële Comité's  1921-1932
  
 2611.Stukken betreffende R.K. Universiteitsdagen in het bisdom Roermond (Roermond,

Venray, Weert, Kerkrade, Sittard)  1929-1949
  
 2612.Propagandamateriaal voor akties t.b.v. de kath. Universiteit, afkomstig van het

Centraal Bureau van de Radboudstichting  z.j
  
 2613.Schrijven van Van Gils aan monseigneur (van Roermond¬) betreffende de stichting

van een katholieke universiteit te Utrecht  1922
  
 2614.Schrijven van Van Gils aan monseigneur (van Roermond¬) inzake de instelling van

en R.K. Onderwijsraad  1922
  
 2615.Ingekomen jaarverslagen van het Diocesaan Comité Gelderland voor de R.K.

Universiteit  1948-1955
  
 2616.Ingekomen stukken van secretaris A. Schrauwen van het Dioc. Univ. Comité bisdom

Breda bij Van Gils  1921, 1933
  
 2617.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in bisdom Haarlem

afdeling Zuid-Holland; met krantenverslag van bijeenkomst parochiale comité's,
waar Van Gils rede hield.  1934-1955

  
 2618.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in bisdom Haarlem

afdeling Zuid-Holland; met krantenverslag van bijeenkomst parochiale comité's
Zuid-Holland in Riche te Rotterdam.  1934, 1951-1953

  
 2619.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in bisdom Haarlem

afdeling Zuid-Holland  1954-1955
  
 2620.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in bisdom Haarlem

afdeling Noord-Holland  1939-1954
  
 2621.Ingekomen jaarverslagen van het Dioc. Kath. Univ. Comité in het aartsbisdom

Utrecht afdeling Overijssel  1939-1955
  
 2622.Rede "De R.K. Universiteit of 'n Voortgezet Offer" door Van Gils gehouden  z.j
  
 2623.Kranteknipsels met aantekeningen betreffende de oprichting van een kath.

universiteit, waarbij een ingezonden stuk van Van Gils in De Tijd : "Vasthouden aan
het ideaal", met een brief van de hoofdredacteur Vermeulen dienaangaande
  1901-1902

  
 2624.Stichtingsakte van de St. Radboudstichting; reglement voor de oprichting van

bijzondere leerstoelen en de benoeming van hoogleraren aan de S.K.S.; reglement
voor parochiële comité's der S.K.S.;reglement voor de stichting der K.U  1905, 1906,
1909, 1921, 1922

  
 2625."Bijzondere leerstoelen bij de faculteit der rijksuniversiteiten vanwege de St.

Radboudstichting", overdruk van twee artikelen van Van Gils in De Tijd en een
overdruk van een artikel betreffende hetzelfde in de Maasbode  1909, ca. 1940

  
 2626.Kranteknipsels met aantekeningen door Van Gils voor zes artikelen betreffende de

geschiedenis door J. Keuller van "der katholische Universitäts Verein zu Salzburg",
in: De Tijd  1910

  
 2627.Overdruk van een artikel van M.A.P.C. Poelhekke in De Tijd inzake de Hogeschool-

allures van de Leergangen  1918
  
 2628.Brief van prof. A. Damen inzake de oprichting van een specifief zuidelijk comité van

leken en geestelijken om te bereiken dat de R.K. Universiteit in het zuiden beneden
de Maas gevestigd wordt (Zeer Vertrouwelijk); schrijven van het gemeentebestuur
van Tilburg dat streeft naar vestiging der katholieke universiteit te Tilburg
(Vertrouwelijk)  1919
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Archief P.J.M. van Gils

de "katholieke kring" te Roosendaal, in: De Grondwet, dagblad voor westelijk Noord-
Brabant  1922

 2629.Kranteverslag van een lezing door Van Gils over "Onze Universiteit" gehouden in  
 2630.Kranteknipsels met aantekeningen van Van Gils met verslagen van

rectoraatsoverdrachten  1934, 1938, 1939
  
 2631.Schrijven van het bestuur der St. Radboudstichting met dankbetuiging voor de

schenking van de bibliotheek van wijlen Dr. M. Schoengen aan de
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen  1937

  
 2632.Schrijven van privaat-docent H. Tummers met het verzoek dat Van Gils wil

bevorderen dat zijn privaat-docentschap in de wijsbegeerte der wis- en
natuurkunde wordt omgezet in een (bezoldigd) lectoraat; met het antwoord der
S.K.S  1937, 1938

  
 2633.Curriculum Vitae van Dr. Louis Josef Maria Beel, Roermond  [1938]
  
 2634.Studie betreffende statische gegevens over studie en student uitgegeven door het

Centraal Bureau voor de Statistiek  1936-1939
  
 2635.Kranteknipsels met aantekeningen door Van Gils betreffende het 3e lustrum der

kath. Universiteit en het 10e lustrum der kath. Universiteit van Washington  1938,
1939

  
 2636.Kranteknipsel betreffende het overlijden van prof. Al. Slijpen, W. Mulder, Hoogveld

  1937, 1940, 1942, 1945
  
 2637.Verslag van de vergadering van het bestuur van de S.R.S. met alle besturen van

Dioc. Comité's door de penningmeester van de S.R.S. H. Steenberghe  1930-1952
  
 2638.Correspondentie met het bestuur van de Sint Radboudstichting betreffende

stichting medische faculteit  1931-1954
  
 2639.Rede van Van Gils "Katholieke Universiteit is in zich niets nieuws" gehouden te

Zwolle  1935
  
 2640.Correspondentie met het Centraal Bureau van de Dioc. Comité's der S.R.S.,

voorzitter Henri Hermans, secretaris J. Hoogveld  z.j
  
 2641.Verslagen van de vergaderingen van het Centraal Comité S.R.S.  1925-1955
  
 2642.Jaarverslagen over de inzamelingsakties door penningmeester W.P.M. te Riele van

Centraal Bureau  1948-1955
  
 2643."Onze Universiteit", maandblad van het Centraal Comité voor de R.K. Universiteit

  1938-1955
  
 2644.Rede van Van Gils "De R.K. Universiteit, een Voortgezet Offer"  z.j
  
 2645.Propagandabrochures voor de R.K. Universiteit: Hoogveld, De katholieke

Universiteit, een belang voor ons heele katholieke volk. Prof. Mr. W. Pompe,
Universiteit en Volk  [ca. 1920, ca. 1934]

  
 2646.Ingekomen jaarverslag van het Diocesaan Comité afdeling Zuid-Holland, Zeeland

  1939-1940
  
 2647.Ingekomen brief van Centraal Bureau Fédération des Universités Catholiques,

directeur Jos Schrijnen; betreffende Nijverheidsonderwijs; met brief van prof. N.O.
te Lille, Verschaeve  1927

  
 2648."R.K. Kindervacantiekolonies", ingezonden stuk in De Tijd  1909
  
 2649.Reglement betreffende het verlenen van geldelijke steun van Rijkswege aan

studenten in de geneeskunde, die zich hebben verbonden om als officier van
gezondheid bij de zeemacht te dienen  1920

  
 2650.Programma voor het Congres Hoger Onderwijs van het Verbond van

Wetenschappelijke Onderzoekers  1952
  
 2651.Stukken betreffende Philosophie aan de Universiteit  1932
  
 2652.Statuten van de Stichting Internationale Academie voor Culturele Anthropologie en

Sociale Wetenschappen. Stichting gevormd door presidenten van de colleges van
Curatoren der Ned. instellingen voor H.O  z.j

  
 2653.Concept van Van Gils voor een request aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen om als 30-jarige toch te worden toegelaten toe een universiteit  z.j
  
 2654.Handelingen Tweede Kamer betreffende wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van

enkele bepalingen der hoger onderwijswet (collegegelden); voorlopig verslag  1939
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Archief P.J.M. van Gils

  1920
 2655.Aantekeningen van Van Gils inzake Hoger Onderwijszaken; achterin het cahier

enige pagina's betreffende het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs
  
 2656.Nota van Mr. P.H. Loeff te 's Hertogenbosch betreffende enige juridische vragen

inzake benoemingen etc. van Van Gils  z.j
  
 2657.Brieven om bemiddeling tot het mogen volgen van hoger onderwijs, J. Ackermanns,

F. Gessler  1922-1946
  
 2658.Brief van prof. R.H. Woltjer aan de V.U. te Amsterdam betreffende het reglement van

de V.U. i.v.m. plannen van Van Gils tot het stichten van een kath. hogeschool  1911
  
 2659.Brief van Mr. Dr. L.F.H. Regout om bemiddeling door Van Gils bij het zoeken naar

een nieuwe prof. in de staathuishoudkunde Nijmegen  1942
  
 2660.Dankbrief van prof. B. Hermesdorf voor de aanwezigheid van Van Gils bij zijn

inaugurele rede  1939
  
 2661.Kranteverslag van een lezing van prof. Mr. E. van der Heyden over "Universiteit en

Corps" gehouden voor het Nijm. Stud. Corps  1938
  
 2662.Kranteartikel betreffende de benoeming van Mr. Dr. F. Haan te Maastricht tot

secretaris van het curatorium der R.K. Universiteit  [1938]
  
 2663.Teksten voor de misvieringen b.g.v. het tienjarig bestaan der R.K. Universiteit en

voor de Universiteitszondag  1933, 1934
  
 2664.Uitnodiging tot bijwoning van de viering van het 5e lustrum der R.K. Universiteit

  1949
  
 2665.Brief van Prof. H. Janssen betreffende een aanstelling te Nijmegen van Dr. J.

Bongenaar in plaats van of naast de momenteel geschorste De Waele; met een brief
van Bongenaar en Janssen  1946

  
 2666.Pamflet tegen het tekenen van de loyaliteitsverklaring door de studenten  1943
  
 2667.Brieven van de professoren Sassen en Hermesdorf betreffende de schade aan de

R.K. Universiteit t.g.v. de oorlogshandelingen  1945
  
 2668.Knipsels met aantekeningen van Van Gils met betrekking tot benoemingen, jubilea,

etc. van andere (katholieke) universiteiten  1904-1945
  
 2669."Onderwijs in de Middeleeuwen", kranteknipsel met aantekeningen van Van Gils;

bijschrift: bij stuk Universiteit voegen  [1920]
  
 2670.Dankbrief voor betuigde deelneming van Van Gils van de Senaat der RK Universiteit

bij gelegenheid van het overlijden van prof. Mr. Dr. J. van der Grinten, secretaris
van de Senaat, met een In Memoriam van de professoren Schrijnen en Van Haren
  1932

  
 2671.Curriculum vitae van prof. Cornelissen  [ca. 1930]
  
 2672.Ingekomen brief van Mgr. Jos Schrijnen betreffende de aanstelling van een lector in

het (Spaans) en Italiaans  1929
  
 2673.Stukken betreffende (de oprichting van) de R.K Studenten Voorschotbank "Ons

Studiefonds" met concept statuten en huishoudelijk reglement door Van Gils
  1917-1919

  
 2674.Nota "Voorstel tot stichting van een R.K. Instituut voor opvoedingsmoeilijkheden";

met uitnodiging tot het bijwonen van de oprichtingsvergadering van het R.K.
Instituut voor Opvoedingsmoeilijkheden door H.J. Schim van der Loeff te Venray
  1931

  
 2675.Notulen van de de vergaderingen van de initiatief-commissie van het Mgr.

Hoogveldinstituut met enige bijlagen, o.a. de benoeming van Van Gils in de
Adviesraad  1947-1948

  
 2676.Staten van ontvangsten en uitgaven van de R.K. Universiteiten over 1950 en 1951,

ontvangen van de bestuursraad van de St. Radboudstichting  1951, 1952
  
 2677.Brief van Mevr. J. vander Lans-Russel inzake een legaat t.b.v. de St.

Radboudstichting  1950
  
 2678.Nota inzake de abituriënten actie ten behoeve van studeren aan de R.K. Universtiteit

  1950
  
 2679.Propagandamateriaal Centraal Bureau R.K. Universiteit  z.j

Bevat 1 stukken
  
 2680."Onze katholieke Universiteit", concept voor een kranteartikel door Van Gils t.b.v.

de inzamelingsaktie voor de R.K. Universiteit  [ca. 1934]
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Archief P.J.M. van Gils

Dr. A.A.M.S. van de Ven  1950
 2681.Ingekomen brieven van de directeur van het Centraal Bureau der R.K. Universiteit  
 2682.Knipsels met aantekeningen van Van Gils betreffende propaganda voor de

inzamelingsakties t.b.v. de R.K. Universiteit, gepubliceerd via het Centraal Bureau
der St. Radboudstichting  z.j

  
 2683.Nota ten behoeve van de commissie voor Hoger Onderwijs wetgeving van Minister

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende de bezwaren van de St.
Radboudstichting tegen de huidige subsidieregeling voor het bijzonder Hoger
Onderwijs uitgebracht door het bestuur der S.R.S  1950

  
 2684.Ingekomen brieven van het bestuur der St. Radboudstichting  1938
  
 2685.Enige exemplaren van het Nijmeegsch Studentenweekblad Vox Carolina  1939-1940
  
 2686.Ingekomen stukken van het secretariaat van "Blijvend Verband, tusschen

betrekkinggevenden en R.K. betrekkingzoekenden uit de niet-arbeidersklasse";
initiatiefnemer kapelaan H.A. Gadiot te Beek (L)  1919

  
 2687.Stukken n.a.v. een geschil tussen de bibliothecaris der R.K. Universiteit en Van Gils

over de catalogisering van de bibliotheek van Dr. Schoengen, door Van Gils aan de
Universiteit geschonken; klachtenbrief van Van Gils aan Radboudstichting dat
bibliotheek nog niet gecatalogiseerd heeft  1939-1942

  
 2688.Ingekomen brieven van de bibliothecaris der R.K. Universiteit om steun  1923-1947
  
 2689.Stichtingsakte en vergaderstukken van de stichting "Vrienden van de bibliotheek

der R.K. Universiteit te Nijmegen  1947-1955
  
 2690."Communications du bureau central de la Fédération des Université's catholiques";

met aantekeningen van Van Gils  1927
  
 2691.Brief ingekomen van L. Verhoeckx te Veghel betreffende een legaat t.b.v. het R.K.

Hoger Onderwijs  1916
  
 2692.Brochures betreffende "Cambridge University and its Martyrs" en "Cite universitaire

te Parijs Nederlandsch Collepium"  1931, 1934
  
 2693."Katholicisme en Cultuur" door prof. Dr. J.A.J. Barge b.g.v. 5e lustrum van St.

Franciscus Xaverius te Wageningen (Van Gils erelid), in: De Maasbode  1935
  
 2694.Enige ingekomen brieven betreffende de R.K. Universiteit en bijzondere leerstoelen

elders  1911-1938
  
 2695.Serie kranteartikelen betreffende "wijziging der wet op het hooger onderwijs", in:

De Nieuwe Rotterdamsche Courant  1903
  
 2696.Serie kranteartikelen betreffende bijzondere universiteiten, in: De Nieuwe

Rotterdamsche Courant  1903
  
 2697.Nota van de heer Kohnstamm over het ontwerp van wet tot subsidiëring van het

Hoger Onderwijs; kranteknipsels met aantekeningen betreffende de
onderwijsgelijkstelling (hoe onbillijk ze is) en betreffende de steun voor het
bijzonder Hoger Onderwijs (Van Wijnbergen)  1939, 1940, 1947

  
 2698."Actuele onderwijspolitiek der gemeenten", brochure ten behoeve van het werk van

de R.K. Staatspartij der kernen; met aantekeningen van Van Gils bij het
onderwijsschema  1938

  
 2699."Subsidiëring van het bijzonder hooger onderwijs", artikel (van Van Gils¬),ë in: De

Maasbode  1938
  
 2700.Brief van Hoogveld  1938
  
 2701.Brief van Aurelius Pompen betreffende onderwijs  1921
  
 2702.Brief van Willy Dols  1938
  
 2703.Brief van J.E. van de Bergh betreffende uitgave proefschrift W. Dols  1948
  
 2704.Brief van Willi Dols: dank voor overdruk  1941
  
 2705.Brief van Titus Brandsma i.v.m. uit Oss vacature leraar Nederlands  1923
  
 2706.Brief van J. Hoogveld betreffende Petrus Canisius Vereniging in Oost-Indië  1931
  
 2707.Brief van J. de Groot te Den Haag betreffende proefschrift van P.C. Boeren en diens

eventuele geschiktheid om het oorkondenboek van Limburg Stirum te bewerken
  1939

  
 2708.Brief van Dr. Willibrordt Lampen O.F.M. betreffende Middeleeuwse historie  1938
  
 2709.Brief van B. Molkenboer te Nijmegen met recommendatie van Peter Roovers als

leraar beeldhouwen te Tilburg aan de Leergangen  1937
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2710.Brochure betreffende een aan Jac. van Ginneken aan te bieden feestbundel (Van

Ginneken 60 jaar)  1937
  
 2711.Brief van Prof. Dr. Jan Gessler te Leuven betreffende diens publikaties  [ca. 1938]
  
 2712.Brief van J. Tesser te Maastricht betreffende sollicitatie van Vlekke aan Historisch

Instituut Rome  1937
  
 2713.Brief van Ferd. Sassen betreffende uitgave monastican en kandidaat voor

benoeming (Verberne) aan G.U. Amsterdam  1937
  
 2714.Brief van Fr. Gerlach (O.F.M. Cap) te Udenhout betreffende artikel over primus Van

Gils  1937
  
 2715.Brief van B.H.D. Hermesdorf betreffende oprichting van een rechtshistorisch

Instituut voor Limburg  1934
  
 2716.Brief van L. Huizinga betreffende genealogische onderzoeking door De Groot  1939
  
 2717.Brief van Van Gils aan Deken van den Biesen te Etten (N.B.) betreffende eventueel

weren van P.C. Boeren en antwoord van deken  1939
  
 2718.Brief van H. Scholtens betreffende diens publicaties  1939
  
 2719.Dankbrief van J. Goossens te Berg en Terblijt voor toezending levensbericht W.

Goossens, heerbroer  1935
  
 2720.Brief van G. Gosses met dank voor toezending overdrukken  1939
  
 2721.Dank voor het zenden van overdrukken "Moeder en Dochters" door verschillende

afzenders; leden van Frisia Catholica  1935, 1939
  
 2722.Uitnodiging voor huldiging Titus Brandsma bij diens 40-jarige professie door

bestuur Frisia Catholica  1939
  
 2723.Brief van Willi Dols te Sittard met dank voor toegezonden inlichtingen en

uiteenzetting van plannen  1939
  
 2724.Brief van A. de Witt met aankondiging bezoek  1939
  
 2725.Brief van Consul van Polen te Heerlen betreffende in Polen uitgegeven Latijns

Mariaboek  1930
  
 2726.Rede betreffende de Eerste Nederlandse Kunstweek, waarin dank aan rondleiden

van Van Gils (te Maastricht, Roermond en Den Bosch)  z.j
  
 2727.Brief van J. Hoogveld betreffende door hem uit te geven handboek voor Pedagogiek

  1937
  
 2728.Brief van A. Sassen om bemiddeling bij baan in onderwijs, met introductie door

prof. Sassen  1934
  
 2729.Afschrift van ingezonden stuk van Van Gils n.a.v. samenvatting in de Maasbode van

het inauguratiefeest van Albertus Magnus te Groningen  1938
  
 2730.Brieven van Alph. Roebroek, praeses van St. Franciscus Xavier te Wageningen

betreffende benoeming tot erelid van Van Gils  1910, 1911
  
 2731.Brief van Van Gils aan bestuur van St. Thomas, studentenvereniging te Amsterdam,

betreffende ontstaansgeschiedenis  1948
  
 2732.Brief van P. de Groot O.P. inzake de universiteitsfeesten te Leuven  1909
  
 2733.Brieven van J.H.J. van de Laar betreffende een geschil met prof. Quanjer dat tot

ontslagaanvrage van Van de Laar aanleiding had gegeven  1931
  
 2734.Concept-nota van Van Gils betreffende enige bezwaren tegen het wetsontwerp tot

wijziging van de H.O. wet  z.j
  
 2735.Dankbrieven voor steun uit het Mgr. Van Gils Fonds voor het bestrijden van de

kosten van dissertaties  1941, 1953
  
 2736.Brieven betreffende legaat t.b.v. Dr. Van Gils Fonds (nl. juiste juridische status)

  1938
  
 2737.Brief van M. Franssen uit Parijs betreffende boek met steun van Van Gils

uitgegeven  1930
  
 2738.Afschrift van een akte van oprichting van de stichting Dr. Van Gils Fonds te

Roermond  1933
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Archief P.J.M. van Gils

  1940-1941
 2739.Stukken betreffende door Van Gils ingestelde pogingen om te raken tot de stichting

van een dissertatiefonds door de katholieke wetenschappelijke vereniging
  
 2740.Ingekomen stukken van de Commissaris voor Niet-Commerciële Verenigingen en

Stichtingen betreffende de Dr. Van Gils Stichting en de vraag of die onder de
bedoelde vereniging etc. ressorteert  1942

  
 2741.Notariële akte van stichting van de Dr. Van Gils Stichting, gevestigd in het Groot

Seminarie te Roermond door Dr. P.J.M van Gils tot verlening van steun aan een
student die in voornoemd seminarie zijne theologische studies doet  1933

  
 2742.Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van "Primus van Van Gils" te

Haaren (Anthonius van Gils) en n.a.v. die gelegenheid de stichting van een
Anthonius van Gils Stichting  1938

  
 2743.Ingekomen brieven bij Van Gils met vragen om steun van het Mgr. Van Gils Fonds

en dankbrieven vanwege verleende steun  1934-1952
  
 2744.Ingekomen stukken van de secretaris (het bestuur) van het Mgr. Van Gils Fonds

(v.a. 1933 Hermesdorf)  1933-1947
  
 2745.Afschriften van een akte van oprichting van de stichting Dr. Van Gils Fonds te

Roermond  1933
  
 2746.Ingekomen brieven van de secretaris (het bestuur) van de Vereniging tot het

Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland
  1931

  
 2747.Brieven om bemiddeling door Van Gils tot het verkrijgen van steun bij het

publiceren van proefschriften en wetenschappelijke werken  1909-1951
  
 2748.Brieven om bemiddeling door Van Gils tot het verkrijgen van steun van de

Katholieke Wetenschappelijke Vereniging voor het Laten Verschijnen van
Dissertaties en Wetenschappelijke Werken  1928-1942

  
 2749.Brieven van P. Groenen, moderator van de Unie van R.K. Studentenverenigingen in

Nederland betreffende de oprichting van een R.K. voorschotbank voor studerenden
(eventueel via een inlichtings- voor voorlichtingsbureau)  1919

  
 2750.Ingekomen stukken van het bestuur van R.K. Studiebelangen  1920-1954
  
 2751.Formulier voor contract tot terugbetaling van genoten voorschotten voor

academische studies  [ca. 1936]
  
 2752.Ingekomen stukken van het bestuur van de vereniging De Katholieke

Studiebelangen  1919-1947
  
 2753.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1949
  
 2754.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1950
  
 2755.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1951
  
 2756.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1952
  
 2757.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1953
  
 2758.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1954
  
 2759.Vergaderstukken De Katholieke Studiebelangen  1955
  
 2760.Brieven van begunstigden en van vragers om steun door De Katholieke

Studiebelangen  1919-1940
  
 2761."Regels der R.K. Studiebelangen"; met enige aantekeningen van Van Gils

betreffende R.K. Studiebelangen en een lijst van begunstigden  1919
  
 2762."Vragenlijst inzake eene aanvrage van eene studietoelage"; met een concept van

Van Gils  z.j
  
 2763.Statuten van de Vereniging Katholieke Studiebelangen gevestigd te Den Haag

  [1920]
  
 2764.Brieven om bemiddeling door Van Gils tot het verkrijgen van studiebeurzen

  1909-1953
  
 2765.Ledenlijst van 1920 en vergaderstukken voor de bestuursvergadering van de

Katholieke Studiebelangen  1902, 1931
  
 2766.Schrijven van Minister Waszink aan het Departement van Onderwijs inzake vacature

Dr. Goossens R.A.L.M.; met afschrift van brief Minister  1933
  
 2767.Schrijven van Koninklijke Drukkerij C.N. Teulings te Den Bosch inzake

mogelijkheden voor uitgave van gedenkboek in 1935 van het 750-jarig bestaan van
Den Bosch analoog aan "Roermond"; met vragenlijst  1933
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2768.Brief van G. ter Veer te Utrecht op uitnodiging van Van Gils in Waalwijk les te gaan

geven  1933
  
 2769.Ingekomen brief van Dr. Paul Julien om bemiddeling bij pogingen leraar te worden

(na uitgebreide naspeuring in Afrika)  1934
  
 2770.Brieven van P. Dazaire om bemiddeling baan  1937, 1952
  
 2771.Brieven van bemiddeling door Van Gils voor Drs. F.J. Chamuleau; met enige

brieven van Chamuleau  1932, 1933
  
 2772.Offerte van de Düsseldorfer Broncegiesserei voor beeldhouwer W. Pieters te

Roermond voor portretbuste  1926
  
 2773.Brief van D. Schrijnen te Venlo inzake nicht Annette van Laarhoven die graag aan

ziekenhuis Venlo aangesteld zou worden als verpleegster  1932
  
 2774.Afschrift van artikel van Van Gils in "Jong-Limburg" bij 4e lustrum afdeling Weert

  1932
  
 2775.Brief van Van Gils aan collega(?) i.v.m. voorstellen leden Nederlandse Maatschappij

voor de Letterkunde; met curriculum vitae van Jos J. Gielen en E. Franquinet  1932
  
 2776.Minuut van dankbetuiging door Van Gils voor gelukwensen bij benoeming Ridder

Orde Nederlandse Leeuw  z.j
  
 2777.Statuten van het Comité tot bevordering van het R.K. Onderwijs in Oost en West

Indië; met commentaar door J. van Eupen  z.j
  
 2778."Venlosche Patriciërsfamilies", medegedeeld door Jan Verzijl; in: De Maasgouw  z.j
  
 2779.Het klooster Maria Laach en vanwaar zijn de eerste Rijnsburgsche nonnen

gekomen, door Maria Hüffer; in: De Katholieke Vrouw jrg.7, nr. 39 en 45 , en jrg. 10,
nr.10  1929

  
 2780.Vrouwen-rubriek; vlijtige vrouwtjes uit de 15e eeuw; in: Katholiek Sociaal Weekblad

25e jrg., nr. 22 en 23  1926
  
 2781."Over baden en zwemmen"; in: De Rijnsburger, Nieuws en Advertentieblad voor

Rijnsburg en Omstreken 8e jrg. nr. 394  1935
  
 2782."Van het Katholiek Onderwijzers Verbond", rapport van het Katholiek Onderwijzers

Verbond over de opleiding tot onderwijzer; in: Het Katholieke Schoolblad, jrg. 11,
nr. 33  1949

  
 2783.De Volksvriend, weekblad van Roermond, jrg 1, nr. 9 en 10  1859
  
 2784."Kwade praktijken", door Willem de Vreese te Rotterdam (prof. Verdeyen

beschuldigd van plagiaat van De Vreeses werken); in: De Dietsche Gedachte, 2e
jrg., nr 3  1927

  
 2785."Een verklaring en een raad", betreffende het verwijderen van het blad "Rome" van

de leestafel van het Bisschoppelijk College door J.M.A. Keuller, in: De
Kerkraadsche Courant, jrg. 1, nr.8a  1913

  
 2786.Katholieke Tijdgenoten; Monseigneur Hensen vijfenzeventig jaar door prof. W.

Nolet, in: De Tijd, gewijd aan het Katholieke Beschavingsleven, vierde blad  1929
  
 2787."Recht en Wet, de onrechtmatige overheidsdaad", artikel van Mr. K.; in: De Nieuwe

Eeuw, nr. 389; met aantekeningen van Van Gils  1925
  
 2788.De Katholiek, godsdienstig geschied- en letterkundig maandschrift, deel 139, blz.

371-394; overdruk "Nederland bij het begin der twintigste eeuw, n.a.v. eener nieuwe
uitgaaf", aangeboden aan Van Gils door de schrijver Jos Looymans S.J  z.j

  
 2789.Gezangenbundel b.g.v. het twaalf en een half-jarig verblijf van Van Gils in het

klooster St. Salvator te Roermond  [1928]
  
 2790.Concept-artikel van Van Gils over Mr. F.I. Bolsius b.g.v. diens 60e verjaardag  1929
  
 2791.Brief van A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch, aan Van Gils, inspecteur R.K.

onderwijs; met dank voor toezending gedenkboek Roermond  1932
  
 2792.Brief van de chef van het kabinet van de Minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen Loballo aan Van Gils betreffende een aanbod van Van Gils om de
Minister b.g.v. diens bezoek aan Limburg een gedeelte van de provincie te laten
zien, waar de Minister helaas geen gebruik van kan maken  1935

  
 2793.Brieven van M. Rutten-Koenen en uitgeverij J.B. Wolters aan Van Gils om

medewerking aan herziene druk van het klassiek woordenboekje door M.J. Koenen
  1926
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Archief P.J.M. van Gils

 2794."Hou Zee", orgaan van de R.K. Jongstudentenvereeniging "Duc in altum", 6e jrg.,
nr.1. Feestnummer bij gelegenheid van het twaalfeneenhalf-jarig bestaan van het St.
Norbertuslyceum te Roosendaal en het twaalfenhalfjarig rectoraat van rector A.P.J.
van den Hout  1932

  
 2795.Brief aan Fries Genootschap betreffende te houden lezing "Moeder en dochters,

Rolduc en de Friesche kloosters"  1937
  
 2796.Brief van Ir. E.L.A. baron van Voorst tot Voorst te Den Bosch betreffende

verhindering om vergadering met Van Gils bij te wonen  1929
  
 2797."Geschiedenis en Beschrijving van Venloo", door L.J.E. Keuller; prospectus (voor

intekening)  1845
  
 2798.Fragment van de inventaris van H. Hansen, van het oud-archief Venlo  z.j
  
 2799.Brieven van de aartsbisschop Van de Wetering betreffende de Luttekens vicarie te

Elburg  1929
  
 2800.Brief van J.H. Lactantius met opgave van literatuur over Italie en Voor-Indie, met

onderschrift van Gils  1928
  
 2801.Brief van Jos Maas te Eindhoven betreffende 'predicaties van deken van Iersel', die

hij graag voor het archief zou ontvangen  1927
  
 2802.Brief van Enrico Derckx, betreffende buste (van Nolens?)  1926
  
 2803.Brief van Zuster Xavier (Nolens), felicitatie benoeming van Gils voorzitter R.K.

Schoolraad  1923
  
 2804.Brief van W.A. van de Donk te Amsterdam betreffende uit te geven boek betreffend

geschiedenis van het bijzonder lageronderwijs m.b.t. Nederlands staatsrecht  1923
  
 2805.Dankbrief voor medeleven b.g.v. dood A.F. van Beurden van dochter  1934
  
 2806.Brief van accountant H. van de Velden te Den Bosch, dank voor uitnodiging  1922
  
 2807.Brief van notaris J. Clocquet, betreffend samenstelling Kamer van Toezicht voor

arrondissement Breda  1934
  
 2808.Brief van L.J. Smidt van Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen

betreffend boek van J.H. Peters  1932
  
 2809.Functies, lidmaatschappen en publicaties etc. van A. Kessen  1938
  
 2810.Programma Gildereis 1932 St. Bernulphus-Gilde, Vereniging tot bevordering van de

kerkelijke kunst. Gedrukt  1932
  
 2811.Overdruk van "Rond een paar benoemingen" door van Gils in De Tijd 25-10-1916

  1916
  
 2812.Brief van A.P. van Schilfgaarde, archivaris van Huis Bergh. Van Martens van

Sevenhoven betreffende rekeningen van Stevensweert en tijnsregister Montfort af
te staan door bisschop van Roermond resp. aan Huis Bergh en aan Rijksarchief
Gelderland  1930

  
 2813.Stukken betreffende herstel traditie Romboutsprocessie Mechelen door Bossche

afvaardiging waaronder van Gils  1935
  
 2814.Ontslagbrief van W.J. Buck (?) te Maastricht werkster bij van Gils (?)  1931
  
 2815.Necrologie van van Gils voor Dr. Michael Schoengen (krantenartikel)  
  
 2816.'Over boeken en boekenvrienden', artikel van G.C. van de W., (krantenartikel)  
  
 2817.'De rijmprent voor de schooljeugd','rondom het bruiloftsgedicht van Dr. P.C.

Boutens (artikel Maasbode 13-1-1937)  1937
  
 2818.Knipsel betreffend restauratie der groote kerk te Breda (Maasbode 24-3-1937)  1937
  
 2819.Brief van Dr. G. Gorris S.J. van de Katholieke Encyclopedie met verzoek om

bemiddeling bij zoeken naar schrijven over Hoger Onderwijs  1935
  
 2820.Excursie-brochure "Langs den weg enkele wetenswaardigheden autotocht Venlo-

Xanten  
  
 2821.Brief van Dr. J.E. Schulte, chirurg te Sittard betreffende programma 1925-1926 van

Studieclub (mede op advies van Gils opgericht) te Sittard  1925
  
 2822.Stukken betreffende aanvragen voor opvoering op scholen van het Nederlandse

Jeugdtoneel door directie toneel  1942, 1949
  
 2823.Brief van Br. Petrus (Rotterdam) betreffend kindertoneel, plannen tot samenstelling

brochure  1926
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2824.Brief van Jac. Schreurs betreffend 'wagenspel', 'huwelijk Maria en Jozef', ooit in

Roermond opgevoerd  1931
  
 2825.'Onze School, weekblad voor pedagogiek en didactiek' 29-1-1947, nr.11; met artikel

'Waardenvermindering van de gulden en pensioenen' door W.A. Blokker te Sittard
  1947

  
 2826.Brief van notaris J.J. Scholtens te Geertruidenberg bij toezending recu  1920
  
 2827.Brieven van van Gils; 1 aan Van de Corput, professor (?), 't.b.v. botanische

colleges'  1940
  
 2828.Brief van van Gils aan A.E.Albers Pastorius, lid van de Provinciale Staten Noord-

Brabant te Aarle Rixtel, met verzoek om verlening van hypotheek van 30.000,- voor
de Salvator-Zusters te Roermond die in moeilijkheden zitten  1919

  
 2829.Brief van Th. van Rossum (?) te Heerlen betreffend auto-ongeluk, dat hij (met van

Gils in auto) had  1931
  
 2830.Reglement en gewijzigd reglement (juli 1933) van de Provinciale

Schoonheidscommissie van Limburg met samenstelling subcommissie Roermond
en vergaderregeling  1934

  
 2831.Aanbestedingsoproep van afbraak kerk Vlodrop (advertentie), Provinciale

Schoonheidscommissie  ca. 1935
  
 2832.Krantenartikel 'Mooi Limburg', 'Twee belangrijke studiedagen, geheel aan het

landschapsschoon van dit gewest gewijd'  ca. 1937
  
 2833.Brief van Gedeputeerde Staten betreffend vergaderruimte in provinciegebouw voor

Uwe commissie  1927
  
 2834.Sollicitatie Middelbaar onderwijs, M. Pröpper, Venlo  1929
  
 2835.Brief van Zuster Xavier van R.K. H.B.S. te Heerlen betreffend exameneisen op het

gebied van 'voortplanting enz.'  1932
  
 2836.Brief van Vereniging van vrouwen tot bevordering van huiselijk geluk te

Heythuysen, bestuur van R.K. Meisjesschool te Heerlen, Klompstraat K.L.O.,
kennisgeving van reorganisatie tot L.O. 7 klassen  1925

  
 2837.Verordening regelende de jaarwedde van het hoofd en het verder onderwijzend

personeel der openbare lagere school in de gemeente Roermond, aldus vastgesteld
gemeente raad Roermond (afschrift)  1918

  
 2838.Brief van H. Bronneberg hoofd der school te Herkenbosch betreffende verandering

lesrooster door toename leerlingen  1928
  
 2839.Ingekomen stukken inzake een ledenwervingsaktie van de Vereniging St.

Bonaventura, afdeling Noord Limburg, ingekomen van de secretaris J. Omloo te
Venlo  1935

  
 2840.Stukken betreffendde oprichting van het St. Ursula meisjeslyceum te Roermond,

van Zr. Marie Anne Weyermans O.S.U., secretaris  1950-1951
  
 2841.Brief van verhindering tot bijwoning vergadering , door P.W.H. Truyen  1936
  
 2842.Brief van directeur Rolduc A. van de Venne  1920
  
 2843.Brief van burgemeester Sengers van Mook betreffend baan van gemeentesecretaris

Ottersum  1932
  
 2844.Uitnodigingen vergadering Vrouwenbond Roermond  1929
  
 2845.Verzoek om steun door Juffrouw Schoenmakers te Voerendaal voor benoeming aan

Poolse school te Brunssum (afschrift)  1932
  
 2846.Brief van pastoor Savelberg betreffend stichting Poolse School te Brunssum  1931
  
 2847.Uit de Maasbode 22-3-1937: Hooger Onderwijs - Onhoudbare toestand i.v.m.

gelijkstelling  1937
  
 2848.'Na den storm' door Dr. H. Poels in de Kerkraadsche courant jrg.1, 1-3-1913,

nr.9A(gedrukt)  1913
  
 2849.van Gils secretaris R.K. Schoolvereniging Onze Mijnstreek (krantenknipsels

betreffend opening protestantse Dr. De Vossen School in Schaesberg door De
Vossen)  
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Archief P.J.M. van Gils

de bepaling der vergoeding, ex artikel 101, 5e lid l.o.wet  1937
 2850.Brief van de burgemeester van Kerkrade, voorzitter van de afdeling Limburg der

Vereniging Nederlandse Gemeenten aan van Gils met voorstel tot benoeming van
Gils in Commissie tot onderzoek van de richtlijnen door de gemeenten te volgen bij

  
 2851.Koninklijk besluit tot aanvulling en wijziging van besluit van 31 mei 1926, gewijzigd

en aangevuld bij besluiten van 10-1-1928, 24-12-1929 alsmede tot uitvoering van het
vierde lid van artikel 22 quater der N.O.wet. Inzake commissie van beroep  1932

  
 2852.Brieven van de secretaris der commissie van beroep, ingesteld voor de R.K.

Scholen voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs in bisdom Roermond, Habets
  1947

  
 2853.Conceptbrieven door van Gils t.b.v. rekesten aan Commissie van beroep  
  
 2854.Rekest van M.J. Heynens te Eijsden bij commissie van beroep tegen ontslag  1926
  
 2855.Brief van de secretaris van de commissie van toezicht op de R.K. Landbouw school

te Boxtel aan de H.H. leden der commissie; en stukken door voorzitter van
Laarhoven aan commissie van toezicht gezonden (afschrift)  1949

  
 2856.Reglement op de eindexamens der erkende handelsscholen, uitgevaardigd door

Minister van Onderwijs Kunst en Wetenschappen de Visser  1935
  
 2857.Brief van Zuster Philippas (Roermond) betreffend plaatsing op agenda vergadering

hoofden van scholen van 'voorstel tot prijsuitreiking op instigatie van Schmidt' en
vanwege dat feit schorsing van de vergadering  1929

  
 2858.Condoleantiebrief bij dood Verhoeven van Zuster Caroline van St. Salvator  1949
  
 2859.Verzoekschrift van de 'Academie' der Minderbroeders te Weert aan van Gils om

spreekbeurt betreffende "Het katholieke bijzondere onderwijs meer van de
principïele zijde beschouwd  1942

  
 2860.'Onze universiteit' van Ir. S. Orie c.i. in: De Nieuwe Eeuw, weekblad voor Nederland

18-10-1919, n.a.v. 1e Nederlandse Katholiekendag waar van Gils rede hield  1919
  
 2861.P.C. de Brouwer over Katholieke Universiteit en zuiden. Overdruk uit ?  1919
  
 2862.Overdruk uit Staatscourant 1-11-1926 met uitnodiging tot deelneming examen

kommies directe belastingen etc.  1926
  
 2863.Eisen voor het examen gemeenteadministratie en staatsinrichting  ca. 1928
  
 2864.Examenopgave 1923 van de Nederlandse Vereniging voor gemeentebelangen en

Nationaal Verbond van gemeente ambtenaren  1923
  
 2865.Doc. N.N., over: Rijkssubsidie van Bijzonder Hoger Onderwijs, ordening

wetsontwerp  ca. 1948
  
 2866.'De geldschieterswet herzien, verslag zitting 2de kamer van 24-2-1937, i.v.m.

herziening Hoger Onderwijs wet van H.B.O. wet Slotemaker de Bruin, regeling
economische onderwijs  1937

  
 2867.A. van Wijnbergen over gewaardeerde belangstelling , uit: De Nieuwe Eeuw,

weekblad voor Nederland  
  
 2868.Uitnodiging van Museum Het Land van Sittard,; Knipsel betreffend de Limburgse

Katholiekendag 1923; folder betreffend het werk 'Sittardse Diftongering'; brief van
N.V. Courant de Limburger  1923, 1926, 1938, ca. 1946

  
 2869.Doc.N.N.; N.N. als overname Staatscourant over samenstelling examencommissie

1912 frans, duits, engels  1912
  
 2870.Aankondiging en uitnodiging voor vergadering van Centraal Bureau en besturen

Bijzondere Universiteit en Economische Hogeschool over opheffing financiële
ongelijkheid, wijziging subsidieregeling Hoger Onderwijs wet  1954

  
 2871.De Sociale Dienst, een zegen voor het leger (prachtig werk voor de soldaat en zijn

achtergebleven betrekkingen), overgetikt artikel uit Katholiek Brabantsdagblad
"Oost Brabant", 25-6-1947  1947

  
 2872.Feestgids t.g.v. Zilveren Feest van Zuster Josephé, hoofd van de Mariaschool, N.N.  
  
 2873.Correspondentie met N. Ammerlaan regent seminarie Hageveld (Heemstede)  1936
  
 2874.Correspondentie met bisschop Hopmans van Breda  
  
 2875.Correspondentie met G. van Dongen, opvolger Schrauven en van Oers; R.K.

Schoolraad, Nijverheidsonderwijs en Lageronderwijs  1934
  
 2876.Correspondentie met kanunnik H. Reighard, Roermond  
  
 2877.Correspondentie met Jac. van Ginneken S.J.  
  
 2878.Correspondentie met P.H. Loeff, Den Bosch  1911
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Archief P.J.M. van Gils

 2879.Correspondentie met inspecteur Middelbaar Onderwijs van der Weijst  
  
 2880.Correspondentie met K. Strootman, inspecteur (?), Arnhem  1922
  
 2881.Correspondentie met schoolopziener P. Coenen in district Roermond  1922
  
 2882.Correspondentie met Willem Mutsaerts, Vicaris-Generaal en latere bisschop van

Den Bosch  1926
  
 2883.Preek betreffend het bijzonder onderwijs van deken Rath van Helmond  1917
  
 2884.Correspondentie met H. van Dinter S.J.  1928
  
 2885.Correspondentie met deken Rath, Helmond  
  
 2886.Correspondentie met bisschop van Haarlem, Aengenent  1931
  
 2887.Correspondentie met Möller, bisschoppelijk inspecteur Lager Onderwijs  1931
  
 2888.Correspondentie met Mgr. Diepen van Den Bosch met van Gils, Schoolraad  1932
  
 2889.Uittreksel met boekbesprekingen van Gielen, latere minister Onderwijs Kunst en

Wetenschappen  
  
 2890.Correspondentie met A.C.J. van Houten pr., bisschoppelijk hoofdinspecteur bisdom

Haarlem, lid Schoolraad vanaf januari 1949  1948
  
 2891.Correspondentie met Mgr. Vic. W.M.J. Koenraadt, bisdom Breda, lid Schoolraad

  1949
  
 2892.Correspondentie met het lid van de Schoolraad J. Nolet  1929
  
 2893.Correspondentie met Rector van den Hengel, lid Schoolraad  1926
  
 2894.Correspondentie met De Jong, collega inspecteur, lid Schoolraad  
  
 2895.Stukken betreffend de huldiging van Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs A.

Arients, 25 januari Den Haag  1927
  
 2896.Correspondentie met P.A. Poelhekke, directeur H.B.S. Nijmegen  1923
  
 2897.Uitnodiging van Schoolraad tot bijwoning plechtigheden 1928, inhuldiging Mgr.

Aengenent  
  
 2898.Begroting van administratiekosten, O.M.O.  1949
  
 2899.Corespondentie met P.W.H. Truyen, inspecteur; aan de R.K. Schoolraad per adres

Van Gils  1928-1932
  
 2900.Correspondentie met J. van Oers, vicaris-generaal bisdom Breda (lid R.K.

Schoolraad)  1920
  
 2901.Correspondentie met W. van Lanschot, lid Tweede Kamer  1920
  
 2902.Correspondentie met R. Ledeboer  1920
  
 2903.Correspondentie van Van Gils met Mgr. L. Schrijnen  1920
  
 2904.Correspondentie met Reymer, burgemeester van Roermond (oud-Minister)  1925
  
 2905.Correspondentie met F. Hendrikx, vicaris-generaal Den Bosch  1942
  
 2906.Correspondentie met inspecteur voor het middelbaar onderwijs  z.j
  
 2907.Correspondentie met Van Beresteijn te Den Haag  z.j
  
 2908.Correspondentie met Paul Brounts van het Bisschoppelijk College te Sittard  z.j
  
 2909.Ingekomen brieven n.a.v. de toepassing van de L.O. wet 1920 of de positie van de

voogdijkinderen  1921
  
 2910.Correspondentie met (Minister) De Visser van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen  1919
  
 2911.Correspondentie met hoofdinspecteur(?) J. Resink, directeur R.K. Jongens H.B.S.

te Maastricht  1920
  
 2912.Correspondentie met Fr. Feron, vicaris(?) bisdom Roermond  1939
  
 2913.Correspondentie van Van Gils met Directeur van het Centraal Bureau Fr. op de Coul

  1949
  
 2914.Boekenbeoordeling en aanbeveling voor R.K.(?)school  z.j
  
 2915.Rapport inzake onderwijsproblemen in URSS; uittreksel van tijdschrift La

documentation française. Chemiques étrangeres, nr. 111, 31-10-1951  1952
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Archief P.J.M. van Gils

  
 2916.Huize Katwijk heropend; Jezuïeten-college naar Zeist verplaatst, in: De Maasbode

  1946
  
 2917.Artikel over onderwijsdebat (bijzonder onderwijs) in de Maas en Roerbode  1901
  
 2918.Provinciaal blad van Noord-Brabant. Circulaire van den 5e October 1844, lett. S.S.S.

nopens de oprigting van bewaar- en zondagsscholen  1844
  
 2919.De regeling der jaarwedden van het onderwijzend en het bedienend personeel aan

de Rijks Hogere Burgerscholen; van enige tabellen voorzien  1918
  
 2920.Artikel in De Maasbode over de opleving van de katholiek uit de apathie;

belangstelling voor openbare leven  [1910]
  
 2921.Overdruk van artikel uit De Nieuwe Eeuw van Raaymundus van den Hoogkonden

(L.C. Michels) over "Hij, Ze N-Zoovoorts" (de spellingsmaatregelen)  1930
  
 2922.Foto van het afscheid van Minister Waszink (uit krant)  z.j
  
 2923.Artikel in de Limburger Koerier betreffende Limburg en de Technische

Hoogeschool (Roermond), de stichter was een Maastrichtenaar  1942
  
 2924.Correspondentie met P. Schrauwen, lid R.K. Schoolraad N.O  1931-1934
  
 2925.Correspondentie met Soeur Isabelle, overste van Dongen, waar Sr. Clasine (zus van

Van Gils) in klooster was (met kweekschool)  z.j
  
 2926.Correspondentie met Mère Isabelle, overste van Dongen  z.j
  
 2927.Correspondentie met Christine op de Coul, inspectrice L.O  1929
  
 2928.Brief van Fr. Aurelius Pompen O.F.M. betreffende hoofdakte cursussen te Heerlen

  1918
  
 2929.Stukken betreffende de stichting van hoofdaktecursus aan het bisschoppelijk

college St. Jozef te Sittard (P. Brounts)  1911-1912
  
 2930.Handelingen Tweede Kamer betreffende de behandeling Nijverheidsonderwijswet

en enige knipsel dienaangaande; met aantekeningen van Van Gils  1924
  
 2931.Stukken betreffende de omzetting van Rolduc in een priesteropleidingsinstituut

  1946
  
 2932.Kort verslag van de vergadering van de dagelijkse besturen der afdelingen Noord-

Brabant en Limburg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Eindhoven;
kabinet; betreffende scholen  1925

  
 2933.Brieven van Alph. Roebroek om bemiddeling door Van Gils bij een

schooltoelatingskwestie  1911
  
 2934."Toelagen voor werkzaamheden buiten de gewone schooltijd, of onderwijs aan

scholen van biezondere aard", afgedrukt in: De Bode, orgaan van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers, 35e jrg., nr. 10  1923

  
 2935.Proefvel van het Historisch Leesboek voor de katholieke Volksschool door J.A. Buil

en J. Bergmans  z.j
  
 2936.Artikel in De Tijd op Zondag betreffende "Onderwijs; verbetering in de verhouding

België-Nederland door het onderwijs", door S.M  z.j
  
 2937.Brief van prof. Mr. B.M. Taverne te Amsterdam, voorzitter van het Comité voor het

Behoud der Klassieke Opvoeding i.v.m. wetsontwerp M.O. (en verdwijen Grieks uit
B-afdeling Lyceum)  1923

  
 2938.Verslag gemeenteraad Drunen betreffende R.K. Hogere Handelsschool te Waalwijk;

in: De Echo van het Zuiden, 46e jrg., nr. 102  1923
  
 2939.Brief van Zr. Alphonse te Den Bosch betreffende vraag van Van Gils naar

lesgevende, verplegende aktiviteit van de orde in Limburg  1927
  
 2940."Spreekzaal; De voorgestelde M.O. wet en de studie in de moderne talen", door J.

Gombert, Utrecht, voorzitter van het Hoofdbestuur van de Vereeniging van Leeraren
in Levende Talen; in: De Amsterdammer, weekblad voor Nederland, nr. 2316  1921

  
 2941.Brief van Z. Claverina te Harlingen (St. Annagesticht) dank voor Van Gils hulp bij

verkregen subsidie  1946
  
 2942.Brief van H.W. Roes te Deurne betreffende schoolkwestie te Raesbeek, die (mede

op instigatie van inspecteur L.O. Helmond Coenen) dicht zou gaan  z.j
  
 2943.Brief van pastoor Hoefnagels van Katwijk aan de Maas; met dank voor Van Gils'

zorgen voor bijzondere school aldaar  1939
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Archief P.J.M. van Gils

 2944.Brief van Lena Janssen met verzoek om bemiddeling bij sollicitatie naar
gecommitteerde-schap eindexamen  1945

  
 2945.Brief van Dr. J.P. le Blanc uit Tilburg betreffende moeilijkheden bij de schatting (art.

205 L.O. wet)  1921
  
 2946.Brieven betreffende bemiddeling baan L.O., aanvragen, dank; buiten Limburg  1920,

1931
  
 2947.Brief van M.C. Nabuurs, Hoofdinspecteur Bijzonder Onderwijs bisdom Den Bosch

  1921
  
 2948.Tekening voor bijzondere lagere school te Liempde  z.j
  
 2949.Brieven van Deken Rath uit Helmond betreffende onderwijs  1926
  
 2950.Brieven van Zuster Constantina te Rotterdam  1930
  
 2951.Brief van rector Sengers te Eindhoven  1930
  
 2952.Concept brief aan leden R.K. Schoolraad betreffende "Haarlemsche

benoemingsakte" met wijzigingen, die in dekenaat Sittard is uitgereikt, waaruit
moeilijkheden zijn ontstaan; met begeleidend schrijven bij 20 aktes van R.K.
Schoolvereniging Sittard  z.j

  
 2953.Handelingen Eerste Kamer betreffende voorlopig verslag van de commissie van

rapporteurs over het ontwerp tot wijziging van de leerplichtwet en de L.O. wet 1920
  1924

  
 2954."De opleidingscursus voor Nederlands M.O. door G.E. Opstelten", verslag van

algemene vergadering te Arnhem, voorzitter Bolkestein  [1916]
  
 2955.Gedrukt stuk over oprichting van de Rijks H.B.S. te Drachten  [1916]
  
 2956."Billijkheid bij de onderwijzersexamens", in de Katholieke School door Marie Cr. te

Breda  z.j
  
 2957."Het bijzonder lager onderwijs in druk en nood", artikel n.a.v. artikel van Van Gils in

De Tijd betreffende gelijkstelling salariëring openbaar en bijzonder onderwijs;
concept-nota van Van Gils dienaangaande; met de Handelingen van de Tweede
Kamer  1917

  
 2958.Vereniging de Nederlandse R.K. Schoolraad, gevestigd te 's Hertogenbosch, thans

gevestigd te 's Gravenhage (gewijzigde statuten), in: De Nederlandse
Staatscourant; met formulieren van R.K. Schoolraad aan besturen van R.K. scholen
voor uitgebreid voortgezet gewoon en gewoon lager onderwijs, waarin het verzoekt
namens alle scholen in bepaalde belangrijke zaken te kunnen optreden en
machtigingsformulier daartoe  1947

  
 2959.Verslag van de commissie in 1924 belast geweest met het afnemen van de examens

in de Engelse taal en letterkunde, n.a.v. het Koninklijk Besluit van 1879; in: De
Nederlandse Staatscourant  1925

  
 2960.Het Schoolbestuur, uitgave van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding, 's Gravenhage, 3e jrg., nr. 7; " Van recht en wet; enige belangrijke
bepalingen in het ontwerp tot wijziging van de lager onderwijs wet 1920"  1931

  
 2961.Brief van N. Hiers te Brussel aan bisschoppelijk inspecteur Van Gils n.a.v. diens

medewerking bij congres over katholiek onderwijs, afkomstig van Comité général
des congrès internationaux de l'enseignement sécondaire catholique (sécretaire
général Bruxelles)  1933

  
 2962.De inspecteur van het R.K. bijzonder onderwijs in het bisdom 's Hertogenbosch

schrijft in De R.K. Bewaarschool: Subsidie van gemeente (door Van Gils
bovengeschreven op overdruk  z.j

  
 2963."Partijdige benoemingen", door Fons Sarneel in: Het Katholieke Schoolblad, 12e

jrg., nr. 537  1914
  
 2964.Artikel in Weekblad voor Gymnasium en Middelbaar Onderwijs betreffende

Christelijke H.B.S. te Leeuwarden; met kranteartikel door Van Gils betreffende
plannen tot opheffing van deze school één jaar na oprichting  1913

  
 2965.Rekest om subsidie bij Minister van Binnenlandse Zaken van de bijzondere lager

onderwijs en M.U.L.O. scholen te Eindhoven i.v.m. ongelijkheid salarissen tussen
bijzondere en openbare scholen; om advies aan Van Gils gezonden  1917

  
 2966."Het Voorbereidend Hooger Onderwijs en art. 192", concept-nota van Van Gils,

geschreven op lege achterkant van de Handelingen van de Tweede Kamer  1916,
1917
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Archief P.J.M. van Gils

bekwaamheid als hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres, met een overzicht van
de uitslag der examens; met memories van Van Gils over samenstelling van de
examen-commissies  1913

 2967.Verslagen van de in 1912 gehouden examens ter verkrijging van aktes van  
 2968.Brief (van Van Gils¬) aan de Minister van Onderwijs (of Landbouw) omtrent de

bevoegdheid der landbouwkundigen die de tegenwoordige midddelbare
onderwijswet aan landbouwkundige ingenieurs en veeartsen verleent  z.j

  
 2969.Brief van Mr. Dr. D. Koolen te Den Haag (afz. Secretariaat R.K. Vereniging Het

LimburgseGroene Kruis) aan Van Gils, inspecteur R.K. onderwijs, betreffende graad
van bevoegdheid directrice school maatschappelijk werk te India  1928

  
 2970.Brief van Govaart S.C.J., provinciaal priesters van het H. Hart Hees-Nijmegen aan

Van Gils, Bisschoppelijk Inspecteur, betreffende diens bespreking van
"aangelegenheid te Delft" bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen  1928

  
 2971.Concept-brieven van Van Gils aan de bisschoppen van Nederland,aan de leden van

de R.K. Schoolraad en Mr. Frans Teulings, secretaris van de Algemene Bond van
R.K. Rijkskieskringorganisaties, betreffende het lidmaatschap van de R.K.
Schoolraad in de adviesraad van de partijraad  1926

  
 2972.Handelingn van de Tweede Kamer betreffende het verslag van de staat van de

hogere, middelbare en lagere scholen  1910-1911
  
 2973.Rijksinspecteur Coenen te Helmond  1934
  
 2974.Lyceumnummer met bijdragen van Zeereerwaarde Heer J.A. van Dorst, moderator

der R.K. Lycea en van A.I.J. van Hout, rector van het St. Norbertus Lyceum te
Roosendaal, het eerste jongenslyceum  1932

  
 2975.Brief van J. van Ijzeren aan Heer Casimir m.b.t. het mislukken van het wetsontwerp

(tegenstelling gymnasia-lycea)  1925
  
 2976.Nota betreffende de bevoegdheid van de akte K.III, aan Van Gils toegezonden door

L. Moubis, lerares M.O. K.III, van de kweekschool St. Ursula te Boxtel  1923
  
 2977.Besluit tot het verlenen van vervroegd voorschot op de rijksbijdragen over 1917 aan

besturen van bijzondere lagere scholen bedoeld in ar. 59 van de wet tot regeling
van het lager onderwijs  1917

  
 2978.Brief van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding i.v.m. door Van

Gils gevraagd advies of hij zitting moet nemen in commissie van afdeling Limburg
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die zal onderzoeken welke
richtlijnen bij de bepaling van de vergoeding als grondslag kunnen dienen  1937

  
 2979.Adviezen van R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding i.v.m. vergoeding

betreffende invoering Zweedse toestellen voor Lichamelijke Opvoeding en wie
daarom uitgenodigd moet worden  1929, 1930

  
 2980.Schrijven van R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding inzake verplichte

invoering van Lichamelijke Opvoeding per 1-1-1936 krachtens L.O. wet art. 195 (met
mogelijkheid van uitstel tot 1941)  1935

  
 2981.Verslagen betreffende de in 1923 gehouden examens ter verkrijging van het

getuigschrift als leider, leidster voor lichaamsoefeningen en huis- en
schoolonderwijs in de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek; bijvoegsel De
Staatscourant  1924

  
 2982.Stukken betreffende de invoering door de Hoofdconsulent Lichamelijke Opvoeding

E.J.L. Broekhuysen van een cursus in kleutergymnastiek in de insp. Rotterdam en
boycot door katholieken; brief van Verhoeven van R.K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding; met bijlagen; R.K. Schoolraad L.O  1944

  
 2983.Correspondentieblad, orgaan van de vereniging van christelijke onderwijzers en

onderwijzeressen in Nederland en de overzeese bezittingen  1927-1936
  
 2984.Correspondentieblad van de Bond van onderwijzeressen bij het voorbereidend

onderwijs  1931-1936
  
 2985.De Katholieke School, weekblad voor het katholiek onderwijs in Nederland;

exemplaren betreffende onderwijszaken, met aantekeningen van Van Gils
  1909-1928

  
 2986.Het Schoolblad, orgaan van het Nederlands Onderwijzersgenootschap  1911-1942
  
 2987.De school met den Bijbel, weekblad voor het christelijk onderwijs  1938
  
 2988.Artikel van G. Bolkestein betreffende de financiële gelijkstelling in: De Opbouw,

democratisch tijdschrift voor Nederland en Indié, 8e jrg., nr. 9  1926
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Archief P.J.M. van Gils

onderwijzers met aantekeningen van Van Gils  1911
 2989.Notulen van de vergadering van provinciale staten van Noord-Brabant betreffende  
 2990.Behandeling in Tweede en Eerste Kamer van het wetsontwerp tot wijziging en

aanvulling van de wet tot regeling van het hoger onderwijs; met aantekeningen van
Van Gils  1904

  
 2991.Behandeling in de Tweede Kamer van het arbeidscontract  1906
  
 2992.Behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van Limburg c.s. tot wijziging

van de hoger onderwijswet  1917
  
 2993.Behandeling in de Tweede Kamer van de staatsbegroting voor 1925; met lijst van

bestaande commissies werkzaam op het gebied van reorganisatie van de
staatsdienst  1924

  
 2994.Behandeling in de Tweede Kamer van het ontwerp van wet tot wijziging van de

hoger onderwijswet (collegegelden)  1923
  
 2995.Behandeling in de Tweede Kamer van de Indische begroting voor 1912, waaronder

de uitgaven voor onderwijs  1911
  
 2996.Behandeling in de Tweede Kamer van de verhoging van hoofdstuk X landbouw van

de staatsbegroting voor 1911, betreffende landbouwonderwijs  1911
  
 2997.Behandeling in de Eerste Kamer van de motie van orde van de heren Van Embden

c.s. en van het ontwerp houdende voorbehoud van de bevoegdheid tot toetreding
ot het Volkenbondverdrag  1920

  
 2998.Menukaart b.g.v. erepromotie H. Poels aan de Economische Hogeschool te Tilburg

  1947
  
 2999.Brief van familielid H. Poels betreffende diens achteruitgaande gezondheid  1948
  
 3000.Uitnodiging van de Katholieke Centrale te Heerlen voor een herdenkingsavond voor

H. Poels (gedrukt)  1949
  
 3001.Brief van H. Poels aan 'Beste Sjef'  1946
  
 3002.'De sociale dienst, een zegen voor het leger', uit: Katholiek Brabants Dagblad "Oost-

Brabant", 25-6-1947, betreffende ambachtscursussen (afschrift)  1947
  
 3003.Brief van H. Gelissen betreffende oprichting industriebank  1934
  
 3004.Brieven betreffende van Gils' belangstelling voor aandelen bij de Nederlandse

Landbouwbank N.V. Amsterdam, bijkantoor Roermond  1937
  
 3005.Brief van secretaris C. Prinsen te Den Bosch met verzoek aan van Gils zitting te

willen nemen in Commissie van Toezicht landbouwwinterschool te Boxtel; Stichting
R.K. Landbouwschool gevestigd te Den Bosch  1911, 1914

  
 3006.Accountantsrapport over het boekjaar 1951 ten behoeve van het Bestuur van de

Stichting RK Landbouwwinterschool te Boxtel  1952
  
 3007.Brief van H. Kregelmans, pastoor-deken van Gennep, betreffende bemoeiingen om

in het dekenaat met carnaval de scholen hele dagen open te stellen  1930
  
 3008.Stukken gericht aan anderen zoals 'wereldlijk inspecteur' inzake voorschrift,

verzoeken van van Gils als inspecteur; Stuk van inspecteur n.a.v. verzoek van Gils
de 2 carnavalsdagen als vrije dagen te schrappen  1930

  
 3009.Jong Limburg, orgaan van de R.K. Bond, Jong Limburg in het bisdom Roermond,

maandblad, 2de jrg., maart 1932; met hommage aan van Gils t.g.v. benoeming tot
voorzitter Onderwijsraad, Afdeling Algemeen Vormend Voorbereidend Hooger
Middelbaar Onderwijs  1932

  
 3010.Brief van Dr. H. Fortmann van de Interdioscesane jeugdcommissie betreffende

bemiddeling van van Gils bij boekauteurs over arbeidersjeugd in "Dux"  1947
  
 3011.Brief van Ministerie Binnenlandse Zaken, London, 26-9-1944, betreffende zuivering

(afschrift)  1944
  
 3012.Brieven van kapelaan Gadiot te Beek inzake oprichting vereniging "Blijvend

Verband"; en van directeur. C. Prinsen van "R.K. Betrekkingen-secretariaat Blijvend
Verband"  1919-1920

  
 3013.Brief van secretaris bisdom Haarlem Agterof aan H. Hartendorp te Haarlem

betreffende katholieke jeugdblad (afschrift)  1950
  
 3014.Brief van C.J. Bak, directrice Centraal Bureau van Dioscesane R.K. Vrouwen

Bonden in Nederland te Utrecht, betreffende brochure over Onze meisjes op de
H.B.S. en het gymnasium  1928
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Archief P.J.M. van Gils

burgemeester Roermond  1928, 1932
 3015.Brieven van en aan M. Waszink, minister Onderwijs Kunst en Wetenschappen en  
 3016.Brieven van W.V. Sonsbeeck, commissaris der koningin in Limburg  1919,

1936-1939
  
 3017.Brief van J. van Sonsbeeck, burgemeester van Amstenrade, betreffende introductie

door van Gils bij prof. van de Heyde, met brief van de Heyden  1936
  
 3018.Brief van van Sonsbeeck (?) te Deventer betreffende literatuur ; brieven Beuken te

Helmond betreffende literatuur  1933, 1936, 1937
  
 3019.Brief van J. Hermans, leerling R.K. Leerlingen, betreffende bemiddeling door van

Gils bij diens sollicitatie voor burgemeester van Susteren; met bijlagen  1926
  
 3020.Circulaire tot werving van de opleiding tot Commissies, uitgave van J. van Kooy,

directeur I.V.S.E.M.O., te Weesp  
  
 3021.Brochure "De kerkmuziekschool" te Den Bosch uitgegeven van het Bossche

Dioscesane Bestuur; leergangen, (gedrukt)  1919
  
 3022.Brief van Smits van Oyen, inzake de subsidiëring van de Katholieke

Landbouwschool te Waalwijk; leergangen (?)  1915
  
 3023.Krantenverslag van de vergadering van Pax Romana te Montreal; Katholieke

Hogeschool Tilburg (?); (gedrukt)  1952
  
 3024.Brochure betreffende Bijbelonderwijs op de Openbare School. Rapport van de

Commissie van Dodewaard  1954
  
 3025.Uitnodiging door Katholieke Rectorenvereniging voor vergadering van 6 mei 1953,

met agenda en bijlagen  1953
  
 3026.Uitnodiging aan Schoolraad vanwege Katholieke Bond "Van het gezin" voor

congres "gezin en school" te Tilburg, 17-7-1954  1954
  
 3027.1ste en 2de ontwerp reorganisatie van het Katholiek schoolwezen, opgemaakt door

Centraal Bureau  1955
  
 3028.Rapport van de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond, inzake het 7de

en 8ste leerjaar voor meisjes  1955
  
 3029.Verslag van een vergadering van enige onderwijscongregaties en de directie

Centraal Bureau, 24-2-1954  1954
  
 3030.Nota van Centraal Bureau (?), enige opmerkingen rondom het vraagstuk van

verplicht part-time onderwijs en verlenging van de leerplicht  ca. 1954
  
 3031.Episcopaat zendt goedgekeurd reglement voor de moderatoren van Katholieke

Scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs  1954
  
 3032.Stukken, correspondentie betreffende controverse minister van Sociale Zaken en

de R.K. SChoolraad inzake verzoek om toegang tot katholieke scholen door
ambtenaren van Gewestelijk Arbeidsbureau  1954

  
 3033.Rekest van de R.K. Schoolraad aan de minister van Onderwijs Kunst en

Wetenschappen, inzake de gehuwde vrouw en haar arbeid buiten het gezin  1955
  
 3034.Reglement voor de vorming en de taak van de oudercomité's  1955
  
 3035.Nederlandse Staatscourant 20-7-1948: Overzicht van de uitslag van de in het jaar

1947 gehouden eindexamens der gymnasia (gedrukt)  
  
 3036.Nederlandse Staatscourant 1-6-1948: Aanwijzing gecommiteerden examens

gymnasia (gedrukt)  1948
  
 3037.De onderwijs-pacificatie in theorie en praktijk, in: Nieuw Nederland, weekblad voor

eigen cultuur, jrg.1925, nr.4 & nr.5  1925
  
 3038.Handelingen 2de kamer: Wetsontwerp onteigening voor een terrein voor

openluchtspelen t.b.v. van de Rijks H.B.S. met vijfjarige cursus te Helmond;
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Onderwijs Kunst en
Wetenschappen  1919

  
 3039.Nederlandse Staatscourant 9-1-1918: voorschot bijzondere kweekscholen; examens

nuttige en fraaie handwerken, huis- en schoolonderwerpen; uitslag examens 1917
akte bekwaamheid B tot geven van Middelbaar Onderwijs in engelse taal en
letterkunde  1918

  
 3040.Verhooging en wijziging van hoofdstuk V der Staatsbegroting voor het dienstjaar

1912 (Meppel en Winterswijk R.H.B.S.5); verslag betreffende Eerste Kamer, in:
Weekblad voor gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, jrg.8, 25-7-1912 (gedrukt)
  1912
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Archief P.J.M. van Gils

 3041.Handelingen Tweede Kamer: Vragen van de heer van Zadelhoff betreffende de
datum van inwerkingtreding (1-1-1923) van het Koninklijk Besluit van 4-6-1923
(Staatsblad nr.250) houdende regeling o.a. van de salariëring en de rechtspositie
der leraren bij het Nijverheidsonderwijs (ingezonden 23-11-1923)  1923

  
 3042.Handelingen Tweede Kamer; behandeling van het wetsontwerp tot 'onthouding van

rijksssubsidie aan na 6-10-1921 geopende hoogere burgerscholen en gymnasia';
met amendement van Wijnbergen; 20-6-1924  1924

  
 3043.Handelingen Tweede Kamer: behandeling wijziging en verhoging hoofdstuk VII B

Staatsbegroting voor 1919 (duurtebijslag pensioen en wachtgeld); memorie van
antwoord van Minister van Financiën De Vries; met aantekening van Gils, bij
overleg van bedienaren van de godsdienst  

  
 3044.Verslag van de Commissie in 1912 belast geweest met het 'afnemen van het

Staatsexamen bedoeld in artikel 12 der Hoogere Onderwijswet; bijv. Nederlandse
Staatscourant 13-11-1912 (gedrukt)  1912

  
 3045.Verslag der Commissie in 1912 belast geweest met het examineren van hen die

eene akte van bekwaamheid verlangden tot het geven van lager en middelbaar
onderwijs in de gymnastiek of tot het geven van middelbaar onderwijs in het
schoonschrijven; bijv. Nederlandse Staatscourant 9-10-1912 (gedrukt)  1912

  
 3046.Verslag van het Zesde Internationale Congres van Verloskunde en Gynaecologie,

gehouden te Berlijn van 9-13 september 1912; bijv. Nederlandse Staatscourant
9-10-1912 (gedrukt)  1912

  
 3047.Verslag van het toelatingsexamen voor de opleiding van adspirant-administrateur

bij de zeemacht, opgemaakt ingevolge het bepaalde in artikel 44 van het reglement
van dat examen, vastgesteld bij beschikkingen van den minister van Marine, van
23-9-1901, B, nr.45 en gewijzigd bij ministerieele beschikkingen van 31-3-1903 S/B
nr.51, 19-10-1903 S/B nr.69 en 26-3-1912, B, nr.28; bijv. Nederlandse Staatscourant
9-10-1912 (gedrukt)  1912

  
 3048.Verslag der Commissie in 1912 belast geweest met het examineren van hen, die

eene akte van bekwaamheid wenschten te verkrijgen tot het geven van middelbaar
onderwijs in het boekhouden; bijv. Nederlandse Staatscourant 20-11-1912 (gedrukt)
  1912

  
 3049.Verslag van het examen ter verkrijging van het telegraafradicaal voor klerken

gehouden op de werkdagen van 31 oktober t/m 6 november 1912; bijv. Nederlandse
Staatscourant 23-11-1912 (gedrukt)  1912

  
 3050.Verslag der Commissie, in 1912 belast geweest met het afnemen der examens

handtekenen (lager onderwijs) naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van
24-10-1884 (Staatsblad nr.219); bijv. Nederlandse Staatscourant 30-9-1912 (gedrukt)
  1912

  
 3051.Vaststelling der Staatsbegroting voor 1911 (Hoofdstuk V, waaronder onderwijs);

bijzonder de rede van Woltjer; fragment Handeling Eerste of Tweede Kamer, 20ste
vergadering, 8-2-1911 (gedrukt)  1911

  
 3052.Handelingen Tweede Kamer 16-3-1904: behandeling van de interpellatie van den

heer Drucker omtrent het ontslag van de heer Lindeman, leraar middelbaar
onderwijs die als spreker bij Centrale Comité voor Verweer was opgetreden; meer
algemeen de rechtszekerheid van ambtenaren (gedrukt)  1904

  
 3053.Schrijven van bisschop Hofman van Breda aan besturen van katholieke scholen en

onderwijs gevende religieuzen, inzake aanvragen gemeentesubsidie voor
bewaarscholen, en campagne voor meer steun bij leken zoeken voor bijzonder
onderwijs door schoolgeld en door huiscollecte (gedrukt)  1918

  
 3054.stukken betreffende het benoemen van een gedelegeerde van de R.K. Schoolraad

bij de examens Leidster A en Coupeuse te Den Bosch, en benoeming van
gecommiteerde Mej. Michels door minister  1933

  
 3055.Examenrooster, Montessori examen te Den Bosch en Nijmegen, juni 1932; met

beschikking minister Onderwijs Kunst en Wetenschappen dat er
rijksgecommitteerde komt  1932

  
 3056.Brief van ? uit Groningen 1921 betreffende diens artikelen in de Rotterdammer

  1921
  
 3057.Lijst samenstelling examens akte Lager Onderwijs, Maasbode  1922, 1937
  
 3058.'De R.K. Vacature' advertentieblad voor het R.K. Bijzonder Onderwijs jrg.2,

15-3-1919, waaruit: 'Tegemoetkoming aan Bijzondere Lagere Scholen' (gedrukt)
  1919
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Archief P.J.M. van Gils

  1927
 3059.Brief van L. van Thoor te Koningsbosch om bemiddeling van Gils voor

onderscheiding voor Zuster Cecilia, 50 jaar in het bijzonder katholiek onderwijs
  
 3060.Bedragen vastgesteld ingevolge de artikelen 55bis, eerste lid en 101, vijfde lid, der

Lagere Onderwijswet 1920 voor het jaar 1939; Centraal Bureau voor de Statistiek
(gedrukt)  1939, 1940

  
 3061.'Benoeming van onderwijzers en onderwijzeressen. Bisschoppelijke voorschriften'

en 'De opleiding der onderwijzers. Mededeling voor de ouders', uitgevaardigd door
G. Lemmens, bisschop van Roermond, in De Nieuwe Koerier, 28-1-1939 (gedrukt)
  1939

  
 3062.Artikel van P.W.H. Truyen over van Gils bij diens zestigjarige verjaardag, zover dat

in het programmaboek van de Roermondsche onderwijsdag verschenen is (met
foto)(afschrift)  1929

  
 3063.Maandblad voor Practische Gemeentepolitiek, jrg.2, nr.5, januari 1926 (van Gils :

'School'), met name artikeltje Vroedvrouwenschool te Heerlen en meer bijzonder
'Bezuiniging ingevolge Lager Onderwijswet onder 'D'' (gedrukt)  1926

  
 3064.Regeling van propadeuse examens voor de akten Middelbaar Onderwijs, regeling

ingesteld van 1939 tot 1941 (afschrift)  1939-1941
  
 3065.Stukken van het comité tot de stichting van het Dr. Poelsfonds (gedrukt)  1931
  
 3066.Brief van P.M.H. Snel, student te Parijs met dank voor cheque van 200,- van van Gils

voor voortzetting studie dissertatie  1928
  
 3067.Ingekomen brieven van boekhandel en drukkerij J. Brill te Leiden n.a.v. bestelling

en aanvraag om prijsopgave door van Gils  1935
  
 3068.Staat van Dienst van Mat. Crijns die universitaire studies wenst af te leggen en van

Gils steun verzoekt voor studie en mogelijke promotie  ca. 1936
  
 3069.Schrijven van drukkerij gebroeders van Aelst te Maastricht inzake het drukken van

proefschriften (afschrift)  1935
  
 3070.Nota van Gils over voorstel tot samenvoegen Schoolraad Lager Onderwijs en N.O.

tot R.K. Onderwijsraad  ca. 1920
  
 3071.Nota met enige vraagpunten ter behandeling voorgelegd aan Prof. Dr. Struycken te

Amsterdam betreffende artikel 159 wet Hoger Onderwijs, betreffende bevoegdheden
aan aangewezen bijzondere gymnasia  1906

  
 3072.'Afscheid' van J.J. Verbeeten, eervol ontslag door secretaris generaal van

departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming van Dam, in: De
Nieuwe Koerier, 29-4-1941 (gedrukt)  1941

  
 3073.Brief van Schoengen, Zwolle  1931
  
 3074.Brieven van M. Schoengen (R.A. Overijsel) als dank voor bemiddeling voor funktie

  1931
  
 3075.Brief van Jac. van Loon, betreffende studie materiaal uit Rome  1937
  
 3076.Brief van A. Oosterhof betreffende orgelhistorisch onderzoek in Friesland  ca. 1933
  
 3077.Brief van W. Goossens betreffende genealogie Ruys de Beerenbrouck en verdere

archiefzaken  1931
  
 3078.Brief van P.C. Boeren met dank voor plaats in examencommissie  1934
  
 3079.Brief van architect G.J. Veenstra betreffende restauratie kerk te Leeuwarden St.

Annaparochie  1934
  
 3080.Brief van W. Gillissen overste St. marie Schimmert betreffende relatie Rolduc-

Denemarken  1925
  
 3081.Brief van C. van Beurden betreffende genealogie van Gils en bijdrage gedenkboek

Roermond  1931
  
 3082.Brief van redactie Nieuwe Koerier: bijdrage door van Gils betreffende herdenking

moord op karthuizer 350 jaar geleden  1922
  
 3083.Exemplaar van 'Mooi Limburg', enigste Limburgsche Illustratie 25-3-1933, met foto

van 40-jarig priesterfeest Mgr. Dr. Jos van Gils  1933
  
 3084.Fragment brief van Michels betreffende uitgave boekje over mystiek  
  
 3085.Krantenverslag van opening tentoonstelling te Utrecht door Prof. Schmutzer

betreffende Tegelse keramiek  ca. 1938
  
 3086.Brieven van aartsbisschop De Jong betreffende Dr. van de Pol, schrijver boek

kardinaal Newman  1940
  

Pagina 107/121

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243430
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243430
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243431
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243431
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243431
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242225
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242225
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242225
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243433
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243433
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243433
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110242255
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243438
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243438
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243440
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243440
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243442
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243442
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243442
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243443
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243443
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243443
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243195
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243739
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243445
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243446
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243447
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243447
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243448
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243449
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243449
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243450
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243450
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243451
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243451
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243452
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243452
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243453
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243453
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243454
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243866
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110243866
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110241112


Archief P.J.M. van Gils

 3087.Brief van Michels betreffende aantal te drukken exemplaren 'Stalpart'  1931
  
 3088.Brief van A. van de Venne te Rolduc betreffende H.B.S. te Rolduc; betreffende

pensioen inkoop  1920, 1926, 1928, 1937
  
 3089.Brief van W. Goossens te Maastricht betreffende archeologische vondsten die Prof.

Vollgraff te Utrecht zou willen tentoonstellen; met brief van laatste en van Gils  1920
  
 3090.Brieven van Claudius Prinssen (1932 burgemeester van Roosendaal en Nispen)

  1917, 1931, 1932, 1940
  
 3091.Brief van Lucidius Verschueren, betreffende bibliotheek catalogus van Vught en

een catalogus van van Gils uit 1583  1937
  
 3092.'Tussen ven en maas, korte beschrijving van Wanssum en Geysteren ten gerieve

der bezoekers en ten bate van een goed doel'  ca. 1938
  
 3093.Brief van Jac. Schreurs betreffende te houden historische tentoonstelling te Sittard

  ca. 1938
  
 3094.Schrijven van secretaris J. Aengenent van L. hoofdbestuur der Nederlandse

katholiekendag met verzoek aan van Gils tot het houden van een rede (in
pinksterweek 1922)  1921

  
 3095.Brochure van de Stichting Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, ingekomen bij van

Gils betreffende de plannen om de bilbiotheek van Prof. Dr. Willem de Vreese
alsnog uit te geven (gedrukt)  1938

  
 3096.Nota van A.P. van Schilfgaarde betreffende zes door van Gils aan het

Bisschoppelijk Archief te Roermond afgestane charters betreffende de familie van
Pallandt, afkomstig uit het archief Walborg  ca. 1938

  
 3097.Brief van L.J. Rogier betreffende inlichtingen van studie over priesteropleiding in de

Nederlanden  1936
  
 3098.Brief van W. Goossens te Maastricht betreffende excursie L.G.O.G.  1920
  
 3099.Dank voor toezending levensbericht Goossens door P. Schreurs, Haelen  1936
  
 3100.Brief van A. Sengers L.G.O.G. Tongeren (B.) betreffende aankoop bibliotheek

Paquaj  1936
  
 3101.Brief van A. Kessen, secretaris L.G.O.G., betreffende huishoudelijke zaken  1944
  
 3102.Uitnodiging door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan Van

Gils tot toetreding Commissie van aanbeveling voor de kunstweken; met
goedgekeurde beschikking van Van Gils  1938

  
 3103.Curriculae vitae en lijst van publicaties van L.G.J. Verberne, conrector lyceum

Breda; ten bate van voordracht voor Maatschappij Nederlandse Letterkunde  1938
  
 3104.Reacties van aartsbisschop en bisschop van Roermond op plan tentoonstelling

kerkelijke kunst te organiseren t.g.v. St. Willibrordus herdenking  1938
  
 3105.Verzoek van B. en W. van Roermond om benoeming tot lid van de Commissie van

Toezicht op gemeentelijk museum te aanvaaarden  1934
  
 3106.Notulen van de vergadering van de Raad van Bijstand; Van Gils voorzitter  1950
  
 3107.Verzoek van Aquariumvereniging Scalare te Roermond aan Van Gils lid te worden

van erecomité  1934
  
 3108.Notities van Van Gils bestreffende studies over Conrad van Urach, kapitteldeken

van Luik (ca. 1195), prior cisterciënsers abdij van Villers  z.j
  
 3109.Geestelieke Harmonie; bij Samuel Arntsen te Emmerich, 1643  z.j
  
 3110.Titelblad De nieuwe geopend Schat Camer en enige citaten betreffende relikwieën

te Aken van Willibrord en de Syracusaansche maagd te Rolduc  z.j
  
 3111.Ingekomen brief van Bijleveld inzake overlijden Dr. H. Obreen  1937
  
 3112.Ingekomen brieven van bestuur LGOG, P. Doppler (secretaris¬)  1934
  
 3113.Brief van G. Panhuysen, Charter. en RALM, betreffende de archieven van Thorn

  1930
  
 3114.Brieven van A. Sengers van het LGOG te Tongeren betreffende een excursie door

het Ned. LGOG  1937
  
 3115.Ingekomen brieven van de secretaris van het LGOG Kessen  1937
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Archief P.J.M. van Gils

Wetenschappen  1933
 3116.Nota van Van Gils over toestand rijksarchiefwezen, aantal katholieke archivarissen,

schrijven Waszink R.A.L.M., antwoord Minister van Onderwijs, Kunsten en
  
 3117.Benoeming van Van Gils tot Officier in de Orde van Oranje Nassau  1920
  
 3118.Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils; Huldeblijk vanwege zijn 80e verjaardag;

Voorpublikatie met bijlagen  1949
  
 3119.Schrijven van Van Gils aan voorzitter schoolbestuur inzake benoeming onderwijzer,

Weekers, waarbij niet bisschoppelijke voorschriften in acht zijn genomen; verzoek
om toelichting  1932

  
 3120.Brief van Vonck de Both, burgemeester van Tilburg, betreffende subsidie

middelbaar onderwijs  1928
  
 3121.Artikel "Examen nijverheidsonderwijs" in #De Maasbode# van 12 december  1925
  
 3122.Stuk "Scholen voor slechthorende kinderen"; brief van P.H. Schreuder aan Dr. Van

Voorthuyzen; literatuurlijst  1929
  
 3123.Brief van H. Blankenen  1939
  
 3124.Brieven van Ch. Ruys de Beerenbrouck  1912-1934
  
 3125.Uitnodiging voor een diploma uitreiking van een interne opleidingscursus te Laren

  1938
  
 3126.Verslag van de Commissie van Toezicht op de in 1910 te Groningen gehouden

cursus in spreekonderwijs (in: Bijvoegsel Staatscourant)  1911
  
 3127.Brieven van Z.M. Godelieve, overste van de Missiezusters van het kostbaar bloed,

Tienray  1938
  
 3128.Brieven van H.H. Hol, betreffende schooltoezicht  1920, 1928
  
 3129.Stuk betreffende benoeming van de Heer Theunissen aan Ambachtsschool

"Stokershorst"  z.j
  
 3130.Verslag van de commissie belast geweest met het afnemen van de examens voor

de akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen
en boetseren; bijvoegsel Nederlandse Staatscourant  1912

  
 3131-3139.Zakagenda's  1935-1938, 1944, 1047-1949, 1951

Bevat 9 stukken
  
  3131.1935  
  
  3132.1936  
  
  3133.1937  
  
  3134.1938  
  
  3135.1944  
  
  3136.1947  
  
  3137.1948  
  
  3138.1949  
  
  3139.1951  
  
 3140.Aanteken-zakboekje  [ca. 1920]
  
 3141.Schoolschrift van Lucie van Gils, later Soeur Clasine  1919-1922
  
 3142.Felicitatiebrieven bij gelegenheid van de verjaardag' respectievelijk het jubileum

van Soeur Clasine; met foto  1940
  
 3143.Feestliederen ter gelegenheid van het Zilveren Jubilé van onze goede Sr. Jeannne

Baptist 1899  1924
  
 3144."1232-1932. Ter gelegenheid van 't 17de eeuwfeest van 't verkrijgen der stedelijke

rechten door Roermond werden (....) den 27 en den 29 Augustus 1932 'Historische
Rondgangen' door de stad gehouden"; receptieboek van deelnemers. Achterin:
receptieboek b.g.v. 70e verjaardag van Van Gils  1932, 1939

  
 3145.Oorkonde van toekenning van het "Kommandeurschap in de Orde van het Sjtift

(Echt)" door de Hoge Raad der Reunistenvereniging aan Van Gils vanwege zijn
verdienste als geschiedschrijver van de lotgevallen der opleiding voor onderwijzers
in het bisdom Roermond, vanwege zijn verdienste als inspecteur van het
kweekschoolonderwijs en vanwege zijn verdienste als stimulator voor middelbare
hogere studies voor Limburgse onderwijsmensen  1952
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Archief P.J.M. van Gils

 3146."Wet van de 30e Juli 1952, nummer1, tot instelling van de 'Orde van het Sjtift'",
Maastricht  1952

  
 3147.Aantekenschriften van Van Gils betreffende Grieks en Latijn en betreffende de

Griekse en Romeinse geschiedenis in de Oudheid  z.j
  
 3148.Aantekenschriften van Van Gils betreffende Grieks en Latijn, de Griekse en

Romeinse geschiedenis in de Oudheid, Nederlands en Frans  z.j
  
  3149-1."Gymnasia en lycea" (1).  1909-1918
  
 3149.Krantenartikelen over het onderwijs. Geordend op onderwerp.  1899-1947

Bevat 10 stukken
  
  3149-2."Bisschoppelijke kweekscholen" (2).  1917-1947
  
  3149-3."Militair onderwijs" (3).  1908-1924
  
  3149-4."Volksonderwijs" (4).  1909-1923
  
  3149-5."Nijverheidsonderwijs" (5).  1911-1931
  
  3149-6."School voor maatschappelijk werk" (6).  1909, 1925
  
  3149-7."Examencommissies en examens" (7).  1899-1938
  
  3149-8."Buitengewoon Lager Onderwijs" (BLO) (8).  1927-1938
  
  3149-9."Montessori" (9).  1917-1924
  
  3149-10."Lager Onderwijs" (LO) (10).  1901-1937
  
  3150-1."Kunst en letteren/Wetenschappen" (12).  z.j.
  
 3150.Krantenartikelen over het onderwijs. Geordend op onderwerp.  1896-1909, z.j.

Bevat 5 stukken
  
  3150-2."Geschiedenis" (13).  z.j.
  
  3150-3."Geloofszaken" (14).  1896-1907
  
  3150-4."Limburg/Brabant" (15).  1906-1909, z.j.
  
  3150-5."Politieke zaken" (16).  1903-1909, z.j.
  
  3151-1."Subsidies" (17).  1905-1925
  
 3151.Krantenartikelen betreffende onderwijs. Geordend op onderwerp.  1905-1952, z.j.

Bevat 6 stukken
  
  3151-2."RK Leergangen" (18).  1918-1937
  
  3151-3."Universiteit-Hogeschool" (19a).  1912-1921
  
  3151-4."Politiek" (19b).  1922-1923
  
  3151-5."Politiek" (19c).  1924-1952
  
  3151-6."Radboudstichting" (20).  1931, z.j.
  
  3152-1."Middelbaar onderwijs, HBS, Handelsschool" (20).  1901-1934
  
 3152.Krantenartikelen betreffende onderwijs. Geordend op onderwerp.  1901-1949

Bevat 7 stukken
  
  3152-2."Subsidie" (21).  1906-1939
  
  3152-3."Leerplankwesties" (22).  1906-1928
  
  3152-4."Onderwijspersoneelszaken" (23).  1902-1949
  
  3152-5."(M)ULO" (24).  1919-1924
  
  3152-6."MMS" (25).  1927-1928
  
  3152-7."Onderwijs algemeen" (26).  1918-1949
  
  3153-1."Ideologie, schoolstrijd" (27).  1906-1940
  
 3153.Krantenartikelen over het onderwijs. Geordend op onderwerp.  1906-1940

Bevat 4 stukken
  
  3153-2."Limburg/Brabant" (28).  1910-1919
  
  3153-3."Politiek" (29).  1910-1917
  
  3153-4."Geloofszaken" (30).  1910-1918
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Archief P.J.M. van Gils

  
  3154-1."Kunst/Letteren" (31).  1904-1909
  
 3154.Krantenartikelen betreffende onderwijs. Geordend op onderwerp.  1904-1929

Bevat 7 stukken
  
  3154-2."Geschiedenis" (32).  1909-1923
  
  3154-3."Diversen" (33).  1916-1919
  
  3154-4."Politiek" (34).  1918-1919
  
  3154-5."Kunst" (35).  1911-1919
  
  3154-6."Geschiedenis" (36).  1924-1929
  
  3154-7."Geloofszaken" (37).  1919
  
  3155-1."Limburg/Brabant" (38).  1922-1929
  
 3155.Krantenartikelen over onderwerpen uit de persoonlijke belangstelling van Van Gils.

Geordend op onderwerp.  1920-1939
Bevat 6 stukken

  
  3155-2."Geschiedenis" (39).  1930-1939
  
  3155-3."Politiek" (40).  1920-1929
  
  3155-4."Limburg/Brabant" (41).  1930-1939
  
  3155-5."Geloofszaken" (42).  1920-1929
  
  3155-6."Kunst" (43).  1920-1929
  
  3156-1."Geloofszaken" (44).  1931-1939
  
 3156.Krantenartikelen over onderwerpen uit de persoonlijke belangstelling van Van Gils.

Geordend op onderwerp.  1909-1955
Bevat 7 stukken

  
  3156-2."Geschiedenis" (45).  1940-1955
  
  3156-3."Politiek" (46).  1930-1939
  
  3156-4."Kunst/Letteren/Wetenschap" (47).  1909-1931
  
  3156-5."Limburg" (48).  1940-1946
  
  3156-6."Politiek" (49).  1940-1951
  
  3156-7."Katholicisme" (50).  1940-1955
  
  3157-1."Kunst/Letteren/Wetenschap" (51).  1925-1940
  
 3157.Krantenartikelen over onderwerpen uit de persoonlijke belangstelling van Van Gils.

Geordend op onderwerp.  1901-1955
Bevat 5 stukken

  
  3157-2."Diversen" (52a).  1925-1940
  
  3157-3."Diversen" (52b).  1940-1955
  
  3157-4."Personen/Herdenkingen" (53a).  1901-1927
  
  3157-5."Personen/Herdenkingen" (53b).  1928-1930
  
  3158-1."Artikelen van Van Gils" (54).  1902-1929
  
 3158.Krantenartikelen betreffende Van Gils.  1902-1953

Bevat 3 stukken
  
  3158-2."Artikelen over Van Gils" (55).  1911-1953
  
  3158-3."Personen/Herdenkingen" (56).  1932-1952
  
  3159-1.Lesuren van Pater Aurelius Pompen (4+42).  1919
  
 3159.Stukken betreffende de Rooms-Katholieke Leergangen.  1919

Bevat 2 stukken
  
  3159-2.Kwestie Sicking (21+43).  1919
  
 3160.Stukken betreffende Onderwijsraad (brochures, etc.)  
  
 3161.Stukken betreffende Onderwijsraad (correspondentie)  
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Archief P.J.M. van Gils

Bevat 46 stukken
 3162.Foto's    
  3163-1.Notulen van vergaderingen van het Comité tot Herbouw, eerste gedeelte (1).

  1926-1936
  
 3163.Stukken betreffende de herbouw van de abdij van Egmond.  1926-1936

Bevat 6 stukken
  
  3163-2.Notulen van vergaderingen van het Comité tot Herbouw, tweede gedeelte (2).

  1926-1936
  
  3163-3.Vergaderstukken van de Tweede Kamer der Staten Generaal (3).  1926-1936
  
  3163-4.Documentatie (4).  1926-1936
  
  3163-5.Krantenartikelen, eerste gedeelte (5).  1926-1936
  
  3163-6.Krantenartikelen, tweede gedeelte (6).  1926-1936
  
  3164-1.Getuigschrift inzake de Wet op het Hoger Onderwijs (1).  1888
  
 3164.Stukken betreffende persoonlijke aangelegenheden.  1888, 1893, 1899, 1902, 1905,

1917-1918, 1920, 1923, 1927, 1932-1933
Bevat 13 stukken

  
  3164-2.Priesterwijding (2).  1893
  
  3164-3.Doctoraal Klassieke Letteren, Universiteit van Amsterdam (3).  1899
  
  3164-4.Dankbrieven van oud-leerlingen (4).  1905
  
  3164-5.Promotie 22 september 1902 (5).  1902
  
  3164-6.Benoeming tot inspecteur (6).  1917
  
  3164-7.25 jaar priester (7).  1918
  
  3164-8.Ridder/officier Oranje-Nassau (8).  1920
  
  3164-9.Lid Onderwijsraad (9).  1923
  
  3164-10.Voorzitter Onderwijsraad (10).  1932
  
  3164-11.25 jaar doctor (11).  1927
  
  3164-12.Receptieboek bij 40-jarig priesterfeest (12).  1933
  
  3164-13.Gelukstelegrammen bij het 40-jarig priesterfeest (13).  1933
  
  3165-1.Bernard Luttekenfundatie, Elburg (1).  1929
  
 3165.Krantenartikelen betreffende herdenkingen, jubilea en historie.  1929, 1935-1941

Bevat 4 stukken
  
  3165-2.Joost van den Vondel herdenking (2).  1937
  
  3165-3.Diversen, eerste gedeelte.  1935-1941
  
  3165-4.Diversen, tweede gedeelte.  1935-1941
  
  3166-1.RK Vrouwenbond, Roermond (1).  1920, 1931-1934
  
 3166.Knipsels betreffende verenigingen (Limburg, Roermond).  1919-1920, 1922-1957, z.j.

Bevat 11 stukken
  
  3166-2.Streekplannen Midden-Limburg (2).  1920, 1928, 1936
  
  3166-3.Limburgs Landschap (3).  1931, 1952, z.j.
  
  3166-4.Provinciale Schoonheids Commissie voor Limburg (4).  1930-1936
  
  3166-5.Bisdom Roermond (5).  1941
  
  3166-6.Verenigingen Roermond (6).  1929-1947
  
  3166-7.Limburgse Culturele Raad (7).  z.j.
  
  3166-8.Rondleidingen Roermond (8).  1924-1949
  
  3166-9.Correspondentie over Burgerwacht (9).  1919-1920
  
  3166-10.Havensius, Barlaeus (10).  1922-1957
  
  3166-11.Foto's (11).  z.j.
  
  3167-1.Monumentenzorg (1).  
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Archief P.J.M. van Gils

 3167.Stukken betreffende verenigingen (wetenschappelijke, katholieke, neutrale,
landelijke, provinciale, plaatselijke) en congressen.  
Bevat 26 stukken

  
  3167-2.Katholieken en katholieke instellingen (2).  
  
  3167-3.Katholieke congressen (3).  
  
  3167-4.Sobrietas congressen (4).  
  
  3167-5.Oudheidkundige en philologische congressen (5).  
  
  3167-6.Kunstweek.  
  
  3167-7.Belgische historische verenigingen (7).  
  
  3167-8.Duitse historische verenigingen (8).  
  
  3167-9.RK Artsenvereniging (9).  
  
  3167-10.Geschiedenis geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen (10).  
  
  3167-11.Katholieke Film Centrale (11).  
  
  3167-12.Katholieke Radio Omroep (12).  
  
  3167-13.Adelbert Vereniging (13).  
  
  3167-14.Katholieke wetenschappelijke verenigingen (14).  
  
  3167-15.Koninklijke Academie van Wetenschappen (15).  
  
  3167-16.Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde (16).  
  
  3167-17.Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen (17).  
  
  3167-18.Historische Commissie (voor Letterkunde) (18).  
  
  3167-19.Philologische congressen (19).  
  
  3167-20.Zeeuws Genootschap voor Wetenschappen (20).  
  
  3167-21.Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (21).  
  
  3167-22.Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (22).  
  
  3167-23.Frisia Catholica (23).  
  
  3167-24.Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) (24).  
  
  3167-25.Genealogie, heraldiek, Heemkunde (25).  
  
  3167-26.Diversen (26).  
  
  3168-1.Relaties Hollain: Lucien Fourez (1).  
  
 3168.Stukken betreffende personen en verenigingen.  

Bevat 7 stukken
  
  3168-2.Zutphense falsa (2).  
  
  3168-3.Verenigingen/Herdenkingen op naam (3).  
  
  3168-4.Manuscripten van Joh. Heinrich Driessen (4).  
  
  3168-5.Correspondentie over wetenschappelijk onderwijs (5).  
  
  3168-6.Diverse correspondentie (6).  
  
  3168-7.Diverse stukken (7).  
  
 3169.De pers: artikelen, polemieken, publikaties, promoties  
  
  3170-1.Lager onderwijs (1).  
  
 3170.Stukken betreffende het Diocesaan Comité Katholieke Universiteit (DCKU).  

Bevat 19 stukken
  
  3170-2.Circulaires (2).  
  
  3170-3.Verslagen werkzaamheden (3).  
  
  3170-4.Financiële overzichten (4).  
  
  3170-5.Vergaderingen (5).  
  
  3170-6.Ingekomen stukken van drukkerij "De Tijd" (6).  
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Archief P.J.M. van Gils

  3170-7.Lijsten van bijdragen (7).  
  
  3170-8.Correspondentie met parochiële comités (8).  
  
  3170-9.Zuid-Holland (9).  
  
  3170-10.Utrecht, Gelderland, Holland (10).  
  
  3170-11.Bisdom Breda (11).  
  
  3170-12.'s-Hertogenbosch (12).  
  
  3170-13.Overijssel (13).  
  
  3170-14.Bisdom Haarlem, afdeling Noord-Holland (14).  
  
  3170-15.Zuid-Holland (15).  
  
  3170-16.Groningen, Friesland, Drenthe (16).  
  
  3170-17.Krantenartikelen (17).  
  
  3170-18.Geheim Kamerheer van de Paus (18).  
  
  3170-19.Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (19).  
  
  3171-1.Gelukstelegrammen (1).  1933-1950
  
 3171.Stukken betreffende het 40-jarig priesterjubileum. Geordend op onderwerp.

  1933-1950
Bevat 12 stukken

  
  3171-2.Brieven (2).  1933-1950
  
  3171-3.Receptieboek (3).  1933-1950
  
  3171-4.Comité van huldiging (4).  1933-1950
  
  3171-5.Foto's en pers (5).  1933-1950
  
  3171-6.Diversen (6).  1933-1950
  
  3172-1.Wetenschappelijk, niet onderwijs (1).  
  
 3172.Diversen.  

Bevat 11 stukken
  
  3172-2.Havensius, Karthuizers (2).  
  
  3172-3.Reis Scandinavië 1923 (3).  
  
  3172-4.Diverse boekwerken (4).  
  
  3172-5.Unie van Utrecht (5).  
  
  3172-6.Buiten Roermond (6).  
  
  3172-7.Wetenschap en historie (7).  
  
  3172-8.Opgravingen en wetenschap (8).  
  
  3172-9.Koninklijke Academie van Wetenschappen (9).  
  
  3172-10."Pennevrucht" (10).  
  
  3172-11.Lutherjaar (11).  
  
 3173.Glasnegatieven  z.j
  
  3174-1.Herbenoeming Geheim Kamerheer door Paus Pius XII (1).  1939
  
 3174.Vervolg persoonlijk.  1919, 1922-1955

Bevat 16 stukken
  
  3174-2.Erekanunnik van het Kapittel van de Katholieke Kerk te Roermond (2).  1939
  
  3174-3.Ontslag als inspecteur (3).  1939
  
  3174-4.Commandeur Oranje-Nassau (4).  1939
  
  3174-5.25 jaar inwoner Sint Salvator Parochie, Roermond (5).  1942
  
  3174-6.50 jaar priester (6).  1943
  
  3174-7.25 jaar lid Universiteitscomité (7).  1946
  
  3174-8.Zilveren legpenning Provincie Limburg (8).  1950
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Archief P.J.M. van Gils

  3174-9.Ontslag als lid van de Onderwijsraad en voorzitter van de afdeling (9).  1950-1951
  
  3174-10.50 jaar doctor (10).  1952
  
  3174-11.60 jaar priester (11).  1953
  
  3174-12.Ontslag als curator van de Hogeschool Tilburg (12).  1953
  
  3174-13.Ontslag als voorzitter van de Commissie van Toezicht op het RK CBOO (13).  1955
  
  3174-14.Viering naamfeest (14).  1923-1954
  
  3174-15.Nieuwjaarswensen (15).  1919, 1922, 1953
  
  3174-16.Verjaardagen (16).  1929-1952
  
  3175-1.Lager onderwijs, algemeen (1).  
  
 3175.Stukken betreffende Rolduc.  1902, 1906-1953, z.j.

Bevat 8 stukken
  
  3175-2.Lager onderwijs, leerkrachten (2).  
  
  3175-3.Bouw- en beeldhouwkunst (3).  
  
  3175-4.Instituut 19de eeuw (4).  1906-1953
  
  3175-5.Instituut 20ste eeuw (5).  1915-1922
  
  3175-6.Preken te Rolduc gehouden (6).  1902, z.j.
  
  3175-7.Annales Rodenses I (7).  1941
  
  3175-8.Annales Rodenses II (8).  1922-1942
  
  3176-1.Familie (1).  
  
 3176.Correspondentie met familie en relaties; stukken betreffende reizen.  1903-1952

Bevat 7 stukken
  
  3176-2.Correspondentie naar aanleiding van ziekte (2).  1934, 1941
  
  3176-3.Reizen (3).  1903-1934
  
  3176-4.Rijksschooltoezicht (4).  1911-1938
  
  3176-5.Wetenschappen en archieven (5).  1913-1935
  
  3176-6.Afscheid als inspecteur (6).  1939
  
  3176-7.Lager onderwijs (7).  1920-1952
  
  3177-1.Miscellanea, 80ste verjaardag (1).  
  
 3177.Stukken betreffende persoonlijke aangelegenheden.  

Bevat 11 stukken
  
  3177-2.Brieven en telegrammen bij 80ste verjaardag (2).  
  
  3177-3.Krantenartikelen Limburg, algemeen (3).  
  
  3177-4.Krantenartikelen Roermond (4).  
  
  3177-5.70ste verjaardag (5).  
  
  3177-6.Portretten en voorwerpen (6).  
  
  3177-7.Comité 100ste sterfdag van Antonius van Gils (7).  
  
  3177-8.Documentatie Antonius van Gils (8).  
  
  3177-9.Genealogie Familie Van Gils (9).  
  
  3177-10.Particuliere financiën (10).  
  
  3177-11.Diversen (11).  
  
 3178.Collegedictaten filosofie (c.a.)  
  
 3179.Collegedictaten over klassieke geschiedenis en archeologie  
  
  3180-1.Eerste gedeelte (1).  
  
 3180.Collegedictaten Griekse en Latijnse taal- en letterkunde.  

Bevat 2 stukken
  
  3180-2.Tweede gedeelte (2).  
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Archief P.J.M. van Gils

 3181.Brieven van Van Gils aan Dr. V.A.M. Beerman  1941
  
 3182.Brieven van diverse afzenders aan Van Gils  
  
 3183.Artikelen van en over Van Gils en correspondentie betreffende deze artikelen  
  
 3184.Stukken betreffende Rolduc's Jaarboek  
  
 3185.Stukken betreffende oorkonden en geschiedenis van Rolduc  
  
 3186.Middeleeuwse boekenlijst der abdij Rodense (verwantschap met Rolduc)  
  
 3187.Stukken betreffende de verwantschap tussen Rolduc en Rodense  
  
 3188.Annales Rodenses (kerkgeschiedenis Rolduc)  
  
 3189.Stukken betreffende de Provinciale Schoonheidscommissie voor Limburg (Van Gils

lid)  1927-1938
  
 3190.Familieportretten  

Bevat 44 stukken
  
 3191.Stukken betreffende De Tijd. Bevat vergaderstukken, ingekomen brieven en stencils

(Van Gils aandeelhouder en commissaris)  1930-1931
  
 3192.Stukken betreffende de "RK Schoolvereniging Onze Mijnstreek"  1913-1916
  
 3193.Stukken betreffende bemiddeling voor een baan. Met bijlagen  1907-1955
  
 3194.Diverse krantenartikelen  
  
 3195.Verslag van de vergadering van de Tweede Kamer betreffende de rijksuitgaven

  1932
  
 3196.Stukken betreffende huwelijk en overlijden van diverse personen  1892-1912
  
 3197.Stukken betreffende bezetting en verzet 1940-1945  1941, z.j
  
 3198.Stukken betreffende Vondel-leerstoel  1940
  
 3199.Stukken betreffende het boek "Een lente in Italië en Hellas", geschreven en

uitgegeven door Van Gils in 1907  1905-1907, z.j
  
 3200.Brieven over J.W.H. Goossens  1930-1936
  
 3201.Opgave van verenigingen en stichtingen  1940-1943
  
 3202.Stukken betreffende het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

  1941-1954
  
 3203.Stukken betreffende de Commissie voor de Uitgave van Geschriften van de

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden  1916-1937
  
 3204.Notulen van vergaderingen van het Hoofdcomité Vrienden van De Tijd  1934
  
 3205.Stukken betreffende de Katholieke Werkgemeenschap voor Kunstenaars en

Intellectuelen "De Brug"  1938-1939
  
 3206.Stukken betreffende Nederlandse letteren  1947-1948, z.j
  
 3207.Stukken betreffende het Nederlandsch Klassiek Verbond  1937-1938
  
 3208.Stukken betreffende een artikel in #De Tijd# naar aanleiding van een mededeling

van het CBS omtrent opleiding van RK priesters  1936
  
 3209.Afschriften en stencils van artikelen in #De Tijd# betreffende een polemiek tussen

Van Gils en Bolkestein over het RK onderwijs  1916, 1921
  
 3210.Stukken betreffende het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

  1918-1940
  
 3211.Correspondentie betreffende de genealogie van W. Lindanus (1525-1588), bisschop

van Roermond en Gent  1927-1941
  
 3212.Stukken betreffende de rubriek "Graag op Baantjes" in #De Tijd# van (onbekend)

  1910, 1911, 1940, 1941
  
 3213.Stukken betreffende achterstelling katholieken op openbare posten  1912-1938
  
 3214.Aantekeningen betreffende geschiedkundige onderwerpen  z,j
  
 3215.Vragen en inlichtingen over archieven  1922, 1933, 1937, 1939
  
 3216.Stukken betreffende opgravingen van het voormalige kasteel van Valkenburg  1939
  
 3217.Stukken betreffende Franciscus Sonnius  
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Archief P.J.M. van Gils

  
 3218.Stukken betreffende Maastricht  
  
 3219.Stukken betreffende het gemeentemuseum te Roermond  1935-1945
  
  3220-1."Clank"-rondleidingen, 1940-1950.  
  
 3220.Stukken betreffende Limburg.  

Bevat 4 stukken
  
  3220-2.Limburgs geneaologie.  
  
  3220-3.Geschiedenis van Limburg.  
  
  3220-4.Documentatie.  
  
 3221.Brieven betreffende incunabelen en postincunabelen  
  
 3222.Stichting "Het Limburgs Landschap"  1937
  
 3223.Stukken betreffende Heemschut Heemkunde  1934-1942
  
 3224.Stukken betreffende sloping van de Munsterabdij te Roermond  1924-1936
  
 3225.Stukken betreffende Roermond  
  
 3226.Artikelen en boekenlijsten over geschiedkundige onderwerpen  1917-1951
  
 3227.Overzichten van betalingen uit het kasboek van Van Gils  
  
 3228.Brieven houdende vraag om geldelijke of materiële steun en dank voor ontvangen

giften  1918-1953
  
  3229-1.Uitnodigingen en menu's (1).  1924-1954
  
 3229.Stukken betreffende huldigingen en herdenkingen.  1924-1954

Bevat 9 stukken
  
  3229-2.Geert Groote herdenking (2).  1940
  
  3229-3.Comité tot inzameling van gelden voor de restauratie van de abdij van Egmond (3).

  1937
  
  3229-4.Herdenking Ruijs de Beerenbroeck (4).  1936
  
  3229-5.Derde eeuwfeest universiteit van Utrecht (5).  1936
  
  3229-6.Achtste eeuwfeest van de abdij van Berne (6).  1934
  
  3229-7.Comité Willibrord herdenkingen (7).  1937-1940
  
  3229-8.Nationale herdenkingen (8).  1930-1953
  
  3229-9.Diversen (9).  1934-1953
  
 3230.Begeleidend schrijven bij de aanbieding van een boek  1910, 1924-1954
  
 3231.Brieven houdende vraag naar en dank voor bemiddeling in materiële zaken

  1926-1951
  
 3232.Brieven van oud-leerlingen van Rolduc, houdende dank voor bewezen diensten

  1910-1940
  
 3233.Dank voor bewijs van deelneming; vraag om gebed  
  
 3234.Correspondentie met relaties  
  
 3235.Brieven, houdende vragen om gastvrijheid  
  
 3236.Bewijzen van lidmaatschap van diverse verenigingen. Met bijlagen  
  
 3237.Correspondentie over de "Annales Rodenses". Met bijlagen  
  
 3238.Stukken betreffende het lager onderwijs te Roermond  
  
 3239.Zakelijke stukken betreffende het klooster Sint Salvator  
  
 3240.Stukken betreffende de Rooms-Katholieke Leergangen  
  
 3241.Stuk betreffende bemiddeling voor een baan  1949
  
 3242.Stukken betreffende de schoolvereniging Onze Mijnstreek  
  
 3243.Stukken betreffende de Federatie van RK Vrouwenbonden in Nederland  1934
  
 3244.Wetenschappelijke notities  
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Archief P.J.M. van Gils

 3245.Stukken betreffende het Diocesaan Comité Overijssel voor de RK Universiteit  
  
 3246.Stukken van de Nederlandsche Landbouwbank en de Nederlandsche Crediet Bank  
  
 3247.Overzichten van uitgaven betreffende diverse culturele onderwerpen  
  
 3248.Stukken betreffende de Vereniging voor Volkenbond en Vrede  
  
 3249.Stukken betreffende het Limburgse Groene Kruis en de School voor

Maatschappelijk Werk  
  
 3250.Verhandeling "Rodensia. Beschouwingen over de Annales Rodenses en de oudste

geschiedenis van de abdij Rolduc" door Dr. P.C. Boeren  1941
  
 3251.Foto van Van Gils  z.j
  
 3252.Correspondentie met diverse personen en instellingen, houdende gelukwensen en

dank voor goede wensen.  1922-1955
  
 3253.Stukken betreffende diverse geschiedkundige onderwerpen  
  
 3254.Stukken betreffende diverse wetenschappelijke onderwerpen  
  
 3255.Stukken betreffende diverse wetenschappelijke en culturele onderwerpen  
  
 3256.Briefkaart van (onleesbaar) over het te koop aanbieden van een boek  1927
  
 3257.Pennevruchten, spreekbeurten  1930-1949
  
 3258.Stukken betreffende bemiddeling bij studie, advisering, bemiddeling bij banen

  1912, 1918-1951, 1953
  
 3259.Stukken betreffende zuster Maria de St. Joseph O.Carm. (1598-1676); Jacobina von

Roon  1925-1926, 1938, z.j
  
 3260.Stukken betreffende Rolduc  
  
 3261.Stukken betreffende het bisdom Roermond tijdens de Tweede Wereldoorlog

  1928-1949
  
 3262.Pennevruchten en spreekbeurten, artikelen en lezingen van Van Gils  1906-1945
  
 3263.Persoonlijke stukken; o.a. foto's, diploma's, etc. van Van Gils  1925-1928, 1946,

1948-1950
  
 3264.Stukken betreffende het lidmaatschap van diverse verenigingen  1907, 1918-1919,

1922, 1930-1931, 1949, z.j
  
 3265."Dominicanus kwestie", stukken betreffende de eigendomskwestie der

Dominicanenkerk c.a. te Nijmegen  1935-1938
  
 3266.Ingekomen stukken van de NV Industriebank in Limburg, gevestigd te Maastricht

  1935-1955
  
 3267.Teksten van preken (Rolduc)  ca. 1893-1910
  
 3268.Foto's van een reis naar Griekenland  z.j
  
 3269.Stukken betreffende Karthuizers in Nederland  1925-1952, z.j
  
 3270.Stukken betreffende poppententoonstellingen  1934
  
 3271.Stukken betreffende Titus Brandsma OC  1931, 1940-1942, 1945-1946
  
 3272.Handschriften I en typescripten over Rolduc  1928, 1930-1931, 1936, 1938-1940, z.j
  
 3273.Brieven van W. Everts, directeur van het Seminarie Rolduc  1888-1889, 1895, 1897
  
 3274.Stukken betreffende benoeming en ontslag van Van Gils in diverse commissies,

etc.  1922,-1923, 1927-1928, 1930
  
 3275.Correspondentie met particulieren en instellingen over handschriften. Met bijlagen

  1909-1953. Met hiaten
  
 3276.[Register van inkomsten en uitgaven]  [1914-1923]
  
 3277.Dictaat "Tract. de Poenitentia", uit de tijd van het verblijf op het Seminarie"  z.j
  
 3278.Fotoboek aangeboden aan Van Gils ter herinnering aan de tocht der Historische

Commissie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde naar verschillende
plaatsen in Limburg op 28 en 29 mei  1937

  
 3279.Beschrijving van een handschrift "lessen van Brugman e.a." bevattende lessen

voor de collaties in een vrouwenklooster, wellicht voor een fraterhuis uit ca. 1500
door zr. G. Feugen  1940
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Archief P.J.M. van Gils

 3280.Overdruk van twee artikelen uit #De Tijd# over bijzondere leerstoelen bij de
faculteiten der rijksuniversiteiten vanwege de St. Radboudstichting van 28 en 29
december  1909

  
 3281.Stukken betreffende de Medische Missiezusters  1937-1939
  
 3282.Stukken betreffende de RK Onderwijsraad  1931-1933, 1935
  
 3283.Stukken betreffende de Sint Radboudstichting en de RK Universiteit te Nijmegen

  1928, 1931-1932, 1934-1936, 1939-1940, z.j
  
 3284.Aantekeningen over de belangrijkste handschriften en oude drukken, aanwezig in

de bibliotheek van het klooster te Sint Agatha bij Cuijk van de Kruisheren  z.j
  
 3285."Copieën uit oude kerkarchieven?"  z.j
  
 3286."Kopieën stukken 16e-18e eeuw", aantekeningen over diverse oude archiefstukken

  z.j
  
 3287.Plan tot stichting van de Nederlandsche Vereniging "Wetenschappelijk Centrum

voor Lichamelijke Opvoeding"  [1924]
  
  3288-1.Foto's van handschriften (1).  
  
 3288.Stukken betreffende handschriften, incunabelen en oude drukken.  

Bevat 13 stukken
  
  3288-2.Handschriften, overgetypt (2).  
  
  3288-3.Foto's van incunabelen en oude drukken (3).  
  
  3288-4.Post-incunabelen (4).  
  
  3288-5.Karthuizerklooster Roermond (5).  
  
  3288-6.Onbekend (6).  
  
  3288-7.Oude drukken 18de - 19de eeuw (7).  
  
  3288-8.Muziekstukken (8).  
  
  3288-9.Fragmenten van handschriften over geschiedenis (9).  
  
  3288-10.Fragmenten van handschriften over diverse onderwerpen (10).  
  
  3288-11.Fragmenten van handschriften over diverse onderwerpen (11).  
  
  3288-12.Fransche Middeleeuwse Beschaving (12).  
  
  3288-13.Notities en toneelwerken (13).  
  
 3289.Stukken betreffende diverse geschiedkundige onderwerpen  
  
 3290.Stukken betrefende het leven en de activiteiten van Van Gils  
  
 3291.Krantenartikelen over belangrijke personen en de oprichting van de Katholieke

Universiteit  1921-1946, z.j. Met hiaten
  
 3292.Foto's van oude voorstellingen en geschriften  z.j
  
 3293.Stukken betreffende brieven van Thorbecke  1821, 1840, 1974, z.j
  
 3294.Publikatie #De kapel in 't Zand 1418. buurtkapel? Roermond# (niet in den handel)  z.j
  
 3295.Balans en verslagen der Sint Josephvereeniging te Roermond van 1 september

1940 - 1 september 1941  1941
  
 3296.Jaarverslag van de Dienst van het Archief en Museum der gemeente Heerlen over

mei 1943 t/m 1947  [1948]
  
 3297.Diversen  
  
 3298.Afbeeldingen van schilderijen op glas  z.j
  
 3299.Concept van de indeling van de archiefstukken in inventarisrubrieken  z.j
  
 3300.Correspondentie; doorslagen  1939-1942
  
 3301-3303.Stukken betreffende wetenschap en historie  1936-1940

Bevat 3 stukken
  
  3301.1936  
  
  3302.1937  
  
  3303.1938-1940  
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Archief P.J.M. van Gils

 3304.Plakboek met ingeplakte krantenartikelen over onderwijszaken  1911-1912, z.j
  
 3305.Publikatie #Diocesis Ruraemundensis. Synopsis Historica#  z.j
  
 3306.Foto's van handschriften  z.j
  
 3307.Foto van de sloop van de buitenmuur aan de noordzijde van de Munsterabdij te

Roermond  z.j
  
 3308.Oorkonde in het [Grieks]  1928
  
 3309.Foto van onbekend schilderij  z.j
  
 3310.Diversen  [1837]
  
 3311."Oude familiepapieren" en oude archiefstukken afkomstig uit Roermond  17e en 18e

eeuw
  
 3312.Oude onbekende archiefstukken  17e eeuw, z.j
  
 3313.Overzicht vn archiefstukken van de RK Leergangen  z.j
  
 3314.Verhandeling "Een reeks van portretten" van [Van Gils]  z.j
  
 3315.Concept van een "Plan van Oprichting" van de Nederlandse Maatschappij tot

Exploitatie van Witte Films. Met bijlagen  1917
  
 3316.Artikel "Les enfants instables" van A.M.J. Chorus in #Journal de Psyciatrie

Infantile#, volume VIII, fascicule 5 et 6  1942
  
 3317.Artikel "Lichamelijke opvoeding" van J. Cillekens en A. Michiels in #School en

Studie#, reeks 1941, nr.1  1941
  
 3318.Bericht van Mr. L.H.W. Regout, oud-minister van Waterstaat, houdende instemming

met de circulaire inzake de RK Schoolvereeniging Onze Mijnstreek  1913
  
 3319.Brief van T. Verhoeven van het RK CBOO aan leden van de RK Schoolraad over het

onslag van religieuzen als hoofden van scholen  1941
  
 3320.Brief van (onleesbaar), voorzitter van de Nederlandse RK Schoolraad, over

verhoging van het bedrag per leerling  1930
  
 3321.Regeling van het godsdienstonderwijs op de MULO-school. Met bijlage  [1930]
  
 3322.Verslag van de zitting van (onbekend) over de rijksbegroting  1935
  
 3323.Stukken betreffende de identiteit van Van Gils  1923, 1938, 1940-1941
  
 3324.Brief van G.T.M. van den Bosch over de Heiloër medaille. Met bijlagen  z.j
  
 3325.Aantekening over de Codex Herbipolitanus  z.j
  
 3326.Verhandeling "Proverbia Teutonica Latinitate Donata" als dankbetuiging bij 80ste

verjaardag  1949
  
 3327.Overzicht van uitgeleende boeken  1939-1943
  
 3328.Lijst van geschriften  1940
  
 3329.Rapport inzake de Vereeniging der Hoogere Standen. Met bijlage  1920
  
 3330.Brieven van C. Pijls en J. Verzijl, houdende gegevens over de familie Uwens  1937
  
 3331.Brieven van Van Gils over de RK Vereeniging Onze Mijnstreek  z.j
  
 3332.Brieven van L.L. Mertens over bezichtiging van het groot seminarie en de

kathedraal  1929
  
 3333.Briefkaart van H. Mosmans van de Nebo te Nijmegen over kerknamen en de

Laurentius cursus  z.j
  
 3334.Artikel "St. Adelbertusvereeniging, Bisschoppelijke erkenning" in #De Maasbode#

van 22 maart, avondblad  1937
  
 3335.Oproep van de Abschnittskommandant aan de mannelijke inwoners van Roermond

en Maasniel, zich te melden bij de Ortskommandantur  1944
  
 3336.Brief van (onleesbaar), rijksarchivaris in Noord-Brabant, over het cartularium der

heerlijkheid Mierlo  1931
  
 3337.Brieven aan besturen van nijverheids- en huishoudscholen over opheffing van

scholen. Afschriften  1924
  
 3338.Mededelingen van het bisdom Roermond aan de geestelijkheid over ziekenhuizen,

noodhulp, de "landsatand" en andere onderwerpen  1943
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Archief P.J.M. van Gils

 3339.Bisschoppelijke brief over opgelegde beperkingen tijdens de bezetting  [1941]
  
 3340.Mededeling van het bisdom Roermond betreffende de uitbreiding der

couponbelasting  1940
  
 3341.Brieven van de bisschop van Roermond aan de geestelijkheid en oversten binnen

het bisdom  1940
  
 3342.Brief van Zuster Roeken, houdende verzoek om zitting te nemen in een erecomité

  1938
  
 3343.Oproep van het partijbestuur van de Communistische Partij Nederland (CPN), te

stemmen op de communisten voor de gemeenteraden  z,j
  
 3344.Verslag van een excursie door de Meijerij op 22 augustus, bij gelegenheid van de

Tiende Pedagogische Week  1938
  
 3345-1.Toelatingsexamens voor de kweekscholen te Roermond en Venlo  1922
  
 3345-2.Weekblad van de Katholieke Leraren Vereniging Sint Bonaventura op 30 juni  1939
  
 3347-1.Mededelingen van het Nederlands episcopaat aan de RK schoolbesturen

  [1940-1945]
  
 3347-2.Artikel "Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Francisco Feron" in "Het Groot

Seminarie in oorlogstijd". Overdruk  z.j
  
 3348.Mededelingen van de bisschop van Roermond over diverse onderwerpen  1900
  
 3349.Aantekeningen ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek betreffende

onderwijs en bibliotheken  z.j
  
 3350.Financiëel overzicht 1947-1948 van het Diocesaan Comité Zuid-Holland A voor de

RK Universiteit  1948
  
 3351-3352.Conclusies van de vergadering van het dagelijks bestuur op 1 juli  1948

Bevat 2 stukken
  
  3351.RK Leergangen  
  
  3352.Katholieke Economische Hogeschool  
  
 3353.Reglement betreffende de inwendige inrichting der Katholieke Economische

Hogeschool. Met bijlagen  1938
  
 3355.Circulaire van Van Gils namens het voorlopig bestuur de RK Schoolvereniging

Onze Mijnstreek over het oprichten van die vereniging  z.j
  
 3356.Brief van Burgemeester en Wethouders van Roermond aan de raad der gemeente

over het bijzonder bewaarschoolonderwijs. Met bijlagen  1919
  
 3357.Brief van [Van Gils] aan Paolo Giobbe, apostolisch internuntius, over plaatsing van

kinderen op scholen in andere dan eigen parochies  [1953]
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