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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

Ten Geleide

Katholiek Nederlands Persbureau (1946-1972)
In 1947 richtten de katholieke dagbladen en de Kath. Radio Omroep het Katholiek Nederlands Persbureau op als een
eigen nieuwsdienst voor het verzorgen van kerkelijke berichten. Het KNP onderhield contacten met buitenlandse
katholieke persdiensten en exploiteerde samen met anderen een nieuwsagentschap in Rome.

Het KNP had een voorganger, de Katholieke Wereldpers (KWP), opgericht in 1927 in Breda door Hein Hoeben, die ook in
Duitsland en Oostenrijk, samen met Friedrich Muckermann SJ katholieke persdiensten oprichtte. De KWP bracht veel
berichten over kerkvervolging in communistische landen, maar ook door de nationaal-socialisten in Duitsland.
Bijvoorbeeld werden brieven van bisschop Von Galen in Münster vertaald en verspreid. In Breda waren Hoeben en
kapelaan Arnold van Lierop de stuwende krachten, zozeer dat het congres van de Kath. Pers in 1937 het Kath.
Internationale Persbureau in het Bredase bureautje vestigde. Op de tweede dag van de bezetting werd het Bredase
bureau op bevel van Goebbels door brandbommen verwoest. Hoeben en Van Lierop stierven beiden in Duitse
gevangenschap.

De basis van het KNP was de samenwerking tussen grote en kleine dagbladen. In de praktijk bleek echter dat grotere
kranten als De Tijd, de Volkskrant en De Stem meer gebruik maakten van eigen informatiebronnen dan van de persdienst
van het KNP. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hadden zij eigen nieuwsdiensten in Rome. Toen het KNP werd
opgericht moest voor ieder buitenlands telefoontje een briefje worden ingevuld. De ontwikkeling van
communicatiemiddelen speelde ook een rol. Toen het financiëel slechter ging, o.m. door terugvallende advertentie-
inkomsten, werden sommige regionale kranten opgeheven, andere zochten samenwerking. Uiteindelijk trokken in 1972 
De Stem en de Volkskrant zich terug uit het KNP. Hierdoor stegen de kosten voor de overblijvende kranten zo sterk dat
sluiting volgde. Reddingspogingen van De Horstink in Amersfoort en van de groep Pro Media, die grote geldschieters
achter zich had, leidden tot niets. De taken werden ondergebracht bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 1.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Eucharistisch Congres

te Ernakulem, India.  1952
  
 2.Persbericht nr. 185 inzake een toespraak van paus Pius XII tot de parochianen van

de H. Saba, Rome. Met bijlagen.  1953
  
 3.Persbericht nr. 456 inzake een brief van paus Pius XII aan Amerikaanse kinderen.

  1953
  
 4.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Europees College te

Brugge over Europese eenheid.  1953
  
 5.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse Vereniging van

Katholieke Onderwijzers over vorming volwassenen. Met bijlage.  1953
  
 6.Persbericht nr. 1152 inzake een brief van paus Pius XII bij gelegenheid van de

viering van het eeuwfeest van het Herstel der Hiërarchie.  1953
  
 7.Persbericht inzake toespraken van paus Pius XII tot de parochiegeestelijkheid en

vastenpredikers te Rome. Met bijlagen.  1952-1958
  
 8.Persberichten inzake de paasboodschappen van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1952-1955
  
 9.Persbericht nr. 13 inzake een Rede van paus Pius XII voor deelnemers aan het

Vijfde Internationale Congres voor Psychotherapie en Klinische Psychologie te
Rome. Met bijlagen.  1953

  
 10.Persbericht nr. 14 inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse

Burgercomité's over geen tegenstelling tussen kerk en landsbelang.  1953
  
 11.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de hoofdraden en nationale

directeuren van de Pauselijke Missiegenootschappen.  1953
  
 12.Persbericht nr. 20 inzake een toepsraak van paus Pius XII tot de jongens van het

Instituut van de Salesianen van Don Bosco te Rome.  1953
  
 13.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de arbeiders van Zuid

Latium en Reggio Emilia.  1953
  
 14.Persbericht nr. 23 inzake een toespraak van paus Pius XII tot de buitenlandse

correspondenten te Rome.  1953
  
 15.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de academisch gevormden

van de Katholieke Actie.  1953
  
 16.Persbericht inzake een toepsraak van paus Pius XII tot de katholieken van

Denemarken.  1953
  
 17.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de

Aartsbroederschap van de Nachtelijke Aanbidding van het H. Sacrament.  1953
  
 18.Persbericht nr. 1384, inzake de Encycliek van paus Pius XII bij het 8ste eeuwfeest

van Sint Bernardus Doctor Mellifhuus (de honingvloeiende leraar).  1953
  
 19.Persbericht nr. 28, inzake een toespraak van paus Pius XII over H. Eucharistie en

het Volksonderwijs tot een groep parochianen van de Romeinse buitenwijk
Pietralata.  1953

  
 20.Persbericht nr. 29, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de katholieke van

Perugia in Umbrië.  1953
  
 21.Persbericht nr. 30, inzake Frank Buchmann, 75 jaar stichter van Oxford-beweging

en Morele Herbewapening.  1953
  
 22.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Internationale Federatie

van Landbouwers.  1953
  
 23.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de folkloristen.  1953
  
 24.Persbericht nr. 6784, inzake over het jaarverslag in verband met de werkzaamheden

van de H. Stoel in 1952.  1953
  
 25.Persbericht nr. 6750, inzake een brief van paus Pius XII aan mgr. Carlo Rossi,

bisschop van Riella, inzake de waarde van de H. Mis.  1953
  
 26.Persbericht nr. 4911, inzake een brief van mgr. J.B. Martini, pauselijk pro-

staatssecretaris, over de eerste Sociale Week in Canada. Met bijlage.  1953
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 27.Persbericht inzake een brief van mgr. Mantini namens de paus in verband met de
Sociale Week te Pau.  1953

  
 28.Persbericht inzake een schrijven van paus Pius XII aan het Pools Episcopaat.  1953
  
 29.Persbericht inzake een apostolische brief van paus Pius XII aan L. Paulissen sj.,

directeur van het centraal secretariaat der Mariacongregaties. Met bijlage.  1953
  
 30.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van het

Eerste Internationale Symposium Medische Genetica. Met bijlagen.  1953
  
 31.Persbericht nr. 5320, inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Internationaal

Instituut voor de Statistiek. Met bijlagen.  1953
  
 32.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de geestelijke assistenten

van de katholieke Italiaanse jeugd.  1953
  
 33.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Nationaal Italiaans

Eucharistisch Congres te Turijn.  1953
  
 34.Persbericht nr. 177, inzake een toespraak van paus Pius XII tot het VI Internationale

Congres voor Miero-biologie.  1953
  
 35.Persbericht nr. 7402, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de kardinalen en

bisschoppen in verband met het leergezag van de kerk. Met bijlage.  1954
  
 36.Persbericht nr. 183, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Abten en Priors

der Benedictijnen.  1953
  
 37.Persbericht inzake de Encycliek Corona Fulgens van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1953
  
 38.Persbericht nr. 188, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse

godsdienstleraren.  1953
  
 39.Persbericht nr. 189, inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met

geesteszieken.  1953
  
 40.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Zesde congres voor

Internationaal Strafrecht. Met bijlagen.  1953
  
 41.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Eerste congres van het

Internationaal Verbond van Nationale Ingenieurs-verenigingen. Met bijlage.  1953
  
 42.Persbericht nr. 5631, inzake een bondschap van paus Pius XII ter gelegenheid van

Missiezondag. Met bijlagen.  1953
  
 43.Persbericht nr. 204, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de militaire artsen in

verband met de abc-oorlog. Met bijlagen.  1953
  
 44.Persbericht nr. 211, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de

reisagentschappen. Met bijlage.  1953
  
 45.Persbericht nr. 215, inzake een toespraak van paus Pius XII tot een groep

schooljongens.  1953
  
 46.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot een corps diplomatiek bij de

H. Stoel. Met bijlage.  1953
  
 47.Persbericht nr. 6086, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse

Katholieke Juristenverenigingen. Met bijlagen.  1953
  
 48.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Zevende congres van de

Voedsel en Landbouwcommissie der Verenigde Naties.  1953
  
 49.Persbericht nr. 241, inzake een toespraak van paus Pius XII bij de opening van het

Mariajaar.  1953
  
 50.Persbericht nr. 6139, inzake een toespraak van paus Pius XII tot 5000 Romeinen in

verband met het dagelijks bidden van de rozenkrans.  1953
  
 51.Persberichten inzake de kerstboodschappen van paus Pius XII. Met bijlagen.  1949,

1951-1953
  
 52.Persbericht nr. 6162, inzake een brief van paus Pius XII tot het Italiaanse episcopaat

in verband met de problemen van de televisie. Met bijlagen.  1954
  
 53.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot een delegatie van katholieke

MO-leraren.  1954
  
 54.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de zieken. Met bijlagen.

  1954
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Vierde Internationale Congres voor Ceramiek te Rome.  1954
 55.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het  
 56.Persbericht nr. 6939, inzake over een toespraak van paus Pius XII tot de radiologen.

Met bijlagen.  1954
  
 57.Persbericht nr. 7007, inzake een brief van paus Pius XII in verband met de

Onderwijscongregaties van Broeders.  1954
  
 58.Persbericht over de Encycliek Orientales Ecclesias van paus Pius XII in verband

met de vervolgingen in Oost-Europa. Met bijlagen.  1952-1953
  
 59.Persbericht inzake de Encycliek Sacra Virginitas van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1954
  
 60.Persbericht inzake de toepsraak van paus Pius XII tot de Zwitserse katholieken.

  1954
  
 61.Persbericht inzake de toespraak van paus Pius XII bij de heiligverklaring van Pius X.

Met bijlagen.  1954
  
 62.Persbericht inzake een rede van paus Pius XII voor de Eurovisie. Met bijlagen.  1954
  
 63.Persbericht inzake de toespraak van paus Pius XII bij 5 heiligverklaringen op het

Sint Pietersplein. Met bijlage.  1954
  
 64.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan het Katholiek Internationaal

Bureau voor de Film.  1954
  
 65.Persbericht inzake een Encycliek Ecclesiae Fastos van paus Pius XII in verband met

het twaalfde eeuwfeest van het Martelaarschap van de H. Bonifacius. Met bijlagen.
  1954

  
 66.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII in verband met de H.

Gregorius VII. Met bijlagen.  1954
  
 67.Persbericht nr. 7570, inzake een brief van paus Pius XII aan de 13de Sociale Week te

Burgos in Spanje in verband met de woningbouw.  1954
  
 68.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de kinderen ten gunste van

het Congres der Dochters van OLV Onbevlekt Ontvangen.  1954
  
 69.Persbericht nr. 7653, inzake een brief van paus Pius XII aan de Sociale Week te

Rennes in verband met het staatsgezag. Met bijlage.  1954
  
 70.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan alle bisschoppen van de wereld

in verband met onzedige kleding. Met bijlage.  1954
  
 71.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de Algemene Oversten van de

Orden, die de regel van de H. Augustinus volgen.  1954
  
 72.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de deelnemers van het

Internationale Katholieke Apothekerscongres te Saragossa.  1954
  
 73.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII tot de president van de Duitse

katholiekendag te Fulda.  1954
  
 74.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de katholieken van België in

verband met Mariahulde. Met bijlage.  1954
  
 75.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Zesde Internationale Congres van Kleermakers.  1954
  
 76.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van Maria-

congregaties. Met bijlage.  1954
  
 77.Persbericht inzake een gebed van paus Pius XII als eerherstel voor het vloeken.

  1954
  
 78.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Derde Internationaal Congres van Kinderverlamming. Met bijlagen.  1954
  
 79.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de 27ste Sociale Week te Pisa.

  1954
  
 80.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de tiende algemene

vergadering van de Internationale Geodetische en Geofysische Unie.  1 stuk
  
 81.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de 31ste Sociale Week in

Canada.  1954
  
 82.Persbericht nr. 9067, inzake een rede van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

80ste jaarvergadering van de Internationale Bond van Medici in verband met a-b-c-
oorlog. Met bijlagen.  1954
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 83.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met oorlog en vrede.
  1954

  
 84.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan het Duitse Episcopaat in verband

met Oostpriesterhulp.  1954
  
 85.Persbericht nr. 9107, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de afgevaardigden

van het 23ste Congres der Internationale Commissie Interpol. Met bijlage.  1954
  
 86.Persbericht inzake een encycliek van paus Pius XII getiteld Ad Caeli Reginam. Met

bijlagen.  1954
  
 87.Persbericht nr. 9253, inzake de plechtigheid der kroning van de beeltenis van Maria

door paus Pius XII in de Sint Pieter. Met bijlagen.  1954
  
 88.Persbericht inzake de rede van paus Pius XII tot de kardinalen en bisschoppen. Met

bijlagen.  1954
  
 89.Persbericht nr. 9333, inzake een toespraak van paus Pius XII bij gelegenheid van

het Congres en de Mariabedevaart van de Vereniging van Katholieke Italiaanse
Uitgevers. Met bijlage.  1954

  
 90.Persbericht 9426, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

127ste zitting van de International Labour Organisation. Met bijlage.  1954
  
 91.Persbericht nr. 9448, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het Internationaal Congres van het Hotelbedrijf. Met bijlagen.  1954
  
 92.Persbericht nr. 95, inzake de redevoering van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het Landelijk Italiaans Congres van Juristen. Met bijlagen.  1954-1955
  
 93.Persbericht nr. 9668, inzake de encycliek Ad Sinarum Gentem van paus Pius XII tot

de bischoppen, priesters en gelovigen van China. Met bijlagen.  1954
  
 94.Persbericht inzake de Kerstboodschap van paus Pius XII van 24 december 1954.

Met bijlagen.  1955
  
 95.Persbericht nr. 617, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van

het eerste Wereldcongres ter Voorkoming van Arbeidsongevallen. Met bijlagen.
  1955

  
 96.Persbericht nr. 661, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het Internationale Congres van Medici uit de Romaanse Landen. Met bijlagen.  1955
  
 97.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII bij de opening van de

tentoonstelling van werken van fr. Angelico. Met bijlagen.  1955
  
 98.Persbericht inzake een rede van paus Pius XII tot de leden van de Pauselijke

Academie van Wetenschappen. Met bijlagen.  1955
  
 99.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het tweede Nationaal

Eucharistisch Congres te San José, Costa Rica.  1955
  
 100.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse arbeiders. Met

bijlagen.  1955
  
 101.Persbericht inzake een schrijven van paus Pius XII aan het derde Internationaal

Congres van de Katholieke Arbeidersverenigingen te Düsseldorf. Met bijlage.  1955
  
 102.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de rozenkwekers.  1955
  
 103.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Europese Congres voor antibiotica en nieuwe wasdomfactoren in de dierlijke
voeding.  1955

  
 104.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot beambten en ingenieurs van

de Spaanse spoorwegen.  1955
  
 105.Persbericht inzake een schrijven van paus Pius XII aan de bisschop van Passau

vanwege het 100-jarig bestaan van de Kolpingvereniging.  1955
  
 106.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse boeren. Met

bijlagen.  1955
  
 107.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Franse journalisten. Met

bijlagen.  1955
  
 108.Persbericht inzake het Motu Propio Cum Supremae van paus Pius XII in verband

met religieuze roepingen.  1955
  
 109.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse Christelijke

Werkgevers Associatie.  1955
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 110.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van het
Wereldcongres van de Petroleum te Rome. Met bijlage.  1955

  
 111.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de sportvereniging van

machinisten van de Zuid-Oost-Spoorwegmaatschappij van Frankrijk.  1955
  
 112.Persbericht inzake een toepsraak van paus Pius XII tot de vertegenwoordigers der

Italiaanse filmindustrie. Met bijlagen.  1955
  
 113.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de spoorweglieden van

Rome. Met bijlagen.  1955
  
 114.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Canadese Vrouwelijke

Journalisten. Met bijlage.  1955
  
 115.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Vereniging

Onafhankelijke Katholieke Vrouwelijke Jeugd van België.  1955
  
 116.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de kroniekschrijvers van

Rome. Met bijlage.  1955
  
 117.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de gidsenleidsters in

verband met de opvoeding.  1955
  
 118.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van het

tiende Internationale Congres van Historici. Met bijlagen.  1955
  
 119.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

vierde Internationaal Thomistisch Congres. Met bijlage.  1955
  
 120.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de scooterrijders.  1955
  
 121.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Congres van de Europees-Amerikaanse Associatie.  1955
  
 122.Persbericht inzake een schrijven van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

Sociale Weken in Canada. Met bijlagen.  1955
  
 123.Persbericht inzake een toespraak van Paus Pius XII tot de deelnemers aan het 12de

Internationaal Congres van Stads- en Gemeentebesturen te Rome.  1955
  
 124.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de vrouwelijke

afdeling der opgroeiende jeugd der Katholieke Actie in Italië. Met bijlage.  1955
  
 125.Persbericht over een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het Tweede

Internationale Wegencongres Rome. Met bijlagen.  1955
  
 126.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de atleten van het

sportcentrum der Italiaanse Actie. Met bijlagen.  1955
  
 127.Persbericht inzake een radio-boodschap van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het derde Internationale Congres in Genua. Met bijlage.  1955
  
 128.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 11de

Nationale Italiaanse Congres van de Associatie van Katholieke Herders.  1955
  
 129.Persbericht inzake een rede van paus Pius XII tot de leden van het Internationaal

Instituut voor Internationale Verzoening. Met bijlagen.  1955
  
 130.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de Vereniging

van Italiaanse Onderwijzeressen. Met bijlage.  1955
  
 131.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van de

algemene vergadering van de Europese Radio Unie in verband met de televisie. Met
bijlagen.  1955

  
 132.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de vertegenwoordigers van

de filmindustrie. Met bijlagen.  1955
  
 133.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Corps Grenadiers van

Sardinië.  1955
  
 134.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse onderwijzers in

verband met katholiek bijzonder onderwijs. Met bijlage.  1955
  
 135.Persberichten inzake toespraken van paus Pius XII tot de deelnemers aan de FAO

Conferentie.  1951, 1955
  
 136.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Cadetten van de Spaanse

Marine-academie.  1955
  
 137.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de ambtenaren van het

Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.  1955
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 138.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de Italiaanse
Federatie van Bedrijfsleiders.  1955

  
 139.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de jeugdorganisaties

van de Spaanse Katholieke Actie.  1955
  
 140.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII ter gelegenheid van het

25-jarig bestaan van het Katholieke Uur.  1955
  
 141.Persbericht inzake een Encycliek van paus Pius XII getiteld #Musicae Sacrae

Diciplina#. Met bijlage.  1955
  
 142.Persbericht inzake het jaarverslag in verband met de activiteiten van paus Pius XII.

  1955-1956
  
 143.Persbericht inzake een Kersttoespraak van paus Pius XII. Met bijlagen.  1955
  
 144.Persbericht inzake de Encycliek van paus Pius XII in verband met de kerkmuziek.

Met bijlagen.  1956
  
 145.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de medici en gynaecologen

in verband met pijnloze bevallingen. Met bijlagen.  1956
  
 146.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan Zijne Em. Stefan kardinaal

Wijszijnski van Polen.  1956
  
 147.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de vrouwelijke leden van het

Internationale Comité voor Eenheid en Algemeenheid der Cultuur.  1956
  
 148.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Congres voor Menselijke Verhoudingen in de Industrie.  1956
  
 149.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de boek-recensenten in

verband met hun taak. Met bijlage.  1956
  
 150.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse zakenmensen.

Met bijlage.  1956
  
 151.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de diplomaten bij de H.

Stoel. Met bijlage.  1956
  
 152.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Internationale Congres van Archeologen, Historici en Kunsthistorici.  1956
  
 153.Persbericht inzake de Paastoespraken van paus Pius XII. Met bijlagen.  1956-1958
  
 154.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelneemsters aan het

Internationaal Congres van de Wereldfederatie van het Katholiek Vrouwelijk
Jeugdwerk.  1956

  
 155.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leraren en leerlingen van

Romeinse colleges in verband met internaatsopvoeding. Met bijlage.  1956
  
 156.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII via radio en televisie tot de

katholieke arbeiders. Met bijlagen.  1956
  
 157.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Internationaal Congres in verband met vruchtbaarheid en steriliteit. Met bijlagen.
  1956

  
 158.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de hartspecialisten.  1956
  
 159.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de oogspecialisten in

verband met overplanting van menselijke weefsels.  1956
  
 160.Persbericht inzake een Encycliek van paus Pius XII getiteld #Haurietis Aqua# in

verband met de devotie tot het H. Hart. Met bijlagen.  1956
  
 161.Persbericht inzake richtlijnen van paus Pius XII in verband met vorming van

zielzorgers.  1956
  
 162.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de professoren en studenten

van de universiteit van Wenen.  1956
  
 163.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 14de

Congres der Internationale Unie van Uitgevers.  1956
  
 164.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het derde

Internationaal Congres van Handelaren in Levensmiddelen.  1956
  
 165.Persbericht inzake 5 eeuwen Angelus van het actie-comité te Voorburg. Met

bijlagen.  1956
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Met bijlagen.  1956
 166.Persbericht inzake een apostolische brief van paus Pius XII aan de vervolgde kerk.  
 167.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de bondskanselier Konrad

Adenauer van Duitsland.  1956
  
 168.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse burgemeesters.

  1956
  
 169.Persbericht inzake een brief van de pro-staatssecretaris mgr. Dell'aqua in verband

met de Sociale Week van Frankrijk. Met bijlage.  1956, 1957
  
 170.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de pelgrims te Loyota

in Spanje. Met bijlage.  1956
  
 171.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

Internationale Conferentie van Kankerspecialisten. Met bijlagen.  1956-1957
  
 172.Persberichten inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de 77ste Duitse

Katholiekendag.  1952, 1956
  
 173.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Internationale Organisatie

van Economen.  1956
  
 174.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

tweede Internationale Diëtisten Congres.  1956
  
 175.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

zevende Internationale Katholieke Artsencongres. Met bijlage.  1956
  
 176.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

cursus voor Italiaanse geestelijke. Met bijlagen.  1956
  
 177.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 14de

Internationale Congres van Melkhandelaren. Met bijlage.  1956
  
 178.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

zevende Congres van de Internationale Federatie voor Ruimtevaart.  1956
  
 179.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Internationaal Congres voor Pastorale Liturgie. Met bijlagen.  1956
  
 180.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot alle priesters.  1956
  
 181.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII bij de zaligverklaring van paus

Innocentius XI. Met bijlagen.  1956
  
 182.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII via de radio tot de

deelneemsters aan de Nationale Bedevaart van het Italiaanse Vrouwencentrum naar
Loreto.  1956

  
 183.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Katholieke Bond voor het

Gezin.  1956
  
 184.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

Conferentie van Europese Persagentschappen.  1956
  
 185.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII gesproken door mgr. Dell'Aqua tot de

deelnemers aan de 29ste Sociale Week van Italiaanse katholieken. Met bijlagen.
  1956

  
 186.Persbericht inzake een Encycliek van paus Pius XII getiteld #Datis Nuperimme#. Met

bijlagen.  1956
  
 187.Persbericht inzake een Encycliek van paus Pius XII getiteld #Luctuosissimi

Eventus#. Met bijlage.  1956
  
 188.Persbericht over een Encycliek van paus Pius XII getiteld #Lentamur Admodum#.

Met bijlage.  1956
  
 189.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII in verband met de

bezorgdheden van nu.  1956
  
 190.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de derde

algemene vergadering van de Internationale Federatie der Katholieke Jeugd.  1956
  
 191.Persberichten inzake de Kerstboodschappen van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1956-1957
  
 192.Persbericht inzake en radioboodschap van paus Pius XII in verband met opvoeding.

  1957
  
 193.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met anaesthesie.

Met bijlagen.  1957
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 194.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de schoolgaande
jeugd van de Verenigde Staten van Amerika.  1957

  
 195.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

tiende Nationale Congres van de Unie van Italiaanse Katholieke Werkgevers in
verband met automatisering. Met bijlagen.  1957

  
 196.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met Motu proprio

Sacram Communiorem.  1957
  
 197.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leerlingen der Romeinse

middelbare scholen.  1957
  
 198.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan kardinaal Feltin.  1957
  
 199.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Jonge Christen-

Democratische Unie van Berlijn.  1957
  
 200.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot een groep Spaanse

professoren en studenten in de rechten.  1957
  
 201.Persbericht inzake en brief van paus Pius XII in verband met de waarde der

Thomistische wijsbegeerte.  1957
  
 202.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

eerste Italiaanse Nationaal Congres voor Verpleegsters.  1957
  
 203.Persbericht inzake de Encycliek Fidei Donum van paus Pius XII in verband met de

missie. Met bijlagen.  1957
  
 204.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Internationaal Pax Romana Congres. Met bijlagen.  1957
  
 205.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Organisatie Station en

Plein Air in verband met de woningnood. Met bijlage.  1957
  
 206.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse gemeente-

politie.  1957
  
 207.Persbericht inzake een artikel in de L'Osservatore Romano in verband met paus

Pius XII 40 jaar aartsbisschop.  1957
  
 208.Persbericht inzake een Encycliek Invicti Athetae Christi van paus Pius XII. Met

bijlage.  1957
  
 209.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de Organisatie der

Katholieke Pers te Saint Louis. Met bijlagen.  1957
  
 210.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

studieweek voor astronomie in verband met de zin der astronomische
ontdekkingen.  1957

  
 211.Persberichten inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse juristen.

  1957
  
 212.Persbericht inzake toespraken van paus Pius XII tot de Italiaanse Katholieke

Arbeidersbeweging de ACLI. Met bijlagen.  1957-1958
  
 213.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot het Europese

Parbamentariess-congres in verband met de eenwording van Europa.  1957
  
 214.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de vertegenwoordigers van

de NAVO.  1957
  
 215.Persbericht inzake de Encycliek de Bedevaart naar Lourdes van paus Pius XII. Met

bijlagen.  1957
  
 216.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

Wereldfamboree.  1957
  
 217.Persbericht inzake het probleem van de immigratie en emigratie door de

vertegenwoordiger van de Heilige Stoel op de Zitting der CIME.  1956
  
 218.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de kajotters en kajotsters op

het Sint Pietersplein. Met bijlagen.  1957
  
 219.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 12de

Internationale Odontostomatologische Congres.  1957
  
 220.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van de

Algemene Congregatie der Jezuïeten. Met bijlagen.  1957
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televisie. Met bijlagen.  1957
 221.Persbericht inzake de Encycliek van paus Pius XII in verband met film, radio en  
 222.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan de

Internationale Gezinsdagen in verband met de positie van het gezin zonder vader.
Met bijlage.  1957

  
 223.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII in verband met het toerisme.  1957
  
 224.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 14de

Internationale Congres der Wereldunie van Katholieke Vrouwenorganisaties. Met
bijlage.  1957

  
 225.Persbericht inzake een boodschap van paus Pius XII aan de deelnemers van het

vijfde Wereldcongres der Katholieke Pers in Wenen.  1957
  
 226.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Tweede Internationale Congres voor het Lekenapostolaat. Met bijlagen.  1957
  
 227.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII bij de ingebruikneming van de

nieuwe vaticaanzender. Met bijlagen.  1957
  
 228.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de Europese

Gemeenschap voor Kolen en Staal. Met bijlagen.  1957
  
 229.Persbericht inzake de toespraken van paus Pius XII in verband met de sport.  1957
  
 230.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Internationaal Modecongres.  1957
  
 231.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers van het

Internationaal Congres van Anaesthesisten. Met bijlage.  1957
  
 232.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de mannelijke en vrouwelijke

kloosteroversten. Met bijlagen.  1957-1958
  
 233.Persbericht inzake uitspraken van paus Pius XII in verband met verkiezingen.  1945,

1947, 1951-1952, 1956
  
 234.Persbericht inzake de activiteiten van paus Pius XII.  1957
  
 235.Persberichten inzake biografische gegevens van paus Pius XII. Met bijlagen.  1952,

1954-1958
  
 236.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de Romeinse

Adel in verband met de waarde der traditie.  1958
  
 237.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de industriëlen uit West-

Europa en Noord-Amerika.  1958
  
 238.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de huishoudsters en

dienstmeisjes uit Rome. Met bijlage.  1958
  
 239.Persbericht inzake een gebed van paus Pius XII voor de Katholieke Kamer-leden en

politici.  1958
  
 240.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Chemici van Europa en

Nood-Amerika.  1958
  
 241.Persbericht inzake een decreet van paus Pius XII in verband met de gemengde

school. Met bijlage.  1958
  
 242.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Katholieke Jongeren

Actie van Italië.  1958
  
 243.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met de

kinderbeperking. Met bijlagen.  1958
  
 244.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het 13de

Internationale Congres voor Toegepaste Psychologie. Met bijlagen.  1958
  
 245.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Internationale

Vergadering van Studies over het Oosterse Monikkenleven.  1958
  
 246.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Federatie van

Mariacongregaties in verband met de eenwording in de wereld.  1958
  
 247.Persbericht inzake een gebed voor gevangenen van paus Pius XII.  1958
  
 248.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot een Italiaanse Katholieke

vrouwenorganisatie in verband met de oorlog.  1958
  
 249.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII tot de deelnemers aan de Nationale

Week voor Pastorale Vorming in verband met geloofsafval.  1958
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 250.Persbericht inzake een Encycliek Ad Apostolorum principes van paus Pius XII in
verband met de situatie van de kerk in China. Met bijlage.  1958

  
 251.Persbericht inzake 3 radiotoespraken van paus Pius XII tot de slotzusters van de

hele wereld. Met bijlagen.  1958
  
 252.Persbericht inzake een Encycliek Meminisse Juvat van paus Pius XII in verband met

de internationale spanningen en vervolging der kerk. Met bijlagen.  1958
  
 253.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de middenstanders en

zakenlieden in Italië.  1958
  
 254.Persbericht inzake de voornaamste handelingen van paus Pius XII in 1953. Met

bijlagen.  1953
  
 255.Persbericht inzake de maand maart van bijzondere betekenis voor paus Pius XII.

  1954
  
 256.Persbericht inzake een boodschap van paus Pius XII in verband met de

Wereldtentoonstelling Brussel. Met bijlage.  1958
  
 257.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Tweede Internationale Congres der Derde Order van de H. Dominicus. Met bijlage.
  1958

  
 258.Persbericht inzake toespraken van paus Pius XII in september 1958. Met bijlagen.

  1958
  
 259.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de seminaristen op 19

oktober 1958.  1959
  
 260.Persberichten inzake de gezondheidstoestand van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1953-1955
  
 261.Persbericht nr. 6024, inzake het doorwerken van kranten door paus Pius XII.  1952
  
 262.Persberichten inzake de 77ste verjaardag en de 14de verjaardag van de pauskeuze

van paus Pius XII.  1953
  
 263.Persbericht inzake het katholiek jaaroverzicht 1955 eerste deel, de paus en het

Vaticaan.  1955
  
 264.Persberichten inzake de 80ste verjaardag en 17de verjaardag van de pauskroning

van paus Pius XII. Met bijlagen.  1956
  
 265.Persbericht inzake de Encycliek Fulgens radiatur van paus Pius XII; in verband met

het 14de eeuwfeest van de dood van de H. Benedictus. Met bijlage.  1947
  
 266.Persbericht inzake een aantal toespraken van 121 in het 18de jaar van het

Pontificaat van paus Pius XII. Met bijlage.  1957
  
 267.Persbericht inzake een brochure getiteld #His Holiness Pope Pius XII and Europe

1948-1957#.  1948-1957
  
 268.Persberichten inzake een korte levensbeschrijving van paus Pius XII in verband met

zijn overlijden. Met bijlagen.  1958
  
 269.Persbericht inzake de zaligverklaring van paus Pius XII. Met bijlagen.  1958-1960
  
 270.Persbericht inzake de sociale Encyclieken Rerum Novarum en Quadragesima Anna.

  1951
  
 271.Persbericht inzake paus Pius XII door Pater Robert Leiber SJ.  1958
  
 272.Persbericht nr. 574, bij de 75ste verjaardag en het 12de jaar van het Pontificaat van

paus Pius XII.  1951
  
 273.Persberichten inzake lijsten van Encyclieken van paus Pius XII. Met bijlagen.

  1956-1958
  
 274.Persbericht nr. 7850, inzake 3 grote vraagstukken waaraan paus Pius XII werkt.

  1952
  
 275.Persbericht nr. 4608, inzake het bijwonen van de vastenmeditaties door paus Pius

XII.  1952
  
 276.Persbericht nr. 256, inzake de ontvangst van ruim 216.000 personen door paus Pius

XII in 1952.  1953
  
 277.Persberichten inzake een voordracht van mgr. van Lierde in verband met de

persoon van paus Pius XII. Met bijlage.  1953
  
 278.Persbericht inzake de soberheid van paus Pius XII.  z.j.
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 279.Persbericht inzake het overlijden van gravin Josephina Mengarini Pacelli een zuster
van paus Pius XII.  1955

  
 280.Persbericht inzake het optreden van paus Pius XII als bemiddelaar tussen Oost en

West.  1955
  
 281.Persbericht inzake een toespraak tot de delegaties van het Zevende Internationale

Congres van Astronauten.  1956
  
 282.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot deelnemers aan een

bijeenkomst van de Katholieke Vereniging van Kleine en Middelgrote Zaken.  1956
  
 283.Persberichten inzake het Christus-visioen van paus Pius XII. Met bijlagen.  1955
  
 284.Persbericht inzake de activiteiten van paus Pius XII.  1955
  
 285.Persbericht inzake de privé-woonvertrekken van paus Pius XIi.  z.j.
  
 286.Persbericht inzake het aanbieden van de gouden medaille aan paus Pius XII door de

Amerikaanse ambassadeur in Italië. Met bijlage.  1958
  
 287.Persbericht inzake een artikel in de #Twentse Courant# getiteld Paus Pius XII in zijn

dagelijks leven.  1956
  
 288.Persberichten inzake de benoeming van een katholiek tot Nederlands Gezant bij het

Vaticaan.  z.j.
  
 289.Persbericht inzake de audiënties van paus Pius XII in Castel Gandolfo.  1955
  
 290.Persbericht nr. 165, inzake een boekwerk van mgr. Pierre Veuillot van het pauselijk

staatssecretariaat aangeboden aan paus Pius XII.  1955
  
 291.Persbericht inzake Eugenio Pacelli-Pope of Peace door Oscar Halecki en James F.

Murray Jr. deel III.  1955
  
 292.Persbericht nr. 445, inzake de 79ste verjaardag en de 16de verjaardag van de

pauskeuze van paus Pius XII.  1955
  
 293.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de aartsbisschop van Milaan

mgr. Montini in verband met de 100ste geboortedag van paus Pius XII. Met bijlage.
  1957

  
 294.Persbericht inzake de 78ste verjaardag en de 15de verjaardag van de pauskeuze

van paus Pius XII.  1954
  
 295.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de katholieken in China.  1958
  
 296.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Tiende Congres voor Plastische Chirurgie.  1958
  
 297.Persbericht inzake de 81ste verjaardag en de 18de verjaardag van de pauskeuze

van Paus Pius XII.  1957
  
 298.Persbericht inzake een boodschap van paus Pius XII tot de helpers(sters) van de

Lourdesbedevaart.  1958
  
 299.Persberichten inzake de opdracht van de Schotse schilder Leonard Boden in

verband met een schilderij van paus Pius XII.  1958
  
 300.Persberichten inzake de overweldigende hulde aan paus Pius XII door de

Georganiseerde Arbeiders uit Napels.  1958
  
 301.Persbericht inzake de 33 heiligverklaringen uitgesproken gedurende de 20 jaren van

het Pontificaat van paus Pius XII.  1958
  
 302.Persberichten inzake paus Pius XII in dag- en weekbladen.  1952, z.j.
  
 303.Persbericht inzake paus Pius XII van kardinaal Schuster in verband met de

verkiezing van kardinaal Pacelli tot paus.  1951
  
 304.Persbericht inzake een apostolische constitutie over de broederschap van Onze

Lieve Vrouw.  1948
  
 305.Persbericht nr. 9180, inzake de rede van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Derde Internationaal Congres der Katholieke Pers.  1950
  
 306.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de gedetineerden in Italië en

andere landen. Met bijlagen.  1951
  
 307.Persbericht inzake de rede van paus Pius XII tot actie voor geestelijke vernieuwing

en inkeer. Met bijlage.  1952
  
 308.Persbericht nr. 4609, inzake de toespraak van paus Pius XII tot de boeren.  1952
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 309.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII tot de katholieken van Roemenië. Met
bijlage.  1952

  
 310.Persbericht nr. 311, inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de Italianen bij

gelegenheid van de Gezinsdag. Met bijlage.  1952
  
 311.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII in verband met de christelijke

opvattingen van toerisme.  1952
  
 312.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de kunstenaars aan de

Zesde Nationale Vierjaarlijkse Tentoonstelling van Kunst te Rome.  1952
  
 313.Persbericht nr. RN 329, inzake een radiotoespraak van paus Pius XII tot het Japanse

volk. Met bijlage.  1952
  
 314.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelneemsters aan het

Internationaal Congres van de Wereldbond van de Vrouwelijke Jeugd. Met bijlagen.
  1952

  
 315.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan het

Italiaanse Congres van de Sint Vincentiusconferentie. Met bijlage.  1952
  
 316.Persbericht nr. 49, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het studiecongres te Arezzo bij het achtste eeuwfeest van het bestaan van het
Decreet van Gratianus. Met bijlagen.  1952

  
 317.Persbericht nr. RN 297, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de

Nationale Bond van Italiaanse Werkgevers.  1952
  
 318.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot het Congres in

Durham.  1952
  
 319.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan Joseph Folliet in verband met het

60 jarig bestaan van la Chronique Sociale de France.  1952
  
 320.Persbericht nr. 63, inzake neen toespraak van paus Pius XII tot de ambtenaren van

het Italiaanse Ministerie van Defensie. Met bijlage.  1952
  
 321.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Vrouwelijke Jeugd der

Katholieke Actie.  1941
  
 322.Persbericht inzake een radioboodschap van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het 35ste Internationale Eucharistisch Congres in Barcelona. Met bijlage.  1952
  
 323.Persbericht nr. 81, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de professoren en

studenten van de universiteit van Rome. Met bijlage.  1952
  
 324.Persbericht NR. RN 377, inzake een brief van paus Pius XII aan Charles Flory

president van de Sociale Weken van Frankrijk.  1952
  
 325.Persbericht nr. RN 376, inzake de Encycliek Sacro vergente Anno van paus Pius XII

tot alle volkeren van Rusland. Met bijlagen.  1952
  
 326.Persbericht inzake een instructie van de Congregatie van het Heilig Officie in

verband met de kerkelijke kunst. Met bijlage.  1952
  
 327.Persbericht nr. 7617, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

een studiecongres der Italiaanse Katholieke Actie in verband met katholicisme en
het Internationale leven. Met bijlage.  1952

  
 328.Persbericht nr. RN 371, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse

kinderen in verband met de 25ste verjaardag van de Stichting de Katholieke Actie
voor de Jeugd.  1952

  
 329.Persbericht nr. 7673, inzake een Apostolische Constitutie Exsul Familia in verband

met het emigranten- en vluchtelingenprobleem. Met bijlagen.  1952
  
 330.Persbericht nr. RN 378, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Vereniging

der Tochtgenoten van Sint Frans in verband met de betekenis van de bedevaart.
  1952

  
 331.Persbericht nr. 8090, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Italiaanse

Katholieke Actie.  1952
  
 332.Persbericht nr. 7839, inzake een boodschap van paus Pius XII aan het Pax Romana

Congres.  1952
  
 333.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan de aartsbisschop van Quebec

mgr. Maurice Roy in verband met het eeuwfeest van de universiteit Laval.  1952
  
 334.Persbericht inzake een rede van paus Pius XII tot de deelnemers aan het Achtste

Internationaal Congres van Astronomen. Met bijlagen.  1952
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 335.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de Vereniging
Pax Christi.  1952

  
 336.Persbericht inzake een brief van paus Pius XII aan het Oostenrijkse katholieke volk.

  1952
  
 337.Persbericht nr. 8019, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het Eerste Congres voor Histopathologie.  1952
  
 338.Persbericht nr. 114, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers aan

het 27ste Italiaanse Congres van Stomatologie en aan het Eerste Internationale
Congres van Tandheelkunde. Met bijlage.  1952

  
 339.Persbericht nr. RN 381, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers

aan het Italiaanse nationaal wetenschappelijk Congres voor Sport en Lichamelijke
Opvoeding. Met bijlagen.  1952

  
 340.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de superieuren en studenten

van het Pauselijke College van Sint Josaphat.  1952
  
 341.Persbericht inzake een toespraak van paus Pius XII tot de Pauselijke Academie voor

Wetenschap.  1951
  
 342.Persbericht nr. RN 182, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de deelnemers

aan het Intaliaans Nationaal Congres van het Gezinsfront en de Bond van Grote
Gezinnen.  1951

  
 343.Persbericht nr. 132, inzake een toespraak van paus Pius XII tot de leden van de

Romeinse Vereniging van Landarbeiders. Met bijlage.  1952
  
 344.Persbericht inzake een radiotoespraak van paus Pius XII tot de katholieken van Goa

(Portugees India).  1952
  
 345.Persbericht inzake de krant #Das Luxemburges Wort# in verband met het plaatsen

van een artikel over paus Pius XII.  z.j.
  
 346.Persbericht over het opdragen van een heilige mis door de Italiaanse geestelijken,

die op 2 maart 1876 geboren zijn gelijk paus Pius XII.  z.j.
  
 347.Persbericht inzake een levensbeschrijving van paus Joannes XXIII. Met bijlagen.

  1958
  
 348.Persbericht inzake de eerste rede via de radio van paus Joannes XXIII.  1958
  
 349.Persbericht inzake een brief van paus Joannes XXIII aan de katholieken van Zijn

vroeger patriarchaat Venetië.  1958
  
 350.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tijdens de

Pauskroningsmis.  1958
  
 351.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de bijzondere missies.

  1958
  
 352.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de journalisten, die het

conclaaf en de kroning hebben verslagen.  1958
  
 353.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot een groep sociale

werkers en werksters onder de boeren.  1958
  
 354.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII bij de inbezitneming van

de Sint Jan van Lateranen.  1958
  
 355.Persbericht inzake een verklaring van mgr. P.M. Théas, bisschop van Tarnes en

Lourdes, in verband met een reis van paus Joannes XXIII naar Lourdes. Met bijlage.
  1958

  
 356.Persbericht inzake een toespraak van kardinaal Gerlier in verband met de zaak

Prado.  1958
  
 357.Persberichten inzake een brief van paus Joannes XXIII aan kardinaal Micara, vicaris-

generaal voor Rome, in verband met gelovigen bidden voor China. Met bijlagen.
  1959

  
 358.Persbericht inzake de Kerstboodschappen van paus Joannes XXIII. Met bijlagen.

  1958-1962
  
 359.Persberichten over bezoeken van paus Pius XXIII aan de Romeinse

strafgevangenis, aan het kinderziekenhuis en het hospitaal van de H. Getest te
Rome. Met bijlage.  1958

  
 360.Persbericht inzake een radiotoespraak van paus Joannes XXIII tot het volk van

Messina en Reggio Calabria.  1958
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 361.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII via de radio tot de
Italiaanse Gezinsorganisatie.  1959

  
 362.Persberichten inzake het voortzetten van de studie van de H. Carolus Borromeus

door paus Joannes XXIII.  1959
  
 363.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII bij de aankondiging van

de Diocesane Synode in Rome en het Oecumenisch Concilie. Met bijlagen.  1959,
1960

  
 364.Persberichten inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de katholieke

industriëlen.  1959
  
 365.Persberichten inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de pastoors en

vastenpredikers in Rome.  1959-1961
  
 366.Persbericht inzake een bezoek van paus Joannes XXIII aan de grot van Lourdes in

de tuin van het Vaticaan. Met bijlage.  1959
  
 367.Persbericht inzake een brief van paus Joannes XXIII tot de kinderen van de

Verenigde Staten.  1959
  
 368.Persbericht inzake de Encycliek Sacerdotii Nostri Primordia van paus Joannes XXIII

in verband met de 100ste sterfdag van de H. Pastoor van Ars. Met bijlagen.  1959
  
 369.Persbericht inzake de onvangst van een groep Venetianen door paus Joannes XXIII.

  1959
  
 370.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de zieken.  1959
  
 371.Persbericht inzake de Paasboodschappen van paus Joannes XXIII. Met bijlagen.

  1959-1963
  
 372.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de Italiaanse

arbeiders.  1959
  
 373.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de katholieke

journalisten van Italië.  1959
  
 374.Persbericht inzake een brief van paus Joannes XXIII in verband met priesters.  1959
  
 375.Persbericht inzake een benoeming van mgr. Cavagna tot biechtvader van paus

Joannes XXIII.  1959
  
 376.Persbericht inzake een Encycliek Ad Petri Cathedram van paus Joannes XXIII. Met

bijlagen.  1959
  
 377.Persbericht inzake de Encycliek Grata Recordatio van paus Joannes XXIII.  1959
  
 378.Persbericht inzake het uitreiken van het missiekruis door paus Joannes XXIII aan

498 missionarissen.  1959
  
 379.Persbericht inzake de Missie-encycliek Princeps Pastorum van paus Joannes XXIII.

Met bijlagen.  1959
  
 380.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot een groep van

Italiaanse katholieke juristen in verband met persvrijheid.  1959
  
 381.Persberichten inzake en toespraak van paus Joannes XXIII tot het geheim

consistorie in verband met acht nieuwe kardinalen. Met bijlagen.  1959-1962
  
 382.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de afgevaardigden van

de Voedsel en Landbouw Organisatie FAO.  1959
  
 383.Persberichten inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot de boek-

recensenten.  1959
  
 384.Persberichten inzake een schrijven in verband met een dag in het leven van paus

Joannes XXIII. Met bijlage.  1960
  
 385.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII bij de wijding van 14

priesters tot bisschop. Met bijlage.  1960
  
 386.Persbericht inzake een brief van paus Joannes XXIII in verband met de devotie tot

het kostbaar bloed van Christus.  1960
  
 387.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII bij de 50ste verjaardag

van de oprichting van het pauselijk Bijbel Instituut.  1960
  
 388.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII tot het Corps

Diplomatique bij de H. Stoel in verband met de publicatie van een sociaal
document.  1960
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Joannes XXIII.  1961
 389.Persbericht inzake een Encycliek Celebrandi Concihii Oecumenici van paus  
 390.Persbericht inzake de Encycliek Mater et Magistra van paus Johannes XXIII. Met

bijlagen.  1961
  
 391.Persbericht inzake het maken van een borstbeeld van paus Joannes XXIII door de

beeldhouwer Nicky Tregor. Met bijlage.  1961
  
 392.Persbericht inzake een brief van paus Joannes XXIII aan de voorzitter van de

pauselijke commissie voor Film, Radio en Televisie. Met bijlage.  1961
  
 393.Persbericht inzake een toespraak van paus Joannes XXIII in verband met veilig

verkeer.  1961
  
 394.Persbericht inzake een vredesoproep van paus Joannes XXIII.  1961
  
 395.Persbericht inzake de Encycliek Aeterma Dei Sapientin van paus Joannes XXIII. Met

bijlagen.  1961-1962
  
 396.Persbericht inzake de audiëntie van dr. Meruyn Stockwood, bisschop van

Southwork, bij paus Joannes XXIII.  1962
  
 397.Persberichten inzake de toespraken van paus Joannes XXIII bij de opening en de

sluiting van de eerste zittingsperiode van het Concilie. Met bijlagen.  1962
  
 398.Persberichten inzake biografieën van paus Joannes XXIII. Met bijlagen.  1958-1963
  
 399.Persberichten inzake de apostolische constitutie Veterum Sapientia van paus

Joannes XXIII. Met bijlagen.  1962
  
 400.Persberichten inzake een apostolisch schrijven van paus Joannes XXIII aan de

bisschoppen der Oosterse kerken. Met bijlage.  1963
  
 401.Persberichten inzake de toekenning van de vredesprijs van de Balzanstichting aan

paus Joannes XXIII. Met bijlagen.  1963
  
 402.Persbericht inzake de audiëntie van de schoonzoon van Khroetsjev en diens

dochter door paus Joannes XXIII.  1963
  
 403.Persberichten inzake de Encycliek Pacem in Terris van paus Joannes XXIII.  1963
  
 404.Persberichten inzake de ziekte en de dood van paus Joannes XXIII.  1962-1963
  
 405.Persberichten inzake de rituele handelingen na de dood van paus Joannes XXIII.

  1963
  
 406.Persberichten inzake een geestelijk testament en aantekeningen van paus Joannes

XXIII.  1963
  
 407.Persberichten inzake belangrijke data uit het leven van paus Joannes XXIII.  z.j.
  
 408.Persberichten inzake het Concordaat tussen de H. Stoel en Spanje. Met bijlagen.

  1953
  
 409.Persberichten inzake de benoeming van nieuwe kardinalen door paus Pius XII. Met

bijlagen.  1951-1953, 1955
  
 410.Persberichten inzake het Conclaaf na de dood van paus Pius XII. Met bijlagen.  1958
  
 411.Persberichten inzake de benoeming van nieuwe kardinalen door paus Joannes

XXIII. Met bijlagen.  1958
  
 412.Persberichten inzake de benoeming, het werk en het overlijden van mgr. G. de Vet,

bisschop van Breda. Met bijlagen.  1962-1967
  
 413.Persberichten inzake het Bisschoppelijk Mandement van 1954. Met bijlagen.  1954
  
 414.Persberichten inzake het communisme in Nederland. Met bijlagen.  1952-1954, 1957,

z.j.
  
 415.Persberichten inzake de Duitse Eenheidsvakbeweging DGB. Met bijlagen.

  1952-1953, 1955, z.j.
  
 416.Persberichten inzake het Duits Christelijk Vakverbond. Met bijlagen.  1955,

1957-1958, z.j.
  
 417.Persberichten inzake de bijeenkomst van de Conférence des Présidents te Rome.

Met bijlagen.  1953
  
 418.Persberichten inzake de Duitse katholiekendagen te Fulda. Met bijlagen.  1952,

1954-1955
  
 419.Persberichten inzake de emigratie uit Nederland in de periode 1946-1953. Met

bijlagen.  1946-1954
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 420.Persberichten inzake de rede van prof. G.H.L. Zeegers in verband met nationale en

regionale aspecten van de werkgelegenheid.  1953
  
 421.Persberichten inzake de sociografische aspecten van de emigratie door prof.

Zeegers en Oldendorff.  z.j.
  
 422.Persbericht inzake taak en functie van katholieke organisaties op het gebied van

emigratie door prof. Zeegers.  1957
  
 423.Persbericht inzake resoluties aan het Derde Internationaal Katholieke

Emigratiecongres te Assisië van 22 tot en met 28 september.  1957
  
 424-442.Correspondentie.  1948-1956

Bevat 19 stukken
  
  424.A  1948-1956
  
  425.B  1948-1956
  
  426.C  1948-1956
  
  427.D  1948-1956
  
  428.E  1948-1956
  
  429.F  1948-1956
  
  430.G  1948-1956
  
  431.H  1948-1956
  
  432.I-J  1948-1956
  
  433.K  1948-1956
  
  434.L  1948-1956
  
  435.M  1948-1956
  
  436.N  1948-1956
  
  437.O-P  1948-1956
  
  438.Q-R  1948-1956
  
  439.S  1948-1956
  
  440.T  1948-1956
  
  441.U-V  1948-1956
  
  442.W-Z  1948-1956
  
 443-460.Correspondentie.  1957-1962

Bevat 18 stukken
  
  443.A  1957-1962
  
  444.B  1957-1962
  
  445.C  1957-1962
  
  446.D  1957-1962
  
  447.E-F  1957-1962
  
  448.G  1957-1962
  
  449.H  1957-1962
  
  450.I-J  1957-1962
  
  451.K  1957-1962
  
  452.L  1957-1962
  
  453.M  1957-1962
  
  454.N  1957-1962
  
  455.O-P  1957-1962
  
  456.R  1957-1962
  
  457.S  1957-1962
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  458.T  1957-1962
  
  459.U-V  1957-1962
  
  460.W-Z  1957-1962
  
 461-474.Correspondentie.  1963-1973

Bevat 14 stukken
  
  461.A-B  1963-1973
  
  462.C-F  1963-1973
  
  463.G  1963-1973
  
  464.H  1963-1973
  
  465.I-K  1963-1973
  
  466.L  1963-1973
  
  467.M  1963-1973
  
  468.N  1963-1973
  
  469.O-P  1963-1973
  
  470.R  1963-1973
  
  471.S  1963-1973
  
  472.T  1963-1973
  
  473.U-V  1963-1973
  
  474.W-Z  1963-1973
  
 475.Correspondentie van de directie.  1951-1955
  
 476.Correspondentie van en met de hoofdredacteur J.H. Hetzler.  1954, 1968-1969
  
 477-478.Correspondentie met dag- en weekbladen. Alfabetisch.  1948-1951, 1953-1954

Bevat 2 stukken
  
  477.A-K  1948-1951, 1953-1954
  
  478.L-Z  1948-1951, 1953-1954
  
 479.Correspondentie met de administratie Nieuwsbladservice.  1952-1955
  
 480.Correspondentie van J. Hetzler hoofdredacteur.  1955-1969
  
 481.Correspondentie van directie en commissarissen.  1957-1971
  
 482.Correspondentie betreffende buitenlandse reizen van de heer Kemna,

hoofdredacteur.  1948, 1950, z.j.
  
 483.Circulaires aan de aalmoezenier van de Pers en de Raad van Commissarissen.

  1953-1957
  
 484.Correspondentie met de Raad van Commissarissen.  1954-1957
  
 485.Correspondentie met de KRO betreffende abonnementsgeld voor nieuws van het

KNP.  1954, 1957-1958
  
 486.Correspondentie met het aartsbisdom Utrecht.  1963-1966, 1968-1969
  
 487.Correspondentie met de katholieke persinstellingen, Catholic Herald CIC te Rome

en CIP te Brussel.  1963-1969
  
 488.Correspondentie met het Duitse katholieke persbureau KNA.  1961, 1963-1972
  
 489.Circulaires aan de directies van katholieke dagbladen betreffende reorganisatie

KNP.  1949
  
 490.Correspondentie met de heer E.J.M. Stumpel, waarnemend directeur.  1954-1958
  
 491.Stukken betreffende het functioneren van de Romeinse Nieuwsdienst.  1948-1949,

1955-1957, 1959
  
 492.Correspondentie betreffende de telexverbindingen. Met bijlagen.  1954-1958
  
 493.Correspondentie met commissarissen. Met bijlagen.  1957-1958
  
 494.Correspondentie van de secretaris mr. J.W.M. Huynen aan de bestuursleden. Met

bijlagen.  1946-1948, 1950
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 495.Brieven van mr. van Haren, directeur. Met bijlagen.  1960-1963, z.j.
  
 496.Brieven aan abonnees betreffende abonnementsprijs. Met bijlagen.  1951
  
 497.Persberichten nr. 3805-3806, inzake benoemingen in het bisdom Roermond en

staalwerken De Maas helpt personeel aan eigen woning.  1951
  
 498.Rapporten van de bezoeken aan nieusbladen in Limburg. Gelderland en West- en

Oost Brabant.  1961, z.j.
  
 499.Stukken betreffende interne aangelegenheden.  1950-1951
  
 500-502.Dagelijks bulletins berichten over, met name, het Tweede Vaticaanse Concilie.  1962

Bevat 3 stukken
  
  500.30 augustus - 14 oktober.  1962
  
  501.15 oktober - 10 november.  1962
  
  502.12 november - 10 december.  1962
  
 503-510.Dagelijks bulletins berichten over, met name, het Tweede Vaticaanse Concilie.

  1962-1964
Bevat 8 stukken

  
  503.12 december 1962 - 16 maart 1963.  1962-1963
  
  504.17 maart - 31 mei.  1962-1964
  
  505.4 juni - 31 augustus.  1962-1964
  
  506.2 september - 30 oktober.  1962-1964
  
  507.2 november - 27 december.  1962-1964
  
  508.3 januari - 18 augustus.  1962-1964
  
  509.1 september - 8 oktober.  1962-1964
  
  510.9 oktober - 30 november.  1962-1964
  
 511-518.Berichten van de Engelse dienst van het KNP.  1957-1967

Bevat 8 stukken
  
  511.1957-1958
  
  512.1959
  
  513.1960
  
  514.1961
  
  515.1962-1963
  
  516.1964
  
  517.1965-1966
  
  518.1967
  
 519.Persberichten nr. 784, van de buitendienst over The Lenten Pastoral of the

Netherlands bishops.  1949
  
 520-525.Stukken betreffende teksten van #Politieke Horizon# een wekelijkse uitgave van het

KNP.  1957-1962
Bevat 6 stukken

  
  520.1957
  
  521.1958
  
  522.1959
  
  523.1960
  
  524.1961
  
  525.1962
  
 526.Persbericht inzake een brief van de bisschoppen van Nederland betreffende de

aankondiging van het Tweede Vaticaans Concilie van paus Joannes XXIII.  1960
  
 527.Persberichten inzake toespraken van mgr.dr. B.J. Alfrink, aartsbisschop van

Utrecht. Met bijlagen.  1957, 1959-1960, z.j.
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Haarlem en mgr. W.P.A.M. Mutsaerts, als bisschop van 's-Hertogenbosch. Met
bijlage.  1960

 528.Persberichten inzake de ontslagaanvragen van mgr. J.P. Huibers, als bisschop van  
 529.Persbericht inzake een oproep van paus Joannes XXIII tot de katholieken van de

hele wereld betreffende hulp aan Zuid-Amerika.  1960
  
 530.Persberichten van politieke aard betreffende het binnen- en buitenland.  1959-1960,

z.j.
  
 531.Persbericht inzake de rede van mgr. Bacci bij de opening van het Conclaaf. Met

bijlagen.  1958, z.j.
  
 532.Persbericht inzake een artikel betreffende de Nederlandse emigratie naar Canada.

  1960
  
 533.Persberichten van het KNP in het Duits, Engels en Frans bestemd voor het

buitenland.  1955-1956
  
 534.Persberichten van de telex van het KNP.  1955-1956
  
 535.Persberichten van het persbureau KIPA betreffende het 11de Vaticaans Concilie.

  1962
  
 536.Persberichten inzake biografische bijzonderheden betreffende kardinaal De Jong.

  1954
  
 537.Persbericht inzake een sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de provincies Noord-

Brabant en Limburg.  z.j.
  
 538.Circulaire van mgr. H.J.J. van Hussen betreffende kerkenbouw in het bisdom

Haarlem.  1953
  
 539.Persberichten van de Nieuws-Informatie en Documentatiedienst.  1947
  
 540.Persberichten van en naar het katholieke persbureau ICI in Rome.  1963
  
 541.Persberichten van en naar de correspondenten bij het katholiek persbureau ICI te

Rome.  1962
  
 542.Persberichten tussen het KNP en andere persbureaux.  1962-1963
  
 543.Dagelijks bulletins berichten over, met name, een rapport betreffende

geboorteregeling. Met bijlagen.  1958, 1960
  
 544.Persberichten over het Zesde Internationale Congres der Katholieke Pers van 6 tot

9 juli te Santander.  1960
  
 545.Persberichten inzake de voorbereidingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Met

bijlagen.  1960
  
 546.Persbericht inzake de benoeming van prof.dr. J.A.E. van Dodewaard tot Coadfutor

van mgr. Huibers, bisschop van Haarlem. Met bijlage.  1958
  
 547.Notulen van de oprichtingsvergadering van de NV Katholiek Nederlands

Persbureau. Met bijlage.  1950
  
 548.Notulen van de bestuursvergaderingen van het KNP. Met bijlagen.  1947-1950
  
 549.Notulen van de bestuursvergaderingen van de KNDP.  1947-1951
  
 550.Stukken betreffende de conferentie van Internationale Katholieke Organisatie OIC.

  1961
  
 551-556.Stukken betreffende vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  1950-1973

Bevat 6 stukken
  
  551.1950-1953
  
  552.1954-1956
  
  553.1957-1960
  
  554.1961-1964
  
  555.1965-1969
  
  556.1970-1973
  
 557-562.Stukken betreffende vergaderingen van aandeelhouders en aandeelhouders A.

  1951-1972
Bevat 6 stukken

  
  557.1951-1956
  
  558.1957-1961
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  559.1962-1963
  
  560.1964-1967
  
  561.1968-1970
  
  562.1971-1972
  
 563.Notulen van de vergadering van het bestuur van het KNP met de directies van

katholieke dagbladen.  1949
  
 564.Statuten van de Vereniging De Katholieke Dagbladpers.  1947
  
 565.Reglement van de katholieke Nederlands Dagbladpers.  1946
  
 566.Reglement van de katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1947
  
 567.Notulen van de algemene ledenvergaderingen der KNDP.  1947-1950
  
 568.Verslagen van de secretaris over het derde en het zesde verenigingsjaar resp. 1948

en 1951 van het KNDP.  1949, 1952
  
 569.Verslag van de commissie, bedoeld in artikel 25 sub. 4 van de statuten der KNDP.

  1947
  
 570.Balansen van de staat van baten en lasten der KNDP.  1947-1948
  
 571.Stukken betreffende samenstelling van het bestuur, commissies en offciële

vertegenwoordiging der KNDP in organisaties, instellingen.  z.j.
  
 572.Correspondentie over financiële aangelegenheden. Alfabetisch.  1961-1966
  
 573.Rapport aan het bestuur betreffende conceptjaarrekening 1946/1947.  1948
  
 574-577.Rapporten van het accountantsbureau inzake de controle van de jaarstukken. Met

bijlage.  1951-1971
Bevat 4 stukken

  
  574.1951-1958
  
  575.1959-1962
  
  576.1963-1966
  
  577.1967-1971
  
 578.Correspondentie betreffende door het KNP afgesloten leningen.  1957
  
 579.Correspondentie van de heer Stumpel, waarnemend directeur. Met bijlagen.

  1956-1957
  
 580.Stukken betreffende certificaat van deelneming aan de nieuwsbladservice groot fl.

50,00.  z.j.
  
 581-582.Stukken betreffende bewijs van aandelen A en B groot fl. 50,00.  1951

Bevat 2 stukken
  
  581.A  1951
  
  582.B  1951
  
 583-586.Kas- bank en giroboek.  1951-1958

Bevat 4 stukken
  
  583.1951-1952
  
  584.1953-1956
  
  585.1 januari -1 september.  1957
  
  586.2 september 1957-1958.  1957-1958
  
 587-589.Kas- bank en giroboek.  1959-1965

Bevat 3 stukken
  
  587.1959 - 30 september 1960.  1959-1960
  
  588.1 oktober 1960 - 31 december 1961.  1960-1961
  
  589.1962-1965
  
 590.Stukken betreffende overzichten van dagbladen inzake abonnementen.  1951, 1953,

1958-1959
  
 591.Jaarverslag van de hoofdredacteur.  1956
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 592.Lijsten betreffende inventaris goederen.  1950
  
 593.Circulaire betreffende een overzicht van de per 1 januari lopende contracten met

vaste correspondenten en medewerkers.  1951
  
 594.Circulaire aan de redactie en hoofdredacties inzake het ontslag van de heer Kenna,

directeur en hoofdredacteur.  1953
  
 595.Circulaire betreffende een overzicht van de personeelsbezetting per 1 januari.  1951
  
 596.Stukken betreffende de nieuwsbladenservice. Met bijlagen.  1952, 1954-1955, z.j.
  
 597.Balansen met bijlagen.  1952-1954
  
 598.Begrotingen betreffende ramingen van inkomsten en uitgaven. Met bijlagen.

  1947-1952, 1956
  
 599.Exploitatie rekeningen betreffende inkomsten en uitgaven.  1951
  
 600.Financiële stukken.  1948-1952
  
 601.Brief aan de buitengewone pensioenraad inzake buitengewoon pensioen van Mevr.

de wed. H.J.G. Hoeben.  1953
  
 602.Brief van De Nederlanden van 1845 betreffende een schade-aangifte.  1956
  
 603.Staten betreffende reis- en verblijfkosten en salarissen van redactie, directie en

medewerkers. Met bijlage.  1955, z.j.
  
 604.Brief van de fa. Feeterse betreffende een overeenkomst tot levering van telexrollen.

  1957
  
 605.Circulaire betreffende een collectieve arbeidsovereenkomst voor journalisten bij het

KNP over 1957.  1956
  
 606.Correspondentie met de maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen NV

Aupas te 's-Gravenhage inzake huur.  1958
  
 607.Correspondentie met de inspecteurs de registratie en successie te 's-Gravenhage.

Met bijlage.  1952
  
 608.Circulaire betreffende ontwerp-instructies voor de hoofdredacteur.  z.j.
  
 609.Brief aan mr. A. Diepenbrock pr. te Heemstede inzake het Pausfonds.  1952
  
 610.Brief aan de directeur van Rijks Belastingen en Domeinen te Rotterdam inzake een

boete.  1952
  
 611.Brieven aan mr.dr. Chr. van Haren te 's-Gravenhage. Met bijlagen.  1957
  
 612.Circulaire van het accountantskantoor Cor Vissen te 's-Gravenhage inzake

gegevens van een pand.  1957
  
 613.Stukken betreffende financiële transacties met het Duitse persbureau KNA.

  1962-1965
  
 614.Correspondentie van het missieblad #Brug der Volkeren#. Alfabetisch.  1957-1964
  
 615.Notulen van de redactie vergaderingen van de #Brug der Volkeren#. Met bijlagen.

  1957-1964
  
 616.Statuten van la Federation Internationale des Agences Catholiques de Presse FIAC.

Met bijlagen.  1957, 1960
  
 617.Stukken betreffende het plaatsen van berichten in kranten uitgegeven door de

dagdienst.  1962-1967, 1969-1972
  
 618.Stukken betreffende Federation Internationale des Agences Catholiques de Presse.

  1961, 1963, 1965-1967
  
 619.Circulaires betreffende activiteiten van la Federation Internationale des Agences de

Presse en haar leden. Met bijlagen.  1954, 1961-1963, 1965-1967
  
 620-621.Correspondentie met de heer Hetzler, bestuurslid, later secretaris van de Federation

Internationale des Agences Catholiques de Presse.  1960-1968
Bevat 2 stukken

  
  620.A-G  1960-1968
  
  621.H-Y  1960-1968
  
 622.Stukken betreffende het Centrum Informationis Catholicum CIC te Rome.  1969-1971
  
 623.Verslagen van de secretaris van het bestuur en van de hoofdredacteur. Met

bijlagen.  1947-1951
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Archief Katholiek Nederlands Persbureau

  
 624.Brief van de ERK Levensverzekering Maatschappij NV 's-Gravenhage betreffende

een premie-opgave.  1947
  
 625.Stukken betreffende werkwijze en doelstellingen van het KNP. Met bijlagen.

  1947-1948
  
 626.Stukken betreffende de Internationale Unie van Katholieke Persbureau INCAP.  1948
  
 627.Lijst betreffende de oplagen van katholieke dagbladen.  1947-1949
  
 628.Lijst van uitgaande telefoongesprekken.  z.j.
  
 629.Stukken betreffende een voorlopig plan voor een missiepersdienst. Met bijlagen.

  z.j.
  
 630.Rapport van de commissie Kolkman. Met bijlage.  1950
  
 631.Stukken betreffende de omzetting van het KNP van een Stichting in een Naamloze

Vennootschap.  1950-1951
  
 632.Lijsten van abonnees op de binnen- en buitenlandse dienst. Met bijlage.  z.j.
  
 633.Vragenlijst betreffende de abonnees.  1947
  
 634.Verslag van de persconferentie van het KNP op 25 juni.  1947
  
 635.Plan betreffende een stichting tot subsidiëring van katholieke persorganisaties en

persacties.  1948
  
 636.Stukken betreffende sollicitaties naar de functie van chef-redacteur en

leerlingjournalist. Met bijlagen.  1951
  
 637.Rapport over de plannen tot nauwere samenwerking tussen de katholieke

nieuwsagentschappen. Met bijlagen.  z.j.
  
 638.Stukken betreffende de opheffing van het KNP.  1972-1973
  
 639.Stukken betreffende de werkwijze van het KNP.  z.j.
  
 640.Stukken betreffende overzichten van het aantal geplaatste berichten in april en mei

1970 en april tot en met juni 1971.  1970-1971
  
 641.Stukken betreffende een lezing door de hoofdredacteur J.H. Ketzler over het

katholieke persbureau en de plaats van het KNP. Met bijlage.  1954-1955
  
 642.Circulaire betreffende een fonds voor de ondersteuning van de pers in de

ontwikkelingslanden.  1965
  
 643.Stukken betreffende de oprichting van een Katholiek Contactcentrum voor

lekenmissieactie en ontwikkelingshulp.  1962-1963
  
 644.Lijsten van op de weekdienst geabonneerde periodieken.  1954-1955
  
 645.Statuten van de Stichting KNP subsidiefonds.  1951
  
 646.Stukken betreffende de gift van de paus aan het KNP.  1950
  
 647.Brief van het bisdom Roermond aan de heer Kenna betreffende de Limburgse

Bedevaart.  1953
  
 648.Stichtings-akte van de notaris met statuten.  1946
  
 649.Lijst van binnengekomen sollicitaties voor de functie van hoofdredacteur.  z.j.
  
 650.Lijst met taken voor de commissarissen de direkteur en de aandeelhouders volgens

de statuten.  z.j.
  
 651.Stukken betreffende de huisvesting van het bureau van het KNP.  1956-1957
  
 652.Lijsten betreffende het aantal geplaatste berichten.  1965
  
 653.Stukken betreffende loonafrekeningen met de Spaanse en Franse correspondenten.

  1966-1967, 1969
  
 654.Stukken betreffende de activiteiten van de heer Stumpel als commissaris en

waarnemend direkteur.  1954-1958
  
 655.Stukken betreffende de reorganisatie-commissies Roozendaal en Sijpkens, inzake

de continuïteit van het KNP. Met retroacta.  1971-1972
  
 656.Stukken betreffende de stuurgroep Reorganisatie KNP inzake voortgang of

liquidatie.  1972
  
 657.Stukken betreffende copy voor het missieblad #Brug der volkeren#.  1962, 1963
  

Pagina 24/25

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310003
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310003
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310004
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310005
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310006
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310007
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310008
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310009
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310010
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310010
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310011
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310012
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310013
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310014
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310014
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310015
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310015
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310016
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310016
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310017
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310018
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310019
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310019
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310020
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310020
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310021
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310021
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310022
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310022
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310023
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310024
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310025
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310026
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310026
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310027
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310028
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310029
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310029
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310030
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310031
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310032
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310033
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310033
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310034
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310034
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310035
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310035
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310036


Archief Katholiek Nederlands Persbureau

 658.Rapport over de ontwikkeling van het KNP in de periode 1954-1955.  1955
  
 659.Rapport van Triesscheyn getiteld #De uitbouw van het Katholiek Nederlands

Persbureau tot Nationaal Katholiek Instituut#. Met bijlage.  1953
  
 660.Rapporten van J. Hetzler, hoofdredacteur van het KNP, inzake het functioneren van

het KNP.  1955, z.j.
  
 661.Nota van J. Hetzler, hoofdredacteur van het KNP, inzake abonnement #Vrije Volk#.

  z.j.
  
 662.Plan inzake de ontwikkeling van het KNP.  1954
  
 663.Brief van W.A.M. van der Kallen, hoofdredacteur van #De Tijd#.  1955
  
 664.Circulaire van het Deutscher Caritasverband BV, Freiburg. Met foto's en teksten.

  1949
  
 665-673.Kantooragenda's.  1964-1972

Bevat 9 stukken
  
  665.1964
  
  666.1965
  
  667.1996  1966
  
  668.1967
  
  669.1968
  
  670.1969
  
  671.1970
  
  672.1971
  
  673.1972
  
 674.Statuten.  1951
  
 675.Persberichten over mrg. Eugène Tisserant, kardinaal, in verband met zijn bezoek

aan Nederland op 5 juli.  1952
  
 676.Persbericht over de vastenbrief van Segura Y. Saenz, aartsbisschop van Sevilla.

  1952
  
 677.Eindrapport van de Reorganisatiecommissie.  1972
  
 678.Dagelijks bulletins.  1968, 1970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 25/25

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310037
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310038
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310038
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310039
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310039
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310040
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310041
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310042
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310043
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310044
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310046
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310047
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310048
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310049
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310050
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310051
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310052
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310053
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310054
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310055
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310056
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310056
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310057
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310058
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110310059
http://www.tcpdf.org

