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1.Aantekeningen over het apostolaat. z.j.
2.Stukken betreffende de Katholieke Actie en de zending 1949-1950. 1947, 1949
3.Stukken betreffende het priesterschap. 1955, z.j.
4.Preken voor huwelijksmissen. Met krantenknipsel "Van zondag tot zondag".
1945-1947, z.j.
5.Aantekeningen over de liturgie. z.j.
6.Aantekeningen over symboliek. z.j.
7.Stukken betreffende St. Augustinus. z.j.
8.Aantekeningen over apostelen. z.j.
9.Stukken betreffende heiligen. 1938, 1947, z.j.
10.Stukken betreffende ziekte en dood. z.j.
11.Aantekeningen over boete. z.j.
12.Stukken betreffende lijden. z.j.
13.Stukken betreffende humanisme. 1947-1948, z.j.
14.Stukken betreffende kerk en andersdenkenden. z.j.
15.Brief van (onleesbaar), aalmoezenier van de bijzondere strafgevangenis voor jonge
mannen te Zutphen aan (onbekend). 1953
16.Stukken betreffende protestantisme in Nederland. 1937-1938, 1940, 1945, 1947, z.j.
17.Krantenknipsel "Protestantse en katholieke huwelijksleer" uit #De Tijd# van 7 mei
1955 voorzien van onderstrepingen. Met bijbehorende aantekeningen over de
katholieke kerk en het protestantisme. 1955, z.j.
18.Aantekeningen over het gezag en de gelovigen. z.j.
19.Stukken betreffende de verhouding kerk-staat. 1964, z.j.
20.Aantekeningen over kerk en wereld-cultuur. z.j.
21.Krantenknipsels over "Het rijke roomsche leven". Met aantekeningen over
kerkgeschiedenis. 1963, z.j.
22.Stukken betreffende kerk en wereld-organisaties. 1947, z.j.
23.Literatuurverwijzing betreffende protestantisme in Europa. z.j.
24.Stukken betreffende orthodoxe kerken. 1962, z.j.
25.Stukken betreffende oecumenische beweging. 1940, 1957, z.j.
26.Aantekeningen over het gebed. z.j.
27.Literatuurverwijzing betreffende meditatie. z.j.
28.Literatuurverwijzingen betreffende de tien geboden. z.j.
29.Stukken betreffende deugden. z.j.
30.Aantekeningen over het geloof. z.j.
31.Literatuurverwijzing betreffende hoop. z.j.
32.Aantekeningen over de liefde. 1951, z.j.
33.Aantekeningen over naastenliefde. Met bijlage. 1937, 1946, z.j.
34.Aantekeningen over inwendige zedelijkheid en zonde. z.j.
35.Stukken betreffende openbare zedelijkheid. 1935, 1945-1946, z.j.
36.Aantekeningen over geestelijk leven. z.j.
37.Krantenknipsels voorzien van onderstrepingen over de verhouding protestant katholiek. Met bijlage. [1943], 1959, z.j.
38.Krantenartikel "Theorie der katholieke organisatie" van prof.dr. J.A. Veraart. Met
onderstrepingen. z.j.
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39.Persknipsels over St. Jozef. z.j.
40.Krantenknipsels over bestrijding van de katholieke kerk en martelaren. 1949-1950,
z.j.
41.Stukken betreffende ontspanning en lectuur. 1943, 1948, 1958-1959, z.j.
42.Stukken betreffende genotmiddelen. z.j.
43.Stukken betreffende film. 1940, 1947, 1951, 1959, z.j.
44.Afbeeldingen, voornamelijk uit kranten, van beeldhouwkunst. 1947, z.j.
45.Krantenknipsels houdende gedichten. 1947, z.j.
46.Stukken betreffende schilder- en tekenkunst. 1946-1947, 1949, 1957, z.j.
47.Stukken betreffende bouwkunst. z.j.
48.Stukken betreffende jeugdconferenties voor 14-17 jarigen. z.j.
49.Stukken betreffende vasten en passietijd. 1949-1950, z.j.
50.Stukken betreffende sport. 1946-1948, 1951, z.j.
51.Stukken betreffende jeugdproblemen. 1947, z.j.
52.Stukken betreffende meisjes van 14-17 jaar. z.j.
53.Aantekeningen over jeugd en jongeren van 14-25 jaar. z.j.
54.Stukken betreffende meisjes van 17-25 jaar. 1946, z.j.
55.Stukken betreffende spreekbeurten. 1948-1949, 1951, z.j.
56.Stukken betreffende onderwijs. 1928, z.j.
57.Stukken betreffende kerkgebouwen. 1947, 1957, 1959-1962, z.j.
58.Krantenknipsel over medisch missiewerk "Vrouwen op het front der ziekenzorg.
Onze "Medische Missiezusters" herdenken de vijfentwintigste jaardag hunner
stichting". 1950
59.Stukken betreffende de katholieke kerk als gemeenschap (dogmatisch). 1953-1954,
1961
60.Aantekeningen over de innerlijke toestand van de katholieke kerk. z.j.
61.Gedicht "Priesterfeest" van A.C. (onbekend). z.j.
62.Krantenknipsels met raadsels en zelfgemaakte vragenlijsten. Met bijlagen. z.j.
63.Aantekeningen over vriendschap. z.j.
64.Krantenknipsels over spelen, hobby's en handwerk. Met bijlagen. z.j.
65.Stukken betreffende levensstijl. z.j.
66.Krantenknipsels, voorzien van onderstrepingen, over St. Nicolaas. Met gedicht
"Chriestne zielen" van B. van Meurs en een krantenknipsel over vrouwelijke
schoonheid. 1957, z.j.
67.Krantenknipsels, waarvan enkele voorzien van onderstrepingen, over Italië en
Hongarije. [1956]-1957, z.j.
68.Stukken betreffende sport. 1958-1959
69.Stukken betreffende "bijzondere gevallen" (strafgestichten; droom en gestalte). Met
bijlagen. 1955-1956, 1958, z.j.
70.Krantenknipsel "Het V.H.M.O. voor meisjes en de Onderwijsnota-Rutten". Met twee
foto's van meisjes uit kranten. z.j.
71.Stukken betreffende "Conferentie voor jongens van beneden de 17 jaar". z.j.
72.Stukken betreffende jongemannen van 17-25 jaar. z.j.
73.Stukken betreffende de jeugdbeweging. z.j.
74.Stukken betreffende jeugd en jongeren. 1946, z.j.
75.Stukken betreffende kunst, muziek en literatuur. 1939, 1947, z.j.
76.Knutselinstructies voor het maken van versieringen voor Kerstmis en Pasen met
patronen. z.j.
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77.Puzzels en andere raadsels uit kranten. 1947, 1949, z.j.
78.Stukken betreffende boeken. 1947
79.Afbeeldingen, voornamelijk uit kranten, van allerlei bekende personen. 1958, z.j.
80.Stukken betreffende Italië. 1947-1948, z.j.
81.Krantenknipsels houdende verhalen voor kinderen. 1963, z.j.
82.Krantenknipsels over filosofie. z.j.
83.Afbeeldingen van tekeningen en schilderijen. 1939-1940, [1955], z.j.
84.Cartoons uit kranten. z.j.
85.Stukken betreffende cultuur in de moderne tijd. 1947-1948, 1950, z.j.
86.Stukken betreffende cultuur, filosofie en geschiedenis. 1937-1938, 1946, z.j.
87.Stukken betreffende "Massa-moraal". 1946, z.j.
88.Stukken betreffende ziekenhuizen. Met bijlage. 1953, 1956-1957, 1959, z.j.
89."Catalogus van de bibliotheek van de verpleegsters van het Sint Walburgis
ziekenhuis te Zutphen". z.j.
90."Proefdienstrooster" van het Sint Walburgis ziekenhuis, geldend van 14 juli t/m 2
augustus. 1958
91.Lijst van het personeel van het Sint Walburgis ziekenhuis op 30 november. 1958
92.Reglement voor verpleegsters van Sint Walburgis ziekenhuis (twee verschillende
versies). 1956, z.j.
93.Aantekeningen en teksten van overwegingen betreffende "Heilig Uur". 1946-1947,
1951-1955, z.j.
94.Stukken betreffende het Sint Walburgis ziekenhuis en andere ziekenhuizen.
1953-1955, 1957-1959, z.j.
95.Stukken betreffende politiek. 1947, z.j.
96.Stukken betreffende Spanje. 1946-1948, 1955, z.j.
97.Afbeeldingen van gebouwen en betreffende vervoersmiddelen. 1958, z.j.
98.Afbeeldingen, voornamelijk uit kranten, van allerlei bekende personen. z.j.
99.Krantenknipsels over Azië. 1947, 1950
100.Stukken betreffende de verschillen op het gebied van cultuur in de wereld. 1947, z.j.
101.Stukken betreffende het kind. Met bijlagen. 1957-1959, z.j.
102.Gebeden voor in het ziekenhuis. Met bijlagen. 1955-1956, 1959, z.j.
103.Aantekeningen over huwelijksvoorlichting. 1954, 1959, z.j.
104.Stukken betreffende verpleegstersopleiding. Met bijlagen. 1951, 1955, z.j.
105.Stukken betreffende inleidingsdagen (retraite) voor meisjes. Met bijlagen. 1953, z.j.
106.Lijsten met vragen voor examens en proefwerken betreffende godsdienst voor een
cursus of opleiding voor meisjes. 1954-1956, z.j.
107.Lijsten met vragen voor examens en proefwerken betreffende godsdienst voor een
cursus of opleiding voor verpleegsters. Met bijlagen. 1947-1949, 1951-1953, 1955,
1957, [1959], z.j.
108.Stukken betreffende "Religieuze communiteit". 1952, 1958
109.Stukken betreffende de Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten
(VNB). 1953, 1957, 1959-1960, z.j.
110.Stukken betreffende liturgie voor Pinksteren. 1953-1959, z.j.
111.Stukken betreffende liturgie voor de advent. 1950-1951, 1954-1958, z.j.
112.Aantekeningen over huwelijk en gezin. 1954, z.j.
113.Stukken betreffende liturgie, onder andere over de H. Familie en de H. Naam. 1947,
1950, 1953, 1959, z.j.
114.Stukken betreffende liturgie voor de zondagen na Driekoningen. 1951-1953,
1955-1957, z.j.
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115.Stukken betreffende de Internationale Bidweek. 1952-1954, 1957-1959, z.j.
116.Stukken betreffende de vastentijd. Met bijlagen. 1950-1959, z.j.
117.Stukken betreffende lijdensmeditaties. Met bijlagen. 1946, 1949-1952, 1954-1956, z.j.
118.Stukken betreffende de paaswake voor meisjes onder en boven 17 jaar. 1947, z.j.
119.Aantekeningen over het doopsel. z.j.
120.Aantekeningen over België. z.j.
121.Stukken betreffende Frankrijk. 1947, 1951, z.j.
122.Pers- en krantenknipsels over kerken. Met andere afbeeldingen van kerken. 1949,
1955-1956, z.j.
123.Literatuurverwijzingen betreffende de pers. z.j.
124.Literatuurverwijzing betreffende innerlijk leven. z.j.
125.Aantekeningen over de H.Geest. z.j.
126.Aantekeningen over Maria hulde. Met bijlagen. z.j.
127.Circulaire van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) over "Het vraagstuk van de
Personeelsverenigingen, acuut probleem voor de K.A.J. Alarm!!! Alarm!!! Alarm!!!".
1949
128.Pers- en krantenknipsels over ontspanning en film. 1949-1951, z.j.
129.Krantenartikel "Huismuziek: De herleving van een cultureel tijdverdrijf" van Jan H.
Cartens, voorzien van onderstrepingen. z.j.
130.Gedichten. Met krantenartikel over Annie M.G. Schmidt. z.j.
131.Stukken betreffende toneel. 1941, 1953, z.j.
132.Krantenknipsels "Sterk verhaal". Met andere krantenknipsels. 1947-1948, z.j.
133.Verhalen van diverse auteurs, deels voor kinderen. Met bijlage. 1935, z.j.
134.Stukken betreffende volksliederen. z.j.
135.Stukken betreffende het kind. z.j.
136.Literatuurverwijzingen betreffende sacramenten. z.j.
137.Stukken betreffende de biecht. 1947, z.j.
138.Aantekeningen over de communie. z.j.
139.Literatuurverwijzingen betreffende "Katholieke kerk: Interkerkelijke toestand" en
"Godsdienstig leven onder de massa". Met kaart van Nederland houdende
gegevens met betrekking tot "Aantal Non-Paschanten in % van het totaal aantal
katholieken boven de 7 jaar per dekenaat op 31 dec. 1946 (voor het bisdom
Roermond 31 dec. 1947)" van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI).
1949, z.j.
140.Stukken betreffende de advent en Kerstmis. Met bijlagen. 1951-1958, z.j.
141.Stukken betreffende de paastijd, septuagesima en Pinksteren. Met bijlagen.
1952-1953, 1955-1959, 1961, z.j.
142.Afbeeldingen van email- en ivoorwerk uit kranten. 1947, z.j.
143.Afbeeldingen van tapijten en gobelins uit kranten. z.j.
144.Aantekeningen over de paaskring. z.j.
145.Stukken betreffende Drievuldigheidszondag. 1953-1956, 1958, z.j.
146.Aantekeningen over de processie. 1960, z.j.
147.Stukken betreffende Sacramentsdag. Met bijlagen. 1948, 1955, 1958, z.j.
148.Aantekeningen over het H.Hartfeest. 1955
149.Stukken betreffende de rozenkrans. 1937, 1944, 1951, 1954, 1957, z.j.
150.Stukken betreffende de missie. 1955, 1960, z.j.
151.Literatuurverwijzing betreffende kerk onder de negers in Amerika. z.j.
152.Literatuurverwijzingen betreffende het leken-missiewerk. z.j.
153.Stukken betreffende "De Jonge Werkman". z.j.
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154.Stukken betreffende de seksuele voorlichting. 1940, z.j.
155.Stukken betreffende de verkering. Met bijlagen. z.j.
156.Lijsten met besprekingspunten over godsdienstige en morele zaken [voor
opleidingen]. [1951], z.j.
157.Krantenknipsels over natuurkunde. 1947, 1949, z.j.
158.Stukken betreffende natuur. 1947, 1950, z.j.
159.Stukken betreffende kunst en schoonheidsleer. 1948, 1951, z.j.
160.Stukken betreffende de misviering. 1953, z.j.
161.Stukken betreffende "Geestelijk leven van de leek". 1935, 1949, z.j.
162.Literatuurverwijzing betreffende "wereld-ascese". z.j.
163.Stukken betreffende "God en zijn werkzaamheden". [1949]-1950, z.j.
164.Aantekeningen over "Het Rijk Gods" en "Heilig Jaar". z.j.
165.Stukken betreffende Kerstmis. 1945, [1948], 1950, 1952, 1954-1957, z.j.
166.Stukken betreffende Pasen en Hemelvaart. Met bijlagen. [1946], 1950, 1952-1961
167.Stukken betreffende de zondagen na Pinksteren. Met bijlagen. 1951-1956, 1958, z.j.
168.Stukken betreffende Allerzielen. Met bijlagen. 1950-1953, 1955-1958
169.Stukken betreffende godsdienst. Met bijlage. 1937-1938, z.j.
170.Literatuurverwijzingen betreffende God. z.j.
171.Literatuurverwijzing betreffende de schepper. z.j.
172.Aantekeningen over Jezus. Met bijlagen. z.j.
173.Aantekeningen over katholicisme. z.j.
174.Stukken betreffende Maria. Met bijlagen. 1946, 1950-1951, 1954, 1958, 1964, 1966,
z.j.
175.Stukken betreffende Maria-feesten. Met bijlagen. 1949, 1951, [1960], z.j.
176.Literatuurverwijzingen betreffende de katechismus. z.j.
177.Stukken betreffende missie-zondag. 1947, 1951, 1953, z.j.
178.Stuk betreffende "Willibrord-Zondag 1950". Met bijlagen. 1950, z.j.
179.Stukken betreffende christus-koning. 1946, 1950-1958, z.j.
180.Krantenknipsels over theologie. 1951, z.j.
181.Stukken betreffende de Heilige Schrift. Met bijlagen. 1954, z.j.
182.Aantekeningen over de H.Geest. z.j.
183.Stukken betreffende de voorzienigheid. Met bijlagen. z.j.
184.Literatuurverwijzingen betreffende het Oude- en Nieuwe Verbond. z.j.
185.Stukken betreffende Jezus Christus. Met bijlagen. z.j.
186.Aantekeningen over Jezus' lijden en dood. 1944, 1953
187.Stukken betreffende dansen. 1947, z.j.
188.Stuk betreffende 40 jaar retraitewerk in Amersfoort. 1950
189.Stukken betreffende zondag. 1946, z.j.
190.Stukken betreffende de parochie. Met bijlagen. z.j.
191.Stukken betreffende "Liturgie rubrieken". z.j.
192.Aantekeningen over het kerkelijk jaar. Met bijlagen. 1955, z.j.
193.Stukken betreffende bekeerlingen. Met bijlagen. 1947, 1949, z.j.
194.Aantekeningen over "Genade". z.j.
195.Krantenknipsels over christelijke sekten. 1948, z.j.
196.Literatuurverwijzingen betreffende anglicanisme. z.j.
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197.Stukken betreffende vreugde, zedigheid en kuisheid. z.j.
198.Aantekeningen over zelfbeheersing. Met bijlagen. z.j.
199.Stukken betreffende kloosterleven, celibaat en priesterschap. 1964, z.j.
200.Stukken over priesterschap. z.j.
201.[Lezing] "De parochie". z.j.
202.Literatuurverwijzingen betreffende caritas. z.j.
203.Krantenartikelen, voorzien van onderstrepingen, van prof.dr. J.H. Walgrave OP over
cultuur. 1950
204.Literatuurverwijzing betreffende St. Maarten. z.j.
205.Stukken betreffende de kersttijd. 1943, 1949, 1952, z.j.
206.Gedicht "Gesprek op zolder" van A.C. (onbekend) over oudjaar. z.j.
207.Gedichten over Pasen. Met programma voor een paasviering. z.j.
208.Gedicht "Moeders verjaardag" voor Moederdag. z.j.
209.Stukken betreffende [de opleiding van verpleegsters]. 1953, z.j.
210.Stukken betreffende katholieke verplegenden. 1960, z.j.
211.Stukken betreffende Nederlands-Indië/Indonesië. 1946-1947, z.j.
212.Stukken betreffende Nederland. z.j.
213.Literatuurverwijzing betreffende Zweden. Met landkaart van Zweden. z.j.
214.Krantenknipsels over Duitsland. z.j.
215.Stukken betreffende Engeland. z.j.
216.Stukken betreffende de opleiding van verpleegsters. 1951-1952, 1954, 1957, z.j.
217.Stukken betreffende Memisa. Met bijlagen. 1949, 1953-1956, 1958, z.j.
218.Stukken betreffende "Het christendom". Met bijlagen. [1954], 1958, z.j.
219.Stukken betreffende de Islam. Met bijlage. z.j.
220.Krantenartikel "Wereldbestuur: Het dispuut komt op gang" door J.H.C. Creyghton
SJ uit #De Linie# van 14 maart 1947. Met aantekeningen over "Wereld eenheid".
1947, z.j.
221.Krantenknipsels over Afrika. 1948, z.j.
222.Stukken betreffende China en Japan. Met bijlage. 1948, z.j.
223.Ex Libris. z.j.
224-227.Stukken betreffende de algemene Nederlandse geschiedenis en de geschiedenis
van het katholicisme. 1689, 1743-1744, 1769, 1780-1781, 1806, 1822, 1826-1827,
1829, 1833, 1855-1856, 1861, 1863, 1865, 1869-1871, 1875, 1878, 1880, 1884, 1890,
1900, 1902, 1905, 1909, 1911, 1917, 1919-1921, 1924, 1927, 1930-1932, 1948, 1953,
1955-1956, 1960, 1962, 1964, 1966, 1973, 1977, 1979, 1981-1990, 1992-2003, z.j.
Bevat 3 stukken
224."Middeleeuwen". 1960, 1966, 1977, 1985-1990, 1992, 1994, 1997, 2000-2002, z.j.
Bevat 1 stukken
225."16e - 18e eeuw". 1689, 1743-1744, 1780-1781, 1960, 1982-1987, 1990, 1992-1994,
1996, 1998-2001, z.j.
226."19e eeuw". 1769, 1806, 1822, 1826-1827, 1829, 1833, 1855-1856, 1861, 1863, 1865,
1869-1871, 1875, 1878, 1880, 1884, 1890, 1900, 1902, 1905, 1911, 1917, 1962, 1973,
1985-1988, 1992-1993, 1995-1996, 2000-2001, z.j.
Bevat 2 stukken
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