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Archief J.P.W.J. Hentzen

Ten Geleide

J.P.W.J. Hentzen (1882-1965) = Cassianus OFM
Jacobus Petrus Wilhelmus Joachim Hentzen werd op 8 juni 1882 geboren te Rotterdam. Hij volgde het gymnasium te
Venray. In 1901 trad hij in bij de Franciscanen. In 1908 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde politieke en sociale
wetenschappen in Leuven, waar hij in 1920 promoveerde op het proefschrift De vestiging van het Staatsmonopolie,
1795-1813, over de organisatie van het lager onderwijs. Als leraar aan het grootseminarie van zijn orde gaf hij les in
welsprekendheid en sociologie. Van 1918 tot 1936 was hij zielzorger in Maastricht. In 1918 richtte hij de Limburgse RK
Werkgeversvereniging op. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Belgische Katholieke Werkgeversvereniging in
1925. In de jaren tot 1920 speelde bij het vormgeven van werkgevers- en werknemersorganisaties de vraag: stands- of
vakorganisatie? Hierover voerden pater Cassianus en mgr. Poels polemieken in de dagbladen. In 1920 besliste het
Nederlandse episcopaat dat de Algemene Kath. Werkgeversvereniging (AKWV) een standsorganisatie moest zijn als
overkoepeling van de vakorganisaties. Na de tweede wereldoorlog was pater Cassianus betrokken bij de discussies over
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO).
Cassianus Hentzen was lid van de Onderwijsraad vanaf 1927. In 1936 werd hij benoemd tot pastoor in Haarlem en in
1946 tot pastoor in Delft. In 1938 werd hij geestelijk adviseur van de Algemene Kath. Werkgeversvereniging. Tot 1953
was hij dit ook van het Kath. Verbond van Werkgeversvakverenigingen. Naast zijn jarenlange werk in de zielzorg had hij
de energie voor wetenschappelijk werk en voor de toepassing van zijn daaruit gewonnen inzichten in de strijd over
maatschappelijke kwesties.
Hentzen publiceerde De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland (5 delen, waarvan zijn proefschrift
deel 1 vormde) en Commentaar op Quadragesimo Anno en daarnaast veel brochures en artikelen. Hij werd ook in
katholieke vakbondskringen gewaardeerd om zijn sociaal gevoel. Hij overleed op13 december 1965 te Leiden.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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0.Beeld en geluid.
Bevat 15 stukken
1.Verslag van de oprichtingsvergadering van de Algemene RK Werkgeversvereniging
op 2 september 1915. Met bijlage. 1913, 1915, 1921-1923
2.Stukken betreffende de Limburgse RK Werkgeversvereniging. 1918, 1922-1925,
1927-1928, 1930-1931, 1933-1934, 1937-1938, 1958, z.j.
3-6.Stukken betreffende de staatscommissie (socialisatiecommissie) over
bezitsvorming. 1920-1922, 1944-1952, 1955-1957
Bevat 4 stukken
3.1920-1922
4.1944-1952
5.1947-1949, 1951-1952
6.1955-1957
7.Brief van pater Falco ofm over aansluiting van de Katholieke Grossiersvereniging
bij het RK verbond van Werkgeversvakverenigingen. 1932
8.Stukken betreffende de oprichting van de Industriebank. 1932
9.Advies van L. van Aken over de morele toelaatbaarheid van regeringsmaatregelen
ter bevordering van de handel met Rusland en particulieren. Met bijlage. 1933
10.Advies over het rapport van de commissie Kropman inzake de medezeggingschap
in het persbedrijf. Met bijlagen. 1933-1934
11.Overeenkomst tussen de ARKWV het RK verbond van Werkgeversvakverenigingen
en de RK vereniging van Werkgevers in de metaalnijverheid inzake het gebruik
gebouw Lange Voorhout 19 te Den Haag. Met bijlage. 1935, 1938
12.Verslag van de commissie ingesteld door het comité van actie tegen zedelijke
volksverwildering in Noord-Brabant. Met bijlage. 1936, 1938
13.Stukken betreffende de verzekerde loonbedragen bij de bedrijfsverenigingen over
het jaar 1936. 1936
14.Stukken betreffende het lidmaatschap van de Rotary-club. 1928, 1930, 1937-1940,
1948-1952
15.Circulaire van het RK verbond van Werkgeversvakverenigingen over lidmaatschap
standsorganisaties. 1938
16.Bericht in "De katholieke werkgever" over zijn benoeming tot geestelijk adviseur
der AKWV. 1938
17.Circulaires van de AKWV inzake coördinatie van het vervoer. 1938, z.j.
18.Verslag van de vergadering tussen het bestuur van het Protestants Christelijk
Werkgeversverbond en het Dagelijks Bestuur van de AKWV. 1938
19.Raport van de AKWV inzake wijziging ziektewet. Met bijlagen. 1938
20.Overzicht houdende per 1 maart bestaande handelsaccoorden van Nederland. 1939
21.Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de AKWV over het
presidium. Met bijlagen. 1938
22.Stukken betreffende het werkloosheidsvraagstuk. 1938
23.Stukken betreffende Raad van overleg over het vraagstuk van de
ouderdomsvoorziening. 1938, 1940
24.Stukken betreffende wetsontwerp inzake de kinderbijslagverzekering van de C.P.M.
Romme. Met bijlage. 1938
25.Stukken betreffende de Nijverheidsraad over de plannen tot het heffen van een
nationale inkomsten- en winstbelasting. 1938
26.Redevoering "Quadragesimo Anno in Nederland, S.O.S., S.O.S., S.O.S."
uitgesproken door B.J.A. Nijdam. Met bijlage. 1938, 1939
27.Overzicht van de regeling tot "behartiging der samenwerking in het bouwbedrijf".
z.j.
Pagina 3/8

Archief J.P.W.J. Hentzen
28.Stukken betreffende Projet de resolution van de hand van dr Cassianus Hentzen
voorgesteld op de plenaire vergadering van de Conferences Internationales op 11
december te Antwerpen. Met bijlage. 1938
29.Stukken betreffende de Sint-Adelbertvereniging. 1935-1936, 1948, 1950-1951, 1955
30.Stukken betreffende het conflict Helden-Panningen in de dagbladen over de
arbeidstoestanden in de steenfabrieken aldaar. 1926
31.Stukken betreffende moederschapszorg. 1919-1921, 1927-1929
32.Brief van NV Eau de Colognefabriek J.C. Boldoot over het werken op katholieke
feestdagen 15 augustus en 1 november. Met bijlage. 1939
33.Artikelen in het orgaan St. Christoffel, De Tijd en de RK Middenstander over de RK
Bedrijfsorganisatie en de werknemende middenstand. Met bijlagen. 1921, 1923,
1930
34.Artikel "De fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw" van J. Versele in 'De christelijke
werkgever' van juni. 1955
35.Stukken betreffende bedrijfskadertraining (BKT). 1948-1951
36.Nota van de Industrie und Handelskammer Offenbach a/M getiteld "Gedanken über
die Stellungnahme des Unternehmertums zum Mitbestimmungsrecht". Mert bijlage.
1950
37.Krantenknipsels met reacties op de toespraak van paus Pius XII over "het
meningsverschil over interpretatie van resoluties van Bochum" (Duitsland). 1950
38.Artikelen: Economische medezeggenschap van de werknemer van (onbekend) in
het blad Documentatie. 1953
39.Rapport "De centrale leiding der katholieke werkgeversbeweging" van dr.
Cassianus Hentzen ofm. Met bijlagen. 1951, 1958
40.Rapport "Onderzoek omtrent de toestanden voor 14- en 15-jarige meisjes in de
verschillende ondernemingen werkzaam" van F. Frencken. Met bijlagen. 1939-1940
41.Stukken betreffende de sociale verzorging in de bedrijven. 1939-1941
42.Stukken betreffende de beloning vrouwen- en meisjesarbeid. 1947-1951
43.Rapport van de commissie ingesteld door de AKWV, KAB, het landelijk curatorium
voor RK scholen voor maatschappelijk werk over de sociale werk(st)ers in de
onderneming en over de personeelsvereniging. 1949
44.Rapporten van Preyer & De Haan accountants inzake de werkzaamheden van het
secretariaat der AKWV. 1949-1950
45.Lijst van besturen van de bij het RK V.W.V.V. aangesloten organisaties. z.j.
46.Statuten van het centraal industrieel verbond (CIV). z.j.
47.Statuten AKWV en het RK Verbond van Werkgevers Vakverenigingen. Met bijlagen.
1919, 1940, 1947-1951
48.Lijst houdende namen van personen die zitting hebben in de 7 vaste commissies
van de AKWV. 1949
49.Stukken betreffende de RK vereniging van werkgevers in het bloembollenbedrijf.
1949-1953, z.j.
50.Stukken betreffende vereniging van katholieke werkgevers in de
verwarmingsindustrie. 1938
51.Stukken betreffende het algemeen comité voor actie "Naar de nieuwe
gemeenschap". Met de onvolledige jaargangen van #Naar de Nieuwe
Gemeenschap#, het orgaan van het comité. 1938-1940
52.Rapport "Wat is er essentieel in ons katholiek sociaal organisatiewezen dat tegen
elke prijs behouden moet blijven en welk deel van zijn taak kan reeds thans aan een
of andere concentratie worden overgedragen?" van C. Hentzen. Met bijlagen. 1940
53.Nota van dr L.J. Kortenhorst inzake de nieuwe oriëntering in het sociaaleconomische verenigingsleven. Met bijlage. 1940
54-65.Stukken betreffende Union Internationale des Associations Patronales Catholiques
(UNIAPAC). 1946-1954, 1956-1959
Bevat 12 stukken
54.Brussel. 1946
55.Parijs-Florence. 1947
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56.Firenze-Rome. 1947
57.Den Haag. 1948
58.Rome-Den Haag. 1949
59.Beuron. 1950
60.Keulen. 1953
61.Barcelona. 1954
62.Montreal. 1956-1957
63.Knocke-Rome 1958
64.Luzern. 1959
65.Session d'Etude Tilburg, Parijs, Oxford, Brussel. 1948-1952
66.Stukken betreffende katholiek genootschap voor geestelijke vernieuwing.
1948-1950
67.Stukken betreffende stadia van oprichting AKWV in binnen- en buitenland,
internationale bijeenkomsten en congressen. 1925, 1927-1931, 1938, 1956, 1958
68.Bulletins des Conférences Internationales des Associations Patronales Catholiques
inzake congressen. Met bijlagen. 1937-1939, 1956
69.Stukken betreffende Conférences Internationales des Associations Patronales
Catholiques inzake het rapport "Le respect de l'initiative privée dans l'organisation
des assurances sociales et leur place dan la cadre de l'organisations
professionnelle. 1938-1939
70.Krantenartikelen van verschillende personen in de dagbladen over o.a.
"Gewetensvrijheid en verdraagzaamheid". Met bijlagen. 1952, 1958
71.Zijn toespraak "Onze katholieke sociale organisaties tegenover de nieuwe tijd". Met
bijlagen. 1945
72.De brochure "De wedergeboorte van het koninkrijk" door Boisot. (Pseudoniem).
1940-1942
73.Stukken betreffende medewerking aan de uitvoering van de verordening van de
rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake "De ordening van de
arbeid" van 13 oktober. 1942
74.Stukken betreffende de kwestie het bedrijfsappel in de chemische fabriek "Rhenus"
te Rhenen. 1943
75.Brief van mr. B.J.M. van Spaendonck over de vakopleiding in Duitsland. Met bijlage.
1943
76.Brief van dr. J. Geerdink, secretaris van het aartsbisdom Utrecht over de
handelwijze van de Duitse instantie m.b.t. het mannelijk personeel van Vroom en
Dreesmann. Met bijlage. 1943-1944
77.Verslag van de vergadering der directeuren van de N.V. Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlands-Indië over het
jaar 1942. 1942-1943
78.Stukken betreffende vraagstukken van tolunieverdragen tussen Nederland - België
en Luxemburg. 1943
79.Stukken betreffende wijziging van de grondwet. 1940, 1943, 1945, z.j.
80.Voor-ontwerp van wet inzake instelling van bedrijfsraden. z.j.
81.Stukken betreffende Algemene RK Werkgeversvereniging, RK Verbond van
Werkgeversvakverenigingen inzake wetsontwerp bedrijfsorganisatie. 1931
82.Verslag van de vergadering van de studiecommissie ARKWV - RK V.W.V.V. inzake
het rapport van de Raad van Overleg over de bedrijfsorganisatie. Met bijlagen. 1935
83.Verslag van de algemene ledenvergadering van de Limburgse RK
Werkgeversvereniging over de toespraak "Economische politiek in de crisistijd"
van mr. Steenberghe. 1935
84.Krantenknipsels betreffende de polemiek tussen Hentzen en Koenraadt over o.a.
bedrijfsschappen. 1931-1932
85.Stukken betreffende Algemene Katholieke Werkgeversvereniging inzake de leden
van katholieke organisaties die zich aansluiten bij de NSB. 1940
Pagina 5/8

Archief J.P.W.J. Hentzen
86.Zijn toespraak "Wij en de fascistische stromingen in ons land". Met bijlagen.
1933-1934, 1936-1937
87.Stukken betreffende de in oprichting zijnde werkgevers-academie van de AKWV.
1941
88.Ingekomen brieven en artikelen over "Morele herbewapening". 1939, 1948, 1951,
1961
89.Stukken betreffende de algemene kinderbijslagwet (AKW). 1939, 1955-1959, 1961
90.Circulaires van het Centrum voor Staatkundige Vorming inzake de commissie
herziening kinderbijslagregeling loonarbeiders. 91.Stukken betreffende de concentratie in de bestaande katholieke
werkgeversorganisaties. 1940
92.Stukken betreffende de commissie uit de AKWV inzake de taak van de AKWV onder
de huidige omstandigheden en in de toekomst. 1940-1941
93.Stukken betreffende lustra van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
AKWV. 1950, 1955, 1960
94.Nota van Van Spaendonck inzake sociale verzekering. 1946
95.Artikel "Organisatieproblemen van de middenstand" in 'De Katholieke Werkgever'.
1947
96.Rapport uitgebracht door het katholiek bureau voor maatschappelijk en cultureel
overleg inzake het woonruimtevraagstuk. Met bijlage. 1947
97.Stukken betreffende de katholieke beroepskeuze voorlichting. 1948-1949
98.Stukken betreffende het vraagstuk van vrouwen- en meisjesarbeid in de fabriek.
1947
99.Circulaires van de AKWV inzake personeelsverenigingen. 1949
100.Stukken betreffende het in oprichting zijnde studiecentrum inzake arbeid door
wetenschapsbeoefenaars. 1949
101.Stukken betreffende financiële steun door ondernemingen. 1949-1950, 1972
102.Stukken betreffende de beslissing van het episcopaat inzake vakopleiding en
leerlingstelsel. 1948-1949
103.Stukken betreffende studiecommissie AKWV en RK Verbond inzake de verhouding
van het grootwinkelbedrijf - middenstandsbedrijf. 1938-1939
104.Stukken betreffende de commissie AKWV inzake artikelen in dagbladen en
vakbladen met kritieken. 1937-1939
105.Stukken betreffende het vraagstuk klein- en grootbedrijf bij de begroting 1938 van
Economische Zaken. Met adviezen van Hentzen - Gerbrandy en Verrijn Stuart aan
de regering. 1937-1939
106.Stukken betreffende studiecommissie van de RK Staatspartij inzake het vraagstuk
klein- en grootwinkelbedrijf. 1938-1940
107.Stukken betreffende wetgeving en politieke acties in binnen- en buitenland inzake
het groot- en middenstandsbedrijf. 1936-1939, z.j.
108.Stukken betreffende stichting "SARMA", doel: artikelen van grootverbruik aan lage
prijzen met beperkte winst te verkopen. 1938-1939
109.Het rapport inzake lunchrooms, postkantoren, reisbureaus, kapsalons, enz. in de
grootwinkelbedrijven. Met bijlagen. 1938
110.Stukken betreffende advies-commissie voor de Raad van Grootwinkelbedrijven in
Nederland en de Katholieke Organisatie voor het Grootwinkelbedrijf (KOG).
1936-1939
111.Voordracht van prof. Julius Hirch over de problemen van de moderne detailhandel,
gehouden op 28 september 1938. Met bijlagen. 1938-1940
112.Stukken betreffende de commissie Raad voor het Grootwinkelbedrijf in Nederland
met o.a. rapporten van de drie prae-adviseurs: Verrijn Stuart, Gerbrandy en
Hentzen. 1937-1938
113.Circulaires van de Katholieke Vereniging van Grootwinkelbedrijven betreffende
leveringen aan RK instellingen. 1950
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Arbeidersbeweging inzake de oprichting van de uitgeverij "De Lanteern". 1951
114.Stukken betreffende de kwestie uitgeversvereniging Sint Jan en de Katholieke
115.Rapport uitgebracht op het eerste internationaal industriecongres te New York op 3
en 4 december inzake politiek der industriële externe betrekkingen. 1951
116.Redevoering uitgesproken door mr F.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
van Sint Adelbert en K.A.B., op de landdag te 's-Hertogenbosch op 16 juni. 1951
117.Redevoering uitgesproken door A. Borst, voorzitter van het Verbond van Protestant
Christelijke Werkgevers. Met bijlage. 1952
118.Stukken betreffende resumé over de gevoerde onderhandelingen met de firma De
Gruyter & Zn te Den Bosch van de afgelopen jaren. 1926-1927, 1930-1936
119.Correspondentie met verschillende personen over zijn adviseurschap van de
Katholieke Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen. Met bijlagen.
1937, 1939
120.Nota van mr J.B.G.M. Peters inzake de taak van de katholieke stands- en
vakorganisaties. 1945
121.Stukken betreffende AKWV en RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen inzake
de opbouw van de Katholieke Werkgeversvakbeweging en de inbreng van het
episcopaat. 1946-1952
122.Brieven van J.W. de Quay over de "Nederlandse Unie". 1940
123.Een artikel "Een zilveren feest" van (onbekend) in De Katholieke Illustratie van 26
september t.g.v. het 25-jarig jubilé van de AKWV. Met bijlage. 1940
124.Circulaire van de AKWV - RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen over
Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Met bijlage. 1940
125.Stukken betreffende zijn artikel "De Stichting van de Arbeid en de SociaalEconomisch Raad" in 'De Katholieke Werkgever' van 23 augustus met commentaar
in de dagbladen. 1951, 1959
126.Vraagstukken op economisch-sociaal gebied in verband met maatregelen van de
bezettende overheid en andere oorlogssituaties. 1942-1943, z.j.
127.Stukken betreffende zijn artikel "Ten afscheid" in 'De Katholieke Werkgever'. 1953
128.Stukken betreffende zijn artikel: rondom een "Ten afscheid". 1953-1954
129.Rapport van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) over de
onkerkelijkheid. Met bijlage. 1952-1953
130.Stukken betreffende het doel van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO).
1945-1948
131.Stukken betreffende de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de wet
op de ondernemingsraden. 1946-1949
132.Stukken betreffende de voorbereidingen op de wet van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie (PBO). De oprichting van de Sociaal Economische Raad (SER).
1946-1952, z.j.
133.Stukken betreffende de wet op de ondernemingsraden en ondernemingskernen van
7 juni 1950. Vraagstukken i.v.m. uit- en doorvoering PBO-wet. 1944-1947,
1949-1950, 1952-1953, 1956, z.j.
134.Stukken betreffende de bevoegdheden zowel bij bedrijfsschappen (sociaal) als bij
productschappen (economisch) en de kwestie van gelijkheid (pariteit). 1950-1952
135.Nota "Vrije verenigingen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" van IJsbrand de
Vries. z.j.
136.Stukken betreffende artikelen in verschillende bladen over bedrijfsrechtspraak in de
PBO. 1947, 1949, 1954
137.Artikelen uit dag- en vakbladen over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
(PBO). Met bijlagen. 1952-1961
138."Mededelingen" bladen van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging AKWV
en van het RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen. Met bijlage. 1938-1939
139.Circulaires van de AKWV betreffende de bisschoppelijke commissie
bedrijfsbonden. Met bijlagen. 1950-1953
140.De polemiek tussen dr H.A. Poels en Cassianus Hentzen inzake hun artikelen over
stand- en standsorganisaties in het blad De Tijd. Met bijlagen. 1920-1921
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Standen. 1920
141.Stukken betreffende de verhouding tussen de ARKWV en de Vereniging der Hogere
142.Stukken betreffende motie aangenomen op de algemene vergadering van de RK
Werkgevers en de Vereniging voor de Hogere Standen inzake het lidmaatschap.
1920
143.Stukken betreffende de onderhandelingen met de bisschoppen inzake de
vakorganisatie ARKWV en de standsorganisatie van de Hogere Standen.
1918-1919, 1923, 1926, 1956
144.Stukken betreffende de Katholieke Sociale Actie (KSA). 1919-1923, 1925, z.j.
145.Mijn artikel "Leidende Standen" in 'De Katholiek'. Met bijlagen. 1913, 1920-1925,
1929, 1949
146.Rapport uitgebracht aan het episcopaat inzake de toetreding van katholieke
gemeente-ambtenaren tot de Algemene Ambtenaren Vereniging (ARKA). Met
bijlagen. 1924, 1927-1930
147.Stukken betreffende een nieuwe fase in de kwestie standsorganisatie "Hogere
Standen". 1933, 1935
148.Stukken betreffende wat voorafging en volgde op het communiqué van september
1916 en leidde tot de stichting van het RK Werkliedenverbond. 1915-1916, 1924,
1927, 1954
149.Krantenknipsels uit dagbladen over stand- en standsorganisaties. 1920-1921,
1929-1930, 1932-1933
150.Stukken betreffende RK Vrouwenbond en de standsorganisatie. 1921-1923, z.j.
151.Stukken betreffende godsdienstige verenigingen en RK standsorganisaties.
1921-1923, z.j.
152.Verhandeling "Quadragesimo Anno - Bloembollensaneering. Critiek op de huidige
zoogenaamde saneeringsmaatregelen in het Bloembollenvak in verband met het
Quadragesimo Anno (vertaling van J. v. Lieshout S.J.) en opbouw van werkelijk
ordenende maatregelen" door Jac. de Brabander uit Hillegom. Met begeleidend
schrijven van de Brabander. 1939
153."Nota aan H.H. Commissarissen der N.V. "Het Binnenhof" i.z. de politieke richting
der krant" door Dr. L.G. Kortenhorst, president-commissaris van [Het Binnenhof].
1945
154.Brochure #Richtlijnen voor het nemen van zelfbeschermingsmaatregelen tegen
luchtaanvallen in bedrijven (bedrijfsluchtbescherming)#. Bijlage bij de vergadering
van het dagelijks bestuur van 16 mei 1938. 1937
155.Blad uit de #Limburger Koerier# houdende het artikel "Hoe de parlementaire
democratie aan elke nieuwe gedachte weerstaat" van [onbekend]. 1940
156.Brief van H. Woltersom uit Den Haag betreffende een onderwerp in het
#Lustrumboek A.K.W.V.#. 1950
157.Brief van H.P.A. de Caes, secretaris van de R.K Kiezersvereeniging te Utrecht,
houdende een verzoek tot het geven van een redevoering over de door katholieken
te volgen gedragslijn bij staatkundige vorming. 1945
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