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Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem

Ten Geleide

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem (1918-1968)
In 1903 werd een Nederlandse organisatie voor de middenstand opgericht, de Nederlandse Bond van Verenigingen van
de Handeldrijvende middenstand. Deze Bond was neutraal en eerbiedigde in theorie de godsdienstige overtuiging van de
aangesloten verenigingen, maar al spoedig voelden de katholieken zich niet serieus genomen. De behandeling van de
Tariefwet Kolkman in 1911 leidde tot een definitieve breuk.
In 1902 was de eerste R.K. middenstandsbond in Nederland opgericht, "De Hanze", R.K. Vereniging van Neringdoenden
in het bisdom 's-Hertogenbosch, op initiatief van dr. J. Nouwens O.Praem. Andere bisdommen volgden. (Zie de archieven
van de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, de Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch en de
Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda)
De Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem is opgericht in 1907, na een oproep van bisschop Mgr. A.J. Callier.
Pas in 1915 kwamen de diocesane bonden samen in de Nederlandse R.K. Middenstandsbond (NRKM). Begonnen werd
met 421 leden in 8 afdelingen in het diocees. Het begin was moeilijk. Het kleur bekennen in een gemengde omgeving,
onderdeel van de katholieke emancipatie, was nieuw. Veel middenstanders bleven ondanks de afscheiding aangesloten
bij de neutrale bond en stonden onverschillig tegenover de katholieke samenwerking. In 1909 was de landelijke
Hanzebank opgericht. Na 1910 groeide de Haarlemse bond sterk. Het Santosfonds gaf hulp aan lijders aan tuberculose.
Er kwam een fonds Uitkering bij overlijden tot stand en er was ook een Informatie- en incassobureau, overgenomen van
de afdeling Amsterdam.
Het derde lustrum, in 1922 werd groots gevierd door 1500 leden (van de 8700) die met hun dames een optocht door de
stad hielden. In de St. Bavo kathedraal werd een Hanze-altaar geconsacreerd. Tegelijk werd het 12 1/2 jarig bestaan van
de Hanzebank in het bisdom gevierd. De bank beheerde in het bisdom 22 millioen gulden en had 15 millioen aan krediet
uitstaan. Maar boven de bank pakten zich donkere wolken samen. In 1923 werd surséance van betaling aangevraagd.
De solidariteit was niet sterk genoeg, vele bondsleden vroegen hun geld op en de bank ging ten onder. Een periode van
malaise volgde, die duurde tot 1928. De economische crisis had geen gevolgen voor het ledental, maar wel voor de
economische positie van veel middenstanders, die bleven zitten met niet betaalde rekeningen.

In het eerste bezettingsjaar werd uit nood samenwerking geboren tussen de drie landelijke middenstandsbonden, de
Nederlands Middenstandscentrale. In 1942 werden echter alle middenstandsorganisaties door de bezetter geliquideerd.
Op dat moment had de Haarlemse bond 140 afdelingen met 10.450 leden. Na de bevrijding werden de NRKM en de
diocesane bonden heropgericht en gereorganiseerd.
Als gevolg van de instelling van het nieuwe bisdom Rotterdam in 1956 werd de naam veranderd in Interdiocesane Kath.
Middenstandsbond in de bisdommen Haarlem en Rotterdam.
Bron: Jan Bakker ...En zij deden het... : een halve eeuw geschiedenis van de Interdiocesane Katholieke Middenstands
Bond in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, 1957. Leeszaal KDC, Kast 10, SK nr. 38.
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 1-4.Verslagen van de vergaderingen van de Centrale Raad  1945-1957

Bevat 4 stukken
  
  1.1945-1947  
  
  2.1948-1950  
  
  3.1951-1954  
  
  4.1955-1957  
  
 5-8.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur  1945-1953

Bevat 4 stukken
  
  5.1945-1946  
  
  6.1947-1948  
  
  7.1949-1950  
  
  8.1951-1953  
  
 9.Agenda's voor de vergaderingen van het hoofdbestuur  1954-1962
  
 10.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met

bijlagen  1947, 1951-1953, 1962-1964, 1966
  
 11.Agenda's voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen  1951,

1954-1962
  
 12-13.Correspondentie van leden met het hoofdbestuur en de geestelijk adviseur

  1954-1967
Bevat 2 stukken

  
  12.1954-1959  
  
  13.1960-1967  
  
 14-15.Cursussen Voortgezette Ondernemers-Vorming gegeven door de Nederlandse

Rooms Katholieke Middenstandsbond (NRKM)  1962-1964
Bevat 2 stukken

  
  14.Economie  
  
  15.Maatschappelijke Vorming  
  
 16-20.Correspondentie met docenten en cursisten over de cursus Voortgezette

  1961-1962, 1964-1967
Bevat 5 stukken

  
  16.Diemen en Duivendrecht, 1964-1966  
  
  17.Goes, 1961-1962  
  
  18.Oegstgeest en Warmond, 1965-1966  
  
  19.Stompwijk en Zoeterwoude, 1964-1965  
  
  20.Beverwijk en Heemskerk, 1964-1967  
  
 21.Correspondentie met diverse personen over cursussen gegeven door de

Interdiocesane Middenstandsbond Haarlem en Amsterdam  1963-1968
  
 22-30.Correspondentie van de (Inter-) Diocesane Middenstandsbond Haarlem en

Rotterdam, met de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NKM) te 's-
Gravenhage, over diverse onderwerpen  1948-1952, 1959-1962
Bevat 9 stukken

  
  22.1948  
  
  23.1949  
  
  24.1950  
  
  25.1951  
  
  26.1952  
  
  27.1959  
  
  28.1960  
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  29.1961  
  
  30.1962  
  
 31.Receptieboek van het zilveren Bondsfeest gehouden op 7 september te Haarlem

  1932
  
 32.Stukken betreffende het 40-jarig bestaan van de diocesane RK Middenstandsbond

in het bisdom Haarlem, gehouden op 24 april 1947  1946-1948
  
 33.Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de Interdiocesane Katholieke

Middenstandsbond in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, gehouden op 22 mei
1957 te Haarlem  1955-1957

  
 34.Lijsten van personen die aanwezig waren bij de 50-jarige jubileumviering van de

bond. Met bijlagen  1957
  
 35-45.Mutatielijsten van persoonsnamen ten behoeve van de ledenadministratie van de

plaatselijke afdelingen. Met bijlagen  1946-1948, 1950-1967
Bevat 11 stukken

  
  35.Amsterdam, 1956-1966  
  
  36.Goes; 1952-1953, 1958-1967  
  
  37.'s-Heerenhoek; 1959, 1961-1967  
  
  38.Hansweert; 1950, 1955, 1960-1967  
  
  39.Heinkenszand; 1951-1953, 1955-1960, 1962, 1966-1967  
  
  40.Kwadendamme; 1951-1957, 1959-1964, 1966-1967  
  
  41.Lewedorp; 1955, 1958, 1960-1963, 1965-1967  
  
  42.Middelburg; 1957-1962, 1964-1967  
  
  43.Ovezande; 1951-1958, 1960-1961, 1964-1965, 1967  
  
  44.Rotterdam, 1957-1965  
  
  45.Zierikzee; 1946-1948, 1954-1956, 1958-1959, 1962, 1964-1967  
  
 46.De statuten en het huishoudelijk reglement van De Hanze, bond van Rooms

Katholieke Verenigingen van de Handeldrijvende en Industriële Middenstand, in het
bisdom Haarlem en Velseoord  1918, 1920

  
 47.Brief van het hoofdbestuur aan mgr. J.P. Huibers inzake een protest tegen de

liquidatie van de Nederlanse RK Middenstandsbond door de bezettingsautoriteiten.
Kopie  1942

  
 48.Stukken betreffende de heroprichting en reorganisatie van de RK

Middenstandsbeweging onder de naam Diocesane RK Middenstandsbond in het
bisdom Haarlem  1945

  
 49.Stukken betreffende de wijziging van de statuten en van het huishoudelijk

reglement  1948-1950
  
 50.Correspondentie met diverse personen over Kernvorming in de afdelingen, het blad

#Ora et Labora# en het maandblad #De Kern#  1947-1957
  
 51.Correspondentie met diverse personen over bezinningsbijeenkomsten gehouden

voor de plaatselijke middenstandsverenigingen  1960-1967
  
 52-54.Verslagen van de werkzaamheden van de Directeur en de Bondspropagandist

  1946-1956
Bevat 3 stukken

  
  52.1946-1949  
  
  53.1950-1952  
  
  54.1953-1956  
  
 55-58.Financiële maandverslagen van de Diocesane RK Middenstandsbond bisdom

Haarlem  1947-1960
Bevat 4 stukken

  
  55.1947-1949  
  
  56.1950-1952  
  
  57.1953-1955  
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  58.1956-1960  
  
 59-60.Correspondentie met diverse personen over verzoeken om uitstel of vrijstelling van

opkomst of herhalingsoefeningen van de militaire dienst. Met bijlagen  1947-1956,
1958-1963
Bevat 2 stukken

  
  59.1947-1956  
  
  60.1958-1963  
  
 61.Correspondentie met diverse personen over verschillende onderwerpen  1945-1953,

1955, 1957-1958
  
 62.Circulaires van het hoofdbestuur voor de afdelingsbesturen, over diverse

onderwerpen  1945-1947, 1957-1959
  
 63.Akte van oprichting en statuten van de stichting Chris Jansenfonds in het bisdom

Haarlem. Concepten. Met bijlagen  1947
  
 64.Jaarverslagen van de stichting Chris Jansenfonds in de bisdommen Haarlem en

Rotterdam  1951, 1954-1964
  
 65.Correspondentie over de liquidatie van het Centraal Voorschotinstituut en het Chris

Jansenfonds, en de oprichting van een nieuwe stichting onder de oude naam Chris
Jansenfonds  1959-1960

  
 66.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de Landelijke Stichting Chris

Jansenfonds. Met bijlagen  1950-1963
  
 67.Correspondentie met leden van het Chris Jansenfonds over bestuurs-, financiële en

bijstandszaken  1947-1957, 1959-1965
  
 68.Stukken betreffende samenwerking tussen het Chris Jansenfonds en het Centraal

Voorschotinstituut  1947, 1950, 1953, 1960
  
 69.Correspondentie met bestuursleden van het Chris Jansenfonds en het Centraal

Voorschotinstituut over bestuursfuncties en vergaderingen  1947-1948
  
 70.Correspondentie met het hoofdbestuur en de stichting Chris Jansenfonds over

benoeming en ontslag van bestuursleden van de stichting  1954, 1958-1961,
1963-1964

  
 71.Correspondentie met personen uit andere diocesen over de organisatie van het

landelijke Chris Jansenfonds  1949-1953, 1955-1958, 1961-1964
  
 72.Correspondentie tussen het Chris Jansenfonds en de Sociale Raad Den Haag over

plaatsing op de lijst van Instellingen van Weldadigheid. Met bijlagen  1951,
1960-1964

  
 73.Circulaires van de stichting Dr. van Beurdenfonds, bestemd voor bijdragen in de

kosten voor de opleiding tot het priesterschap  1950-1951, 1954, 1960-1961, z.j.
  
 74.Concept-statuten van de Sociaal-Charitatieve Fondsen van de Nederlandse

Katholieke Middenstandsbond Santos, het Chris Jansenfonds en het Dr. van
Beurdenfonds  1950

  
 75.Financiële overzichten van de stichting Sociaal-Charitatieve Fondsen van de

Nederlandse Katholieke Middenstandsbond Santos  1955, 1957, 1961-1962
  
 76.Statuten van de stichting Diocesaan Voorschotinstituut en van plaatselijke of

gewestelijke voorschotfondsen met reglementen  1933, 1937
  
 77.Stukken betreffende vaststellingen van wijzigingen van het voorschotreglement

voor plaatselijke afdelingen en formulieren voor voorschotaanvragen  1933, 1937
  
 78.Statuten-wijziging van het Diocesaan Voorschotinstituut en akte. Met bijlagen  1942
  
 79.Statuten-wijziging met concepten, akte en afschrift  1951
  
 80.Agenda's voor en verslagen van de bestuursvergaderingen van het Diocesaan

Voorschotinstituut. Met bijlagen  1933-1942, 1944-1947, 1951, 1953-1954
  
 81-83.Financiële stukken van de plaatselijke fondsen van het Centraal Voorschotinstituut

  1933-1959
Bevat 3 stukken

  
  81.1934-1959  
  
  82.1938-1949  
  
  83.1933-1937, 1942-1943  
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statutenwijzigingen  1933-1939, 1942
Bevat 24 stukken

 84-107.Afschriften van oprichtingsakten van plaatselijke voorschotfondsen, en akten van  
  84.Anna Paulowna; 1935, 1942  
  
  85.Bergen (Noord-Holland); 1934, 1942  
  
  86.Delft; 1934, 1942  
  
  87.Duivendrecht; 1933, 1942  
  
  88.Edam; 1938, 1942  
  
  89.'s-Gravenhage; 1933, 1942  
  
  90.Heerhugowaard; 1936, 1942  
  
  91.Hillegom; 1936, 1942  
  
  92.Leiden; 1936, 1942  
  
  93.Noordwijk; 1933, 1942  
  
  94.Noordwijkerhout; 1933, 1942  
  
  95.Obdam; 1934, 1942  
  
  96.Ouderkerk aan de Amstel; 1933, 1942  
  
  97.Poeldijk; 1933, 1942  
  
  98.Rotterdam; 1933, 1942  
  
  99.Rijswijk; 1936, 1942  
  
  100.Schiedam; 1934, 1942  
  
  101.Spanbroek; 1939, 1942  
  
  102.Uitgeest; 1936, 1942  
  
  103.Volendam; 1935, 1942  
  
  104.Voorburg; 1933, 1942  
  
  105.Waddinxveen; 1933, 1942  
  
  106.Wognum; 1936, 1942  
  
  107.Zandvoort; 1935, 1942  
  
 108.Mededelingen "Ter Informatie" van het dagelijks bestuur  1963-1965
  
 109.Correspondentie met leden over het Diocesaan Voorschotinstituut  1933-1939,

1941-1942
  
 110-111.Correspondentie met bestuursleden van het Diocesaan Voorschotinstituut over

vergaderingen, bestuurszaken en de Middenstandsbank  1932-1947, 1949-1952
Bevat 2 stukken

  
  110.1932-1939  
  
  111.1940-1947, 1949-1952  
  
 112.Stukken betreffende richtlijnen voor de organisatie na de Tweede Wereldoorlog  z.j.
  
 113-116.Stukken betreffende schuldbekentenissen en informatie-aanvragen. Alfabetisch op

naam  1951
Bevat 4 stukken

  
  113.A - J  
  
  114.K - R  
  
  115.S - Z  
  
  116.B, C, E, G, H, K, L, M, R, S en W  
  
 117.Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de oprichting van

het Diocesaan Voorschotinstituut en over de Geldschieterswet  1933-1935,
1937-1938, 1941

  
 118.Stukken betreffende de commissie Spaarzegelkassen  1932-1934, 1936-1937, z.j.
  
 119.Correspondentie met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te 's-

Gravenhage, over het volkscredietwezen  1940, 1942, 1949-1950, 1953-1963, 1965
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Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem

 120.Stukken betreffende Informatie- en Incassobureau's  1921-1922, 1924-1932, 1935,
1938, 1941, z.j.

  
 121.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Interdiocesane Katholieke

Middenstandsbond in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Met bijlage  1965
  
 122.Correspondentie met Th.J. Borsten, Bondspropagandist  1949-1951, 1953-1954
  
 123.Nota "Vestiginseischen voor ambacht en detailhandel" door B., over het prae-

advies #Vestigingseischen voor ambacht, kleinnijverheid en detailhandel : prae-
advies voor het 11e Congres van den Ned. R.K. Middenstandsbond te Rotterdam#
  1935

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 7/7

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524458
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524458
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110524460
http://www.tcpdf.org

