
Plaatsingslijst

Archief     

Archivalia Vereeniging Geloof en Wetenschap

Lijst gegenereerd op : 2020-08-08
Archiefnummer : 372
Archiefnaam : GW
Datering : 1899-1952
Beschrijving : Afdelingen Sittard, Venlo en Waalwijk
Catalogus : Archivalia Vereeniging Geloof en Wetenschap

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2020-05-28

Pagina 1/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000840


Archivalia Vereeniging Geloof en Wetenschap

Ten Geleide

Vereniging Geloof en Wetenschap (1899-1952)
De Vereniging Geloof en Wetenschap speelde een rol in de katholieke emancipatiebeweging die na het herstel van de
bischoppelijke hiërarchie in 1853 op gang kwam. Katholieken hadden nog lang te maken met een anti-katholieke
atmosfeer. De in 1873 door pater G. van Heyst S.J. in Amsterdam opgerichte St. Petrusvereniging kreeg van pater
Henricus van Schijndel  S.J., sinds 1880 president, de nieuwe naam Vereniging Geloof en Wetenschap en betrok het
pand Herengracht 415. Het doel van de vereniging was katholieke intellectuelen bewust te maken van hun
verantwoordelijkheid voor wetenschap en cultuur en daarbij op wetenschappelijke wijze de katholieke waarheden te
verdedigen "waartegen de dwalingen des tijds aandruischen". Van Schijndel wilde door de nieuwe benaming vooral
katholieke studenten, die toen nog ongeorganiseerd waren, bij zijn vereniging betrekken. Kort erna ontstond in
Amsterdam de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas en in Leiden de Leidse Studentenvereniging
Sanctus Augustinus waarvan de initiatiefnemer P. Aalberse veel contact had met pater Van Schijndel.

Geloof en Wetenschap had vanaf 1884 een Leesgezelschap en in 1907 ontstond hieruit een bibliotheek voor heel
katholiek Nederland, de R.K. Keurboekerij. In 1909 werden 23108 boeken uitgeleend, waarvan 13031 uit de 
Heeren-bibliotheek en 10371 uit de Dames-bibliotheek. De bibliotheek zette zich af tegen de neutrale leeszalen.

De Vereniging had, behalve te Sittard, Venlo en Waalwijk, waarvan stukken in dit archief bewaard worden, ook afdelingen
in o.m. Arnhem, Eindhoven, Leeuwarden, Oss en Tilburg. De afdeling Sittard is omstreeks 1905 opgericht, hield
wekelijkse bijeenkomsten en gaf maandelijkse conferenties over godsdienstige, wetenschappelijke en maatschappelijke
onderwerpen. De eerste moderator was de minderbroeder Bernardinus Mets.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archivalia Vereeniging Geloof en Wetenschap

 
 1.Cahier met convocaties voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling

Sittard. Met jaarverslagen, krantenknipsels en ledenlijst.  1925-1933
 
 2.Cahier met convocaties voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling

Sittard. Met jaarverslagen, krantenknipsels en financiële gegevens.  1934-1936,
1951-1952

 
 3.Briefkaart van [Schoolmeesters] aan V. Snijkers over de lidmaatschappen van

Camielle Heijen en Jos. Timmers van de afdeling Sittard.  1932
 
 4.Circulaire van mej. Hillen, pater Schreurs en dr. v.d. Hoff over "muzikaal-literaire

avonden" in Sittard.  z.j.
 
 5.Cahier met convocaties voor en verslagen van vergaderingen van de afdeling

Venlo.  1907-1926
 
 6.#Statuten der Vereeniging Geloof en Wetenschap te Venlo#  [1908]
 
 7.Bewijs van lidmaatschap van de afdeling Venlo, van [Tulfer].  1922
 
 8.Rekeningen en bewijzen van betaling van de afdeling Venlo.  1913-1914
 
 9.Briefkaart van Albert Vogel aan de secretaris van de Vereniging Geloof en

Wetenschap afdeling Venlo over de mogelijkheid om gezamelijk een avond over de
voordrachtskunst te organiseren.  1920

 
 10.Brief van mw. F. Receveur aan Chr. Haffmans over het ledental van de afdeling

Venlo.  z.j.
 
 11.Brief van het bestuur van de afdeling Venlo, met het verzoek om een komend

seizoen een spreekbeurt te houden. Met briefpapier.  z.j.
 
 12.#Reglement der Vereeniging Geloof en Wetenschap opgericht te Waalwijk#  [1900]
 
 13.Afschrift van het Koninklijk Besluit van goedkeuring van de statuten van de

Vereniging Geloof en Wetenschap te Waalwijk. Met begeleidend schrijven van de
secretaris-generaal van het Departement van Justitie.  1900

 
 14.Brief van W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch, over het reglement van de

afdeling Waalwijk.  1899
 
 15.Brieven van A.J. van Meerwijk aan Timmermans en [onbekend], over het reglement

van de afdeling Waalwijk.  1899
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