Plaatsingslijst

Archief

J.B. Bomans

Lijst gegenereerd op : 2020-05-09
Archiefnummer : 1336
Archiefnaam : JBBO
Datering :
Catalogus : J.B. Bomans

Katholiek Documentatie Centrum
Laatste archief wijziging : 2020-05-01

Pagina 1/12

J.B. Bomans

1.Cahier houdende afschriften van brieven aan juffrouw Reynart (zijn latere vrouw),
notities over de Goede Week, gedichten, verhandelingen over hypnotisme en
spiritisme en een overzicht van zijn postzegelverzameling. Met een kort
commentaar op de brieven van Frank van der Voordt. 1907 en 2014
2.Cahier #Mijzelf vanaf mijn 26e# houdende notities over belangrijke gebeurtenissen
in zijn leven en over zijn kinderen waaronder Godfried Bomans. Met een korte
typering van de inhoud van het cahier door Gé Vaartjes 1911-1917, 1925, 1929, 1936
en 2014.
3.Schrift houdende gedichten over personen en gebeurtenissen in zijn
legeronderdeel. Met een brief van J.J. van Kolk en een los gedicht. z.j.
4.Album houdende brieven, briefkaarten en telegrammen aan zijn vrouw, A.J.O.
Bomans-Reynart, geschreven tijdens zijn mobilisatie vanuit verschillende
legeringsplaatsen. Met bijlagen waaronder knipsels en pamfletten betreffende zijn
politieke activiteiten, foto's uit zijn mobilisatieperiode, paspoort van A. Reynart en
de brochure #Gemobiliseerd# door T.L. van Wagtendonk. 1914-1919, 1922 en 1923
5.Briefkaart houdende verjaardagsfelicitaties aan dr. H. v.d. Berg te Haarlem. 1924
6.Gedicht van [onleesbaar] houdende "Nieuwjaarsgedachten aan een vader, die in de
loop van 1929 'n zwaar offer bracht, niet op de slachtbank der politiek, maar op het
intieme altaar van 't vaderhart". 1929
7.Brief aan W. Nolens te 's-Gravenhage over een actie van de groep Cranenburgh te
Haarlem. [1929]
8.Brief aan van Castricum, voorzitter van de RK Volksbond afdeling Haarlem,
houdende felicitaties bij het veertigjarig bestaan van deze organisatie. 1929
9.Brieven van hem en zijn vrouw, A.J.O. Bomans-Reynart, aan Clara Wilking. Met
enveloppe van Cisterciënzer Abdij te Zundert. 1916 -1917
10.Brief aan de heren Sijthof, uitgevers te Leiden, houdende een afschrift van een brief
aan de heer Hazenkamp te Leiden betreffende een klacht over diens
verkoopmethode. Met begeleidend schrijven van Wil [Vermeulen] aan J.A. Bomans
te Heemstede. 1913, 1973
11.Brief aan de heer de Landmeter, griffier bij de gemeente Haarlem, houdende een
dankbetuiging voor de goede samenwerking. Met begeleidend schrijven aan J.A.
Bomans te Heemstede van D. Meijer-de Landmeter te Haarlem. 1923, 1985
12.Tekeningen van zijn hand. 1917, 1918, 1922, z.j.
13.Foto's van hem als militair, met [Gerhard] en tijdens een anti-revolutiemeeting met
B.T. de Wolff. 1920, z.j.
Bevat 3 stukken
14.Foto van hem met zijn vrouw A.J.O. Bomans-Reynart en hun dochter Wally in
Stockholm. 1920
Bevat 1 stukken
15.Foto van de opening door prinses Juliana van de prinses Julianabrug over de Zaan.
1936
Bevat 1 stukken
16.Foto van een kar met muzikanten, onderdeel van de verkiezingscampagne voor de
Provinciale Statenverkiezingen van hem in Haarlem. z.j.
Bevat 1 stukken
17.Albumblad op de voorzijde waarvan een foto van hem in een spiegelpaleis en op de
achterzijde een foto van de begrafenis [van onbekend]. 1938, z.j.
Bevat 2 stukken
18.Ansichtkaart houdende een foto van een aantal militairen in uniform waaronder hij.
Met op de achterzijde een aantekening door Godfried Bomans. z.j.
19.Blad uit een fotoalbum houdende drie foto's van groepen militairen tijdens de
Eerste Wereldoorlog, waaronder hijzelf, en een foto van een onbekend kind in
uniform. z.j.
Bevat 4 stukken
20.Foto van hem met G. Bulten op het plein van de Tweede Kamer. 1921
Bevat 1 stukken
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[Jan Arnold] in de tuin van Berkenrode. 1932
Bevat 1 stukken
21.Foto van hem met zijn vrouw, A.J.O. Bomans-Reynart, en de kinderen Godfried en
22.Foto's van de begrafenis van [onbekend]. z.j.
Bevat 1 stukken
23.Foto van hem in het ambtskostuum van de Tweede Kamer der Staten Generaal. z.j.
Bevat 1 stukken
24.Portretfoto van hem op latere leeftijd. z.j.
Bevat 1 stukken
25.Foto van hem met [onbekend]. z.j.
Bevat 1 stukken
26.Negatief van een foto waarop afgebeeld een groep fietsers met borden houdende de
tekst "Stemt Bomans. No.1 van lijst 23". z.j.
Bevat 1 stukken
28.Kopie houdende een krantenbericht over een aanrijding waarbij hij betrokken was,
foto's van Huize Boshof te Haarlem en een foto van het echtpaar Bomans-Reynart.
1924
29.Album houdende foto's en memorabilia betreffende hem samengesteld door J.A.
Bomans met het opschrift "Ter dankbare nagedachtenis van mr. Johannes
Bernardus Bomans". Bevat o.m. portretschetsen van Harry Prenen en Antoon
Molkenboer, twee brieven van S.C.C. Bronsveld-Vitringa, een brief van J.M.J.H.
Lambooy en een brief van Godfried Bomans. 1885-1941, 1956
Bevat 45 stukken
30.Schrift met opschrift "Wetenswaardig Allerlei (van dr van Aalst)" houdende
aantekeningen over de klassieke oudheid en andere vooral historische en
filosofische onderwerpen. Met een afschrift van een brief van hem aan de heer
Thompson, redacteur van #De Maasbode#, houdende een klacht van hem over de
heer Kuypers, directeur van die krant. z.j., 1909
31.Schrift met opschrift "Redenaars, Taalgeleerden, Sterrekundigen, Dichters,
Wijsgeeren, Geschiedschrijvers, [onleesbaar], Fabulisten, Wiskundigen der
Oudheid" houdende aantekeningen over deze personen. 1906
32.Schrift met opschrift "Notitiën", houdende notities over de Goede Week. 1906
33.Schrift met opschrift "Notitiën" houdende notities over het lijdensverhaal,
Paaszaterdag en Pasen. 1906
34.Schrift met opschrift "Iets over de (moderne?) Geheime Wetenschappen (naar 'Mehr
Licht' van D. Linde-Severin) Hypnotisme enz. I Hypnotisme & aanverwante
gebieden" houdende notities over hypnotisme en paranormale bekwaamheden. z.j.
35.Schrift met opschrift "Cenaphon's Historia Graeca a.d. 411-362 Rijswijk II"
houdende notities over spiritisme. z.j.
36.Schrift met opschrift "Bovenzinnelijk Allerlei Onbegrijpelijks III 1. Faust.
Wonderdaden & Grappen 2. Heksenwezen en aanverwant gebied 3. Allerlei
Bovennatuurlijks (?)" houdende notities over Faust, het heksenwezen en
bovennatuurlijke zaken. z.j.
37.Schrift met opschrift "Merkwaardigheden (Foto's, Relieken, postzegels enz.)"
houdende onder andere foto's van Gerard Goossens. z.j.
38.Schrift met opschrift "Notitiën J.B. Bomans" houdende notities omtrent de familie
Bomans tot J.K. Bomans en de familie (van) Leuven tot Anna M. Leuven. Met
bijlagen. 1906
39.Schrift houdende gedichten van hem of Jan Michiel Bomans over onder andere
Napoleon, Kerstmis, Frankrijk en de XIV Statiën [kruiswegstaties]. 1904
40.Schrift houdende gedichten van hem of Jan Michiel Bomans en Jos P.P. Bomans.
1893, 1899, 1903-1906, 1911
41.Cahier houdende gedichten van hem of Jan Michiel Bomans. 1911, 1915
42.Omslag met losse gedichten van hem, Jan Michiel Bomans, Jos P.P. Bomans en
Henri Bomans. N.B. De gedichten komen deels ook voor in de schriften JBBO-39 en
40. 1893, 1903-1904, 1906, z.j.
43.Schrift met opschrift "Uitknipsels. Wetenswaardig Allerlei" houdende knipsels over
politieke, religieuze en juridische onderwerpen. 1906
44.Gedachtenisprentjes betreffende zijn overlijden. 1941
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overlijdensberichten betreffende hem. 1941
45.Kopieën van pagina's uit het blad JB Rolduc [Jaarboek Rolduc] houdende
46.Condoleancebrieven en kaartjes naar aanleiding van zijn overlijden aan Jan
Bomans te Heemstede van R.D.J. Sanders te Warmond, Nic. Kruijer te Haarlem, Lies
[Verweij] te Laren, Jan [Roskam] te Haarlem, J.P.W. van Doorn te Heemstede en
M.L. Beck. 1941
47.Lidmaatschapskaart van mevr. Bomans te Heemstede van het Liefdewerk van de
Heilige Theresia van het Kindje Jezus tot steun van de Missie op Zuid-Oost-Borneo.
Met een ansichtkaart en een gedachtenisprentje houdende afbeeldingen van de
Heilige Theresia. 1940, z.j.
48.Inschrijvingskaart van Familie mr. Bomans in het Register der Weldoeners van het
Carmelietenklooster te Aalsmeer. 1938
49.Bidprentje van de heilige Munditia en een boekje #Das wundertätige Hammerthaler
Gnadenbild in der Hl. Geistkirche zu München#, beide van J.A. Bomans en beide
met het opschrift "voor vader, 12-12-'40". 1930, z.j.
50.Knipsels verzameld door Pers-Informatiën Johs. van Haarlem te Amsterdam
betreffende zijn overlijden en begrafenis. 1941
51.Programma van de Rerum-Novarum Herdenking door de Sociale Groep van het
Comité Katholiek Rotterdam waarbij hij een rede hield. 1931
52.Notulen van de vergadering van het Steuncomité voor de St. Theresiastichting te
Amsterdam op 20 november onder zijn voorzitterschap. 1933
53.Geënsceneerde foto van hem als officier met enkele manschappen in het veld
tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog. 1915
Bevat 1 stukken
54.Uitsnede van de portretfoto die op zijn gedachtenisprentje is gebruikt. z.j.
Bevat 1 stukken
55.Foto van de achterzijde van Berkenrode de villa van hem en zijn gezin te Heemstede
met een van zijn kinderen. z.j.
Bevat 1 stukken
56.Foto van A.J.O. Reynart, zijn vrouw, bij haar eerste heilige communie. 1895
Bevat 1 stukken
57.Foto van hem en zijn vrouw A.J.O. Reynart op hun huwelijksreis in Boppard,
Duitsland. 1908
Bevat 1 stukken
58.Foto van een gedenkbord houdende de tekst "Aan Mr. J.B. Bomans ter herinnering
aan zijn optreden bij de oprichting der Burgerwachten 1919 - November - 1938".
1938
59.Geënsceneerde foto van een fusillade door militairen onder zijn leiding. [1915,
1916]
Bevat 1 stukken
60.Geënsceneerde foto van een charge door militairen onder zijn leiding. [1915, 1916]
Bevat 1 stukken
61.Foto van hem temidden van een groep militairen. [1915, 1916]
Bevat 1 stukken
62.Foto van zijn opgebaarde lichaam geflankeerd door Arnold en Wally Bomans. 1941
Bevat 1 stukken
63.Foto van het moment dat de kist met zijn stoffelijk overschot uit de Sint Bavokerk te
Heemstede gedragen wordt. 1941
Bevat 1 stukken
64.Foto van het moment dat de kist met zijn stoffelijk overschot in de lijkkoets wordt
geschoven. 1941
Bevat 1 stukken
65.Foto van het moment dat de lijkkoets met zijn stoffelijk overschot het terrein van de
Sint Bavokerk te Heemstede verlaat. 1941
Bevat 1 stukken
66.Foto van de dragers die zijn doodskist en de rouwstukken naar de begraafplaats
brengen. 1941
Bevat 1 stukken
67.Foto van familieleden en belangstellenden bij de teraardebestelling van hem op de
begraafplaats aan het Soendaplein te Haarlem. 1941
Bevat 1 stukken
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68.Foto van de rouwstukken op zijn graf. 1941
Bevat 1 stukken
69.Foto van een motor met zijspan met achterop een bord houdende de tekst "Lijst 1a.
Stemt! Bomans" gevolgd door een aantal fietsers met borden houdende een
verkiezingsleus. z.j.
Bevat 1 stukken
70.Foto van twee mannen die een leus op een plein kalken luidende "Kiest Bomans.
Lijst 23". z.j.
Bevat 1 stukken
71.Foto van hem in het ambtskostuum van de Tweede Kamer. Op de achterkant zijn
geplakt een column van Louis Winkeler over hem, een krantenfoto van een op
straat gekalkte verkiezingsleus luidende: "RK kiest No1 L: 23 Mr. Bomans", een
krantenfoto van hem met G. Bulten (allen uit [onbekend]) en een lintje. z.j.
72.Pentekening van zijn hand van een landschap getiteld "Montferland". z.j.
73.Blanco reçue van mr. J.B. Bomans en mr. F. Hagemeijer, advocaten en procureurs
te Haarlem. [1910]
74.Rouwlint houdende de tekst "Laatste groet". [1941]
75.Droedels door hem gemaakt waarvan sommige ter herinnering aan belangrijke
familiegebeurtenissen. Met op de achterzijde van twee daarvan een artikel van
Godfried Bomans uit #De Linie# van 14-11-1947 over het gymnasium en foto's van
broeder Fransciscus en Annie [onbekend] en Mart [onbekend]. 1936-1938, 1947
76.Notitie van A. Bomans over de tekeningen die zijn vader maakte tijdens de zittingen
van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Met een voorbeeld hiervan. 1934,
[1981]
77.Kopieën van krantenartikelen uit de #Nieuwe Rotterdamsche Courant# betreffende
zijn overlijden en begrafenis. 1941
78.Brief van F.C. Terlingen aan J.A. Bomans houdende een rectificatie op een
anekdote over een opmerking van J.B. Bomans tegen P.J. Troelstra gemaakt tijdens
een demonstratie in het oude stadion in Amsterdam tegen diens revolutiepoging in
1918. 1979
79.Overdruk uit #De Heldersche Post# van een verkiezingsaffiche voor hem. Met op de
achterzijde geplakt twee foto's van het inhalen van een neomist, waarop hij te zien
is in het publiek, een strooibiljet met de aankondiging van een spreekbeurt van hem
en een krantenbericht houdende een oproep van hem op Charles van de Bilt en Leo
Fruijtier te stemmen. z.j.
Bevat 2 stukken
80.Rouwbrief houdende de kennisgeving van zijn overlijden. Met notities houdende de
handgeschreven tekst van zijn grafsteen en een begeleidend schrijven van Gisela
Prenen aan Arnold Bomans. 1941, 2010
81.De verlovingskaartjes van Godfried Bomans te Heemstede en Pietsie Verscheure te
Nijmegen in enveloppe geadresseerd aan Harry Prenen te Haarlem. 1941
82.Fragment van een liefdesbrief van hem aan Nolletje, zijn vrouw en een kort
gedichtje. z.j.
83.Kopie van de brochure #De subsidie aan de Roomsche Universiteit en de rede van
Mr. Bomans# door H. Bakker 1923
84.Losse nummers van verschillende periodieken houdende uiteenlopende bijdragen
over verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1891, 1894, 1897,
1909
85.Verkiezingskranten van verschillende partijen uitgegeven bij verkiezingen voor de
gemeenteraad van Haarlem, de Provinciale Staten van Noord Holland en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. 1905, 1909, 1912, 1913
86.Katern van de #Nieuwe Haarlemsche Courant# houdende het
verkiezingsprogramma van de RK Staatspartij. 1935
87.Katholieke publicaties betreffende verschillende verkiezingen. 1894, 1912, 1913
88.Nummers van #Limburg Vooruit Orgaan van den R.K. Kiezersbond voor Limburg#.
1918, 1919
89.Verkiezingspamfletten van de Katholieke Kiesvereeniging te Haarlem. 1885, 1887,
1898, 1891, 1894, 1895, 1914, 1919, z.j.
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1883-1885, 1887-1889, 1891-1897, 1899, 1900, 1910, z.j.
90.Verkiezingspamfletten van diverse kiesverenigingen in het kiesdistrict Haarlem.
91.Verkiezingspamfletten van diverse kiesverenigingen in kiesdistricten in NoordHolland. 1884, 1888, 1891, 1892, z.j.
92.Brochure #De katholieken en de dagbladpers: Rede, gehouden in de Algemeene
Vergadering van den vierden Limburgschen Katholiekendag, te Sittard, den 19n Mei
1902# door Joannes Petrus van Kasteren SJ. 1902
93.Brochure #"De Koninklijke Weg" in opdracht van den "Nationale Bond van
Protestantsche Kiezers" bepleit en aangewezen bij gelegenheid van de verkiezingen
in juni 1913# door W.H. Lieftinck, (predikant te Muiderberg). 1913
94.Pamfletten van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Communistische Partij van
Nederland (CPN). 1946
95.Nummers van #Vliegend Blaadje# vlugschriften vanwege verkiezingen uitgegeven
door het [RK Centraal Propaganda-bureau te Amsterdam]. z.j.
96.Politieke spotprent vanwege Tweede Kamerverkiezingen waarop mr. D. Fock
gehekeld wordt over zijn standpunt betreffende De Tariefwet. Met pamfletten
betreffende D. Fock. 1913, z.j.
97.Politieke spotprent vanwege gemeenteraadsverkiezingen waarop J.E.W. Duys
gehekeld wordt. z.j.
98.Pamflet van het Katholiek Comité van Actie te Haarlem betreffende het katholieke
verzet tegen de revolutiepoging van P.J. Troelstra. 1918
99.Stembriefje van A. Bosse voor de verkiezing van een lid van de gemeenteraad van
Haarlem. 1890
100.Agenda van de algemene vergadering van de Algemeene Bond van RK
Rijkskieskringorganisaties in Nederland gehouden op 11 juni. 1926
101.Notitie van [onbekend] over de mogelijkheid bij verkiezingen voor [onbekend] een
restzetel te veroveren op de SDAP door het aangaan van een lijstverbinding door de
christelijke partijen. z.j.
102.Huishoudelijk reglement voor het bestuur van de Katholieke Kiesvereeniging te
Haarlem. 1888
103.Ontwerpreglement van de RK Staatspartij. [1925]
104.Notitie en een motie aan het bestuur van de Provinciale Bond van RK
Kiesvereenigingen in Zuid- en Noord-Holland van de Katholieke Kiesvereeniging te
Haarlem betreffende haar bezwaren tegen het instellen van een "verplichte
persoonlijke dienst". 1890
105."Dr. SCHAEPMAN in aantocht! Een woord aan Protestantsche kiezers" pamflet van
A.W. Bronsveld houdende een waarschuwing voor een spreekbeurt van Dr.
Schaepman ten gunste van de Anti-Revolutionaire Tweede Kamer kandidaten
Mackay en Schimmelpenninck. 1888
106-1.#Troelstra's avontuur en de katholieken. Week van tien tot zeventien
november1918#. 1918
106.Bundel #Bomans brochures I-V# houdende vijf brochures door J.B. Bomans. Met
bijlagen. 1918-1920, 1922
106-2.#Het gezinsloon en de groote gezinnen#. 1919
106-3.#Een cursus over staatsinrichting#. 1919
106-4.#Scheuring in de RK Staatspartij? of een afgeperst verweer#. 1920
106-5.#De richting in de politiek of onze getuigenis in 1922#. 1922
107-1.#Jubileumgids Zilveren Jubelfeesten der Afdeeling Haarlem van den Ned. R.K.
Volksbond#. 1914
107.Bundel #Bomans brochures V-X# houdende brochures en andere drukwerken door
J.B. Bomans en anderen. 1913, 1914, 1919-1923
107-2.Stellingen van hem bij het verkrijgen van de titel van doctor in de rechtswetenschap
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 1913
107-3.Artikel "Progressie in de gemeentelijke inkomstenpolitiek" van hem uit #Politieke
en sociale studiën. Bijdragen tot de sociale gemeentepolitiek#. 1918
107-4.#Rapport der Defensie-commissie ingesteld door den Algemeenen Bond van RK
Rijkskieskring organisaties in Nederland (RK Staatspartij)#. 1920
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107-5.#Ontwerp-leiddraad voor een RK Gemeenteprogram#. 1919 1919
107-6.Artikel "Principieele Politiek" uit #De Roomsche Lijst Haarlem-Helder 1922#. 1922
107-7.#Onze onjuiste Kiesdeeler# door Br. Alexander met een voorwoord van hem. 1922
107-8.#Het Beleid der Linkerzijde in Noord-Hollands Staten. Twee redevoeringen van de
statenleden Mr. Bomans en Michielsen in de vergadering van 20 juli 1921#. 1921
107-9.#Katholieken stemt WOENSDAG 23 MEI 1923, allen op: Mr J.B. Bomans No. ÉÉN
VAN LIJST EEN.# Bundel houdende transcripties van fragmenten van
krantenartikelen betreffende hem. 1923
107-10.#Verslag over het jaar 1921# van de NV Spaar- en Beleggingskas voor RoomschKatholieken te Utrecht. 1922
108.Cursusboek #Een Cursus over Staatsinrichting#. [1919]
109.Brochure #De Richting in de Politiek of onze Getuigenis in 1922#. 1922
110.Handgeschreven proefschrift "De kerkelijke politiewetten". Met bijlagen. 1913
111.Verkiezingsbrochure "De Roomsche lijst Haarlem-Helder 1922". Met een briefkaart
houdende een prent van Joan Collette. 1922
112.Brochure "Het Beleid der Linkerzijde in Noordholland's Staten. Twee redevoeringen
van de statenleden Mr. Bomans en Michielsen in de vergadering van 20 juli 1921".
1921
113.Cursusboek #Drie Avonden over de Geschiedenis der R.K. Staatspartij#. 1924
114.Cursusboek #Zes Avonden over Economie en Financiën#. 1923
115.Verkiezingsbrochure #Katholieken stemt WOENSDAG 23 MEI 1923, allen op: Mr J.B.
Bomans No. ÉÉN VAN LIJST EEN.# Bundel houdende transcripties van fragmenten
van krantenartikelen betreffende hem. 1923
116.Stellingen van hem bij het verkrijgen van de titel van doctor in de rechtswetenschap
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 1913
117."Het gezag als grondslag der samenleving", tekst van een lezing gehouden voor de
sociaal-economische afdeling van Katholiek Amsterdam. 1932
118."De grenswijziging Haarlem"', tekst van een lezing gehouden in de Gemeentelijke
Concertzaal te Haarlem. 1925
119."Nota van den voorzitter als grondslag der eerste conferentie van de Commissie
van Vijf" van de Economisch Technische Dienst Noord-Holland. [1936]
120."De man van de wereld", tekst van een lezing gehouden voor de Gonzaga
Vereniging te Amsterdam. 1926
121."Welke invloed en beteekenis hebben de Katholieke beginselen voor het
Staatkundig Leven voor wat betreft het gebied der sociale wetgeving" artikel
gepubliceerd in #Verslagboek der Eerste Sociale Studieweek op 17, 18 en 19
Augustus 1929 in het Missiehuis St. Jan te Soesterberg#. 1929
122.Kopieën van een verslag van een vergadering van de Tweede Kamer waarin hij
antwoordt op een redevoering van P.J. Troelstra waarin deze oproept tot revolutie.
Met notities hierover van Wally Bomans en [onbekend] Bomans. 1918, z.j.
123.Bundel houdende teksten van lezingen en toespraken over sociale en politieke
onderwerpen. Met knipsels. 1913-1916, 1920, z.j.
124.Bundel houdende teksten van lezingen en toespraken over sociale en politieke
onderwerpen. Met knipsels. 1913-1917, z.j.
125.Circulaire van het Uitvoerend Comité voor de Herdenking van het 25-jarig
Priesterfeest van T. N. Vlaar, waarin hij zitting heeft, houdende een oproep tot het
storten van geld ten gunste van het comité. 1932
126.Boekje uitgegeven ter herinnering aan de opening van het vernieuwde
kantoorgebouw van de NV Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leeningen
houdende een weergave van een redevoering van Godfried Bomans. Met een kopie
van een artikel uit #De Maasbode# over de opening. 1953
127.Brieven van de NV Spaarkas voor Belegging in Kerkelijke Leeningen aan J.A.
Bomans betreffende dividenduitkeringen. 1950, 1952, 1960, 1962, 1963, 1965
128.Brieven van de NV Spaarkas voor Belegging in Kerkelijke Leeningen aan zijn
aandeelhouders betreffende een aandeelhoudersvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging. Met agenda's. 1965
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129.Bijvoegsel van #De Nederlandse Staatscourant# van 17 maart houdende de
transcriptie van de akte waarin de statutenwijziging van de NV Spaarkas voor
Belegging in RK Kerkelijke Leeningen is vastgelegd en een kaart houdende de
mededeling van de naamswijziging van de instelling in Spaarbeleg. 1966
130.In memoriam voor W.J.J. Maassen oprichter van de NV Spaarkas voor Belegging in
RK Kerkelijke Leeningen door de directie van die instelling. 1959
131.Kopie van een brief van J.A. Bomans aan Wim Maassen, directeur van de NV
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leeningen, over de verkoop van zijn
aandelen [van deze instelling]. 1960
132.Accountantsrapport betreffende de NV Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke
Leeningen over het boekjaar 1933. 1934
133.Accountantsrapport betreffende de NV Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke
Leeningen houdende de maandcijfers over de maand 1934. 1934
134.Nummer van #Nieuwe Tijden#, een uitgave van de NV Spaarkas voor Belegging in
RK Kerkelijke Leeningen, houdende foto's van in de Tweede Wereldoorlog
verwoeste RK kerkgebouwen. 1946
135.Nummer van #Nieuwe Tijden#, een uitgave van de NV Spaarkas voor Belegging in
RK Kerkelijke Leeningen, waarvan hij commissaris was, houdende een in
memoriam over hem door W.J.J. Maassen. 1941
136.Balans en verlies- en winstrekening van de NV Hollandsche Crediet Maatschappij
van 1926 per augustus met begeleidend schrijven houdende voorstellen tot een
herdisconto-krediet en een interne reorganisatie. 1933
137.Brief van de heer Vermolen te Bilthoven, directeur van de NV Hollandsche Crediet
Maatschappij van 1926, over een conflict met de heer Frank. 1934
138.Brief van [onbekend] aan de Vergadering van Commissarissen van de NV
Hollandsche Crediet Maatschappij van 1926 over het voortbestaan van de
vennootschap en een verandering van de bevoegdheden van de directeur, de heer
Vermolen. 1934
139.Brief van de heer Vermolen van de NV Hollandsche Crediet Maatschappij van 1926
houdende een lijst van de preferente aandeelhouders van de vennootschap. 1934
140.Brieven van de NV Hollandsche Crediet Maatschappij van 1926 betreffende
crediteringen op en het saldo van een depositorekening. 1934
141.Circulaire van Joannes (J. Aengenent), bisschop van Haarlem, aan de pastoors en
rectoren van zijn bisdom over het probleem van de noodlijdende parochies daarin
en een saneringsplan daarvoor zoals voorgesteld door de Commissie tot Regeling
van het Kerkelijk Crediet. 1934
142.Brieven van hem namens de NV Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke
Leeningen aan J. Aengenent, bisschop van Haarlem, over een saneringsplan voor
de schulden van noodlijdende parochies in het bisdom. 1934
143.Brief van [J.M.J.H.] Lambooy te Hilversum over het aangaan van lijstverbindingen
tussen de [RKSP] en andere christelijke partijen bij de
[gemeenteraadsverkiezingen]. 1935
144.Boekje uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de NV Spaarkas
voor Belegging in RK Kerkelijke Leeningen te Utrecht. Met een portretfoto van hem.
1944
145.#Jubileumgids Zilveren Jubelfeesten der Afdeeling Haarlem van den Ned. R.K.
Volksbond#. 1914
146.Concept voor een dankwoord aan de Staten voor [het installeren van een Raad van
Advies]. [1935]
147.#Verslag over het Boekjaar 1912 van de NV Gemeenschappelijk Eigendom
Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen te 's-Gravenhage# 1913
148.Fragmenten tekst van J.A. Bomans betreffende hem. z.j.
149.Brief van een mededienstplichtige van hem aan Godfried Bomans over een foto van
hem met sabel tijdens de mobilisatieperiode en een reactie op deze brief van J.A.
Bomans. 1971, z.j.
150.Ingezonden, niet geplaatste, brief aan #Elseviers Magazine# van J.A. Bomans
betreffende de karakterisering van J.B. Bomans in een boekbespreking van twee
biografieën over Godfried Bomans in het blad. Met het antwoord van het tijdschrift.
1982
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#Het Binnenhof# van Leo Thuring houdende de weergave van een gesprek met Jan
Bomans over de relatie tussen zijn broer Godfried en zijn vader J.B. Bomans. 1975
151."Jan Bomans: Godfried mocht drie weken lang geen onze vader bidden" artikel in
152.Losse biografische notities over hem van J.A. Bomans. z.j.
153.Programma van de 13e plenaire vergadering in Rio de Janeiro van de Conference
Parlementaire Internationale du Commerce. 1927
154.#Op Dreef#, blad van de personeelsvereniging voor de Griffie, de
Accountantsdienst en de Economisch-Technologische Dienst van de provincie
Noord-Holland houdende een terugblik op de periode waarin hij lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland was. 1987
155.#Op Dreef#, blad van de personeelsvereniging voor de Griffie, de
Accountantsdienst en de Economisch-Technologische Dienst van de provincie
Noord-Holland houdende een terugblik op de periode waarin hij lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland was. 1987
156.#Morks Magazijn#, jrg. 26, october 1924, houdende een geschreven portret van hem
van H.G. Cannegieter. Met een prent van Albert Hahn jr. en een overdruk van het
portret. 1924
157.Aantekeningen over de wettelijke regeling van organisatie en functioneren van de
Provinciale Staten. Met aantekeningen voor een voordracht over de Provinciale
Staten voor de RK Kieskring te Haarlem. 1923
158.#Verordening houdende algemene regels betreffende de subsidiëring van het
vakonderwijs in de provincie Noord-Holland#. Met een toelichting daarop. 1923
159.#Verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon in Noord-Holland#.
1912
160.#Verslag betreffende het provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort over het jaar 1921#.
1922
161.#Reglement van Orde voor de vergaderingen der Provinciale Staten van NoordHolland#. 1911
162.Besluiten tot het wijzigen van de reglementen voor de Inwendige Diensten van de
provinciale krankzinnigengestichten Duinenbosch en Meerenberg. 1915
163.#Instructie voor de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland#. 1915
164.#Verordening betreffende de levering van electrischen stroom in de Provincie
Noord-Holland#. 1914
165.#Reglement van politie voor het Amstel-Drechtkanaal#. 1907
166.#Verordening op de inrichting en het gebruik van trambanen op of langs de voor
het publiek verkeer openstaande wegen en bruggen in de provincie NoordHolland#. 1904 , 1906
167.#Verordening regelende de indeeling, de wijze van benoeming en ontslag, de
bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van het personeel van het
provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland#. 1918
168.#Regelen omtrent de wijze van verkiezing der door het personeel van het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland aan te wijzen leden en
plaatsvervangende leden van de Permanente Commissie van beroep, bedoeld in
artikel 26 van het Personeelsreglement#. 1919
169.#Benoeming van de vlootpastoor 1918# door L.A.M. Goossens OFM, een overdruk
van een artikel uit #Marineblad# uit 1974. Met begeleidend schrijven van de auteur.
1974, 1975
170.#Renovabitur!! Eenige grepen uit de gedaantewisselingen, wisselvalligheden,
hernieuwingen en herscheppingen in den ontwikkelingsgang der Sint
Radboudstichting te Deventer a/d Yssel#. Met annotaties van hem. 1931
171.#"Nieuwstad" 100 jaar Lieve Vrouwe Kerk te Den Helder 1876 - juni - 1976# door
M.M.J. Hoogenbosch houdende een passage over zijn activiteiten t.b.v. de zielzorg
voor katholieke mariniers. Met een begeleidend schrijven van [onleesbaar]. 1976
172.#Bazuinswaardigheden 50 jaar R.K. Harmonie "De Spaarnebazuin"#, 2e jrg. nr. 1,
tijdschrift van harmonie De Spaarnebazuin houdende een artikel waarin hij als
beschermheer daarvan wordt genoemd. Met een artikel uit het #Haarlems Dagblad#
over de viering van het 50-jarig jubileum van de harmonie. 1979
173.Brochure [#Met de Eerste Compagnie op Mobilisatie#]houdende een verslag in rijm
door J.B.S. [J.B. Schuil] van diens mobilisatieperiode tijdens de Eerste
Wereldoorlog. 1916
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174.Nummer 3, 3e jrg. van #De Loods Politiek-Economisch-Literair Weekblad#
houdende een spotprent over legerhervorming waarop hij staat afgebeeld en een
commentaar op zijn optreden in het parlement. 1920
175.Nummer 6 van #Parochieblad van St. Antonius Abt# houdende een column van hem
over het vertrek van kapelaan Caarls uit Haarlem. 1923
176.Nonsensgedicht van zijn hand getiteld "Alida Schnadobbeldobskidy". z.j.
177.Kopie van een pagina uit #Panorama#, een artikel uit #Trouw# en een artikel in #Vrij
Nederland# betreffende de behandeling van de Vlootwet in de Tweede Kamer in
1923. 1923, 1979, 1980
178.Knipsels en kopiën van knipsels betreffende zijn functioneren als lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Met kopie van droedel gemaakt tijdens
een vergadering. 1919, 1931, 1936, 1941, 1975, 1963, 1969, 1993, z.j.
179.Knipsels en kopiën van knipsels betreffende zijn functioneren als lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. 1916, 1918-1920, 1923, 1955, 1971, 1974, 1990, 2001, z.j.
180.Knipsels en kopiën van knipsels betreffende zijn functioneren als wethouder van de
gemeente Haarlem. 1969, 1970, 1985, z.j.
181.Knipsels en kopiën van knipsels betreffende de familie Bomans en Berkenrode. Met
bijlagen. 1974, 1988, 1995, 2000, z.j.
182.Kopieën van pagina's uit het boek #De Zindelijke Burgerheren. Een halve eeuw
liberalisme# door H.J.L. Vonhoff gewijd aan de romancyclus door J.B. Bomans
#Jan Herbert Mac Donald# geschreven onder het pseudoniem J.B. van Rode. Met
bijlagen betreffende deze romancyclus. z.j.
183.Kopie van een brief van T. Cuijpers-Boumans te Heerlen aan Godfried Bomans over
diens relatie met zijn vader, J.B. Bomans, in een enveloppe geadresseerd aan Wally
Bomans. 1971
184.Brief van de vader abt van Maria Toevlucht te Zundert aan zuster Borromée (Wally
Bomans) te Maastricht. 1964
185.#Jaarboekje van de Vereeniging van Directeuren van Spaarkassen 1925#. 1925
186.#Statuten Naamloze Vennootschap "Gemeenschappelijk Eigendom" Maatschappij
tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen#. 1927
187.Handgeschreven lijst houdende de verschillende gymnasia in Nederland met
vermelding van hun denominatie. z.j.
188.Plakboek [van een van zijn kinderen] houdende iconische tijdschriftafbeeldingen
waarvan sommige katholiek van aard. z.j.
189.#De Kerkelijke Politiewetten# monografie van zijn hand over wettelijke bepalingen
betreffende de geloofsuitoefening. 1923
190.#Rolduc Jaarboek 1923# waarin opgenomen een bijdrage van zijn hand. 1923
191.#Rolduc Jaarboek 1924# waarin opgenomen een bijdrage van zijn hand. 1924
192.#Rolduc Schetsen en Herinneringen# verzameld door H. van Rode. 1916
193.Nummer van #Nieuwe Tijden#, een uitgave van de NV Spaarkas voor Belegging in
RK Kerkelijke Leeningen, waarvan hij commissaris was. 1935
194.Nummer van #Onze Vaan Orgaan van de RK Volkspartij in Nederland# houdende
een artikel over zijn loopbaan als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
1931
195.Krantenartikel uit [onbekend] van [onbekend] over de Donald-cyclus. z.j.
196.Artikel "De onhoudbare positie van Mr. Bomans als lid van Ged. Staten" van
[onbekend] in #Het Liberale Weekblad# over zijn politieke positie na het verschijnen
van de Donald-cyclus. z.j.
197.Artikel "Mr. Bomans weigert inlichtingen" van [onbekend] in #Het Liberale
Weekblad# over de kwestie van de identiteit van de auteur van de Donald-cylus.
1934
198.Artikel "Een waanzinnig boek Opheldering noodzakelijk" van [onbekend] in #Volk
en Vaderland# houdende een recensie van de Donald-cyclus en een betoog over
zijn politieke positie na het verschijnen hiervan. 1934
199.Een nummer van #Zwart Front# houdende een commentaar op zijn positie in de RK
Staatspartij. 1934
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ophef rond zijn persoon na publicatie van de Donald-cyclus, de gevolgen hiervan
voor zijn politieke positie en zijn verzet tegen de verlaging van zijn
wethouderspensioen. 1934
200.Nummers van #De Vrijheid Staatkundig Weekblad# houdende artikelen over de
201.De militairen van het 2 21 bataljon van de Landweer Infanterie (2 21 LWI) waaronder
hem na de mobilisatie voor het gebouw van Sociëteit Orpheus te Tilburg. 1914
202.Plakboek samengesteld door [J.A. Bomans] houdende knipsels over "De Russische
Hongersnood van 1933". 1933
203.#Stielers Schul-Atlas.# met autogram en aantekeningen van hem. 1898
204.Nooit verzonden brief van zr. Borromée Bomans (Wally Bomans) te Gronsveld aan
Wim Wennekes over de relatie tussen J.B. Bomans en Godfried Bomans. Met
begeleidend schrijven aan J.A. Bomans. 1995
205.Transcripties van twee gedichten van zijn hand met begeleidende brieven van de
schenker hiervan, J.F.C. van Uden te Voorburg, aan J.A. Bomans te Heemstede en
een gedicht van J.F.C. van Uden. 1955, 1957, z.j.
206.Kopie van het boek #De Tweede Kamer in woord en beeld# door J.H. Speenhoff
houdende rijmpjes over en getekende portretten van 100 leden van de Tweede
Kamer waaronder J.B. Bomans. Met een artikel "Koos Speenhof 100 jaar geleden
geboren" uit #De Limburger#. 1918, 1969
207."Toen ik tachtig werd was ik al vurig voor één grote protestantse partij" artikel uit
#Trouw# waarin Gerrit Baas herinneringen ophaalt aan o.a. J.B. Bomans. Met
begeleidend schrijven van H.P. van de Ven aan J.A. Bomans. 1974
208."Geestelijk bouquetje voor Vaders verjaardag" boekje houdende een lijstje van
kerkelijke pechtigheden en activiteiten bij te wonen of te verrichten ten gunste van
vader. z.j.
209.Correspondentie tussen J.A. Bomans te Heemstede en het Rijksarchief in NoordBrabant te 's-Hertogenbosch over een open brief van mr. C. Bomans jr. te
Amsterdam aan mr. C. Goseling [te Amsterdam] verzonden in 1936 en afkomstig uit
het archief van Zwart Front. 1985
210.Verscheurde condoleancebrieven vanwege zijn overlijden. Met een brief van H.G.M.
Wijtenburg die zijn begrafenis niet zal bijwonen vanwege zijn SS-lidmaatschap.
1941
211.Boek #Stille werkers# door Jan Bakker uitgegeven door de Algemeene RK
Propagandaclub Amsterdam. Met aantekeningen van hem. 1932
212.Artikel "Mr. Bomans en de Amsterdamsche Aquiniërs" van W.A. van den Donk uit
#De Tijd# over de houding van J.B. Bomans tegenover de ontwapeningsplannen
van de regering. Met begeleidende brieven van A.J. Busch, archivaris van
Gorinchem. 1920, 1986-1987
213.Handgeschreven kwartierstaten van een aantal [aanzienlijke] Nederlandse families.
z.j.
214.Doorslag van een brief van J.A. Bomans te Heemstede aan pastor Schut houdende
een bevestiging van de afspraak tot het opdragen van een hoogmis voor de
zielerust van J.B. Bomans. Met een betalingsbevestiging. 1975
215-222.Stukken betreffende de publicatie van het boek #Uit het rijke Roomsche Leven. Een
documentaire over de jaren 1925-1935# door Michel van der Plas. 1963
Bevat 8 stukken
215.[Afschrift] van een begeleidende brief van J.A. Bomans aan Arnold en Wally
Bomans bij de toezending van het boek. Met knipsel uit #de Volkskrant# houdende
ingezonden brieven geschreven n.a.v. het verschijnen van het boek. 1963
216.Briefkaart van zr. Borromée Bomans (Wally Bomans) aan J.A. Bomans te
Heemstede houdende een dankbetuiging voor de sinterklaascadeaus, waaronder
het boek, en een korte beschouwing over de katholieke emancipatiestrijd. 1963
217.Brieven van Arnold Bomans te Zundert aan Jan en Mia Bomans [te Heemstede]
houdende een dankbetuiging voor de sinterklaasgeschenken, waaronder een
exemplaar van het boek. 1963
218.Pagina's uit #de Volkskrant# houdende de afleveringen van een serie over het
katholieke leven in Nederland gebaseerd op het boek. 1963
219.Artikel "Michel van der Plas over zijn Rijke Roomsche Leven" uit #de Volkskrant#
houdende de weergave van een gesprek met Michel van der Plas n.a.v. het
verschijnen van het boek waarbij hij oproept een katholiek documentatiecentrum op
te richten. 1963
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220.Pagina's uit #De Tijd-Maasbode# en #[Het Haarlems Dagblad]# houdende het artikel
"Uit het rijke, roomse leven" van Ben Kroon n.a.v. het verschijnen van het boek.
1963
221.Ingezonden brieven uit #De Tijd-Maasbode# houdende reacties op het boek en
artikelen die naar aanleiding daarvan gepubliceerd zijn. 1963
222.Folder van uitgeverij Ambo voor het boek. 1963
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