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Archief Katholieke Jonge Middenstandsvereniging

Ten Geleide

Katholieke Jonge Middenstands Vereniging (1930-1950) (1990)
De Katholieke Jonge Middenstands Vereniging had diocesane en plaatselijke afdelingen. In 1942 werd de KJMV op bevel
van de bezetter opgeheven, zoals alle katholieke vak- en standsorganisaties. 
Van de afdeling Oldenzaal is bekend dat onder het mom van een dansclub, die eenmaal per week bijeenkwam, de
activiteiten werden voortgezet. Ook het jaarlijks uitstapje ging gewoon door.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Pagina 2/8



Archief Katholieke Jonge Middenstandsvereniging

 
 1.Statuten en huishoudelijk reglement. Met aantekeningen.  [1930]
 
 2.Correspondentie tussen de leden van het bestuur.  1964
 
 3.Zomerprogramma van de afdeling Alphen aan den Rijn van de Nederlandse

Katholieke Jongeren Beweging (NKJB).  1946
 
 4.Krantenartikelen over een kajotterscongres te Utrecht.  z.j.
 
 5.Brieven van H.M. van Spanje, diocesaan directeur van de Katholieke Actie voor

Mannelijke Jeugd (KAMJ) aan de dagelijkse besturen van jongerenverenigingen.
  1947

 
 6.Uitnodigingen voor een recollectiedag in de districten van het bisdom Haarlem op

29 juni.  z.j.
 
 7.Stukken betreffende diocesane studiedagen te Amsterdam op 15 en 16 juni.  1946
 
 8.Correspondentie tussen Piet Verkley, voorzitter, en Simon Klein, diocesaan

secretaris van de Nederlandse Katholieke Jongeren Beweging (NKJB). Met bijlagen.
  1946-1948

 
 9.Jaarprogramma van de Land- en Tuinbouw Jongeren (LTJ). Met bijlagen.  1946
 
 10.Programma voor de viering van het 40-jarig bestaan van de Diocesane Rooms

Katholieke Middenstandsbond.  1947
 
 11.Circulaire van Simon Klein aan de districtsaalmoezeniers en de districtsleiders over

diocesane kampioenschappen. Met bijlage.  1948
 
 12.Brief van de NKJB aan vrienden in Italië over het communisme.  1948
 
 13.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Jongeren Beweging (NKJB).  1948
 
 14.Bondsliederen van de NRKM, de LTJ en de KJMV en het kajotterslied.  z.j.
 
 15.Uitnodiging tot het bijwonen van de opening en de inzegening van het Centrum van

het Vrouwelijk Jeugdwerk te Den Haag op 24 november.  1946
 
 16.Verslag van de bijeenkomst van de Diocesane Raad (DR) te Haarlem op 2 april. Met

bijlage.  1949
 
 17.Programma voor de Bondsdag te Haarlem op 3 april.  1949
 
 18.Verslag van een gedachtenwisseling van de bestuursleden te Rotterdam op 25 april.

  1948
 
 19.Brief van Simon Klein aan H. Brans, aalmoezenier, over de gedachtenwisseling te

Rotterdam.  1948
 
 20.Dagorde voor een appel van de Katholieke Jonge Werkgevende en Werknemende

Middenstand te Amsterdam op 2 mei.  1948
 
 21.Notulen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.  1948
 
 22.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van de DR te Den Haag op 13 en 14

maart. Met aantekeningen en bijlagen.  1948
 
 23.Brief van Simon Klein aan de aalmoezeniers en bestuursleden over een cursus te 's

Gravenzande van 20 tot 24 maart.  1948
 
 24.Brief van Piet Verkley aan de bestuursleden over attenties bij verjaardagen.  1946
 
 25.Overzicht van de correspondentie van 8 juli tot en met 10 oktober.  1946
 
 26.Stukken betreffende de jaarvergadering te Leiden op 28 september.  1947
 
 27.Mededelingenblad van het bestuur.  1946
 
 28.Nieuwscirculaire van Piet Verkley en Simon Klein.  1947
 
 29.Brief van Simon Klein aan de afdelingssecretarissen, houdende verzoek een

vragenlijst in te vullen.  1947
 
 30.Brief van Simon Klein aan de leden van het Diocesaan Bestuur over het besteden

van een subsidie van de NRKM.  1947
 
 31.Brief van Kees (onbekend) aan het Diocesaan Bestuur over een schrijven van Wim

(onbekend).  1947
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Archief Katholieke Jonge Middenstandsvereniging

 32.Kasoverzicht en balans van het eerste half jaar.  1947
 
 33.Lijst van secretarissen van KJMV- en NKJB-afdelingen waarvan KJMV-ers lid zijn.

  z.j.
 
 34.Circulaire aan de bestuursleden, houdende een bespreking van het jaarprogramma.

Met bijlagen.  z.j.
 
 35.Brief van het DB aan aalmoezeniers en districtsleiders over richtlijnen. Met bijlage.

  1947
 
 36.Brief van Simon Klein aan medebestuursleden, houdende herinnering aan de

bestuursvergadering van 1 mei.  1947
 
 37.Uitnodiging en programma voor een weekend voor districtsleiders van Katholieke

Arbeiders Jeugd (KAJ), KJMV en LTJ te Leiden op 26 en 27 april.  1947
 
 38.Lijst van secretarissen van afdelingen en groepen.  z.j.
 
 39.Brief van Leo de Vreede uit Amstelveen aan Simon Klein over de organisatie van

een sportdag.  1946
 
 40.Brief van Bert Peeters (onbekend) aan aalmoezeniers en vrienden over

moeilijkheden binnen de KJMV.  1947
 
 41.Brief van Bert Peeters aan aalmoezeniers en bestuursleden over indienen van

declaraties.  1947
 
 42.Brief van P.A. de Groen (onbekend) aan Piet [Verkley] over een ingediende

declaratie.  1947
 
 43.Brieven van Simon Klein over weekendbijeenkomsten van het bestuur.  1947
 
 44.Uitnodiging tot het bijwonen van het derde lustrumfeest van de afdeling "Sint

Albertus Magnus" te Leidschendam.  1946
 
 45.Stukken betreffende inleidingscursussen voor districtsleiders.  1946
 
 46.Stukken betreffende de financiën.  1946-1947
 
 47.Stukken betreffende het zomerfeest te Heiloo en Voorschoten.  1946
 
 48.Programma voor en verslag van een jongerencongres van de NKJB.  1946
 
 49.Verslag van een bespreking.  z.j.
 
 50.Programma voor de derde bijeenkomst te Leiden en Stompwijk op 4 en 5 augustus.

Met aantekeningen.  1945
 
 51.Begrotingen.  1940-1941
 
 52.Uitnodiging voor het bijwonen van studiedagen van de Diocesane Bond te Haarlem

op 27 en 28 april.  1946
 
 53.Stukken betreffende leiderscursussen.  1945-1946
 
 54.Uitnodiging voor het gemeenschapsfeest te Stompwijk op 5 augustus.  1945
 
 55.Uitnodiging voor een bijeenkomst voor leiders en bestuurderen te Leiden op 4

augustus.  1945
 
 56.Verslag van een propaganda avond voor een sociaal-economische cursus.  1941
 
 57.Krantenartikel "De organisatie der jonge middenstanders" over een congres te

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.  1937
 
 58.Circulaire van de Sint Josephs Gezellen Vereniging over de mogelijkheden om lid te

worden.  1942
 
 59.Circulaire aan jonge zakenmiddenstanders over de vorming van een spaar- en

waarborgfonds. Met bijlage.  1942
 
 60.Brief van J.C. Vink, secretaris van de LTB, houdende bereidheidsverklaring tot het

geven van technische leiding.  z.j.
 
 61.Circulaire van C. Kloppenborg, secretaris, aan besturen en leden van afdelingen

over het jaarverslag. Met bijlagen.  1939-1940
 
 62.Brief van het bestuur van de afdeling Alphen aan den Rijn aan de procureur

generaal van politie te Den Haag over toezending van formulieren.  1940
 
 63.Notulen van de algemene bestuurderendag te Leiden op 14 januari.  1940
 
 64.Mededelingen van C. Kloppenburg over het honderdste nummer van #De Keten#.

  1940
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 65.Stukken betreffende het overlijden van H.C. Lambrechts, medewerker van de

Sociaal Economische Raad.  1990, z.j.
 
 66.Verslag van de diocesane bestuursvergadering van het bisdom Breda op 14

september.  1949
 
 67.Brieven van en afschriften van brieven aan diverse personen en instellingen,

alfabetisch geordend op naam.  1946-1947
 
 68.Stukken betreffende de Katholieke Jeugdraad voor Nederland (KJR).  1946-1949
 
 69.Brieven van T. Lambers, nationaal penningmeester van het bestuur, over aanvraag

van subsidie.  z.j.
 
 70.Stukken betreffende de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG).  1946-1949
 
 71.Stukken betreffende het Nationaal Beraad Mannelijke Jeugd.  1948
 
 72.Stukken betreffende het Nederlands Jongeren Reveil (NJR).  1947
 
 73.Verhandeling "De KJMV en de vak-secties" van H. Brans, opgemaakt naar

aanleiding van de oprichting van "Jong Sint Victor" (RK Jonge Molenaars). Met
aantekening.  z.j.

 
 74.Stukken betreffende een inleidingscursus voor sociaal economische vorming.  z.j.
 
 75.Brief van het dagelijks bestuur aan diocesane aalmoezeniers en secretarissen over

leidersweken te Oirschot en De Steegh.  z.j.
 
 76.Stukken betreffende kopij en ledenadministratie van #De Keten# en #Stuwing#.

  1946
 
 77.Artikel "Ze zijn de weg kwijt" voor een folder over een propaganda-actie. Ontwerp.

  z.j.
 
 78.Brief van H. Brans, nationaal aalmoezenier, aan de aalmoezeniers van districten

over zijn ervaringen van de KMVJ.  1947
 
 79.KMVJ-gebed.  z.j.
 
 80.Krantenartikel van Piet Verkley over jongerenorganisatie.  z.j.
 
 81.Arbeidsovereenkomst met Herman Geijer uit Leiden.  z.j.
 
 82.Verhandeling "Nieuwe methode in het vooruitzicht" van H. Brans over

aspirantenopleiding. Met aantekening.  z.j.
 
 83.Stukken betreffende een inleidingscursus voor KJMV-leiders.  z.j.
 
 84.Brief van Piet Verkley aan (anoniem) over financiën. Met als bijlage onder andere

een overzicht van kosten en abonnementen van #De Keten#.  1946
 
 85.Agenda voor een bespreking van de dagelijkse besturen van NRKM en KJMV.  1946
 
 86.Stukken betreffende de Katholieke Burgers en Middenstanders Jeugd (KBMJ).  1947
 
 87.Stukken betreffende het mededelingenblad #De Brug#.  1947
 
 88.Circulaire van pater H. Riga SMM over de heiligverklaring van Grignon de Montfort.

Met als bijlage een lijst van genodigden.  1947
 
 89.Stukken betreffende de KAMJ.  1947-1949
 
 90.Verslag van het KJMV-werk van het rayon Kop van Noord-Holland.  1949
 
 91.Notulen van de vergadering van de nationale staf en de diocesane staven van de

NKJB te 's Hertogenbosch op 18 mei.  1949
 
 92.Artikel "Jeugd van het zuiden manifesteert" in #De Maasbode# van 22 juli.  -
 
 93.Brief van Joep Stolkman, KMVJ-aalmoezenier van het bisdom Roermond, aan

medewerkers over propaganda.  1946
 
 94.Stukken betreffende vergaderingen van het verbondsbestuur.  1950
 
 95.Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1950
 
 96.Stukken betreffende nationale studiedagen.  1950
 
 97.Overzicht van activiteiten. Met bijlage.  -
 
 98.Verslag van de vergadering van de Centrale Raad van de Katholieke

Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand te Eindhoven op 4 maart.
  1950
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 99.Brief van H. Lambrechts, secretaris van het nationaal verbondsbestuur, aan het
bestuur van de sectie Kadervorming en Commerciële Ontwikkeling over
voorwaarden voor het volgen van cursussen.  1950

 
 100.Brief van Herman Geyer van de sectie kadervorming aan het nationaal

hoofdbestuur over financiën voor kadervorming.  1949
 
 101.Brief van het Diocesaan Bestuur Bisdom Breda aan aalmoezeniers en bestuurders

van afdelingen over uitwisseling van verslagen van werkzaamheden. Met bijlage.
  1949

 
 102.Brief van H. Lambregts aan de leden van het nationaal bestuur over een "Gids door

het KJMV-leven". Met bijlage.  1949
 
 103.Brief van H. Lambregts over reacties op woorden van pater Henri de Greeve en over

een nieuwe vragenlijst. Met bijlagen.  1949
 
 104.Brieven van H. Lambregts aan afdelingsbesturen en afdelingssecretarissen.  1949
 
 105.Brief van F. Bachg, algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke

Middenstands Bond, over activiteiten van L.J.A. van Doorn. Met bijlagen.  1949,
1990

 
 106.Brief van D. Doorman van het Katholiek Thuisfront over medewerking aan de

Nationale Loterij.  1949
 
 107.Brief van H. Lambregts aan (anoniem) over het niet doorgaan van een vakantieweek

in Bloemendaal.  1949
 
 108.Brief van H. Lambregts en H. Brans over nationale studiedagen.  1949
 
 109.Brief van H. Lambregts aan de leden van nationale en diocesane bondsbesturen

over een vraag- en antwoordboekje van L. van Doorn. Met bijlagen.  z.j.
 
 110.Verslag van de kascontrolecommissie over de boekhouding van 1948. Met bijlagen.

  1949
 
 111.Vragenlijst over de vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen met antwoorden

en opmerkingen over middenstandsproblemen.  1949
 
 112.Stukken betreffende een subsidieaanvraag bij het ministerie van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen (OKW).  1949
 
 113.Verslag van een bijeenkomst van vijf diocesane KJMV-aalmoezeniers te Haarlem op

16 februari.  1949
 
 114.Financieel overzicht over 1948. Concept met bijlagen.  1949
 
 115.Feestlied bij het 1521-jarig bestaan der Internationale Liga van Kleine Zelfstandige

Hoofd van Jut Ondernemers "Sint Juttemus". Met aantekeningen.  z.j.
 
 116.Stukken betreffende leidersweken te Oirschot en De Steegh.  1948
 
 117.Brief van J. Martens, secretaris van de KJMV-afdeling Breda over berekening en

besteding van subsidies.  1948
 
 118.Brief van F. van Tellegen, van de Horstink te Laag-Soeren aan het bestuur over een

cursus "De Christen in de Wereld". Met bijlagen.  1948
 
 119.Stukken betreffende de aanstelling van H. Lambregts als nationaal leider en

secretaris en het gelijktijdig ontslag van Herman Geyer.  1946-1948
 
 120.Mededelingenbladen.  1947-1948
 
 121.Brief van W. van den Bosch, nationaal penningmeester, aan de leden van het

dagelijks bestuur, over de financiële resultaten van het congres van 25 juli. Met
bijlagen.  1948

 
 122.Brief van (onleesbaar) aan de leden van het dagelijks bestuur over de

"aalmoezenierspot".  1948
 
 123.Brief van W. van den Bosch aan de leden van het dagelijks bestuur over een

subsidie van de Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs.  1948
 
 124.Kasoverzicht over het eerste halfjaar. Met toelichting.  1948
 
 125.Circulaire van het Nationaal Verbondsbestuur aan abonnees en afdelingsbesturen

over een nieuwe opzet van de #Leidersgids#.  1948
 
 126.Programma en liederen voor het jubileumcongres voor de viering van het 15-jarig

bestaan. Met aantekeningen en bijlagen.  1948
 
 127.Stukken betreffende het jubileumcongres te 's Hertogenbosch op 25 juli.  1948
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Archief Katholieke Jonge Middenstandsvereniging

 128.Uitnodiging en programma voor een cultureel introductie weekend van de NRKM op
het landgoed Drakenburg te Soest op 30 en 31 mei.  1948

 
 129.Brief van C.G.J. Copier (onbekend) over toezending van folders en een officiële

opening. Afschrift.  1948
 
 130.Brief aan H. Lambregts aan Piet Verkley over een congres van de Katholieke

Sociale Organisaties te Amsterdam op 26 april. Met bijlage.  1948
 
 131.Brief van J. Gielen, minister van onderwijs, over subsidie voor jeugdkampen. Met

bijlagen en aantekeningen.  1948
 
 132.Brief van Kantoor Steeman aan L. van Doorn over de financiële administratie.

Afschrift.  1948
 
 133.Jaarprogram 1948-1949. Concept met bijlagen.  z.j.
 
 134.Brief van de jongerenorganisatie van de Katholieke Volks Partij (KVP) aan de

hoofdbesturen van jeugdorganisaties over nader overleg. Afschrift.  1948
 
 135.Verslag van een vergadering.  z.j.
 
 136.Financieel overzicht 1948.  [1949]
 
 137.Brief van H. Lambregts aan leden van het dagelijks bestuur en secretarissen van

diocesane bonden over het niet doorgaan van een studie weekend.  1947
 
 138.Brief van H. Lambregts aan T. van der Horst (onbekend) over een conceptvoorstel

aangaande keuze van de vakorganisaties van de KAB of ze standsorganistorisch bij
de KAB of bij de Werknemende Middenstanders (WM) aangesloten willen zijn. Met
bijlage.  1947

 
 139.Lijst van conclusies van de nationale studiedagen te Breda op 23 mei aangaande

vak- en beroepscommissies in de KMVJ.  1947
 
 140.Stukken betreffende propaganda.  1947
 
 141.Formulier voor het bestellen van boekjes, affiches, insignes en jaarprogramma's.

  1947
 
 142.Uitnodiging en programma voor de nationale studiedagen te Heeswijk op 23 en 24

augustus. Met bijlagen.  1947
 
 143.Uitnodiging en programma voor een leidersvakantieweek te Heeswijk van 18 tot 23

augustus.  1947
 
 144.Verslag van de bespreking van de redactie van #De Keten# te Haarlem op 10 juli.

  1947
 
 145.Uitnodiging en programma voor een studieweekend te Den Haag op 14 en 15 juni.

Met aantekeningen.  z.j.
 
 146.Overzicht van de toestand der financiële middelen.  1947
 
 147.Lijst van leden in militaire dienst en van legeraalmoezeniers. Met bijlagen.  z.j.
 
 148.Stukken betreffende besprekingen met de centrale bond der WM.  1947
 
 149.Brief van J. Kouwenhoven, penningmeester van de Centrale Raad van het Katholiek

Mannelijk Jeugdwerk, over opzegging van de huur van het pand aan de Jan van
Nassaustraat 7 te Den Haag. Met aantekeningen.  1947

 
 150.Stukken betreffende studiedagen te Breda op 22 en 23 maart.  1947
 
 151.Brief van H. Lambregts aan (anoniem) over het zenden van concept-statuten in

verband met een bijeenkomst van de redactie-commissie.  1947
 
 152.Brief van Piet Verkley aan Kardinaal de Jong om diens zegen te vragen over het

werk van de KJMV.  1947
 
 153.Artikel uit (onbekend) over persoonlijke abonnementen op #De Keten#.  1946
 
 154.Programma van een weekend te Oirschot op 27, 28 en 29 december. Met

aantekeningen.  1946
 
 155.Brief van Herman Geyer, nationaal secretaris, aan aalmoezeniers en bestuurders,

over de samenwerking met andere jeugdorganisaties.  1946
 
 156.Brief van Herman Geyer aan leden van het dagelijks bestuur en de "Vuurtop-staf"

over een boekje "Handleiding voor de cursusstaf". Met bijlage.  -
 
 157.Brief van Herman Geyer aan Piet Verkley over een radiotoespraak. Met bijlage.  1946
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Archief Katholieke Jonge Middenstandsvereniging

de KJMV te Utrecht op 14 oktober.  1946
 158.Stukken betreffende een bespreking tussen de dagelijkse besturen van de NKM en 
 159.Telegram van Herman Geyer aan Piet Verkley over een vergadering met het

dagelijks bestuur van de Kajotters.  1946
 
 160.Financieel overzicht van #De Keten# van mei 1945 tot mei 1946. Met bijlage.  [1946]
 
 161.Verslag van de vergadering van het bondsbestuur en het overleg van de

Jeugdstandsorganisaties te 's Hertogenbosch op 4 en 5 april.  1946
 
 162.Informatie betreffende loontrekkenden die tot de KAJ behoren.  z.j.
 
 163.Verslag van een bespreking tussen het bestuur van de Katholieke Jeugdbeweging

en de nationale besturen van de KAJ en de KJMV te Utrecht op 7 april.  1946
 
 164.Programma en dagorde van de nationale studiedagen te Hilversum op 16, 17 en 18

maart.  1946
 
 165.Brief van het dagelijks bestuur van het Nationaal Verbond aan de afdelingsbesturen

over de bevrijding en de heroprichting.  1945
 
 166.Brief van C. Kloppenburg, nationaal secretaris, aan de heren moderatoren over een

enquête. Met bijlagen.  1942
 
 167.Lijst van secretariaten van de afdelingen in het aartsbisdom. Met bijlagen.  z.j.
 
 168.Stukken betrefende het Katholiek Jongeren Congres van de gezamenlijke

jeugdstandsorganisaties in het aartsbisdom.  z.j.
 
 169.Mededelingenblad van het dagelijks bestuur van het aartsbisdom.  1946
 
 170.Uitnodiging voor een feestavond van de KJMV Sint Jan Baptist [te Voorschoten] op

4 januari.  z.j.
 
 171.Artikel van J. Brans, aalmoezenier, over hoofdredacteur W. van Willige, voor #De

Keten#. Met aantekeningen.  z.j.
 
 172.Leidersmap #Hoe komen wij er uit?# voor clubs van jongeren uit de

middengroepen.  1955
 
 173.Bijlagen bij de Leidersgids KJMV.  1955
 
 174.Notitie "Ons samenzijn in verkering en huwelijk".  1955
 
 175.Jaarprogramma's 1958-1961.  1958-1960
 
 176.Enquête over jongeren, arbeidstijdverkorting en het klein- en middenbedrijf.  1960
 
 177.Jaarverslag KJM 1964-1965.  1966
 
 178.Rapport in beweging, naar aanleiding van de besprekingen in de

structuurcommissie van de KJM.  [1967]
 
 179.Cahier houdende de notulen van de N.C.C. (Nationale Contact Comissie) van de

K.J.M.V. Met bijlagen.  1932-1940
 
 180.Postcheques van de administratie van het tijdschrift "De Zilveren Trompet".  1941,

z.j.
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