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Ten Geleide

T.J.A.J. Goossens (1882-1970)
Thomas Johannes Adrianus Josephus Goossens werd geboren op 8 februari 1882 te 's-Hertogenbosch. Hij werd in 1907
tot priester gewijd. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1917 op Franciscus
Sonnius in de pamfletten. Hij was diocesaan inspecteur voor de Vereniging "Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant"
te Tilburg. Vanaf 1921 was hij rector van de RK Leergangen te Tilburg, als opvolger van dr. H.W.E. Moller. Goossens had
een groot aandeel in de oprichting van de RK Handelshogeschool te Tilburg, later Katholieke Economische Hogeschool,
Kath. Universiteit Brabant, Tilburg University, in 1927. Tot 1947 gaf hij hier als hoogleraar les in de economische
geschiedenis van de middeleeuwen. Hij was oprichter van het Historisch tijdschrift en de Bossche bijdragen. Hij overleed
in 1970 te 's-Hertogenbosch.
Bron: KDC-Knipselcollectie.
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1.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de vereniging "Ons
Middelbaar Onderwijs" (OMO) in Noord-Brabant. 1921-1924
2.Stukken betreffende hoger middelbaar onderwijs (MMS) aan meisjes. 1937-1941,
1953
3.Stukken betreffende financiële bijdragen van kerkbesturen voor bij OMO
aangesloten scholen. 1935-1941
4.Stukken betreffende de benoeming van Dhr. Etman als leraar Engels te Den Bosch.
1937-1939
5.Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te
Den Haag. 1935-1938
6.Stukken betreffende de toelating van hospitanten aan de Rijks HBS'en. 1935-1937
7.Stukken betreffende het onderwijs in de staatswetenschappen van Vereniging tot
Behartiging van het Onderwijs in Staatswetenschappen. 1935
8.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van OMO. 1937-1941
9.Correspondentie tussen OMO en aangesloten scholen. 1932-1943
10.Vergaderstukken van het centraal bestuur van OMO. 1935-1943
11.Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van OMO. 1935-1943
12.Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van OMO. 1935-1943
13.Stukken betreffende vacatures en opvulling daarvan bij de aangesloten scholen van
OMO. 1935-1941
14.Ontwerp en definitieve versie van de verordening voor leraren aan de RK scholen
van OMO. Met als bijlage een overdruk uit het staatsblad betreffende toekenning
van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtenaren. 1932
15.Verordening voor de schoolgeldheffing aan dagscholen van OMO. 1943
16.Stukken betreffende de bestaansmogelijkheden van leerlingclubs binnen scholen
van OMO. 1940
17.Ingekomen brieven van het departement van Binnenlandse Zaken te Den Haag.
1941
18.Ingekomen brief van het departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming te Den Haag. 1943
19.Stukken betreffende de wijziging van de statuten van OMO. z.j.
20.Jaarverslagen van de vereniging OMO te Tilburg. 1939-1940, 1942
21.Jaarverslagen RK middelbare handelsavondschool te Waalwijk. 1940, 1942
22.Jaarverslagen RK HBS te Waalwijk. 1940, 1942-1943
23.Begrotingen OMO. 1939-1944
24.Begrotingen van aangesloten stichtingen bij OMO. 1938-1944
25.Begrotingen van stichting OMO te Tilburg. 1937-1944
26.Stukken betreffende de verwijdering van leerlingen op aangesloten scholen. 1944
27.Stukken betreffende de wijziging van het moderatoren-reglement. 1944
28.Ingekomen brieven van dhr. H. Stein, rector van het Sint Jans Lyceum/Sint Maria
Lyceum te Den Bosch. Met bijlage: schoolreglement voor de middelbare
handelsdagschool en hogere handelsdagschool te Den Bosch. 1920
29.Ingekomen brief van M. de Kort, rectrix van lyceum "Mater Dei" te Nijmegen. Met
bijlage: leerlingenlijst van de afdeling middelbare school voor meisjes van het
lyceum "Mater Dei" te Nijmegen. 1953
30.Vergaderstukken van het centraal bestuur OMO. 1921
31.Vergaderstukken van het dagelijks bestuur OMO. 1921
32.Roosters voor het mondeling en schriftelijk examen van de RK hogere
handelsschool te Waalwijk. 1926
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33.Korte levensbeschrijving van mgr. Goossens in mededelingenblad van de stichting
TAEK fonds. z.j.
34.Album houdende handtekeningen aangeboden ter gelegenheid van het zilveren
ambtsjubileum van Goossens op 2 februari. 1946
35.Ingekomen brieven van de direkteur van de RK HBS met middelbare en hogere
handelsschool voor jongens te Eindhoven. 1920
36.Ingekomen briefkaart van H. Jaspers. 1921
37.Ingekomen brief van J. de Vries, direkteur van de RK middelbare handelsdagschool
te Waalwijk. 1920
38.Album houdende de handtekeningen van de docenten van de RK Leergangen als
blijk van hulde ter gelegenheid van het priesterjubileum van Goossens. 1932
39.Regeling van de examens in de godsdienstvakken aan de middelbare
meisjesscholen. 1938
40.Stukken betreffende de vergadering van de diocesane jeugdcommissie te Berkel
(Noord-Brabant). 1919
41.Album houdende visitekaartjes van oud-leerlingen en leerlingen ter gelegenheid
van zijn zilveren jubileum. 1946
42.Ingekomen brieven van T. Margry, administrator OMO. 1919
43.Ingekomen brief van het bestuur van de vereniging van besturen van middelbare
meisjesscholen Sancta Teresia. z.j.
44.Ingekomen brieven van het bestuur van de congregatie der zusters van het
gezelschap van Jezus, Maria, Josef (JMJ). 1947, 1954
45.Ingekomen briefkaart van H. Baptist te Arnhem. Met bijlage: proeve van leerplan
voor godsdienstonderwijs, 6-jarige cursus. z.j.
46.Ingekomen brief van het bestuur van OMO. 1948
47.Brochure #Instructie voor de hoofden der scholen in de parochie van de Heilige
Lambertus te Kralingen# van de vereniging tot bevordering van katholiek onderwijs
te Kralingen. 1914
48.Brochure over de RK Jeugdorganisatie te Den Bosch door bisschop W. v.d. Ven.
1919
49.Leerplan van het Sint Jans Lyceum voor jongens te Den Bosch. 1918
50.Gemeenteblad van Rotterdam betreffende het reglement voor HBS-en voor jongens
en meisjes en de Handelsschool te Rotterdam. 1918
51.Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheid eenheid in het programma en
eindexamen der handelsdagscholen te brengen van de vereniging van directeuren
en leraren aan 3-en 4-jarige handelsdagscholen. 1919
52.Reglement voor de RK HBS, middelbare en hogere handelsschool te Helmond van
de vereniging OMO. 1918
53.Reglement voor de RK middelbare handelsdagschool te Waalwijk. Met korrekties
van Goossens. 1913
54.Huishoudelijk reglement van de vereniging Ons Handelsonderwijs in NoordBrabant. Met korrecties van Goossens. z.j.
55.Statuten van de vereniging "Ons Handelsonderwijs" in Noord-Brabant. 1916
56.Wijziging in de statuten van de vereniging Ons Handelsonderwijs in Noord-Brabant.
1918
57.Verordening voor de leraren aan de RK Handelsscholen in Noord-Brabant. Met
bijlage: voorstel tot wijziging der verordening voor de leraren en wijzigingen in de
verordening voor de leraren met korrekties van Goossens. 1916
58.Stukken betreffende de verhouding der geslachten tijdens de rijping en co-educatie.
z.j.
59.Ingekomen brief van de sekretaris-penningmeester van OMO. 1948
60.Ingekomen brieven van de voorzitter van OMO. 1948
61.Uitgaande brief aan mgr. Diepen te Den Bosch. 1937
62.Ingekomen brief van H. Heezemans te Eindhoven. 1945
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63.Stukken betreffende de financiële bijdragen van kerkbesturen aan OMO. 1924
64.Programma van het onderwijs aan de RK middelbare handelsavondschool te
Eindhoven, aangesloten bij OMO. Met bijlage: wijziging en aanvulling programma.
1943-1944
65.Leerplan van het Sint Gertrudis Lyceum voor meisjes te Roosendaal, aangesloten
bij OMO. Met korrekties van Goossens. 1943-1944
66.Leerplan van het Sint Norbertus Lyceum voor jongens te Roosendaal, aangesloten
bij OMO. Met korrekties van Goossens. 1943-1944
67.Programma voor het kursusjaar van de RK HBS A en B te Bergen op Zoom,
aangesloten bij OMO. Met bijlage: boekenlijst voor de kursus. 1943-1944
68.Programma van de RK HBS-B en middelbare handelsdagschool van het Sint
Carolus Borromeus College te Helmond, aangesloten bij OMO. Met bijlage: kopie
van leerplannen programma. 1943-1944
69.Programma van de RK HBS A en B te Waalwijk, aangesloten bij OMO. Met
korrekties en bijlage: aanvulling op het programma. 1943-1944
70.Leerplan voor het schooljaar van het Sint Maria Lyceum voor meisjes te Den Bosch,
aangesloten bij het OMO. Met correcties en bijlage: boekenlijst 1943-1944.
1943-1944
71.Leerplan voor het schooljaar van het Sint Jans Lyceum voor jongens te Den Bosch,
aangesloten bij OMO. Met correcties en bijlage: boekenlijst. 1943-1944
72.Programma cursus van het Sint Joris College en Sint Catharina Lyceum te
Eindhoven, aangesloten bij OMO. 1943-1944
73.Rooster van de MMS "Regina Coeli" te Vught, aangesloten bij OMO. 1943-1944
74.Ingekomen brief van Th. v.d. Donk, direkteur RK HBS met middelbare en hogere
handelsschool te Eindhoven. 1919
75.Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van OMO. 1919-1920
76.Stukken betreffende de aanstelling als leraar van dhr. P. Bonk. 1919
77.Inspectie-verslagen MO en HO door Goossens. 1918-1922
78.Getuigschriften van mej. J. Eversmann. 1919
79.Getuigschriften van dhr. G. van Beek. 1919
80.Getuigschrift van dr. W. Thijssen te Rotterdam. 1919
81.Ingekomen brieven van dhr. Goulmy te Tilburg. Met bijlage: circulaire van het
bestuur van het RK Lyceum Sint Odulphus te Tilburg aan ouders van leerlingen met
correcties van Goossens. 1919
82.Stukken betreffende het godsdienstonderwijs op het RK Lyceum Sint Odulphus te
Tilburg. 1920
83.Stukken betreffende de stichting en opening van de RK middelbare
handelsdagschool te Oss. 1919
84.Ingekomen brieven van RK middelbare handelsdagschool te Waalwijk. 1919-1921
85.Stukken betreffende het godsdienstonderwijs op de RK HBS met middelbare en
hogere handelsschool te Eindhoven. 1918-1921
86.Ingekomen briefkaarten van J. Antonissen te Ginneken. 1919-1920
87.Ingekomen brieven van Th. de Jager, direkteur middelbare en hogere
handelsschool te Bergen op Zoom. 1920
88.Ingekomen brieven mgr. A. Diepen te Den Bosch. 1921
89.Ingekomen brieven van RK Lycea te Den Bosch. 1919-1921
90.Ingekomen brief van secretaris-penningmeester van OMO te Tilburg. 1923
91.Ingekomen brief van het hoofdbestuur van OMO. 1920
92.Ingekomen brief van de moderator van het Sint Carolus Borromeus-college te
Helmond. 1919
93.Ingekomen brief van mr. Ch. Witlox te Den Bosch. 1919
94.Ingekomen brief van P. Groenen, moderator van de unie der RK
studentenverenigingen in Nederland. 1919
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95.Ingekomen brief van I. van den Hout te Roosendaal. 1920
96.Ingekomen brief van R.K. parochiaal kerkbestuur van de Heilige Lambertus te
Helmond. 1920
97.Uitgaande brief aan mgr. Diepen te Den Bosch. 1920
98.Ingekomen brief van F. Francken. 1919
99.Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van OMO. 1919-1920, 1939
100.Vergaderstukken van het hoofdbestuur van OMO. 1919-1920
101.Programma voor het zilveren ambtsjubileum. [1946]
102.Redevoering uitgesproken door J. Francino OSC namens alle oud-leerlingen van de
RK Leergangen bij gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van Goossens.
Manuscript. 1946
103.Brief van de libraires-[luprimerès] Réunies te Parijs (Frankrijk) inzake een lijst van
boeken door hen gedrukt, alsmede een offerte. Manuscript. 1909
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