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Archief H.H. Knippenberg

Ten Geleide

H.H. Knippenberg (1879-1964)
Hermanus Hubertus Knippenberg werd geboren op 12 september 1879 te Maastricht. Hij volgde het Gymnasium in zijn
geboortestad en studeerde letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Hier maakte hij kennis met Hendrik Moller met
wie een levenslange vriendschap ontstond. Hij promoveerde in 1913 op het proefschrift Reyer Anslo. Zijn leven en
letterkundig werk. Al in zijn studententijd was hij leraar aan de Rijks-HBS in Venlo. Samen met Moller stichtte hij de RK
Middelbare Handelsschool te Waalwijk, waarvan hij de eerste directeur was. Van 1918 tot 1944 was hij ook de eerste
directeur van de RK HBS en Handelsschool te Helmond. Vanaf 1921 was Knippenberg ook leraar Nederlandse letteren
aan de RK Leergangen in Tilburg.
Knippenberg heeft zeer veel gepubliceerd over mythen, sagen, volkskunde, letterkunde en geschiedenis. Hij schreef ook
een levensschets van Dr. Hendrik W. E. Moller (1952). In deze tijd van katholieke emancipatie betekende het leraarschap
in een provinciestad ook voortrekker zijn op cultureel gebied. Knippenberg was chroniqueur van het plaatselijk en
provinciale leven en had de gave van populariserend schrijven. Herman Knippenberg overleed op 17 december 1964.
Bron: KDC-Knipselcollectie.
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Archief H.H. Knippenberg

 
 1.Krantenartikel "Marie Koenen" uit #De Maasbode# van 18 januari.  1939
 
 2.Overdruk van het artikel "Bij Staring's 'Op het gezicht van trekkende kraanvogels'"

uit #De Nieuwe Taalgids#.  z.j.
 
 3.Artikel "Limburgsche schilderkunst" in #Het Centrum# van 31 augustus.  1912
 
 4.Afschrift van het artikel "Dr. Marie Koenen 80 jaar" uit #Helmondse Courant# van 13

januari.  1959
 
 5.Lied "Limburg". Met muziek van K. Hamm en tekst van H. Knippenberg.  z.j.
 
 6.Recensie van #Beknopte Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde# door H.W.E.

Moller.  z.j.
 
 7.Overdruk van het artikel "Rembrandt's Anslo-schilderij" uit #Bijblad voor Taal en

Letteren#.  1916
 
 8.Artikel "Poot en Bilderdijk" uit #De Nieuwe Taalgids#.  z.j.
 
 9.Artikel "Sint Andries in 'De Spiegel der Minnen'"(vers 2883).  z.j.
 
 10.Artikel "Oude gebeden op rijm".  z.j.
 
 11.Aantekeningen over Marie Koenen.  z.j.
 
 12.Brieven van Marie Koenen.  1910, 1913, 1915-1916, 1939, 1956-1959
 
 13.Gedicht "Aan de poort" van Marie Koenen.  z.j.
 
 14.Bidprentje van Marie Koenen.  1959
 
 15.Korte levensbeschrijving van Felix Rutten.  z.j.
 
 16.Brief van Broeder Robertus over een artikel over Broeder Edgar, z.g.  1952
 
 17.Artikel "Klaas Stortebeker, een berucht zeerover" uit de #Helmondse Courant# van

28 oktober.  1953
 
 18.Artikel "Het wiel van Heusden" uit het #Boek van de Heilige Familie#, jaargang 43,

juni.  1954
 
 19.Brieven van Uitgeverij Het Spectrum.  1953
 
 20.Brief van A. Duijvestijn msf, houdende dank voor toegezonden copie.  1953
 
 21.Krantenartikel "Reuzen in de Peel" uit de #Helmondse Courant# van 2 december.

  1952
 
 22.Krantenartikel "Van de Moedermaagd" in de #Limburger Koerier# van 16 maart.

  1912
 
 23.Artikel "De bedelaar van Heythuizen" uit #Het boek van de Heilige familie# van

januari.  1954
 
 24.Drukproef "Van koning Olaf en Freyr".  z.j.
 
 25.Artikel "De Bijl en de drie Buffels" uit De Tijd, nr. 1586 (294).  1950
 
 26.Krantenartikelen "Prins Eugenius van Savoije", nummer IV t/m XI.  z.j.
 
 27.Krantenartikelen "Rusland in de laatste 100 jaar".  1949
 
 28.Artikel "Bulgarije: hart van de Balkan" in de #Helmondse Courant# van 30 april.

  1949
 
 29.Artikelen "Oud-Indische fabels".  z.j.
 
 30.Artikel "Verdediging van Carnaval" in #De Maasbode# van 2 mei.  1928
 
 31.Artikel "Erycius Puteanus" uit #De Maasbode# van 4 november.  1924
 
 32.Artikel "De twee doode bisschoppen" uit #De Maasbode# van 27 juni.  1927
 
 33.Artikel "De Pest" in #Het Centrum# van 1 december.  1913
 
 34.Artikel "Koninginnedag" in de #Limburger Koerier# van 31 augustus.  1907
 
 35.Artikel "Antonius de Dominis" in #Het Centrum# van 18 september.  1915
 
 36.Artikel "Een heilige Onderwijzer" in #Het Centrum# van 26 augustus.  1911
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Archief H.H. Knippenberg

 37.Artikelen "2e Ned. Mariacongres, 15-16 augustus 1912" in de #Limburger Koerier#.
  1912

 
 38.Artikel "Limburgse Schilderkunst" in #Het Centrum# van 31 augustus.  1912
 
 39.Artikelen "Raffael Santi als Madonna-schilder" in #Het Centrum# van 20 juli en 3

augustus.  1912
 
 40.Artikel "De pestfee" in het #Jong-Studentenblad#.  z.j.
 
 41.Artikel "Degelijker Volksontwikkeling" in de #Limburger Koerier# van 30 augustus.

  1907
 
 42.Artikel "Uit alle tijden, de Zoete Lieve Vrouwe" in #De nieuwe eeuw# van 24 mei.

  1928
 
 43.Artikel "De oude eik" in #Het Jong-Studentenblad#.  z.j.
 
 44.Drukproef "Graaf Tristan".  z.j.
 
 45.Typescript van de verhandeling "De molenaar van Maasniel".  z.j.
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