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Ten Geleide

D.A.P.N. Koolen (1871-1945)
Dionysius Adrianus Petrus Norbertus Koolen werd op 21 januari 1871 geboren te Rijswijk. Hij studeerde rechten aan de
Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1894 op het proefschrift De Kapitaalrente. Van 1897-1905 had hij een
advocatenpraktijk. Hij zette zich al vroeg in voor de katholieke politiek en was betrokken bij de oprichting in 1904 van de
Algemeene Bond van R.-K. Kiesvereenigingen, voorloper van de Roomsch-Katholieke Staatspartij. Van 1905 tot 1918
was hij hiervan voorzitter. Van 1905 tot 1925 was hij voor de partij lid van de Tweede Kamer, en vanaf 1920 was hij
kamervoorzitter. Van 1925-1926 had hij de portefeuille van Arbeid, Handel en Nijverheid in het kabinet Colijn. Na de val
hiervan werd hij lid van de Raad van State.
Koolen was één van de eerste leden/oprichters van het Thijmgenootschap, waarvan hij ook penningmeester was. Ook
was hij president van de Bijzondere Raad van de Sint Vincentiusverenigingen en de eerste voorzitter van de Raad voor
de Luchtvaart (1936).
Bewerking van: J.P. Gribling, 'Koolen, Dionysius Adrianus Petrus Norbertus (1871-1945)', Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/koolen [12-11-2013]
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1.Stukken betreffende de nalatenschap van mej. C.M.E. Lipman. 1904-1905
2.Stukken betreffende de nalatenschap van P.H. Koolen, vader van D.A.P.N. Koolen.
1908-1909
3.Stukken betreffende de nalatenschap van mevr. wed. S.F.C. Lipman - zum Gahr.
1907-1908
4.Redevoering n.a.v. het gouden priesterjubileum van de aartsbisschop van Utrecht
(1924). z.j.
5.Stukken betreffende een wetsontwerp tot afschaffing van de nachtarbeid van
bakkersgezellen. 1908-1909
6.Documentatie betreffende de XVIme Conférence interparlementaire te Brussel.
1910
7.Invitaties tijdens het verblijf van D. Koolen te Brussel n.a.v. de XVIme Conférence
interparlementaire. 1910
8.Kamerstukken betreffende de bepalingen ter bescherming van den arbeid.
1903-1905
9.Stukken betreffende wijziging van de woningwet. 1911-1915
10.Stukken betreffende de aanleg van buurtspoorwegnet in oostelijk Noord-Brabant en
noordwest Limburg. 1917
11.Stukken betreffende de aanleg van een weg Venray-Overloon-Oploo. 1906
12.Ingekomen brieven betreffende de kandidaatstelling van Koolen door de RK
kiesvereniging van Grave. 1905
13.Ingekomen brieven en telegrammen betreffende de verkiezing van mr. Koolen tot lid
van de Tweede Kamer in het district Grave. 1905
14.Felicitaties n.a.v. de verkiezing van mr. Koolen tot lid van de Tweede Kamer in het
district Grave. 1905
15.Documentatie n.a.v. de verkiezing van mr. Koolen tot lid van de Tweede Kamer in
het district Grave. 1905
16.Verzoek van de Nederlandse vereniging van handelaren in buitenlandsch meel aan
mr. Koolen zijn opinie te geven inzake belasting op eerste levensbehoeften. 1905
17.Verzoek van de Nederlandse Bond van handels- en kantoorbedienden "Mercurius"
aan mr. Koolen zijn opinie te geven inzake het standpunt dat handels- en
kantoorbedienden op gelijke lijn moeten worden gesteld met handarbeiders. 1905
18.Verzoek van de Noord-Brabantse christelijke boerenbond aan mr. Koolen zijn opinie
te geven inzake enige vraagstukken betreffende de boerenstand. 1905
19-22.Ingekomen brieven betreffende kwesties voorgelegd aan mr. Koolen als
districtsafgevaardigde. 1905-1908
Bevat 4 stukken
19.1905. 1905
20.1906. 1906
21.1907. 1907
22.1908. 1908
23.Stukken n.a.v. wijzigingen in kinderwetten en leerplichtwet. 1918
24.Ingekomen stukken van de Volksraad van Nederlands-Indië betreffende een
wijziging van de Indische Staatsregeling. 1927-1928
25.Akte van benoeming van mr. Koolen tot lid van de commissie van voorlichting
inzake vergoeding wegens kostwinnerschap. 1915
26.Ingekomen stukken betreffende kwesties van vergoeding wegens kostwinnerschap.
1914-1916
27.Stukken betreffende de Indische Missievereniging. 1942-1943
28.Ingekomen brieven n.a.v. mr. Koolens functie als president van de St.
Vincentiusvereniging. 1913-1915, 1943
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29.Conceptstatuten van de vereniging van St. Vincentius a Paulo. z.j.
30.Conceptstatuten van de conferentie van de H. Martinus van de vereniging van St.
Vincentius a Paulo. z.j.
31.Conceptstatuten van de conferentie van de H. Joseph der St.-Vincentiusvereniging.
z.j.
32.Conceptstatuten van de bijzondere raad der St. Vincentiusvereniging. z.j.
33.Documentatie van algemene aard; kranten waaronder #Graafsche Courant#, #Het
Huisgezin#, #Boxmeersch Weekblad# en #Nieuwe Rotterdamsche Courant#.
1905-1907
34.Varia; stukken betreffende Rode Kruis, raad van beheer der Haagsche Academie
voor Internationaal Recht, etc. z.j.
35.Stukken betreffende conceptboek handelsrecht van D.A.P.N. Koolen. 1898
36.Stukken betreffende "Het kerkelijk en het burgerlijk huwelijk", manuscript van
D.A.P.N. Koolen. z.j.
37.Stukken betreffende "Kerk en staat in Frankrijk sinds de Scheidingswet" van
Koolen. z.j.
38.Stukken betreffende spreekbeurten van D.A.P.N. Koolen; "Katholieke Staatkunde",
"Bestrijding Zedeloosheid" en "Het Socialisme". 1891
39.Stukken betreffende jaarverslag St.-Willibrordusvereniging Utrecht. Met ledenlijst.
1896-1899, 1901, 1912
40.Ingekomen brieven van Ariëns aan D.A.P.N. Koolen, 2 juli 1909 - 5 juli 1910.
1909-1910
41.Ingekomen brieven van J.M. Kolkman aan Koolen. 1909-1910
42.Ingekomen stukken van verschillende welzijnsinstanties, o.a. Rode Kruis en
Apostolaat ter zee. 1936
43.Stukken betreffende kinderbescherming. 1916
44.Stukken betreffende ingekomen brieven, uitnodigingen en rekening tijdens Koolens
verblijf in Nederlands-Indië. 1928
45.Stukken betreffende International Law Association, conferentie op 30 september
1921 te Den Haag. 1921
46.Stukken betreffende apologetische vereniging "Petrus Canisius". 1908-1909
47.Stukken betreffende statistische gegevens over zuigelingensterfte in Nederland en
achteruitgang geboortecijfer. 1908-1909
48.Stukken betreffende protest tegen de uitbreiding van gemeente Delft. 1918
49.Stukken betreffende vergaderingen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal betreffende aardolie-ontginning in Nederlands-Indië. 1915-1921
50.Stukken betreffende notities over procesrecht van Koolen. z.j.
51.Stukken betreffende internationaal studiecongres over duurzame vrede, gehouden
te Bern. 1915
52.Stukken betreffende meetkunde, Vondels #Palamedes# en andere literatuur. z.j.
53.Stukken betreffende spreekbeurt "Persoonlijke dienstplicht", gehouden op 11
januari. 1889
54.Ingekomen brieven betreffende vrouwenkiesrecht. 1916
55.Stukken betreffende Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. 1906
56.Stukken betreffende Duitse hotelrekeningen. 1909
57.Stukken betreffende vredes- en volkenbondtentoonstelling, gehouden te Den Haag.
1930
58.Ingekomen brief van P. Bonaventura Kruitwagen betreffende de lezing over "Het
Socialisme". 1906
59.Stukken betreffende stemrecht. 1918
60.Stukken betreffende "poenale sanctie" in Nederlands-Indië. 1928
61.Stukken betreffende Internationale Handelsconferentie, gehouden te Brussel. 1914
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62.Stukken betreffende ongevallenwet. 1910
63.Stukken betreffende vereniging Peelbelang. 1919
64.Stukken betreffende #Het Parool#, nrs. 36 en 38. Verzetskrant. 1942
65.Stukken betreffende #De Oranjekrant#, verzetsblad, jrg. 1942, nr. 5. 1942
66.Stukken betreffende Rederijkers aantekeningen. z.j.
67.Stukken betreffende missiewerk in China. 1930
68.Stukken betreffende het Gilde en de Orde van St. Jacob. 1926-1944
69.Stukken betreffende een open brief aan de heer mr. W.A.J.M. van Waterschoot van
der Gracht van E.C. Abendanon. Afschrift aan D.A.P.N. Koolen. 1915
70.Ingekomen brieven van Aalberse aan Koolen. 1920
71.Stukken betreffende welzijnsinstanties en rijkssubsidies. 1918
72.Ingekomen brieven van J.J. Zoetmulder aan Koolen in zijn functie van president
katholieke kiezersvereniging. 1908
73.Ingekomen brieven van Witlox aan Koolen. 1929
74.Stukken betreffende ziekenfonds St. Joannes de Deo, Den Haag. 1922
75.Stukken betreffende loonsverbetering van commiezen. 1914-1915
76.Ingekomen brief van St.-Willibrordusstichting aan Koolen. 1909
77.Ingekomen brieven over de woningwet. 1912
78.Ingekomen stukken van dr. E.N. Hermans. 1937
79.Ingekomen brieven van P.L. van den Brink. 1907
80.Ingekomen brieven van (onbekend). 1904-1937
81.Stukken betreffende de zesde Nederlandse Katholiekendag, gehouden te Den
Bosch op 23-24 juni. 1934
82.Brief van (onleesbaar), leraar op Rolduc en lid van de vereniging Voor Eer en
Deugd. 1912
83.Statuten van de RK studentenvereniging Veritas. Met aantekeningen. 1890
84.Brief en overdruk "Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der
Abdij Rolduc" van dr. P.J.M. van Gils uit de handelingen van het 5e Nederlandsche
Philologencongres, gehouden te Amsterdam op 3 en 4 april 1907. Met bijlage. 1907,
1911
85.Brief van de vereniging "De Katholieke Club" te Utrecht inzake de toekenning van
het lidmaatschap. 1918
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