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Archief Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan

Ten Geleide

Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan (1956-1976)
Voorgeschiedenis St. Jan
Op 9 maart 1900 werd in Amsterdam opgericht de Vereeniging van RK Uitgevers-Boekhandelaren onder patronage van
de H. Joannes de Deo. Na 1905 wordt over de vereniging niet meer gehoord. In 1907 werd in dezelfde plaats de RK
Nederlandsche Boekhandelaren en Uitgeversvereniging opgericht, in 1912 volgde een reorganisatie. De eerste
Wereldoorlog heeft de levensvatbaarheid van de nieuwe vereniging geen goed gedaan. In 1914 werd de laatste
algemene vergadering gehouden.

Uitgangspunt voor weer een nieuwe vereniging werd het ’Verkeersreglement’ van de oude. Er werd een lijst van
erkende boekhandelaren samengesteld aan wie met korting geleverd mocht worden. Dit was niet in het voordeel van de
katholieke boekverkopers want vele katholieke instellingen maakten een goede kans op de lijst te komen (seminaries,
onderwijsinstellingen e.d.). De katholieke boekhandel dreigde op die manier als leverancier uitgeschakeld te worden. In
1923 kwamen de katholieke uitgevers en boekhandelaren bijeen om zich daar over te beraden. Ook kwam de vraag op of
de op papier nog bestaande vereniging nieuw leven ingeblazen kon worden. In oktober 1923 vond de
stichtingsvergadering plaats waarbij alle aanwezigen wilden toetreden tot een nieuwe vereniging van katholieke uitgevers
en boekhandelaren. In het voorlopige bestuur hadden zitting: de initiatiefnemer Paul Brand, voorzitter, J. van Gent,
penningmeester, A.W. Coebergh, H. van den Eerenbeemt en J. van Rossum. W. Nolet werd geestelijk en Mr.dr. P.J.
Witteman rechtskundig adviseur van de vereniging.
De officiële oprichting van de Rooms-Katholieke Nederlandsche Boekhandelaren en Uitgeversvereeniging St. Jan was op
1 oktober 1924. De bisschoppelijke goedkeuring van de statuten volgde op 26 april 1926 door Mgr. A.J. Callier, terwijl bij
Koninklijk Besluit de statuten goedgekeurd werden op 1 februari 1927. Vanaf 1936 verscheen het verenigingsorgaan 
Boek en Leven (driemaandelijks; tot oktober 1937 was A. van Duinkerken de redacteur). In het najaar van 1941 hield het
blad op te bestaan; wegens papierschaarste mocht het niet meer verschijnen.

Op 16 maart 1942, deelde de commissie-Woltersom het bestuur van St. Jan mede dat besloten was over te gaan tot
liquidatie der vereniging. Van de liquidateuren, Jos v.d. Berg en J. van Willigen, kreeg men te horen dat
verenigingswerkzaamheden normaal voortgezet konden worden, algemene ledenvergaderingen moesten achterwege
blijven en het aanwerven van nieuwe leden werd verboden. In het geheim werkte St. Jan door, zoals veel door de
bezetter opgeheven verenigingen.
In juni '45 kwam het bestuur van St. Jan weer bijeen en in 1946 werd weer een algemene ledenvergadering gehouden.
Op 1 januari 1947 verschijnt Boek en Leven weer.

Als blijvende dank voor beide bestuurders kreeg Het Brand-Van Gentfonds een bedrag waaruit de prijs van St. Jan (later
de Brand-Van Gentprijs) kon worden bekostigd. De prijs werd om de drie jaar uitgereikt, beurtelings aan een Nederlandse
schrijver of schrijfster voor een katholieke roman (gedrukt in Nederland bij erkende uitgever); aan een Nederlandse
uitgever voor het fraaist uitgegeven katholieke boek of voor de omvangrijkste katholieke uitgave; aan een Nederlandse
schrijver of schrijfster voor de beste publicatie over de emancipatie van de katholieken in Nederland. De prijs werd voor
het eerste toegekend in 1948 aan Marie Koenen voor haar in 1947 verschenen roman Wassend Graan.

In 1949 bestond St. Jan een kwart eeuw. Bij gelegenheid hiervan schreef W. v.d. Pas De Strijd voor het katholieke boek.
In 1956 werd St. Jan gesplitst, uitgevers en boekhandelaren stichtten een eigen vereniging, De Nederlandse Bond van
Katholieke Uitgevers en de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond. Samen vormden ze tenslotte de Federatie van
Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening, St. Jan.
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Archief Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan

   
 1.Statuten en huishoudelijk reglement van St. Jan. Met aantekeningen van o.a. G.

Verbiest.  1956-1958
   
 2.Stukken betreffende het voorstel tot statutenwijziging van het bestuur.  1962
   
 3.Kort overzicht betreffende het doel en de activiteiten van St. Jan.  1962
   
 4.Stukken betreffende algemene en plenaire vergaderingen.  1958
   
 5.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 14 oktober te

Utrecht.  1959
   
 6.Stukken betreffende algemene en plenaire vergaderingen van St. Jan.  1960
   
 7.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 14 december

te Utrecht.  1961
   
 8.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 9 oktober te

Utrecht.  1962
   
 9.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 24 september

te Utrecht.  1963
   
 10.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 17 december

te Utrecht.  1964
   
 11.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 13 december.

  1965
   
 12.Stukken betreffende de algemene vergadering van St. Jan, gehouden 25 januari te

Utrecht  1967
   
 13.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1957
   
 14.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van St. Jan.  1958
   
 15.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1959
   
 16.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1960
   
 17.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1961
   
 18.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1962
   
 19.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1963
   
 20.Notulen van bestuursvergaderingen van St. Jan.  1964
   
 21.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van St. Jan.  1965
   
 22.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van St. Jan.  1966, 1971
   
 23.Stukken betreffende de propagandacommissie van St. Jan.  1959
   
 24.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond.  1958-1961
   
 25.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond.  1962
   
 26.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond.  1963-1966
   
 27.Correspondentie met de Nederlandse Bond voor Katholieke Uitgevers.  1959-1961
   
 28.Correspondentie met de Nederlandse Bond voor Katholieke Uitgevers.  1959-1961
   
 29.Correspondentie met particulieren.  1957-1958
   
 30.Correspondentie met particulieren.  1959
   
 31.Correspondentie met particulieren.  1960
   
 32.Correspondentie met particulieren.  1961
   
 33.Correspondentie met particulieren.  1962
   
 34.Correspondentie met particulieren.  1963
   
 35.Correspondentie met particulieren.  1964
   
 36.Stukken betreffende opgaven van boeken door uitgeverijen aan de reizende

tentoonstelling van St. Jan.  1960-1961
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huwelijk, verkering, sexualiteit en kindertal voor katholieken.  1962
 37.Stukken betreffende de folder #Wegwijs I# betreffende lectuurvoorlichting over   
 38.Plakboek met reacties op #Wegwijs I# (de folder met lectuurvoorlichting voor

katholieken over huwelijk, verkering, sexualiteit en kindertal).  1962
   
 39.Correspondentie van dr. C. Trimbos over #Wegwijs II#.  1963
   
 40.Stukken betreffende onderling overleg over de totstandkoming van #Wegwijs II#, de

herziene uitgave van #Wegwijs I#.  1963-1965
   
 41.Correspondentie met uitgevers over #Wegwijs II#.  1963-1965
   
 42.Stukken betreffende bestellingen van #Wegwijs II# door boekhandelaren.

  1964-1965
   
 43.Correspondentie met de NV Grafische Industrie over de productie van #Wegwijs II#.

  1964-1965
   
 44.Stukken betreffende de lay-out van #Wegwijs II#.  1963-1965
   
 45.Rekeningen van #Wegwijs II#.  1965
   
 46.Krantenknipsels betreffende recensies van #Wegwijs II#.  1965
   
 47.Stukken betreffende de vordering van uitgeverij H.J. Dieben NV op de

penningmeester van St. Jan, dhr. P. Gerth.  1959-1960
   
 48.Correspondentie betreffende het liber amicorum voor dhr. Paul Brand, ter

gelegenheid van zijn 75e verjaardag.  1960
   
 49.Stukken betreffende de verlagingen der PTT-tarieven.  1963-1967
   
 50.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1956-1957
   
 51.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1958
   
 52.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1959
   
 53.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1960
   
 54.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1961
   
 55.Rekeningen en declaraties van St. Jan.  1962
   
 56.Girostrookjes van St. Jan.  1962
   
 57.Girostrookjes van St. Jan.  1963
   
 58.Girostrookjes van St. Jan.  1964
   
 59.Girostrookjes van St. Jan.  1965
   
 60.Girostrookjes van St. Jan.  1966
   
 61.Rekeningen en giro's t.n.v. dhr. A. van Heznik, secretaris van St. Jan.  1963
   
 62.Kasboek "Neem en Lees".  1960-1966
   
 63.Correspondentie met het Katholiek Lectuurcentrum te Utrecht.  1958-1965
   
 64.Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.  1962-1963
   
 65.Correspondentie met de Nederlandse Boekverkopersbond.  1964
   
 66.Correspondentie met de Vereeniging Ter Bevordering van de Belangen des

Boekhandels.  1962-1964
   
 67.Correspondentie met de commissie Collectieve Propaganda van het Nederlandse

Boek (CPNB).  1959-1960, 1963-1964
   
 68.Correspondentie met het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum (NSSC).  1959-1961
   
 69.Correspondentie met de Stichting Informatiedienst inzake Lectuur (IDIL).

  1959-1962, 1964-1965
   
 70.Correspondentie met de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche

Boekwezen.  1960-1962, 1971
   
 71.Correspondentie met de Stichting ter Behartiging van de Vakbelangen van

Werknemers in Boekhandel, Uitgeverij en Leesbibliotheekbedrijf (Stivak).
  1960-1963

   
 72.Correspondentie met de commissie Detailhandel van de Algemene Bond Mercurius,

de HKW, St. Franciscus van Assisië en de Nederlandse Christelijke Beambtenbond.
  1960-1961
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 73.Correspondentie met de bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten
(Detam).  1960-1961

   
 74.Correspondentie met de Federatie van Organisaties van Sigarenwinkeliers.  1962
   
 75.Correspondentie met instellingen en particulieren.  1959
   
 76.Correspondentie betreffende de Brand-van-Gentprijs 1960.  1960
   
 77.Stukken betreffende het beste kinderboek 1959.  1959
   
 78.Correspondentie met instellingen.  1960
   
 79.Correspondentie met instellingen.  1961
   
 80.Correspondentie met instellingen.  1962
   
 81.Correspondentie met personen en instanties.  1963
   
 82.Stukken betreffende de zestigste verjaardag van Anton van Duinkerken (recensie

uit #De Volkskrant# en felicitatie van St. Jan).  1962
   
 83.Correspondentie met personen en instanties.  1964
   
 84.Correspondentie met personen en instanties.  1965
   
 85.Bijvoegsel van de #Nederlandse Staatscourant# van 8 oktober betreffende St. Jan.

  1959
   
 86.Plakboek betreffende de Brand-Van Gentprijs 1963 en 1966, uitgereikt aan resp.

prof.dr H. Renckens en Gabriël Smit.  1963, 1966
Bevat 1 stukken

   
 87.Stukken betreffende het Brand-Van-Gentfonds.  1951-1977
   
 88.Notulen van de algemene vergaderingen van St. Jan van resp. 25 januari 1967, 5

mei 1969 en 14 juni 1971.  1967, 1969, 1971
   
 89.Statuten en huishoudelijk reglement van St. Jan.  1956, 1959, 1961
   
 90.Financiële stukken van St. Jan.  1964-1970
   
 91.Brief van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken over

bestuursverkiezing.  1967
   
 92.Correspondentie met de Katholieke Bond van Personeel in de Handel.  1970
   
 93.Correspondentie met uitgeverij H. Nelissen te Bilthoven betreffende een nog

openstaand bedrag van f 532,-.  1969-1971
   
 94.Correspondentie met de Amrobank te Voorburg betreffende overboekingen.

  1974-1975
   
 95.Correspondentie met de administratie van het #Nieuwsblad voor de Boekhandel# te

Amsterdam betreffende opzegging van het abonnement.  1976
   
 96.Foto's van een vergadering in het Oranjehotel te Den Bosch op 18 maart.  1964
   
 97.Foto's en negatieven van een excursie aan de Nederlandse Bond van Katholieke

Uitgevers.  1975
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