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Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Ten Geleide

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle (1930-1968)
De Stille Omgang te Amsterdam heeft als oorsprong het ‘Mirakel van Amsterdam' op 15 en 16 maart 1345. In een huis in
de Kalverstraat ontving een zieke de H. Hostie, maar moest braken. Het braaksel werd in het vuur gegooid, waarop de
Hostie geheel ongeschonden daarin verscheen. De Hostie gedroeg zich eigenzinnig en vestigde de aandacht op zich,
waaruit men concludeerde dat het wonder bekend gemaakt moest worden. Een jaar later gaf de bisschop van Utrecht,
Joannes van Arkel toestemming om het wonder te verkondigen. Op de plaats van het wonder werd later de Nieuwe
Zijdskapel gebouwd, die nu niet meer bestaat.
Pelgrimage was in de middeleeuwen een belangrijke economische factor. De bedevaartscultus leidde in Amsterdam tot
het ontstaan van de Sacramentsmarkt, die een keten van economische stimulansen op gang bracht en zo een
belangrijke rol had in de opkomst van Amsterdam.
De middeleeuwse volksdevotie werd tijdens de reformatie als ‘Roomse afgoderij' beschouwd, moest ondergronds gaan
(1578-1798) en kreeg zo een schuilkerkachtig karakter, de oorsprong van de ‘Stille Omgang'. In de 19e eeuw speelde de
nu weer toegestane devotie een rol in de katholieke emancipatie. Ook in de 20e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, was
er een bloeiperiode. Door wisselende tijdperken heen is deze devotie in steeds andere vormen blijven bestaan.

De plaatselijke afdelingen hadden als doelstelling het organiseren van een jaarlijkse bedevaart naar Amsterdam
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

  
 1.Brieven van L.A.P.M. van den Broeke te Amsterdam. Ooit hoofdredacteur van #De

Tijd# als dagblad en vice-voorzitter van het genootschap der Stille Omgang te
Amsterdam.  1941-1951

  
 2.Artikel aanbieding van een gedenkraam door de Stille Omgang aan Deken A. de Wit

te Zwolle, uit #Omhoog#.  z.j.
  
 3.Kasboek van het Gezelschap Stille omgang afdeling Zwolle.  1930-1939
  
 4.Brieven van W. Nolet, pastoor te Amsterdam.  1932
  
 5.Stukken betreffende De Stille Omgang te Amsterdam en Het Wonder van de H.

Stede, onder andere plattegronden.  1938, 1948, z.j.
  
 6.Lezing voor leden van de Stille Omgang, uitgesproken door (onbekend) te

Amsterdam.  z.j.
  
 7.Brieven van G.H.J. Kars, secretaris te Zwolle aan verschillende personen.  1948
  
 8.Brief van L. van de Drift, secretaris van de afdeling Coevorden, aan "Zeereerwaarde

Heer" te (onbekend), houdende het verzoek om zich aan te sluiten bij de afdeling
Zwolle.  1948

  
 9.Brieven aan de Nederlandse Spoorwegen en andere aan G.H.J. Kars te Zwolle.  1948
  
 10.Brief van de Nederlandse Eucharistische Bond te Brakkenstein-Nijmegen aan de

secretarissen van de afdelingen.  1948
  
 11.Brieven van L. van de Drift te Coevorden aan J.G.A. Ras, secretarispenningmeester

te Zwolle.  1949-1950
  
 12.Brieven van Stichting Sociaal-Caritatief Centrum te Zwolle, houdende een

dankbetuiging voor een gift.  1949-1951, 1957
  
 13.Brieven van verschillende personen aan J.G.A. Ras te Zwolle. Alfabetisch

geordend.  z.j.
  
 14.Brieven van de Nederlandse Spoorwegen aan J.G.A. Ras te Zwolle.  1949-1950,

1964-1967
  
 15.Brieven van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam aan J.G.A. Ras te

Zwolle.  1949-1950, 1956, 1958, 1964-1967
  
 16.Brief van A. Pont te Zwolle aan Mauream, kapelaan te Amsterdam, houdende een

negatief verslag van de Omgang.  1950
  
 17.Lijsten met deelnemers aan de Stille Omgang.  1949-1950
  
 18.Stukken betreffende de financiën.  1949-1950
  
 19.Verslag van de contactvergadering van diverse afdelingen te Zwolle.  1950
  
 20.Brieven van Hotels busondernemingen.  1963, 1967
  
 21.Brieven van de vereniging "De H. Stede" te Nijmegen.  1948
  
 22.Brieven van de afdeling Arnhem en omstreken.  1950
  
 23.Brief van de Centrale Reiskas van de Nederlandse Katholieke Arbeiders beweging

te Amsterdam.  1958
  
 24.Rapport over de ontwikkeling van de deelname aan de Stille omgang te Amsterdam

in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1968
  
 25.Notulen van leden-, bestuurs- en contactvergaderingen.  1928-1955
  
 26.Brieven.  z.j.
  
 27.Lijsten in verband met de kaartverkoop op 1 en 6 maart.  1959
  
 28-32.Stukken betreffende de Stille omgang.  1938, 1951, 1962-1965, 1967-1970

Bevat 5 stukken
  
  28.Hotelreserveringen.  1968
  
  29.Drukkerijen.  1938, 1962-1965
  
  30.Diversen.  1951, 1962-1964, 1967
  
  31.Correspondentie.  1950-1965
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Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

  32.Correspondentie en vergaderingen.  1967-1970
  
 33.Notulenboek.  1955-1962
  
 34.Artikel "De bedevaart in de stroom van de ontmythologisering; gedachten bij de

Stille Omgang" van Toon Rammelt in #De Tijd# van 11 maart.  1967
  
 35.Stukken betreffende de regelingen van de bedevaart Stille Omgang.  1935,

1938-1940, 1954, 1959, 1962, 1966, 1967
  
 36.Stukken betreffende een bedevaart Stille Omgang van de afdeling Zwolle.  z.j.
  
 37.Stukken betreffende de organisatie van de Stille Omgang.  1951
  
 38.Brief van J. Ras aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen over de kosten

van de trein voor de Stille Omgang.  1961
  
 39.Verslag van een onderzoek naar de beweegredenen en achtergronden van

deelnemers aan de bedevaart Stille Omgang.  1967
  
 40.Rede van H. Brans, pastoor, in de algemene jaarvergadering te Amsterdam op 19

januari.  1964
  
 41.Advertenties voor de functie van leraar lichamelijke opvoeding in #Thomas#,

maandblad voor lichamelijke opvoeding.  1969
  
 42.Stukken betreffende het persoonlijk archief van J. Ras, leraar lichamelijke

opvoeding en secretaris van de GSOZ.  1961-1962, 1974-1975, 1995
  
 43.Stukken betreffende de Nederlandse Spoorwegen.  z.j.
  
 44.Stukken betreffende het overlijden van J.A.T. Misdorp.  1955
  
 45.Aantekeningen over een poging het aantal deelnemers aan de Stille Omgang te

verhogen.  z.j.
  
 46.Brief van de Willibrordusparochie te Vierakker-Wichmond, over een geldinzameling

voor een vakantie van pastoor Kolkman.  [1977]
  
 47.Artikel "L.A.P.A. v.d. Broecke 70 jaar" in (onbekend). Met bijlagen.  1957, z.j.
  
 48.Aantekeningen van J.G.A. Ras, voornamelijk over financiën.  z.j.
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