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Archief J.R. van der Lans

Ten Geleide

Joannes Romboldus van der Lans (1855-1928)
Van der Lans werd in 1855 geboren te 's-Gravenhage. Aanvankelijk was hij onderwijzer maar in 1879 ging hij in de
journalistiek en werkte bij de Katholieke Illustratie en Het Huisgezin. Van 1898 tot 1919 was hij hoofdredacteur van De
Gelderlander.
Van der Lans heeft veel historische romans en novellen geschreven.
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Archief J.R. van der Lans

  
 672.Documentatie, brieven van auteurs wier namen slecht leesbaar zijn.  -
  
 673.Brieven van J.F.A. Leesberg.  1883-1894
  
 674.Telegrammen.  1903-1904, 1925, 1928
  
 675.Artikel "Kindsheid" in de #Nieuwe Tilburgse Courant# van 13 september over een

Kindsheidsoptocht door Nuland (N-Br).  1927
  
 676.Artikel "De Beer van de Haagsche Kermis" door Van der Lans.  z.j.
  
 677.Lijsten met handtekeningen.  z.j.
  
 678.Kaarten van Nijmegen en omgeving en kaarten van Gelderland. Met toelichting.

  1917, z.j.
  
 679.Verhandeling over het Lijdensevangelie.  z.j.
  
 680.Brief aan (anoniem).  1895
  
 681.Artikelenserie "Het slimme klaverblad" door Giovanni Romaldo in #De familiebode#.

  1882-1883
  
 682.Artikelen "De sprekende hond" door J. Rombout in #De Katholieke Illustratie#.  z.j.
  
 683.Recensie op het boek #Dante Alighieri, zijn leven en werken# door E.J.B. Jansen.

  z.j.
  
 684.Artikel over de Passiespelen in Oberammergau.  z.j.
  
 685.Brief van (anoniem) aan een vergadering over de Passiespelen te Oberammergau.

  z.j.
  
 686.Gedichten "Moeder en Kind" door Victor Hugo en "Een lach en een traan" door J.

Soulary.  z.j.
  
 687.Lijst van schrijvers en hun werken.  z.j.
  
 688.Krantenartikel over een lezing te 's-Hertogenbosch.  1904
  
 689.Historische roman #In de Verdrukking#.  z.j.
  
 690.Aantekeningen over het leven van Paus Pius IX.  z.j.
  
 691.Brief van G. (onbekend) over vergoeding van kosten.  1895
  
 692.Verhaal over een winkel.  z.j.
  
 693.Stukken betreffende een bezoek van koningin Wilhelmina aan Nijmegen.  z.j.
  
 694.Gedichten.  z.j.
  
 695.Toneelstuk.  z.j.
  
 696.Gedeelte (vijfde bedrijf) uit een toneelstuk.  z.j.
  
 697.Verhandeling over Thomas Mons.  z.j.
  
 698.Verhandeling over Petrus Canisius.  z.j.
  
 699.Verhandeling over Hugo de Groot.  z.j.
  
 700.Brief aan (anoniem) over een artikel dat slechts gedeeltelijk gepubliceerd werd in

#De Gelderlander# van 11 oktober.  z.j.
  
 701.Levensbeschrijving van (anoniem).  z.j.
  
 702.Kaarten van (onbekend).  z.j.
  
 703.Foto's.  z.j.
  
 704.Briefkaart van Julie, Jan en Bastiaan.  z.j.
  
 705.Kaart van W.B. de M. (onbekend).  z.j.
  
 706.Kaarten van J. en J.  z.j.
  
 707.Brief van dr. L.P.J. Berends.  z.j.
  
 708.Brief van Bart van Movy.  1904
  
 709.Toegangsbewijs voor een Wereldtentoonstelling.  z.j.
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Archief J.R. van der Lans

 710.Brief van Maria Mirbach.  1904
  
 711.Brief van P.F.H. van Hooff SJ.  z.j.
  
 712.Brief van J.M. Nieuwbarn.  z.j.
  
 713.Verhaal "Schoenmaker hou je bij je leest".  z.j.
  
 714.Verhaal over een jonggetrouwd echtpaar.  z.j.
  
 715.Verhandeling over een huwelijksfeest.  z.j.
  
 716.Toneelstuk over de prinses van Oranje.  z.j.
  
 717.Novelle "La majorité de Marcelle" uit #Petit Echo de la Mode#.  z.j.
  
 718.Cahier houdende een verhandeling over de ontsnapping van Hugo de Groot uit

Loevestein.  z.j.
  
 719.Cahiers houdende geschriften van de heilige Paulus van het Kruis.  z.j.
  
 720.Redevoering van Olivier van Keulen, kruisprediker.  z.j.
  
 721.Verhaal over een verarmd edelmansgeslacht.  z.j.
  
 722.Statuten en verordeningen van de Openbare Leeszaal en Boekerij te Den Bosch.  z.j.
  
 723.Verordening voor de Boekerij der RK Leergangen.  z.j.
  
 724.Brochure "Het groote Katholieke Dagblad met Ochtend-Editie".  1903
  
 725.Lidmaatschapskaart van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond.  1919
  
 726.Kiesreglement voor de RK Staatspartij.  1927
  
 727.Statuten van het Centraal Bureau der Organisatie van RK Miliciens, Verlofgangers

en Landweermannen.  1905
  
 728.Reglement der RK Kiesvereniging "Recht voor Allen" te Nijmegen.  1896
  
 729.Reglement voor de Vereeniging ter beoefening van Natuur- en Letterkundige

Wetenschappen.  1885
  
 730.Circulaire van F. Michon, secretaris van de KVP, afd. Sint Servatius, over haar

aantal leden en het bezoek van vergaderingen.  1955
  
 731.Nota van Boek- Papier- en Kunsthandel Oma Gerrits.  1900
  
 732.Brief van A. Schellekens over een artikel in #De Gelderlander#.  z.j.
  
 733.Circulaire van W. Snouckaert van Schauburg over een standaardwerk van

Nederlanders die met een Nederlandse Ridderorde gedecoreerd zijn.  z.j.
  
 734.Kwitantie betreffende contributies.  1897, 1902
  
 735.Kwitantie betreffende de aankoop van meubelen.  1902
  
 736.Nota van J.Th. van der Waarden betreffende rijlessen.  z.j.
  
 737.Uitnodiging voor de receptie bij het 25-jarig bestaan van de Nederlandse RK

Journalistenvereeniging.  z.j.
  
 738.Vergunning voor verblijf in bepaalde gebieden van Ubbergen en Groesbeek.  1919
  
 739.Uitnodiging tot het bijwonen van de plechtigheden bij de onthulling van het Petrus

Donders Monument te Tilburg op 1 augustus.  z.j.
  
 740.Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van Kegelwedstrijden op 19 december.

  1925
  
 741.Statuten en Huishoudelijk Reglement der Vereeniging Oppidum Batavorum.  1902
  
 742.Brief aan (anoniem) over een lijst van mogelijke medewerkers voor het schrijven

van artikelen.  1890
  
 743.Afbeeldingen betreffende de Heilige Petrus Canisius.  z.j.
  
 744.Cahier houdende gedichten.  z.j.
  
 745.Stukken betreffende de hulp aan de Oostenrijkse slachtoffers van de Eerste

Wereldoorlog.  1916, z.j.
  
 746.Artikel "La presse hollandaise pendant la guerre" in #La Libre Belgique# van 19

februari.  1919
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Archief J.R. van der Lans

een artikel in #De Gelderlander#. Met dit artikel als bijlage.  1911
 747.Brief van J. Westerhof, voorzitter van de SDAP, afd. Nijmegen, over opname van  
 748.Brief aan P.D. Kapelan, Duits geestelijke, over de oorlog als straf des hemels.  z.j.
  
 749.Brief van F.E. Rademaker over een gedicht over de Duitse aanval op Luik, bestemd

voor opname in #De Gelderlander#. Met dit gedicht als bijlage.  1914
  
 750.Gedicht getiteld "Lofzunglof der Steckrüben".  z.j.
  
 751.Krantenartikel "Waarom er geen werk is voor den werkman".  z.j.
  
 752.Krantenartikel "De openbare school verdedigd".  1904
  
 753.Nota's betreffende boeken en verzendkosten van boeken en advertenties.  1900, z.j.
  
 754.Toneelstuk getiteld "De Algemene Erfgenaam".  z.j.
  
 755.Uitnodiging van de RK Sportvereniging "Union" voor een Union-Avond.  1928
  
 756.Historische beschrijving van enkele huizen in Nijmegen.  z.j.
  
 757.Reclamefolder voor het boek #Om de keizerskroon#.  1900
  
 758.Gedicht bij het zilveren jubileum van een kloosterzuster.  z.j.
  
 759.Verhandeling over het leven van Maria, gedeeltelijk in dichtvorm.  z.j.
  
 760.Verhaal getiteld "Het druppeltje dat den steen uitholt".  1883
  
 761.Toneelstuk "Petrus Canisius en Nijmegen".  z.j.
  
 762.Artikel in #De Studiën# houdende een recensie op #Verzamelde Novellen#.  z.j.
  
 763.Verhandeling "Mohammedaanse bronnen voor de Divina Commedia".  z.j.
  
 764.Verhaal over een erfenis.  z.j.
  
 765.Brief aan (anoniem) houdende dank voor felicitatie.  z.j.
  
 766.Catalogus van een tentoonstelling van Nederrijnsche Kunst. Met kanttekeningen.

  1923
  
 767.Recensie op drie toneelstukken.  z.j.
  
 768.Verhandeling over een kruistocht.  z.j.
  
 769.Gedicht bij het 50-jarig bestaan van een bedrijf.  z.j.
  
 770.Reclamefolder voor het tijdschrift #Van onze tijd#.  z.j.
  
 771.Bestelformulier van het boek #De Juffrouw van Gezelschap#. Met aantekeningen.

  z.j.
  
 772.Lijst van tentoongestelde schilderijen van de Nijmeegsche Kunstkring "In Consten

Een".  z.j.
  
 773.Overzicht van het leven en de werken van Van der Lans.  z.j.
  
 774.Artikel "In de Verdrukking" uit #De Katholieke Illustratie#, gedeelte uit de

gelijknamige historische roman.  z.j.
  
 775.Catalogus van de tentoonstelling van schilderijen te Domburg in juli en augustus.

  1912
  
 776.Roman #Verwoest Geluk# door J.G. Terranova.  z.j.
  
 777.Lijst van verzonden en verkochte boeken.  z.j.
  
 778.Artikelen uit #De Katholiek#.  z.j.
  
 779.Recensie op het boek #Leven en werken van Fra Angelico" door M.C. Nieuwbarn.

  z.j.
  
 780.Verhandeling "Uitlegging der kaarten".  1873
  
 781.Briefkaart van H. Danen houdende een bericht van verhuizing.  1899
  
 782.Programma voor de viering van het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina en

het 25-jarig bestaan van de Vereniging "Door Eendracht Sterk".  [1923]
  
 783.Gedicht "Den Heilige Alphonsus, Stichter der Congregatie van den Allerheiligsten

Verlosser" in #De Volks-Missionaris#, jrg. 8, aflevering 9.  z.j.
  
 784.Brief van de Organisatie van de RK Miliciens, Verlofgangers en Landweermannen

aan Plaatselijke Comité's van de Katholieke Actie over propaganda der organisatie.
  1905
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Archief J.R. van der Lans

 785.Artikel "Om een Versch Kadetje" uit de #Pius-Almanak#.  1895
  
 786.Statuten en reglement van orde van de RK Vereeniging Geloof en Wetenschap.

  1903
  
 787.Toespraak tot een vergadering over drankmisbruik en uithuizigheid.  z.j.
  
 788.Lijst van leden van de Nederlandsche Katholieke Journalisten Vereeniging.  z.j.
  
 789.Kerstvertelling "De Engel des Vredes".  z.j.
  
 790.Receptieboek bij gelegenheid van (onbekend).  z.j.
  
 791.Verhaal over een zeiltocht op zee.  z.j.
  
 792.Artikel "Louis Couperus" uit #De Tijd# van 17 juni of 17 juli.  z.j.
  
 793.Stukken betreffende de oprichting van een monument voor Petrus Canisius en de

viering van het eeuwfeest van het herstel van de Sociëteit van Jezus.  1917
  
 794.Krantenartikel "Toneel-kroniek, Verkeerde Adviezen".  z.j.
  
 795.Agenda voor het Vakcongres van de Nederlandsche Journalisten Vereeniging op 20

september.  z.j.
  
 796.Exemplaar van #La Metropole# van 11 september.  1926
  
 797.Brief houdende mededeling over gevonden plaatjes. Met bijlagen.  z.j.
  
 798.Muziekstukken met teksten van Van der Lans.  1895, z.j.
  
 799.Stukken betreffende boeken en artikelen door Van der Lans geschreven.  1912,

1922, 1924, z.j.
  
 800.Prospectus van uitgegeven werken.  1910
  
 801.Levensbeschrijving van de Heilige Gemma Galgani.  z.j.
  
 802.Artikel "Reisherinneringen" in #Van onzen tijd# van oktober.  1900
  
 803.Gedicht van J.H. van de (onbekend) bij gelegenheid van de eerste heilige mis van

Johannes van Erp.  1718
  
 804.Verhandeling "Zestig jaar Katholieke Illustratie".  z.j.
  
 805.Verhandeling "Voor onze Roomsche pers".  1920
  
 806.Artikel "De Indringster" in #Lectuur#.  1905
  
 807.Programma van de "Nimwegen Maria Omdracht".  1921
  
 808.Recensie van F.H.J. Bekker op "Maagdepalmen" in #De Indische Mail# van 15

november en in de #Leeskabinet# van december.  1886
  
 809.Lijst houdende titels van boeken. Met aantekeningen.  z.j.
  
 810.Gedichten.  1872
  
 811.Persrecensies van enkele werken van Van der Lans.  z.j.
  
 812.Verhandeling "De grote Nijmegenaar" over Petrus Canisius.  z.j.
  
 813.Reglement van een bibliotheek.  1882
  
 814.Toneelstuk "Keizer Karel V te Nijmegen anno 1546".  z.j.
  
 815.Brief aan (anoniem) over een lezing van F. Reens voor de leden van het R.T.

(onbekend).  [1911]
  
 816.Aantekening over Willem V van Oranje over de aanhouding te Goejanverwellesluis.

  z.j.
  
 817.Slotapotheose op een toneelstuk over Keizer Karel de Grote.  z.j.
  
 818.Gedicht "Een wijze met de glimlach van een kind".  z.j.
  
 819.Overzicht van tekeningen, prenten en schilderijen van Adolf Schleicher te München.

Met kanttekening.  z.j.
  
 820.Verhandeling over kunst.  z.j.
  
 821.Gedicht "Klooster" van Bilderdijk.  z.j.
  
 822.Levensbeschrijving van (onleesbaar) Salomon.  z.j.
  
 823.Gedeelte uit een roman.  z.j.
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Archief J.R. van der Lans

 824.Levensbeschrijving van (onbekend).  z.j.
  
 825.Verhaal over een tocht langs het strand.  z.j.
  
 826.Verhaal over een winkeljuffrouw.  z.j.
  
 827.Verhaal over een feest in Tirol.  z.j.
  
 828.Aantekeningen betreffende een onderscheiding door H.M. de koningin.  z.j.
  
 829.Aantekening betreffende de oprichting van V.O.T. (onbekend).  z.j.
  
 830.Verhandeling "Mijn portret in de Katholieke Illustratie bij gelegenheid van mijn 70ste

verjaardag".  z.j.
  
 831.Fragmenten uit verschillende verhalen.  z.j.
  
 832.Album "Souvenir de Voyage".  z.j.
  
 833.Herinneringsalbum van de feesten gehouden op 5 en 6 september ter gelegenheid

van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.  1923
  
 835.Diploma waarbij Van der Lans wordt opgenomen in de orde van de H. Gregorius.

  1925
  
 836.Koninklijk besluit waarbij Van der Lans wordt bevorderd tot officier in de orde van

Oranje Nassau. Met statuten en begeleidend schrijven.  1925
  
 837.Brief van de NV Nijmeegsche Parapluiefabriek over de toezending van parapluie als

souvenir aan het gouden jubileum van de firma. Met bijlagen (foto's).  1925
  
 838.Brief aan de oversten van religieuze congregaties inzake een gedenkboek over de

katholieke Nederlandse vrouwen.  z.j.
  
 839.Brieven aan A.J. Oostdam over een eigen levensloop, te schrijven artikelen en de

persoon van Banning.  1897-1898, 1904
  
 840.Brieven van het Rich. Bourg Kunstverlag te Berlijn.  1898
  
 841.Brief van mr. P.J.M. Aalberse te Leiden.  1901
  
 842.Brief van J. van Haarlem te Amsterdam.  1904
  
 843.Brief van C.J. Begeer te Utrecht.  1898
  
 844.Brief van H. Adelmeijer, Plebaan te Den Bosch.  1912
  
 845.Brief van de NV Verenigde Fotobureaux.  1919
  
 846.Brief van de foto-redactie van het #Algemeen Handelsblad#.  1927
  
 847.Brief van M.A., pastoor uit Ravenstein.  1894
  
 848.Brieven van de RK Boekcentrale te Amsterdam, getekend door directeur J. van

Lieshout.  1922
  
 849.Brief van C.H. Langenhuysen te Amsterdam.  1908
  
 850.Brieven van M. Ahn te 's-Gravenhage.  1899
  
 851.Brief van Jan Bongaerts uit Panheel.  1899
  
 852.Briefkaart van F.H.J. Bekker, uitgever te Amsterdam.  1896
  
 853.Brief van Henri Berger, stoomdrukkerij te Den Bosch.  1898
  
 854.Brief van L. Bronsgeest.  z.j.
  
 855.Brief van de pastoor uit de pastorie Willemsstraat te Den Haag over een

doopbewijs.  1904
  
 856.Brief van moeder Agnes, algemene overste van het gezelschap der Vrouwen van

Bethanië.  1925
  
 857.Brieven van pater Augustinus, passionist te Mook.  1922
  
 858.Brief van E. Brom te Amsterdam.  1928
  
 859.Brief aan de bestuursleden van de Nederlandse RK Journalisten Vereniging.  1914
  
 860.Brief van H. van de Heuvel te Nijmegen.  1899
  
 861.Brief van de firma Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam.  1902
  
 862.Brief van A.W. Orémus, musicus te Arnhem.  1898
  
 863.Brieven van de Provinciale Oranjebond in Gelderland.  1927
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Archief J.R. van der Lans

  
 864.Brief van de hoofdredactie van de #Opgang# te Amsterdam.  1922
  
 865.Brief van L. Offermans, kapelaan te Cuyk.  1904
  
 866.Brief van Anton Olijslager te Culemborg.  1899
  
 867.Brief van de redactie van #Het Offer# uit Berne Heeswijk.  1899
  
 868.Brieven van dr. T.H. van Oppenraaij uit Rijsenburg.  1920
  
 869.Brief van J.M. van Oppenraaij, deken van Zutphen.  1899
  
 870.Brieven van C. van Nievelt uit Rotterdam.  1890
  
 871.Briefkaart van J.H. Nagel uit Velp.  z.j.
  
 872.Brief van de Accountantskantoren J.J.M.H. Nijst en Co te Nijmegen.  1925
  
 873.Brief van N.H. Renzer uit Amsterdam.  1899
  
 874.Brief van Thijs Plet te Nijmegen.  1904
  
 875.Brieven van C. Peperkamp.  1898
  
 876.Brief van C.C. Prinsen, pastoor te Den Bosch.  1920
  
 877.Brief van H.P. Peeters uit Bengal, Brits-Indië.  1897
  
 878.Briefkaart van N.J. Verhoeff en Zoon te Rotterdam.  1900
  
 879.Brief van P. Nieuwhoven OSB uit Rome.  z.j.
  
 880.Briefkaart van dr. Nouwens te Nijmegen.  1904
  
 881.Brieven bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum als journalist.  1919
  
 882.Brief van Toon Schmitt-Spaenhoven te Antwerpen.  1899
  
 883.Brief van Vincent Cleerdin uit Vught. Met bijlage.  1925
  
 884.Briefkaart van Piet van Ossche uit Antwerpen.  1890
  
 885.Briefkaart van J.J.F. van Zeyl te Rotterdam.  1918
  
 886.Briefkaarten van C.L. van Langenhuysen te Amsterdam.  1896, 1898
  
 887.Briefkaarten van J.J. Arkesteyn en Zoon, uitgevers.  1904
  
 888.Briefkaart van Poelhekke te Nijmegen.  1923
  
 889.Brief van Frans Hendriks SJ.  z.j.
  
 890.Brief van Jan Appel te Den Bosch.  1898
  
 891.Briefkaart van Banning te Den Bosch.  1898
  
 892.Brieven van diverse personen (onleesbare namen).  1875, 1900, 1902
  
 893.Krantenartikelen en aantekeningen.  z.j.
  
 894.Uitnodigingen voor diverse aangelegenheden.  1897-1898, 1920, 1925
  
 895.Gelukwensen bij diverse gelegenheden.  1901
  
 896.Herinneringen aan feestelijke gebeurtenissen.  1906, 1913
  
 897.Gedichten en verzen door anderen voor plaatsing in de #Katholieke Illustratie#.  z.j.
  
 898.Stukken betreffende het Eucharistisch Congres in Amsterdam en de instelling van

het feest van Christus Koning.  1924
  
 899.Stukken betreffende de dr. L.J. Sicking.  1923
  
 900.Rekeningen en kwitanties, o.a. van #De Gelderlander#.  1902, 1904-1906, 1910, 1920
  
 901.Brieven van broeder Maximilianus uit Helmond over de jeugdjaren van J.R van der

Lans. Met enveloppe met aantekeningen.  1885
  
 902.Brochure "Nijmeegs Mannenkoor" bij gelegenheid van het gouden jubileum.  1909
  
 903.Overeenkomsten met diverse uitgevers over de uitgave van boeken en

muziekstukken.  1889, 1904, 1912, 1915
  
 904.Overeenkomst met H.A. Banning en J.H.M. Cramer over de aanstelling aan de

#Katholieke Illustratie# tot 1 juli 1899 als hoofdredacteur.  1898
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Archief J.R. van der Lans

Gelderlander#.  1898
 905.Overeenkomst met A. Langendam over het aftreden als hoofdredacteur van #De  
 906.Lidmaatschapsbewijzen van de Nederlandse Journalistenkring, van de Vereeniging

van RK Onderwijzers te Rotterdam en van het XXIIIe Nederlandse Taal- en
Letterkundig Congres.  1889, 1896, 1901

  
 907.Verhandeling met bijgaand schrijven van J.M. met verzoek dit stuk te mogen

omwerken.  z.j.
  
 908.Stuk betreffende de Evenredige Vertegenwoordiging voor Nijmegen. Met

aantekeningen.  1900
  
 909.Verhandeling van J. Alberdingh Thijm over het boek #Heldengestalten# van Van der

Lans.  1895
  
 910.Gedicht opgedragen aan Leo XIII.  z.j.
  
 911.Overdruk "De Nederlandse pelgrims aan de voeten van Paus Leo XIII" uit #De

Katholiek#, deel XCIII, blz. 127-129.  1886
  
 912.Boek #Looverkrans# over de te bouwen Sint Maartenskerk te Wijk Maastricht.  1857
  
 913.Boek #Tentachtitlan#, deel II, 2e druk. Met bijlage.  1915
  
 914.Gedicht "Brabants trouw", op muziek gezet door L.C. Bouman.  1895
  
 915.Toneelspel "Prins Willem V op het Valkhof te Nijmegen", historisch openluchtspel.

  z.j.
  
 916.Gedicht "Het is volbracht".  z.j.
  
 917.Gedicht "De laatste zegen".  z.j.
  
 918.Foto met Zeeuws klasje.  z.j.
  
 919.Foto van een aquarel van A.J. Derkinderen "Geert Grote temidden van zijn

leerlingen". Met opdracht.  1885
Bevat 1 stukken

  
 920.Foto van Louis Haan. Met opdracht.  z.j.
  
 921.Foto geschonken door J. Harra, viceconsul des Pays-Bas à St. Sebastien. Met

opdracht.  z.j.
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