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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

Ten Geleide

Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam (1904-1940)
Zie het artikel van Ruud Franssen Een archief uit Moskou in: Impressie, nr. 12, juni 2013, p. 12-15.
Zie ook het KDC-archief van de Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 5 stukken
   
 1.Statuten, huishoudelijk reglement en verordeningen van de Algemeene R.K.

Propaganda Club te Amsterdam.  1934
   
 2.Akte van [hernieuwde] koninklijke goedkeuring van de statuten. Met bijlagen.  1934
   
 3.Convocaties voor propagandavergaderingen.  1916-1918, 1921-1922
   
 4.Vertrouwelijke circulaire houdende een uiteenzetting van P. van Dorp, geestelijk

adviseur van de Propaganda Club, over een conflict met het kringbestuur van de
RK Kiesvereeniging te Amsterdam.  1918

   
 5.Circulaires houdende convocaties en oproepen tot activiteiten. Met bijlagen.

  1904-1913
   
 6.Circulaires houdende convocaties en oproepen tot activiteiten. Met bijlagen.

  1918-1921
   
 7.Overeenkomst met het RK Kieskringbestuur en de Propaganda-Centrale.  1919
   
 8.Circulaires aan parochiegeestelijken te Amsterdam houdende verzoeken tot steun

en aanbeveling betreffende grote propagandavergaderingen.  1918-1921
   
 9.Vertrouwelijke brief aan een selecte groep leden houdende een uitnodiging voor

een vergadering over maatregelen tegen het luidruchtige gedrag van jeugdige
leden.  1919

   
 10.Circulaires houdende oproepen voor vergaderingen en activiteiten. Met bijlagen.

  1922-1923
   
 11.Circulaire houdende een oproep om donateur van de Propaganda Club te worden.

  [1929]
   
 12-17.Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli.  1929

Bevat 6 stukken
   
  12.Brief van het RK Kieskringbestuur [Amsterdam] over de procedure bij de stemming

over de kieslijst van de RK Staatspartij. Met bijlage.  1929
   
  13.Gezamenlijke brief van de hoofdbesturen van de Propaganda Club en het RK

Kieskringbestuur aan de besturen van hun afdelingen.  1929
   
  14.Circulaire van het hoofdbestuur aan de leden over propaganda-activiteiten.  1929
   
  15.Gezamenlijke circulaire van de hoofdbesturen van de Propaganda Club en het RK

Kieskringbestuur aan hun leden houdende een verzoek tot een financiële bijdrage
aan de verkiezingsactie van de RK Staatspartij.  1929

   
  16.Gezamenlijke circulaire van de Propaganda Club en het RK Kieskringbestuur

houdende "Wenken bij het geven van inlichtingen aan het verkiezingsbureau".
  1929

   
  17.Lijst voor het tellen van stemmen.  1929
   
 18.Circulaire van de Centrale Propaganda Dienst van de RK Staatspartij aan de

besturen van de RK Jeugd- en Jongerenorganisaties in Nederland over het opzetten
van een actie onder de jeugd tot staatkundige vorming en voorlichting.  1935

   
 19.Circulaires van de Centrale Propaganda Dienst van de RK Staatspartij aan de

afdelingsbesturen over het bestellen van propagandamateriaal voor de Provinciale
Statenverkiezingen van 19 april.  1939

   
 20.Brief van het hoofdbestuur aan de (priester)-adviseurs van de afdelingen houdende

een oproep om parochianen te verzoeken ouderen en zieken per auto naar de
stembureaus te vervoeren bij de Provinciale Statenverkiezingen. Met concept.  1939

   
 21.Brief van algemeen voorzitter E.J.J. Pouw en algemeen secretaris G.J.B. de Boer

aan de afdelingsbesturen over het tellen van de stemmen en het doorgeven van de
uitslagen bij de Provinciale Statenverkiezingen.  1939

   
 22.Brief van het hoofdbestuur aan de pastoors van Amsterdam houdende een

waarschuwing tegen activiteiten van de Nieuw Malthusiaanse Bond. Met bijlage.
  1935
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

'mobilisatie voor vrijwillige burgerlijke dienstverleening'. Met aanmeldingsformulier.
  [1939]

 23.Circulaire van voorzitter E. Pouw en tweede secretaris Marie Everling aan de
afdelingsbesturen over het onder de leden werven van vrijwilligers voor de

   
 24-36.Circulaires van het hoofdbestuur aan de afdelingen houdende convocaties en

oproepen tot acties en andere activiteiten. Met bijlagen.  1926-1939
Bevat 13 stukken

   
  24.1939
   
  25.1938
   
  26.1937
   
  27.1936
   
  28.1935
   
  29.1934
   
  30.1933
   
  31.1932
   
  32.1931
   
  33.1930
   
  34.1929
   
  35.1928
   
  36.1927-1926  1926-1927
   
 37.Brief van voorzitter C. Bekkering en secretaris Marie Everling aan de moderatoren

van de afdelingen over de toestemming van de bisschop van Haarlem aan
bestaande propagandaclubs om door te gaan met het beoefenen van het
lekenapostolaat.  1928

   
 38.Brief van ''t Comité" aan de [leden] houdende een verzoek tot een geldelijke

bijdrage voor de viering van de herdenkingsdag vanwege het 25-jarig bestaan van
de propagandaclub.  [1928]

   
 39.Circulaires van het hoofdbestuur aan de afdelingen houdende convocaties en

oproepen tot acties en andere activiteiten. Met bijlagen.  1940
   
 40.Algemene politieverordeningen betreffende 'de gewone verspreiding', 'gewone

colportage' en 'colportage met luide stem' van 'gedrukte of geschreven stukken of
afbeeldingen'.  z.j.

   
 41.Beknopt verslag van een conferentie van de besturen van het gilde "St Michiel" en

de Propaganda Club.  1923
   
 42.Notulen van bestuursvergaderingen.  1924, 1926, z.j.
   
 43-54.Jaarverslagen. Nummers 25-36.  1928-1939

Bevat 12 stukken
   
  43.Het verenigingsjaar 1938-1939. Nummer 36.  1938-1939
   
  44.Het verenigingsjaar 1937-1938. Nummer 35.  1937-1938
   
  45.Het verenigingsjaar 1936-1937. Nummer 34.  1936-1937
   
  46.Het verenigingsjaar 1935-1936. Nummer 33.  1935-1936
   
  47.Het verenigingsjaar 1934-1935. Nummer 32.  1934-1935
   
  48.Het verenigingsjaar 1933-1934. Nummer 31.  1933-1934
   
  49.Het verenigingsjaar 1932-1933. Nummer 30.  1932-1933
   
  50.Het verenigingsjaar 1931-1932. Nummer 29.  1931-1932
   
  51.Het verenigingsjaar 1930-1931. Nummer 28.  1930-1931
   
  52.Het verenigingsjaar 1929-1930. Nummer 27.  1929-1930
   
  53.Het verenigingsjaar 1928-1929. Nummer 26.  1928-1929
   
  54.Het verenigingsjaar 1927-1928. Nummer 25.  1927-1928
   
 55.Jaarverslag van afdeling P over het verenigingsjaar oktober 1932 - september 1933.

Met bijlage.  1933
   
 56-80.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1929-1930

Bevat 25 stukken
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
  56.Sint Augustinus. Tuindorp Oostzaan, Amsterdam-Noord.  1929-1930
   
  57.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1929-1930
   
  58.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1929-1930
   
  59.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1929-1930
   
  60.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam-Noord.  1929-1930
   
  61.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1929-1930
   
  62.Heilige Catharina en Sint Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-

Centrum.  1929-1930
   
  63.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1929-1930
   
  64.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1929-1930
   
  65.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1929-1930
   
  66.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1929-1930
   
  67.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1929-1930
   
  68.Heilige Nicolaas en Heilige Antonius van Padua en Heilige Petrus en Paulus.

Amsterdam-Centrum.  1929-1930
   
  69.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1929-1930
   
  70.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1929-1930
   
  71.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1929-1930
   
  72.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1929-1930
   
  73.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn". Amsterdam-Centrum.

  1929-1930
   
  74.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1929-1930
   
  75.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1929-1930
   
  76.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1929-1930
   
  77.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1929-1930
   
  78.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1929-1930
   
  79.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1929-1930
   
  80.Afdeling Lectuur.  1929-1930
   
 81.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1929-1930
   
 82-106.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1930-1931

Bevat 25 stukken
   
  82.Sint Augustinus. Tuindorp Oostzaan, Amsterdam-Noord.  -
   
  83.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1930-1931
   
  84.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1930-1931
   
  85.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1930-1931
   
  86.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam-Noord.  1930-1931
   
  87.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1930-1931
   
  88.Heilige Catharina en Sint Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-

Centrum.  1930-1931
   
  89.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1930-1931
   
  90.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1930-1931
   
  91.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1930-1931
   
  92.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1930-1931
   
  93.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1930-1931
   
  94.Heilige Nicolaas en Heilige Antonius van Padua en Heilige Petrus en Paulus.

Amsterdam-Centrum.  1930-1931
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
  95.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1930-1931
   
  96.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1930-1931
   
  97.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1930-1931
   
  98.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1930-1931
   
  99.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn". Amsterdam-Centrum.

  1930-1931
   
  100.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1930-1931
   
  101.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1930-1931
   
  102.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1930-1931
   
  103.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1930-1931
   
  104.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1930-1931
   
  105.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1930-1931
   
  106.Afdeling Lectuur.  1930-1931
   
 107.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1930-1931
   
 108-129.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1935-1936

Bevat 22 stukken
   
  108.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1935-1936
   
  109.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1935-1936
   
  110.Heilige Antonius van Padua, "Mozes en Aäron". Amsterdam-Centrum.  1935-1936
   
  111.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1935-1936
   
  112.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam-Noord.  1935-1936
   
  113.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1935-1936
   
  114.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1935-1936
   
  115.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1935-1936
   
  116.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1935-1936
   
  117.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1935-1936
   
  118.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1935-1936
   
  119.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1935-1936
   
  120.Heilige Petrus en Paulus. Amsterdam-Centrum.  1935-1936
   
  121.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1935-1936
   
  122.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "De Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1935-1936
   
  123.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1935-1936
   
  124.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1935-1936
   
  125.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1935-1936
   
  126.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1935-1936
   
  127.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1935-1936
   
  128.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1935-1936
   
  129.Afdeling Lectuur.  1935-1936
   
 130.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1935-1936
   
 131-159.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1936-1937

Bevat 29 stukken
   
  131.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1936-1937
   
  132.Heilige Antonius van Padua, "Mozes en Aäron". Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  133.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1935-1936
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

  134.Allerheiligste Sacrament des Altaars. Tuindorp Oostzaan, Amsterdam-Noord.
  1935-1936

   
  135.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1936-1937
   
  136.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam-Noord.  1936-1937
   
  137.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1936-2937
   
  138.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1936-1937
   
  139.Sint Dominicus. Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  140.Heilige Familie. Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost.  1936-1937
   
  141.Sint Franciscus Xaverius, "De Krijtberg". Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  142.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1936-1937
   
  143.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  144.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  145.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1936-1937
   
  146.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1936-1937
   
  147.Heilige Petrus en Paulus. Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  148.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1936-1937
   
  149.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "De Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1936-1937
   
  150.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1936-1937
   
  151.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1936-1937
   
  152.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn". Amsterdam-Centrum.

  1936-1937
   
  153.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1936-1937
   
  154.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1936-1937
   
  155.Sint Stephanus. Amsterdam-Noord.  1936-1937
   
  156.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1936-1937
   
  157.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1936-1937
   
  158.Heilige Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-Centrum.  1936-1937
   
  159.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1936-1937
   
 160.Brief over de oprichting van een propagandaclub door de RK Kiesvereniging,

Afdeling W.  1937
   
 161.Lijst houdende de namen en adressen van donateurs. Met bijlage.  1936
   
 162.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1936-1937
   
 163-171.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1933-1935

Bevat 9 stukken
   
  163.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1933-1935
   
  164.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1933-1935
   
  165.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1933-1935
   
  166.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1933-1935
   
  167.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1933-1935
   
  168.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn". Amsterdam-Centrum.

  1933-1935
   
  169.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1933-1935
   
  170.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1933-1935
   
  171.Heilige Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-Centrum.  1933-1935
   
 172.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1934, z.j.
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

 173.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen over een actie tot werving
van abonnees voor het blad #De Opmarsch#. Met bijlagen.  1934-1935

   
 174.Circulaires en brochures van de RK Staatspartij en de RK Kiesvereniging

Amsterdam over een actie tot werving van abonnees voor het blad #De Opmarsch#.
  1934

   
 175.Lijsten houdende de namen en adressen van de afdelingen en de aantallen

[onbekend].  [1934]
   
 176.Presentielijst vergadering bestuursraad.  1934
   
 177.Brief van C. Goseling, voorzitter van de RK Staatspartij, aan secretaris G.J.B. de

Boer over de Wet Uniformverbod. Met bijlage.  1935
   
 178.Afschrift van een brief van mgr. J.D.J. Aengenent aan voorzitter Jan Bakker

houdende de verlening van diens eervol ontslag. Met bijlage.  1934
   
 179.Brief van het hoofdbestuur aan de bisschop van Haarlem houdende de voordracht

van kandidaten voor het voorzitterschap.  1937
   
 180.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdeling Heilige Nicolaas en Heilige

Antonius van Padua en Heilige Petrus en Paulus. Met bijlagen.  1932-1933
   
 181.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en J.D.J. Aengenent, bisschop van

Haarlem, over de benoeming van G. Bekkering tot voorzitter.  1928
   
 182.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en J.D.J. Aengenent, bisschop van

Haarlem, over wijziging van de statuten. Met bijlagen.  1928
   
 183-185.Stukken betreffende een brief van het hoofdbestuur aan A.J.C. Callier, bisschop van

Haarlem, over het besluit "zich terug te trekken als Club van het Lekenapostolaat".
  1928
Bevat 3 stukken

   
  183.Concepten van een brief van het hoofdbestuur aan A.J.C. Callier, bisschop van

Haarlem, over de uitoefening van het lekenapostolaat. Met bijlagen.  1928
   
  184.Knipsels over de uitoefening van het lekenapostolaat.  1928
   
  185.Reglement van het Godvruchtig Genootschap "Het Leeken-Apostolaat" te Haarlem.

  1928
   
 186-190.Correspondentie tussen het secretariaat en diverse personen en instellingen.

Alfabetisch op naam. Met bijlagen.  1928-1929
Bevat 5 stukken

   
  186.A-D.  1928-1929
   
  187.E-J.  1928-1929
   
  188.K.  1928-1929
   
  189.L-R.  1928-1929
   
  190.S-Z.  1928-1929
   
 191.Brief van de Centrale Propagandadienst van de RK Staatspartij aan het secretariaat

over het werven van nieuwe abonnees voor #Opmarsch#.  1936
   
 192.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende bedrijven over de levering

van propagandamateriaal.  1931
   
 193.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende bedrijven over de levering

van propagandamateriaal.  1933
   
 194.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende bedrijven over de levering

van propagandamateriaal.  1935
   
 195.Briefkaarten aan de heer Berger houdende de namen en adressen van nieuwe

leden.  1907, z.j.
   
 196.Kaarten houdende foto's van Jan ter Haar en Mr. S. de Vries, kandidaten van de

christelijke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen en instructies hoe op hen
te stemmen. Met bijlage.  1909

   
 197.Strooibiljet houdende een portret van G.A.A. Middelburg, kandidaat van de rechtse

partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen en instructies hoe op hem te stemmen.
  [1909]

   
 198.Convocaties van Marie Everling aan het secretariaat en aan afdeling B.  z.j.
   
 199.Verslag van de oprichtingsvergadering van de Nationale Bond van Sociale

Propagandaclubs in Nederland.  1909
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
 200.Pamflet getiteld "Wie is de moordenaar van Marie Kessels?"  1906
   
 201.Opzegbrief van J.H. Kramer.  1907
   
 202.Affiche van de RK Staatspartij houdende de tekst "Stemt J.B. van Dijk, Lijst 23".  z.j.
   
 203.Stukken betreffende een proclamatie van de propagandaclub tegen een actie van

De Dageraad over de Los van de Kerk Beweging.  1932
   
 204."Programma der Groote Stadion-Meeting".  1920
   
 205.Krantenknipsels en een dankkaart n.a.v. het overlijden van Pater Norbertus (J.H. ten

Veldhuijs).  1920
   
 206.Krantenknipsels houdende berichten over het verschijnen van het eerste nummer

van #De Roomsche Garde#.  z.j.
   
 207.Circulaire houdende een oproep tot financiële steun aan de Propaganda Club.  1922
   
 208.Lidmaatschapskaart van de Propaganda Club.  z.j.
   
 209.Uitnodiging voor het bijwonen van een "Groote Propagandavergadering" op 13 juni.

  z.j.
   
 210.Programma van de opvoering van het blijspel "Onze Vrouwen" ten bate van de

Propaganda Club.  1922
   
 211.Pentekening van Jan Bleys(Bleijs) van een kruisridder te paard met daaronder de

tekst "Algemeene R.K. Propagandaclub 1903-1923". Met bijlage.  1923
   
 212.Propagandaplan voor de Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen. Met

bijlagen.  1923
   
 213.Circulaires betreffende het 25-jarig bestaan van de Propaganda Club. Met bijlage.

  1928
   
 214.Brieven en telegrammen houdende felicitaties vanwege het 25-jarig bestaan.  1928
   
 215.Rekeningen voor diverse zaken.  1928
   
 216.Lijst met adressen van rooms-katholieke organisaties te Amsterdam.  z.j.
   
 217.Lijst met de adressen van de secretariaten van [RK] kiesverenigingen te

Amsterdam.  z.j.
   
 218-230.Stukken betreffende de vertoning van missiefilms ten bate van de missie van de

Salesianen van Don Bosco.  1928, 1930, z.j.
Bevat 13 stukken

   
  218.Strooibiljetten en een uitnodiging voor de vertoning van Don Bosco-missiefilms.

Met bijlagen.  1928
   
  219.Afrekening van de missieactie. Met bijlagen.  z.j.
   
  220.Briefkaarten van J.F. Huijvenaar en W.J. Dietz over het "Don Boscofeestje" en de

verkoop van "Don Boscoboekjes".  1928
   
  221.Brieven van pater Ch. Dury aan G.J.B. de Boer, secretaris van de Propaganda Club,

over een [kinderfeestje].  1928
   
  222.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende leveranciers over een

bestelling van 500 missiebusjes.  1928
   
  223.Correspondentie tussen G.J.B. de Boer en pater Ch. Dury.  1928, 1930
   
  224.Kopij voor een artikel over de Don Bosco-missiefilms bestemd voor plaatsing in de

parochiebladen. Met bijlage.  1928
   
  225.Correspondentie tussen het secretariaat en pater Ch. Dury en

patronaatsbeheerders over de huur van zalen in het Sint Willibrordus- en het Sint
Bavopatronaat. Met bijlagen.  1928

   
  226.Brochure #Missie der Salesianen in Britsch-Indië#. Met een beschrijving van een

film over de Congo.  z.j.
   
  227.Correspondentie tussen het secretariaat en het bestuur van de Algemeene RK

Propagandaclub Sint Petrus te Zaandam over de vertoning van de missiefilms.
  1928

   
  228.Lijst houdende de namen van de Amsterdamse middelbare scholen en hun

leerlingaantallen.  z.j.
   
  229.Losse archivalia.  z.j.
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

  230.Amsterdamse parochiebladen van 27 oktober waarin opgenomen een annonce voor
de filmvertoning.  1928

   
 231-238.Stukken betreffende acties ten behoeve van de Katholieke Radio Omroep (KRO).

  1930-1934, 1937, z.j.
Bevat 8 stukken

   
  231.Stukken betreffende een ledenwerfactie voor de KRO.  1930
   
  232.Stukken betreffende het stichten van een Comité voor Amsterdam ten behoeve van

KRO-acties.  1931-1932
   
  233.Correspondentie tussen het secretariaat en de KRO over propaganda-acties.  1932
   
  234.Brief van de propaganda-afdeling van de KRO aan de heer P. de Waart, secretaris

van het Comité van Actie, over de organisatie van acties ten behoeve van de KRO.
  1933

   
  235.Notulen van een vergadering van het Comité van Actie over de organisatie van de

acties ten behoeve van de KRO.  1933
   
  236.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en de heren J.A. Bruurs en E.J.J. Pouw

over een propagandaactie ten behoeve van de KRO en de rol van de heer Bruurs
daarin.  [1933], 1934

   
  237.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en de propagandaafdeling van de KRO

en het afdelingsbestuur van de Vredeskerk over de organisatie van
propagandaacties ten behoeve van de KRO.  1934

   
  238.Divers propagandamateriaal van de KRO waaronder een affiche naar een ontwerp

van Frans Bosen.  z.j., 1937
Bevat 1 stukken

   
 239.Nummer van het weekblad #De Bazuin#, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig

jubileum van het blad, waarin opgenomen de felicitaties van de voorzitter van de
Propaganda Club, E.J. Pouw.  1936

   
 240.Correspondentie tussen de algemeen secretaris en de heer Jac van der Weijden

over de verkoop van advertentiecontracten. Met bijlagen.  1929, 1930
   
 241.Correspondentie tussen de algemeen secretaris en de heer Kooger over de levering

van drukwerk. Met bijlage.  1929
   
 242.Brieven van de afdeling H. Nicolaas en H. Antonius van Padua.  1932-1933
   
 243.Correspondentie tussen de secretaris en de heer N.W. Eman, secretaris van de

Centrale Commissie voor Propaganda, betreffende een conflict over de
samenwerking tussen de Propaganda Club, het RK Kieskringbestuur en de
Propagandacentrale. Met bijlagen.  1918-1919

   
 244.Rapport van een financiële commissie van de RK Propagandacentrale over de

financiële gevolgen van het uitgeven van een eigen orgaan en de "verordening op
het propagandablad".  z.j.

   
 245.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en verschillende personen over het

"reorganisatierapport de Zeeuw".  1939
   
 246.Brieven, briefkaarten en berichtkaarten van en aan L.W. Kramps betreffende de

ledenadministratie van de RK Staatspartij. Met bijlagen.  1936-1939
   
 247.Uitnodigingen voor spreekbeurten op de "groote vergadering" van 24 juni in het

Concertgebouw aan pater Borromaeus de Greeve, C.J. Kuiper en C.P.M. Romme.
Met bijlagen.  1929

   
 248.Correspondentie tussen het secretariaat en de secretaris van Ch.J.M. Ruys de

Beerenbrouck over een uitnodiging aan de Beerenbrouck tot het houden van een
spreekbeurt op de "groote vergadering" van 21 mei in het Concertgebouw. Met
bijlagen.  1929

   
 249.Uitnodigingen aan diverse personen voor het bijwonen van de "groote vergadering"

van 21 mei in het Concertgebouw. Met bewijs van toegang.  1929
   
 250.Brieven van het hoofdbestuur aan het bestuur van de RK Kiesvereeniging in de

Rijkskieskring Amsterdam betreffende de verkiezingen van 3 juli.  1928-1929
   
 251.Correspondentie tussen de secretaris en Tom Blans over de huur van een Nisakino

filmprojectieapparaat.Met bijlage.  1929
   
 252.Brief van C. Goseling, voorzitter van de RK Kiesvereeniging in de Rijkskieskring

Amsterdam, aan voorzitter C.G. Bekkering over de exploitatie van de
"Verkiezingsfilm 1929". Met bijlagen.  1929
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

 253.Brief van de RK Kiesvereeniging te Amsterdam en de Propaganda Club aan de
pastoors en rectores van Amsterdam over het ter beschikking stellen van de
adressen van hun parochianen aan de Propaganda Club. Met bijlage.  1929

   
 254.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en mejuffrouw J. Corneliussen over de

vertegenwoordiging van het hoofdbestuur op het jubileumfeest van de afdeling Sint
Franciscus van Assisië. Met bijlage.  1932

   
 255.Brieven van en aan Afdeling L van de RK Staatspartij, RK Kiesvereeniging

Rijkskieskring Amsterdam. Met bijlagen.  1936-1937
   
 256.Correspondentie tussen de secretaris en Jac. van Dael over de verspreiding van

vijftigduizend circulaires.  1933
   
 257.Afschrift door E.J.J. Pouw van een proclamatie houdende een oproep aan

katholieke arbeiders om op de SDAP te stemmen.  1929
   
 258.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende reisbureaus over de

onwenselijkheid van het organiseren van reizen voor katholieken op de dag van de
Tweede Kamerverkiezingen. Met bijlagen.  1929

   
 259-268.Stukken betreffende de uitgave van een maandblad, #De Roomsche Garde#, door

de Propaganda Club.  z.j., 1929-1930
Bevat 10 stukken

   
  259.Correspondentie tussen het secretariaat en verscheidene drukkerijen betreffende

prijsopgaves voor het drukken van het blad. Met bijlagen.  1929-1930
   
  260.Correspondentie tussen het secretariaat en J. van der Weijden betreffende het

werven van adverteerders voor het blad. Met bijlagen.  1929
   
  261.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende personen over de

uitnodiging om zitting te nemen in de redactiecommissie van het blad.  1930
   
  262.Convocaties voor een vergadering van de redactiecommissie van het blad.  1930
   
  263.[Proefnummer] van het blad.  1930
   
  264.Correspondentie tussen het secretariaat en J.H. Lindeman en Simon Switzar Jr.

over de productie van het eerste nummer van het blad. Met bijlage.  1930
   
  265.Rekening van Electrische Handelsdrukkerij A.M.L. Koenders voor de productie van

het eerste nummer van het blad. Met bijlagen.  1930
   
  266.Brieven van het secretariaat aan Jan Bakker over zijn medewerking aan het blad.

  1930
   
  267.Lijst van personen die in aanmerking komen voor medewerking aan het blad.  z.j.
   
  268.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende personen naar aanleiding

van het verschijnen van het eerste nummer van het blad.  1930
   
 269.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdeling Sint Thomas.  1934-1935
   
 270.Correspondentie tussen het secretariaat en drukkerij "'t Kasteel van Aemstel" over

de levering van drukwerk voor de Tweede Kamerverkiezingen.  1929
   
 271.Lijst van W.N. Schalkwijk te Amsterdam houdende titels van lichtbeeldenseries.  z.j.
   
 272.Correspondentie tussen het secretariaat en kandidaatsprekers over het houden van

spreekbeurten. Met bijlagen.  1930
   
 273.Lijst houdende de namen van de afdelingen van de Propaganda Club.  [1933]
   
 274- 278.Stukken betreffende een spreekbeurt van C.P.M. Romme onder de titel "De

Vredestaak der Nederlandsche Katholieken in Oorlogstijd".  1940
Bevat 5 stukken

   
  274.Circulaire gericht aan de afdelingen over de kaartverkoop. Met toegangskaarten.

  1940
   
  275.Circulaire gericht aan de parochiegeestelijken over het aanvragen van kaarten en

het plaatsen van een mededeling in de parochiebladen.  1940
   
  276.Correspondentie tussen het secretariaat en C.P.M. Romme.  1940
   
  277.Brieven van en aan het secretariaat.  1940
   
  278.Knipsels houdende aankondigingen en verslagen.  1940
   
 279.Tekst van het "Propagandalied van de Algemeene R.K. Propagandaclub".  [1939]
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

bijlage.  1921
 280.Correspondentie tussen het bestuur en het bestuur van de RK Politieke

Propagandacentrale over een fusie van de Centrale met de Propagandaclub. Met
   
 281.Lesstof betreffende de Mariaverering en het voorbidden van de rozenkrans voor

een cursus voor K.J.M.-leidsters.  z.j.
   
 282.De encycliek over het christelijk huwelijk, "Casti Connubii", van paus Pius XI, zoals

gepubliceeerd in #De Maasbode#.  1931
   
 283.Verslag van de "Speldjesdag" voor het Apostolaat der Hereniging. Met bijlagen.

  1936, 1940
   
 284.Folder houdende een samenvatting van de inhoud van de film "Het Geheim der

Biecht".  1929
   
 285.Brochure houdende een beschrijving van de inhoud van causerieën van Jan

Berends bij vertoningen van films en lichtbeelden.  [1930]
   
 286.Brochure van "Rotala Neerlandica. Reisbureau voor katholieken" houdende het

programma van zijn ontwikkelingsavonden.  z.j.
   
 287.Krantenknipsel houdende een verslag van een vergadering van de Propaganda

Club over de beslissingsbevoegdheid bij propagandaacties.  z.j.
   
 288-302.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1933-1935

Bevat 15 stukken
   
  288.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  289.Sint Augustinus. Amsterdam West.  1933-1935
   
  290.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam Noord.  1933-1935
   
  291.Sint Bonifatius. Amsterdam Oost.  1933-1935
   
  292.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam West.  1933-1935
   
  293.Heilige Catharina en Sint Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam

Centrum.  1933-1935
   
  294.Sint Dominicus. Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  295.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam Oost.  1933-1935
   
  296.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  297.Sint Maria Magdalena. Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  298.Heilige Antonius van Padua, "Mozes en Aäron". Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  299.Heilige Nicolaas, Heilige Antonius van Padua en Heilige Petrus en Paulus.

Amsterdam Centrum.  1933-1935
   
  300.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam West.  1933-1935
   
  301.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam Oost.  1933-1935
   
  302.Sint Agnes. Amsterdam Zuid.  1933-1935
   
 303.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1934-1935
   
 304.Lijst houdende de verdeling van de werkzaamheden binnen het hoofdbestuur.  z.j.
   
 305.Correspondentie tussen het secretariaat en de firma Teulings over de levering van

drukwerk.  1929
   
 306-316.Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli.  1929

Bevat 11 stukken
   
  306.Brief van de N.V. Administratie-, Beleggings- en Credietbank aan Mr.

C.M.J.F.Goseling van het Verkiezingsbureau RK [Staats]Partij over de ontsiering
van de gevels van zijn panden door verkiezingsreclame.  1929

   
  307.Correspondentie tussen het secretariaat en Jules Hügel over de ontsiering van een

muur van zijn woning door verkiezingsreclame.  1929
   
  308.De uitslagen van verschillende verkiezingen in Amsterdam in de twintiger jaren.

  1929
   
  309.Lijst houdende de indeling van sprekers op massavergaderingen.  1929
   
  310.Vertrouwelijk plan van actie voor de verkiezingen. Met bijlagen.  1929
   
  311.Brief van Jac. Gottschalk van de Vereeniging Katholiek Amsterdam aan G.J.B. de

Boer, secretaris van de Propaganda Club, over een vergadering in het
Concertgebouw.  1929
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
  312.Circulaire van het hoofdbestuur aan de afdelingsbesturen houdende instructies

voor de stemopnemers op de verkiezingsdag. Met bijlagen.  1929
   
  313.Krantenknipsel houdende mededelingen van het partijbestuur van de RK

Staatspartij over de verkiezingen.  1929
   
  314.Vertrouwelijke circulaire van de RK Staatspartij, Rijkskieskring Amsterdam,

houdende een verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van het
verkiezingsmateriaal.  1929

   
  315."Stembiljet voor de verkiezing van candidaten voor de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, der RK Staatspartij in Rijkskieskringen Amsterdam, 's-Gravenhage en
Rotterdam".  1929

   
  316.Circulaire van het Kringbestuur van de RK Staatspartij in Amsterdam houdende een

oproep aan (onbekend) tot het vervullen van een spreekbeurt tijdens een
verkiezingsvergadering op 1 juli.  1929

   
 317.Convocaties van het bestuur van de "Politieke Kern" van de RK Staatspartij aan

haar leden.  1933
   
 318.Brief van het Comité der Eerwaarden Heeren Pastoor aan het hoofdbestuur van de

Propaganda Club over de uitgave en verspreiding van een "massa-geschrift" onder
de titel #Paaschklanken uit den Bazuin#. Met bijlagen waaronder een nummer van
deze uitgave en een nummer van #Luidende Paaschklokken#.  1932

   
 319.Offertes van de drukkerijen Koenders en Amstelstad voor het drukken van

kerststrooibiljetten. Met bijlagen.  1931
   
 320.Correspondentie tussen het secretariaat en G. Krak, secretaris van De Vereeniging

Eerbied in Gods Huis, over een verzoek tot medewerking van de Propaganda Club
bij het bewaken van de orde tijdens de nachtmis. Met bijlage.  1931

   
 321.Correspondentie tussen het secretariaat en de administratie van het tijdschrift

#Huwelijk en Huisgezin# over abonnementszaken. Met bijlagen.  1931-1932
   
 322.Correspondentie tussen het secretariaat en pater P.D. Cox, hoofdredacteur van het

tijdschrift #Huwelijk en Huisgezin#, over een actie voor het werven van abonnees.
Met bijlagen.  1930-1931

   
 323.Brieven van het secretariaat aan de redacties van een aantal katholieke dagbladen

houdende het verzoek aandacht te besteden aan de verspreiding door de
Propaganda Club, in samenwerking met Het Gilde van de Klare Waarheid, van
strooibiljetten aan de vooravond van Kerstmis. Met bijlage.  1931

   
 324.Correspondentie tussen het secretariaat en de administratie van het tijdschrift Het

Schild over abonnementszaken. Met bijlagen.  1929-1933, 1936
   
 325.Stukken betreffende de ledenadministratie van de RK Kiesvereeniging in de

Rijkskieskring Amsterdam.  1930
   
 326.Brieven aan de afdelingsvoorzitters over de ledenwerfactie voor de RK

Kiesvereeniging in januari 1930. Met bijlagen.  1929-1930
   
 327.Diverse circulaires ten behoeve van de ledenwerfactie voor de RK Kiesvereeniging

in januari 1930.  1929-1930
   
 328.Pagina's uit #De Amstelbode# en #De Maasbode# houdende artikelen over de

ledenwerfactie voor de RK Kiesvereeniging in januari 1930.  1929-1930
   
 329.Verhandeling "Nederlandsch Recht en ... Rome" van E. Wormer. Met bijlagen.  1930
   
 330-334.Correspondentie tussen het secretariaat en diverse personen en instellingen.

Alfabetisch en op naam. Met bijlagen.  1929-1931
Bevat 5 stukken

   
  330.A-D.  1929-1931
   
  331.E-J.  1929-1931
   
  332.K-M.  1929-1931
   
  333.N-R.  1929-1931
   
  334.S-Z.  1929-1931
   
 335-365.Stukken betreffende de "Vijfde Nederlandsche Katholiekendag".  1930-1931

Bevat 31 stukken
   
  335.Convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur van het "Plaatselijk

Comité tot Voorbereiding van den Vijfden Nederlandschen Katholiekendag". Met
bijlagen.  1930-1931
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
  336.Convocaties voor vergaderingen van het plaatselijk en het uitvoerend comité. Met

bijlage.  1930-1931
   
  337.Lijst houdende de indeling van de leden van het plaatselijk comité in commissies.

Met bijlage.  1930-1931
   
  338.Notulen van de vergadering van het plaatselijk comité van 6 februari.  1931
   
  339.Programma van de Katholiekendag. Met bijlage.  1930-1931
   
  340.Circulaire met bestelformulier van het Plaatselijk Comité inzake de verkoop van

plaatsbewijzen voor de Katholiekendag. Met bijlage.  1930-1931
   
  341.Verslagen van besprekingen met verhuurders van grote publieksaccomodaties in

Amsterdam. Met bijlagen.  1930-1931
   
  342.Begroting en voorlopige afrekening van de Katholiekendag.  1930-1931
   
  343.Begeleidende brieven van (onleesbaar) behorende bij niet aanwezige stukken aan

de secretaris van de Katholiekendag, G.J.B. de Boer.  1930-1931
   
  344.Circulaire van de propagandacommissie aan katholieke organisaties houdende een

verzoek om circulaires onder hun leden te verspreiden. Met bijlagen.  1930-1931
   
  345.Lijst houdende voorstellen van de propagandacommissie.  1930-1931
   
  346.Correspondentie tussen de secretaris en N.V. Handelsmaatschappij "Philadelphia"

over de levering van celluloidbloemen.  1930-1931
   
  347.Correspondentie tussen de secretaris en de Firma M.I. van Engelen en Zoon over de

huur van het pand Rozengracht 148 te Amsterdam.  1930-1931
   
  348.Lijst houdende de voor de dag beschikbare auto`s en roosters voor het gebruik

daarvan.  1930-1931
   
  349.Correspondentie tussen de secretaris en Jacq Dekker van het Apostolaat der Zee

over het verzoek van Dekker in een van de vergaderingen aandacht te besteden aan
de "katholieke zeevarenden en hun familieleven.  1930-1931

   
  350.Kaart van Mr. P.J. Reymer, minister van Waterstaat, houdende het tijdstip van zijn

aankomst in Amsterdam.  1930-1931
   
  351.Passe-partout voor de Katholiekendag van G.J.B. de Boer en een uitnodiging aan

hem voor de gemeenschappelijke maaltijd.  1930-1931
   
  352.Krantenknipsels houdende het programma van de Katholiekendag.  1930-1931
   
  353.Circulaires houdende de oproep lid te worden van de vereniging "den

Nederlandschen Katholiekendag".  1930-1931
   
  354.Correspondentie tussen de secretaris en Drukkerij en Reclamebureau E. van

Ravensberg over het aanplakken van affiches in Amsterdam en aangrenzende
gemeentes. Met bijlage.  1930-1931

   
  355.Correspondentie tussen de secretaris en (onleesbaar) over het aanplakken van

affiches in Amsterdam en andere gemeentes in Noord Holland. Met bijlage.
  1930-1931

   
  356.Correspondentie tussen de secretaris en N.V. Reclamebureau Remaco over het

aanplakken van affiches in Amsterdam. Met bijlagen.  1930-1931
   
  357.Machtigingen van pastoors voor het aanplakken van biljetten op de muren van hun

parochiekerk.  1930-1931
   
  358.Correspondentie tussen de secretaris en de Amstel Cartonnage Fabriek over de

levering van kartonnen kokers. Met bijlage.  1930-1931
   
  359.Correspondentie tussen de secretaris en A. Brüggen over fouten in de proefdruk

van een circulaire. Met bijlage.  1930-1931
   
  360.Correspondentie tussen de secretaris, W.J. Vroom, H. Jonas en N.V. Drukkerij en

Uitgeverij Leiter-Nijpels te Maastricht over het drukken van een affiche naar een
ontwerp van H.Jonas. Met bijlage.  1930-1931

   
  361.Correspondentie tussen de secretaris, N.V. Drukkerij Senefelder en Jan Lutz over

het drukken van een affiche naar een ontwerp van Jan Lutz. Met bijlage.  1930-1931
   
  362.Correspondentie tussen de secretaris en Reclame-bureau en Atelier S. Sanders

over het aanplakken van affiches in Amsterdam.  1930-1931
   
  363.Offertes van Electrische Drukkerij Koenders en Teulings' Grafische Kunstinrichting

voor de levering van drukwerk. Met bijlagen.  1930-1931
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

  364.Adreslijsten ten behoeve van de verspreiding van drukwerk. Met bijlage.  1930-1931
   
  365.Brief van de secretaris aan L.P.M. Loeff en een verhinderingstelegram van

Kortekaas.  1930-1931
   
 366.Correspondentie tussen het secretariaat en de besturen van de afdelingen over de

lijsten houdende nieuwe leden van "Den Nederlandschen Katholiekendag".
  1930-1931

   
 367-381.Stukken betreffende het mysteriespel "Triomf der Levenden", opgevoerd op de

avond voorafgaand aan de "Vijfde Nederlandsche Katholiekendag".  1931
Bevat 15 stukken

   
  367.[Persbericht] houdende de aankondiging van de opvoering.  1931
   
  368.Beschrijving van "inhoud en bedoeling".  1931
   
  369.Begroting en "Rekening en Verantwoording". Met bijlage.  1931
   
  370.Programmaboekje. Met bijlage.  1931
   
  371.Aanplakbiljet.  1931
   
  372.Krantenknipsels houdende advertenties met de adressen voor de verkoop van

plaatsbewijzen. Met bijlage.  1931
   
  373.Strooibiljet voor het mysteriespel.  1931
   
  374.Convocatie voor een vergadering van de vertegenwoordigers van de uitvoerenden.

  1931
   
  375.Lijst van medewerkenden. Met bijlagen.  1931
   
  376.Convocaties voor een bijeenkomst van alle medewerkenden op 21 april. Met

medewerkerskaart.  1931
   
  377.Correspondentie tussen de secretaris en A.C. van Hilst, journalist van #De

Volkskrant#, betreffende een verzoek om nadere informatie over het mysteriespel.
  1931

   
  378.Correspondentie tussen het secretariaat en Tine Goeman over de eventuele

medewerking van leden van de meisjesclub Sint Gerardus.  1931
   
  379.Correspondentie tussen de secretaris en J. Meerman betreffende een verzoek om

nadere informatie over het mysteriespel  1931
   
  380.Kaart van Mr. J.R.H. van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer, houdende de

aanvaarding van de uitnodiging tot het bijwonen van het spel.  1931
   
  381.Briefkaart van (onbekend) over het doorgeven van informatie aan de medewerkers.

Met bijlage.  1931
   
 382-388.Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 22 april en de

Gemeenteraadsverkiezingen van 24 juni.  1931
Bevat 7 stukken

   
  382.Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de verkiezingen. Met bijlagen.

  1931
   
  383.Propagandamateriaal van diverse partijen voor de verkiezingen.  1931
   
  384.Vier nummers van het weekblad #Amsterdam Vooruit# van de Federatie Amsterdam

van de SDAP.  1931
   
  385.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingsbesturen over de

verkiezingen.  1931
   
  386.Correspondentie tussen het secretariaat en diverse bedrijven over de levering van

drukwerk en ander propagandamateriaal.  1931
   
  387.Brief van kapelaan Bosch aan de heer de Boer houdende een oproep tot acties bij

de gemeenteraadsverkiezingen.  1931
   
  388.Convocaties voor vergaderingen in verband met de verkiezingen.  1931
   
 389.Nummer van de #Sint Leonardus-Klok#, weekblad van de parochie van de Heilige

Martelaren van Gorcum, met daarin een artikel over de onthulling en inzegening van
de nieuwe vlag van de afdeling van deze parochie.  1931

   
 390-406.Stukken betreffende de "schandaalcolportage" door Bertha Bon-Tunteler.

  1931-1932
Bevat 17 stukken
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

  1931-1932
  390.Krantenknipsels houdende nieuwsberichten, artikelen en ingezonden brieven.   
  391.Artikel "Het zoogenaamde godslasterings-ontwerp" van C. Goseling uit De Tijd.

  1932
   
  392.Ingezonden brief van het hoofdbestuur. Typescript met bijlage.  z.j.
   
  393.Brieven van C.P.M. Romme aan J. Bakker, voorzitter van de propagandaclub, en

G.B.J. de Boer, de secretaris. Met bijlagen.  1931-1932
   
  394.Pamfletten van het hoofdbestuur tegen de schandaalcolportage. Met typescripten.

  z.j.
   
  395.Stukken betreffende een inzameling van geld ten behoeve van een actie tegen de

schandaalcolportage.  1931
   
  396.Artikel "Krenking van godsdienstige gevoelens. Een onfrisch bedrijf" van Mr. C.P.M.

Romme in #De Tijd op Zondag# van 5 maart. Met bijlage.  1932
   
  397.Concepttekst van een motie gericht aan leden van de regering en de burgemeester

van Amsterdam tegen de schandaalcolportage. Met bijlagen.  1932
   
  398.Pamflet houdende een oproep van Bertha Bon-Tunteler tot een openbare

vergadering vanwege een aanklacht wegens ontucht tegen een kapelaan. Met
bijlagen.  1932

   
  399.Uitnodigingen voor een bijeenkomst op 8 oktober gericht aan prominente

Amsterdamse katholieken.  1931
   
  400.Rapporten van de propagandaclub houdende verslagen van de activiteiten van

Bertha Bon-Tunteler en haar medestanders bij hun colportage in de stad. Met
bijlage.  1931

   
  401.Brieven van het secretariaat aan de burgemeester en de hoofdcommissaris van

politie. Met bijlagen.  1931
   
  402.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen.  1931-1932
   
  403.Brief van voorzitter Jan Bakker aan het secretariaat.  1931
   
  404.Vlugschrift I #Roomsche Terreur?# van de Propaganda Club houdende een verweer

tegen de schandaalcolportage. Met ontwerptekeningen van Ary Halsema en andere
bijlagen.  1931

   
  405.Pamfletten en een vlugschrift #Ons antwoord op Roomse Terreur?# van de

Protestantsche Debat Club.  1931
   
  406.Pamfletten van de Vereeniging tot Bescherming van het RK Kind.  1931
   
 407-420.Stukken betreffende de "schandaalcolportage" door Bertha Bon-Tunteler.

  1932-1934
Bevat 14 stukken

   
  407.Anti-katholiek pamflet naar aanleiding van de rechtzaak van kapelaan Schmidt

tegen Bon-Tunteler.  1932
   
  408.Lijsten houdende "uitdrukkingen gebezigd bij de schandaalcolportage". Met

begeleidende brieven aan prominente katholieke politici en staatsrechtgeleerden.
  1932

   
  409.Krantenknipsels houdende een verklaring van Bon-Tunteler waarin zij haar acties

betreurt en een antwoord daarop van ds. van Hoogenhuyze. Met bijlage.  1934
   
  410.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en minister-president Ruijs de

Beerenbrouck over de bestrijding van de schandaalcolportage.  1932
   
  411.Correspondentie tussen het secretariaat en Mr. C.M.J.F. Goseling over een

bespreking. Met bijlage.  1932
   
  412.Brief van het secretariaat en het bestuur van het Gilde van de Klare Waarheid aan

de Commissie voor Strafvordering houdende het verzoek om een einde te maken
aan de schandaalcolportage. Met bijlagen.  1932

   
  413.Correspondentie tussen C.P.M. Romme en W. Duynstee over juridische

maatregelen tegen de schandaalcolportage.  1932
   
  414.Correspondentie tussen het secretariaat en professor W.P.J. Pompe.  1932
   
  415.Brief van de firma Lampe aan de secretaris over de schandaalcolportage op de

Nieuwendijk.  1932
   
  416.Correspondentie tussen het secretariaat en H.E.W. Ostendorf over maatregelen

tegen de schandaalcolportage.  1932
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

  417.Brieven aan de leden van de "Commissie belast met het ontwerpen en herzien van
plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd" over bij de
schandaalcolportage gebezigde uitdrukkingen.  1932

   
  418.Krantenknipsels houdende artikelen over "Het ontwerp op de godslastering".  1932
   
  419.Krantenknipsels houdende een reeks artikelen van W.Pompe getiteld "Strafbaar

stellen van godslastering?".  1932
   
  420.Artikelen in #De Nieuwe Dag# en #De Tijd# over de rechtzaak tegen Bon-Tunteler.

  1933
   
 421.Artikel over anti-katholieke propaganda in Limburg in #De Vrijdenker#.  1931
   
 422.Transcripties door G.H. Joosten van anti-religieuze hekelbrieven van A.

Spiegelenburg aan onder andere A.G.H. van Hoogenhuyze.  1932
   
 423.Pamflet van het Geert-Groote-Genootschap houdende een pleidooi voor het

celibaat.  z.j.
   
 424-428.Stukken betreffende een petitionnement van de RK Vredesbond in Nederland aan

de Ontwapeningsconferentie in Genève houdende het verzoek snel tot
wapenvermindering te besluiten.  1931-1932
Bevat 5 stukken

   
  424.Correspondentie tussen het secretariaat en Pater D. Beaufort over het verzamelen

van handtekeningen ten behoeve van het petitionnement.  1932
   
  425.Brieven van het secretariaat aan Jac. Gottschalk en G.N. Oltshoorn over mogelijke

samenwerking bij het verzamelen van handtekeningen.  1931
   
  426.Motie aan de Ontwapeningsconferentie waaronder een blanco handtekeningenlijst.

  z.j.
   
  427.Pamflet "Wij Katholieken en de Ontwapeningsgedachte" van de RK Vredesbond

houdende een oproep tot het bezoeken van een massavergadering op 26
september.  1931

   
  428.Pamflet houdende een motie van de RK Vredesbond in Nederland aan de

Ontwapeningsconferentie tot wapenvermindering.  1931
   
 429-435.Stukken betreffende een ledenwervingsactie voor de katholieke krant #De Nieuwe

Dag#.  1931-1933
Bevat 7 stukken

   
  429.Brochure door P. Damasus waarin wordt opgeroepen lid te worden van katholieke

organisaties en abonnee van #De Nieuwe Dag#.  1933
   
  430.Affiche behorende bij de actie "Zesdaagsche van 'De Omroeper'", een actie om

adverteerders te werven voor de katholieke pers.  z.j.
   
  431.Correspondentie van het secretariaat met J.V.M.L. Verbiest, directeur van N.V. "de

Tijd", over de ledenwervingsactie. Met bijlagen.  1931-1932
   
  432.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en de besturen van de afdelingen.

  1931-1932
   
  433.Circulaire van het hoofdbestuur aan de leden van de bestuursraad houdende een

lijst van te voeren acties. Met bijlage.  1932
   
  434.Circulaire van "De Tijd" en "De Amstelbode" aan de H.H. propagandisten houdende

een betoog over het belang van de katholieke pers in Amsterdam.  1931
   
  435.Editie van #De Nieuwe Dag# van 3 april.  1932
   
 436.Twee circulaires van het bestuur van het Bosch Diocesaan Katholiek

Leekenapostolaat. De een houdende een lijst met actiepunten en de ander een
oproep tot het volgen van een retraite.  1935

   
 437.Correspondentie tussen het secretariaat en J. van Genabeek, secretaris van de RK

Propaganda-Club "Voor God en Vaderland" in 's-Hertogenbosch, over de afname
van nummers van de tijdschriften #De Pook# en #Goed Volk#.  1934

   
 438.Brochure houdende een leidraad voor een bekeringsactie onder niet-katholieken in

het diocees van 's-Hertogenbosch.  1934
   
 439.Verslag van de jaarvergadering van de RK Propaganda-Club "Voor God en

Vaderland".  [1933]
   
 440.Circulaire houdende een oproep om donateur te worden van de propagandaclub

"Voor God en Vaderland".  z.j.
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

het maandblad #Goed Volk#. Met bijlage.  1931
 441.Brief van J. van Genabeek aan het secretariaat over de levering van nummers van   
 442.Jaarverslag van de "Op Korte Golf-Actie" van het "Goed Volk-Bureau" te 's-

Hertogenbosch.  1935
   
 443.Twee nummers van #Vrede#, de kerstkrant van de RK Propagandaclub "Voor God

en Vaderland".  1928, 1934
   
 444.#Luidende Paaschklokken#, de paaskrant van de RK Propagandaclub "Voor God en

Vaderland".  [1933]
   
 445-470.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1931-1932

Bevat 26 stukken
   
  445.Sint Augustinus. Tuindorp Oostzaan, Amsterdam-Noord.  1931-1932
   
  446.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1931-1932
   
  447.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  448.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1931-1932
   
  449.Sint Augustinus en Monica. Nieuwendam, Amsterdam-Noord.  1931-1932
   
  450.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1931-1932
   
  451.Heilige Catharina en Sint Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-

Centrum.  1931-1932
   
  452.Sint Dominicus. Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  453.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1931-1932
   
  454.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1931-1932
   
  455.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  456.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  457.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1931-1932
   
  458.Heilige Nicolaas en Heilige Antonius van Padua. Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  459.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1931-1932
   
  460.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1931-1932
   
  461.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "De Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1931-1932
   
  462.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1931-1932
   
  463.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn" en Tichelstraat.

Amsterdam-Centrum.  1931-1932
   
  464.Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Rozenkrans. Amsterdam-Zuid.  1931-1932
   
  465.Sint Pancratius (Afdeling S). Sloten, Amsterdam-West.  1931-1932
   
  466.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1931-1932
   
  467.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1931-1932
   
  468.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1931-1932
   
  469.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1931-1932
   
  470.Afdeling Lectuur.  1931-1932
   
 471.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1931-1932
   
 472-476.Stukken betreffende de uitgave door de Propaganda Club van de brochure #Stille

Werkers# door Jan Bakker.  1932
Bevat 5 stukken

   
  472.Recensie van de brochure uit het tijdschrift #Richtlijnen# van 8 oktober 1932. Met

correspondentie dienaangaande.  1932
   
  473.Begeleidende brieven verzonden bij presentexemplaren van de brochure.  1932
   
  474.Correspondentie tussen het bestuur en Uitgeverij Foreholte te Voorhout.  1932
   
  475.Knipsels houdende recensies.  1932
   
  476.Reclameaffiche voor de brochure en presentexemplaren. Met begeleidende

dankkaarten.  1932
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

 477-488.Stukken betreffende een door de Propaganda Club georganiseerde
protestvergadering op 22 februari in het Concertgebouw gericht tegen de opheffing
van de Jezuïtenorde in Spanje.  1932
Bevat 12 stukken

   
  477.Correspondentie tussen het secretariaat en C.P.M. Romme en Borromaeus de

Greeve over hun bijdragen aan de protestvergadering.  1932
   
  478.Correspondentie tussen het secretariaat en verschillende personen die diensten

aanbieden.  1932
   
  479.Brieven en circulaires houdende uitnodigingen.  1932
   
  480.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en de afdelingen over de kaartverkoop.

  1932
   
  481.Brieven aan de propagandaclub houdende reacties op de vergadering.  1932
   
  482.Krantenknipsels houdende aankondigingen en verslagen.  1932
   
  483.Briefkaarten houdende bestellingen van toegangsbewijzen voor de geestelijken van

Amsterdamse parochies.  1932
   
  484.Brieven aan de propagandaclub houdende adhesiebetuigingen met de zaak van de

Spaanse Jezuïten.  1932
   
  485.Toegangsbewijzen. Met bijlagen.  1932
   
  486.Brief in het Duits van Jos Munro S.J., rector van het retraitehuis in Aalbeek,

houdende een dankbetuiging aan de propagandaclub. Met bijlagen.  1932
   
  487.Tekst van een protesttelegram van de propagandaclub aan de president van Spanje

en de Spaanse gezant te Den Haag. Met bijlagen.  1932
   
  488.Strooibiljet houdende "liederen te zingen tijdens de vergadering" en een

intekenstrookje voor het donateurschap van de propagandaclub.  1932
   
 489.Correspondentie tussen het bestuur en het bestuur van de RK Bond voor Groote

Gezinnen voor Amsterdam en Omstreken over de tekst van een motie over de
"schandaalcolportage".  1932

   
 490.Programma van een Maria-avond georganiseerd door de Propaganda Club. Met

bijlagen.  1934
   
 491-497.Stukken betreffende de organisatie van twee Maria-avonden.  1932

Bevat 7 stukken
   
  491.Programma en toegangskaarten.  1932
   
  492.Brief aan de afdelingen over overtollige toegangskaarten en typoscript met de tekst

voor een bericht in de parochiebladen.  1932
   
  493.Correspondentie tussen het secretariaat en de administrateur van de gehoorzaal

van het Amsterdamsch Conservatorium over de huurovereenkomst voor die zaal.
Met bijlagen.  1932

   
  494.Correspondentie tussen het secretariaat en Lyda Kool over een optreden van haar

leerlingen.  1932
   
  495.Krantenpagina's en -knipsels houdende aankondigingen en verslagen van de Maria-

avond.  1932
   
  496.Uitnodigingen aan prominente Amsterdamse katholieken en hun reacties hierop.

  1932
   
  497.Correspondentie tussen het secretariaat en C.A.M. van Kouwenhoven.  1932
   
 498-501.Brieven en briefkaarten houdende reacties op de brochure #Stille Werkers#.  1932

Bevat 4 stukken
   
  498.Brieven namens Nederlandse bisschoppen en kardinaal van Rossum.  1932
   
  499.Brieven van prominente Amsterdammers onder wie Romme en Goseling.  1932
   
  500.Brieven van diverse katholieke organisaties en personen.  1932
   
  501.Kaarten en briefkaarten van diverse personen.  1932
   
 502-527.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen. Met bijlagen.  1931-1933

Bevat 26 stukken
   
  502.Sint Agnes. Amsterdam-Zuid.  1931-1933
   
  503.Sint Anna (Afdeling B). Amsterdam-Centrum.  1931-1933
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  504.Sint Augustinus. Amsterdam-West.  1931-1933
   
  505.Sint Bonifatius. Amsterdam-Oost.  1931-1933
   
  506.Sint Catharina. Amsterdam-Centrum.  1931-1933
   
  507.Sint Dominicus. Amsterdam-Centrum.  1931-1933
   
  508.Sint Franciscus van Assisi, "De Boom" (Afdeling U). Amsterdam-West.  1931-1933
   
  509.Heilige Gerardus Majella (Afdeling O). Amsterdam-Oost.  1931-1933
   
  510.Sint Ignatius, "De Zaaier". Amsterdam-Centrum.  1931-1933
   
  511.Sint Maria Magdalena. Amsterdam-Centrum.  1931-1933
   
  512.Heilige Martelaren van Gorcum (Afdeling C). Amsterdam-Oost.  1931-1933
   
  513.Heilige Nicolaas en Barbara, "De Liefde". Amsterdam-West.  1931-1933
   
  514.Mozes en Aäron. Amsterdam-Zuid.  1931-1933
   
  515.[Heilige Petrus en Paulus. Amsterdam-Centrum].  1931-1933
   
  516.Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Amsterdam-West.  1931-1933
   
  517.Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes, "De Vredeskerk" (Afdeling L). Amsterdam-

Zuid.  1931-1933
   
  518.Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Amsterdam-West.  1931-1933
   
  519.Rozenkransparochie. Amsterdam-Zuid.  1931-1933
   
  520.Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, "De Posthoorn". Amsterdam-Centrum.

  1931-1933
   
  521.Sint Ritaparochie (Afdeling P). Amsterdam-Noord.  1931-1933
   
  522.Sint Thomas van Aquino. Amsterdam-Zuid.  1931-1933
   
  523.Sint Vincentius en Heilig Hart. Amsterdam-West.  1931-1933
   
  524.Heilige Willibrordus (binnen de Veste), "De Duif". Amsterdam-Centrum.  1931-1933
   
  525.Sint Willibrordus (buiten). Amsterdam-Zuid.  1931-1933
   
  526.Het vlaggencomité.  1931-1933
   
  527.Het lectuurcomité.  1931-1933
   
 528.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen.  1932-1933
   
 529.Stukken betreffende een abonneewerfactie voor een tijdschrift uitgegeven door de

Vereeniging Katholiek Amsterdam.  1933-1934
   
 530.Stukken betreffende de organisatie van de landdag van de RK Staatspartij op 2

februari.  1936
   
 531.Stukken betreffende een voordracht van Mr. H.P. Marchant over zijn bekering tot het

katholicisme onder de titel "De weg naar Rome".  1935
   
 532-545.Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 26 april.  1933

Bevat 14 stukken
   
  532.Convocatie voor een vergadering inzake de verkiezingsacties.  1933
   
  533.Correspondentie tussen het secretariaat en enkele afdelingen over de

verkiezingsacties.  1933
   
  534.Correspondentie tussen het secretariaat en vertegenwoordigers van katholieke

politieke partijen over verkiezingsacties.  1933
   
  535.Correspondentie tussen het secretariaat en drukkerij Cedo Nulli te Den Haag over

het drukken van vlugschriften.  1933
   
  536.Vlugschriftenreeks. Pamfletten van de RK Staatspartij. Nummers 1-17 (nummers 7

en 13 ontbreken).  1933
   
  537.Afschrift van een brief van C.M.J.F. Goseling aan het bestuur van de afdeling St.

Vincentius en H. Hart. Met begeleidend schrijven van hem.  1933
   
  538.Correspondentie tussen het hoofdbestuur en de RK Kiesvereeniging in Amsterdam

over verkiezingsacties.  1933
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Algemeen Voorzitter van de RK Propagandaclub Rotterdam over samenwerking
tussen de propagandaclubs van de drie grote steden bij de verkiezingen.  1933

  539.Correspondentie tussen het Algemeen Secretariaat van de RK Staatspartij en de   
  540.Propagandadrukwerk van de RK Staatspartij.  1933
   
  541.Propagandadrukwerk van de SDAP, het Verbond voor Nationaal Herstel, de

Algemeen Democratische Unie, de Hervormde Staatspartij en de Katholiek-
Democratische Bond.  1933

   
  542."Concept Programma van Actie voor de 2de Kamerverkiezingen" van de [RK

Staatspartij].  1933
   
  543.Verkiezingsuitslagen in #De Maasbode#.  1933
   
  544.Stembiljet.  1933
   
  545.Spandoek van de RK Staatspartij met de tekst "RK Staatspartij Kiest Goseling Lijst

25".  1933
Bevat 1 stukken

   
 546-559.Correspondentie tussen het secretariaat en diverse personen en instellingen. Met

bijlagen.  1933-1935
Bevat 14 stukken

   
  546.A-D.  1933-1935
   
  547.E-J.  1933-1935
   
  548.K.  1933-1935
   
  549.L-R.  1933-1935
   
  550.S-Z.  1933-1935
   
  551.Jan Bakker.  1933-1935
   
  552.Correspondentie betreffende een actie voor het RK Blindeninstituut St. Henricus te

Grave. Met brochure.  1933-1935
   
  553.Vereniging Katholiek Amsterdam.  1933-1935
   
  554.RK Staatspartij.  1933-1935
   
  555.Ingekomen brochures van de RK Staatspartij.  1933-1935
   
  556.Ingekomen brochures van de RK Vredesbond en de Internationale Katholieke

Vredesactie.  1933-1935
   
  557.L.H. Povel.  1933-1935
   
  558.N.V. Drukkerij de Spaarnestad.  1933-1935
   
  559.Mr. W.H. Ariëns. Correspondentie betreffende onenigheid over een declaratie.

  1933-1935
   
 560-570.Correspondentie tussen het secretariaat en diverse personen en instellingen. Met

bijlagen.  1935-1937
Bevat 11 stukken

   
  560.A-D.  1935-1937
   
  561.E-J.  1935-1937
   
  562.K.  1935-1937
   
  563.L-R.  1935-1937
   
  564.S-Z.  1935-1937
   
  565.Het huldigingscomité Pater Damiaan.  1935-1937
   
  566.Het Centraal Comité van Oranje- en Nationale Organisaties te Amsterdam.

  1935-1937
   
  567.Sint Adelbertuspriorij te Egmond-Binnen.  1935-1937
   
  568.Vereeniging Katholiek Amsterdam.  1935-1937
   
  569.De Nationaal Katholieke Actie "Redt Volendam".  1935-1937
   
  570.De RK Staatspartij.  1935-1937
   
 571.Correspondentie tussen het secretariaat en voornamelijk de afdelingen over de

Tweede Kamerverkiezingen van 26 april.  1933
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Provinciale Statenverkiezingen van 17 april.  1935
 572.Correspondentie tussen het secretariaat en voornamelijk de afdelingen over de   
 573.Correspondentie tussen het secretariaat en voornamelijk de afdelingen over de

gemeenteraadsverkiezingen van 26 juni.  1935
   
 574-577.Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de Provinciale Statenverkiezingen

van 17 april.  1935
Bevat 4 stukken

   
  574.Brochures en circulaires.  1935
   
  575.Pamfletten.  1935
   
  576.Verkiezingsaffiches met de tekst "Kiest Romme. Lijst 3".  1935
   
  577.Tweede verkiezingseditie van #De Opmarsch#. 29 maart.  1935
   
 578-581.Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de gemeenteraadsverkiezingen in

Amsterdam van 26 juni.  1935
Bevat 4 stukken

   
  578.Brochures en circulaires.  1935
   
  579.Sluitzegels, pamfletten en een verkiezingskrant.  1935
   
  580.#De Opmarsch#. Jaargang 1, nummer 1, 23 mei.  1935
   
  581.Verkiezingsaffiches "Kiest Romme. Lijst 4".  1935
   
 582.Brochure en een verkiezingskrant van de RK Staatspartij voor de Tweede

Kamerverkiezingen van 26 april.  1933
   
 583-584.Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de gemeenteraadsverkiezingen in

Amsterdam van 24 juni.  1931
Bevat 2 stukken

   
  583.Brochure, pamflet en een verkiezingskrant.  1931
   
  584.Een affiche en twee verkiezingsvlaggetjes met de respectievelijke teksten “Kiest

Romme No.1 Lijst 17” en “Kiest Romme Lijst 17”.  1931
Bevat 1 stukken

   
 585.Folder van de RK Staatspartij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli.  1929
   
 586.Verzend- en bezorglijsten voor #De Opmarsch# en ander propagandamateriaal voor

de verkiezingen van (onbekend). Met bijlagen.  z.j.
   
 587-591.Anti-fascistische pamfletten.  1933, 1935, z.j.

Bevat 5 stukken
   
  587.Pamflet van het Comité tegen Terreur en Vervolging in Duitsland houdende een

oproep tot een boycot van Duitse producten.  z.j.
   
  588.Pamflet van het Comité Anti-Fascisme en Oorlog (ANTIFO) houdende een oproep

tot een landelijke protestmeeting.  1933
   
  589.Gezamenlijke pamfletten van de S.D.A.P. en N.V.V. houdende een oproep tot

deelname aan een openbare "betuiging van trouw aan de Nederlandse
volksrechten".  z.j.

   
  590.Gezamenlijk anti-Duits pamflet n.a.v. de voetbalwedstrijd Holland - Duitsland van

het Plaatselijk Arbeids Secretariaat (P.A.S.), de Revolutionair Socialistische Partij
(R.S.P.) en de Onafhankelijk Socialistische Partij (O.S.P.).  1935

   
  591.Anti-Duits pamflet in het Duits n.a.v. de voetbalwedstrijd Holland - Duitsland (?) van

het Internationaler Buero Revolutionaerer Jugendorganisationen.  [1935]
   
 592.#De Rode Jordaan#, nr. 12, 22 juni. Buurtweekblad voor de Jordaan uitgegeven

door de C.P.H., sectie Jordaan.  1935
   
 593-600.Propagandamateriaal van verschillende partijen voor de Tweede

Kamerverkiezingen van 26 april.  1933
Bevat 8 stukken

   
  593.Pamfletten van de Algemeen Democratische Unie.  1933
   
  594.Pamfletten van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (S.D.A.P.).  1933
   
  595.Pamflet van de Communistische Partij.  1933
   
  596.Verkiezingsnummer van #Het Liberale Weekblad. Officieel Orgaan van de Afdeling

Amsterdam van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"#.  1933
   
  597.#Houdt Koers. Verkiezingsorgaan van den Vrijzinnig-Democratischen Bond#.  1933
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  598.Pamflet en verkiezingskrant no. 2 van de Katholiek-Democratische Bond.  1933
   
  599.Raambiljet van Het Nationaal Verbond "Plicht-Orde-Recht".  1933
   
  600.Verkiezingsnummer van #Nederland Oranje. Orgaan der Centrale Anti-

Revolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam#.  1933
   
 601-606.Propagandamateriaal van verschillende partijen voor de Provinciale

Statenverkiezingen van 17 april.  1935
Bevat 6 stukken

   
  601.Pamfletten van de Anti-Revolutionaire Partij.  1935
   
  602.Strooibiljet van de Katholieke Democratische Partij.  1935
   
  603.Pamflet en verkiezingskrant #Houdt Koers# van de Vrijzinnig Democratische Bond.

  1935
   
  604.Pamflet van de Communistische Partij Holland.  1935
   
  605.Pamflet van de Liberale Staatspartij, "De Vrijheidsbond".  1935
   
  606.Ansichtkaart van "P.J. Triescheijn. Aller Candidaat".  1935
   
 607-616.Propagandamateriaal van verschillende partijen voor de

gemeenteraadsverkiezingen van 26 juni in Amsterdam.  1935
Bevat 10 stukken

   
  607.Verkiezingskrant van de Christen-Democratische Unie (C.D.U.).  1935
   
  608.Verkiezingsnummer van #Het Liberale Weekblad. Officieel Orgaan van de Afd.

Amsterdam van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"#.  1935
   
  609.Verkiezingsnummer van #Nationaal Herstel. Orgaan van het Verbond voor Nationaal

Herstel#.  1935
   
  610.Folder en verkiezingskrant van de Christelijk Historische Unie (C.H.U.).  1935
   
  611.Pamfletten van de Vrijzinnig-Democratischen Bond.  1935
   
  612.Folder van Dr. M. de Hartogh.  1935
   
  613.Pamfletten van de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (R.S.A.P.).  1935
   
  614.Strooibiljet en pamflet van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (S.D.A.P.).

  1935
   
  615.Verkiezingsnummer van #Nederland Oranje. Orgaan der Centrale Anti-

Revolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam#.  1935
   
  616.Pamfletten en een raambiljet van A. Weiss.  1935
   
 617.Strooibiljet van de Communistische Partij Holland (C.P.H.) houdende teksten tegen

de van Heutz-herdenking en voor de Indonesische onafhankelijkheid.  z.j.
   
 618-629.Propagandalectuur van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB).  1935, z.j.

Bevat 12 stukken
   
  618.Weekblad #De Daad#, nrs. 7-10.  1935
   
  619.Drie nummers van #De Zweep. Weekblad van Kring West-Overtoom te Amsterdam#.

  1935
   
  620.Extra nummer van #Volk en Vaderland# vanwege de Derde Landdag van de NSB

gehouden te Amsterdam op 30 maart en 1 april.  1935
   
  621.Pamfletten en folders betreffende de Provinciale Statenverkiezingen.  1935
   
  622.Pamflet houdende een aanval op de RK Staatspartij en de katholieke pers.  z.j.
   
  623.Folder houdende een verweerschrift van katholieke NSB-leden.  [1935]
   
  624.Folder houdende een uiteenzetting van de politieke standpunten van de NSB.  z.j.
   
  625.Pamflet houdende een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen in

Amsterdam.  1935
   
  626.Pamflet houdende een aanval op de vakbonden.  z.j.
   
  627.Uitklapbare kaart in enveloppe houdende een oproep om op de NSB te stemmen.

  [1935]
   
  628.Folder houdende een oproep tot een gift aan het Strijd- en Verkiezingsfonds.  z.j.
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Mgr. Dr. J.H.G. Lemmens, bisschop van Roermond.  1935
  629.Pamflet houdende een open brief van Graaf M. [de Marchant et] d'Ansembourg aan   
 630.Voorbeeldstembiljet voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.  1935
   
 631.Krantenknipsels houdende berichten over verkiezingsacties voor de RK Staatspartij

vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen in
Amsterdam.  1935

   
 632.De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 in de #De Tijd#, (het

ochtend- en het avondblad) van #De Amstelbode#, #De Nieuwe Dag# en #De
Maasbode# van 27 april.  1933

   
 633-635.De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 1935 in verschillende

kranten.  1935
Bevat 4 stukken

   
  633.De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in de ochtendbladen van 17 en

18 april en het avondblad van 18 april van #De Amstelbode. De Nieuwe Dag#. Met
bijlage.  1935

   
  634.De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in het ochtendblad van 18 april

van de #De Maasbode#. Met bijlage.  1935
   
  635.De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in de #Nieuwe Rotterdamsche

Courant# van 18 april.  1935
   
  636.De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland in de

ochtendbladen van 27 april van #De Maasbode# en #De Tijd#.  1935
   
 637.Reclameboekje van N.V. Amsterdamsche Luciferfabrieken (AMLUFA) met

tekeningen van Jo Spier. Met bijlagen.  1935
   
 638-646.Stukken betreffende een jubileumactie voor de Katholieke Radio Omroep (KRO).

  1935
Bevat 9 stukken

   
  638.Correspondentie tussen het secretariaat en voornamelijk de afdelingen.  1935
   
  639.Lijst houdende de opbrengsten per parochie. Met bijlage.  1935
   
  640.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdeling Propaganda van de KRO.

  1935
   
  641.Uitnodiging voor de viering van het tienjarig bestaan van de Katholieke Radio

Omroep Stichting. Met bijlage.  1935
   
  642.Circulaire van de KRO houdende plan en organisatie van de jubileumactie en het

programma van de jubileumviering.  1935
   
  643.Lijst houdende de namen van de leden van het Nationaal Comité van Aanbeveling

voor de KRO.  1935
   
  644.Brochure getiteld "de KRO bouwt voor U! Daarom...".  1935
   
  645.Collecte-enveloppen(?) en een legitimatiekaart voor de collectanten.  1935

Bevat 1 stukken
   
  646.Knipsel houdende een foto van een groep mensen die de opbrengst van de actie

tellen[?].  1935
   
 647-657.Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei.  1937

Bevat 11 stukken
   
  647.Circulaires van het hoofdbestuur aan de afdelingen.  1937
   
  648.Circulaires van de Centrale Propaganda Dienst van de RK Staatspartij aan de

partijafdelingen. Met bijlage.  1937
   
  649.Circulaires van het Kringbestuur en afdeling L van de RK Staatspartij over een actie

voor bijdragen aan de partijkas.  1937
   
  650.Correspondentie tussen het secretariaat en de Centrale Propaganda Dienst van de

RK Staatspartij.  1937
   
  651.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdelingen over het afhalen van

verkiezingsvlaggen. Met bijlagen.  1937
   
  652.Correspondentie tussen het secretariaat en de directies van N.V. De Courant De

Maasbode en de Vereenigde Katholieke Pers over het verkopen van de
verkiezingsuitslagen.  1937

   
  653.Ingekomen brieven van bedrijven die hun diensten aanbieden ten behoeve van de

verkiezingspropaganda.  1937
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  654.Adressenlijst met onbekend doel.  1937
   
  655.Bestellijsten, bezorglijsten en adreslijsten voor de levering van drukwerk.  1937
   
  656.Presentielijsten van vergaderingen van vertegenwoordigers van de afdelingen.

  1937
   
  657.#De Opmarsch#, nrs. 24, 24a en 25.  1937
   
 658.#Herstel: Algemeen Katholiek Weekblad#, jrg. 19, nr. 45, november.  [1937]
   
 659.Propagandamateriaal van de RK Staatspartij voor de Tweede Kamerverkiezingen

van 26 mei.  1937
   
 660.Verkiezingsplaten en een verkiezingsaffiche van de RK Staatspartij voor de Tweede

Kamerverkiezingen van 26 mei. Met een bestelformulier hiervoor.  1937
Bevat 4 stukken

   
 661.Brochure #Van Hemd tot Front#, houdende een betoog tegen Zwart Front en voor

de RK Staatspartij.  [1937]
   
 662.Brochure van de NSB #Op God Gericht#, houdend een betoog dat argumenten

opsomt voor katholieken om op de NSB te stemmen.  1937
   
 663.#De huidige Buitenlandse Politiek een gevaar voor Nederland# brochure van de

NSB houdende de rede van Mr. A.J. van Vessem, gehouden op 17 maart in de
Eerste Kamer. Met bijlage.  1937

   
 664-677.Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 21 juni.  1939

Bevat 14 stukken
   
  664.Correspondentie tussen het secretariaat en voornamelijk de afdelingen.  1939
   
  665.Bestelformulier voor propagandamateriaal. Met een identificatiekaart van de RK

Staatspartij ten behoeve van het inzamelen van gelden voor de verkiezingen.  1939
   
  666.Prijsopgaven en nota's van leveranciers van propagandamateriaal.  1939
   
  667.Pamflet van de RK Staatspartij.  1939
   
  668.Strooibiljetten en een pamflet van de RK Staatspartij, afdeling Haarlem. Met bijlage.

  1939
   
  669.#De Nieuwe Dag# van 22 juni houdende de uitslagen van de verkiezingen in

Amsterdam. Met bijlage.  1939
   
  670.Ontwerp Program van Actie.  1939
   
  671.Folder van de RK Staatspartij.  1939
   
  672.Affiches van de RK Staatspartij.  1939
   
  673.Verschillende werktekeningen voor affiches voor de RK Staatspartij.  1939
   
  674.Proefstembiljet.  1939
   
  675.Presentielijst voor een vergadering van de afdelingen van 23 mei.  1939
   
  676.Bezorglijsten en bestellijsten propagandamateriaal.  1939
   
  677.Lijst met uitgaven vanwege verkiezingspropaganda.  1939
   
 678-690.Stukken betreffende de feestelijke herdenking van de oprichting van de Bond

zonder Naam op 5 april.  1940
Bevat 13 stukken

   
  678.Correspondentie tussen het secretariaat en pater Henri de Greeve.  1940
   
  679.Circulaires van het secretariaat aan de afdelingen.  1940
   
  680.Circulaire van het secretariaat aan de parochiebladen houdende het verzoek tot

plaatsing van een bericht over de herdenking. Met een nummer van de #St.
Franciscusklok#.  1940

   
  681.Brieven aan Henri de Greeve houdende verzoeken om kaarten en een programma.

  1940
   
  682.Correspondentie tussen het secretariaat en de KRO.  1940
   
  683.Brieven van het secretariaat aan J.J.W. Boerrigter, directeur van N.V. de Tijd, over

de plaatsing van een stuk. Met de tekst daarvan.  1940
   
  684.Krantenknipsels houdende aankondigingen van de herdenking.  1940
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  1940
  685.Krantenknipsels houdende verslagen en foto's van de herdenking. Met bijlage.   
  686.Plan voor een reclamecampagne voor de herdenking. Met teksten voor het

drukwerk.  1940
   
  687.Uitnodigings- en medewerkerskaarten voor de herdenking. Met bijlage.  1940
   
  688.Strooibiljetten houdende het programma van de herdenking.  1940
   
  689.Lijsten houdende de aantallen verkochte kaarten. Met bijlage.  1940
   
  690.Doorslagen van uitgaande brieven van het secretariaat.  1940
   
 691.Kaartje houdende de mededeling "Uw KRO kwitantie is heden gepresenteerd".

  [1940]
   
 692.Maandstaten houdende mutaties van de ledenlijsten van de afdelingen. Met

bijlagen.  1933-1935
   
 693.Correspondentie tussen het secretariaat en C. Veraart van de RK Staatspartij over

het deel van de opbrengst van een inzameling vanwege de Tweede
Kamerverkiezingen, dat aan de afdelingen ten goede zal komen. Met bijlagen.  1937

   
 694.Lijst van adressen voor toezending van propagandamateriaal voor de Actie

Verkiezingsfonds.  [1937]
   
 695.Presentielijst voor de vergadering van de bestuursraad van 9 maart. Met bijlage.

  1937
   
 696.Door de afdelingen ingevulde vragenlijsten over ledenaantallen, activiteiten en

voorraden. Met bijlage.  1934
   
 697.Door de afdelingen ingevulde vragenlijsten over ledenaantallen, activiteiten en

faciliteiten. Met bijlage.  1937
   
 698.Presentielijst van de bestuursraad van 7 juni. Met bijlage.  1940
   
 699.Schrift houdende een lijst van winkels en personen waar [verkiezings]platen

bezorgd moeten worden. Met de namen van de bezorgers en opmerkingen.  z.j.
   
 700.Schrift van de platencommissie district V houdende een lijst van winkels en

personen waar [verkiezings]platen bezorgd moeten worden. Met bijlagen.  z.j.
   
 701.Enveloppe geadresseerd aan G.J. de Boer met als afzender Adm. "Egmondiana" St.

Adelbertpriorij Egmond-Binnen bevattende kaarten houdende adressen in
Amsterdam.  [1936]

   
 702.Lijst houdende de namen en adressen van de secretarissen van de afdelingen.  z.j.
   
 703-705.Verslagen van vergaderingen van de Diocesane Contact Commissie in het diocees

Haarlem [voor KRO-aangelegenheden]. Incidenteel met bijlagen.  1937-1939
Bevat 3 stukken

   
  703.18 november.  1939
   
  704.9 april en 17 december.  1938
   
  705.15 mei en 16 oktober.  1937
   
 706.Circulaire van het secretariaat aan de afdelingen betreffende de Dag van het KRO-

Wereldapostolaat. Met bijlagen.  1938
   
 707-711.Circulaires van de directeur van de KRO aan de besturen van de Comité's van Actie

en de correspondenten van de KRO over acties ten behoeve van de KRO.  1933,
1938-1940, z.j.
Bevat 5 stukken

   
  707.Over het inschakelen van een KRO-propagandist bij katholieke manifestaties.  1933
   
  708.Over een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen over "voor het Katholieke

leven belangrijke gebeurtenissen".  z.j.
   
  709.Over de omroep-actie "Wie, Wat, Hoe?".  1939-1940
   
  710.Over de Winter-Actie voor de KRO-gids.  1938
   
  711.Over de eventuele invoering van een radiobelasting.  1938
   
 712.Lijst van de Afdeling Propaganda van de KRO houdende een overzicht van de

geschenken die na een inzameling door de KRO werden ontvangen. Met bijlagen.
  1938

   
 713.Lijst houdende het aantal op de lijsten van de RK Staatspartij in de grote steden

uitgebrachte stemmen.  1931
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 714.Alfabetische lijst en aanvulling daarop houdende de namen en adressen van "De

Opmarsch"-abonnees te Amsterdam.  z.j.
   
 715-719.Verkiezingsaffiches van de RK Staatspartij [voor de Tweede Kamerverkiezingen van

26 april 1933].  z.j., 1933
Bevat 5 stukken

   
  715."Naar loonenden arbeid voor ons volk". Naar een ontwerp van Lou Manche.  z.j.

Bevat 1 stukken
   
  716."Opbouw in Godsvertrouwen". Naar een ontwerp van [Charles] Eyck.  z.j.

Bevat 1 stukken
   
  717."Storm op til. Stut uw huis". Naar een ontwerp van Joep Nicolas. Met een

gespiegelde uitvoering als raambiljet.  z.j.
Bevat 1 stukken

   
  718.Raambiljet houdende de aankondiging van een "Groote Vergadering van de RK

Staatspartij" in het Concertgebouw vanwege de Tweede Kamerverkiezing.  1933
   
  719."Kiest Goseling. Lijst 25".  1933
   
 720.Prenten, pamfletten en affiches gericht tegen de handel in onzedelijke lectuur

("vuilhandel").  1906, 1908, z.j.
   
 721.Propagandanummer #Vrouwen Vredesgang 1937# ter vervanging van het mei-

nummer van #De Vrouw en de Vrede# en van #Vrede en Vrijheid#.  1937
   
 722-728.Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 24 juni.

  1931
Bevat 7 stukken

   
  722.Pamfletten, strooibiljetten en een circulaire van de RK Staatspartij. Met bijlagen.

  1931
   
  723.Convocaties van de RK Kiesvereeniging aan de secretaris.  1931
   
  724.Brieven van #De Amstelbode# en Drukkerij Limburgia aan het secretariaat.  1931
   
  725.Circulaire aan de parochiegeestelijken houdende een uitnodiging voor een

vergadering in het Concertgebouw met mr. C.P.M. Romme.  1931
   
  726.Circulaire aan de redacties van de parochiebladen houdende een verzoek tot

plaatsing van een bericht over het vervoer van zieken en ouden van dagen op de
verkiezingsdag.  1931

   
  727.Artikel "De aanstaande raadsverkiezingen. Om den invloed der Katholieke

Raadsfractie" in #De Maasbode# van 11 juni.  1931
   
  728.Mededelingen van de Propaganda Club over de gemeenteraadsverkiezingen in #De

Tijd# van 13 juni.  1931
   
 729.#Lijst 8#, een verkiezingskrant uitgegeven door de RK Staatspartij vanwege de

Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli.  1929
   
 730-735.Propagandamateriaal van verschillende partijen voor verschillende verkiezingen.

  1907-1909, 1918, z.j.
Bevat 6 stukken

   
  730.Strooibiljet (in de vorm van een "1") van de SDAP voor de

gemeenteraadsverkiezingen.  z.j.
   
  731.Folder van de CHU voor de Provinciale Statenverkiezingen.  z.j.
   
  732.Stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli.  1918
   
  733.Strooibiljetten van de Christelijke Partijen [voor de gemeenteraadsverkiezingen].

  1907, z.j.
   
  734.Strooibiljetten van "Vooruitgang" [voor de gemeenteraadsverkiezingen].  1908, 1909
   
  735.Strooibiljetten van J.W. Smit en dokter Rademaker [voor de

gemeenteraadsverkiezingen].  1909, z.j.
   
 736.Pagina uit een boek houdende een foto van een onbekende kerk.  z.j.
   
 737.Financieel jaarverslag over 1929 en de begrotingen voor 1929 en 1930 van de RK

Kiesvereeniging Rijkskieskring Amsterdam van de RK Staatspartij. Met financieel
verslag van de verkiezingen in 1929.  1929-1930

   
 738-744.Verkiezingskranten en pamfletten van verschillende partijen voor de Tweede

Kamerverkiezingen van 11 juni.  1909
Bevat 7 stukken
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  738.#De Vrije Liberaal#, verkiezingsorgaan van de Bond van Vrije Liberalen.  1909
   
  739.#Vooruitgang#, de verkiezingsbode van de Vrijzinnige Kiesvereenigingen

"Vooruitgang", nrs. 1 en 2. Met bijlagen.  1909
   
  740.Pamfletten van de Vrijzinnig-Democratische Vereeniging te Amsterdam en de bond

van Vrijzinnige Propaganda Vereenigingen.  1909
   
  741.Verkiezingskranten van de districten V, VIII en IX van de Sociaal-Democratische

Arbeiderspartij (SDAP).  1909
   
  742.Pamfletten van de SDAP.  1909
   
  743.Pamfletten ten gunste van Mr. T. de Vries, kandidaat van de Rechtsche Partijen.

  1909
   
  744.#Morgenzon. Orgaan voor de Collectieve Partij#, nr. 14, 11 juni.  1909
   
 745-747.Verkiezingskranten en pamfletten van verschillende partijen voor de

gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen van 8 en 16 juli.  1909
Bevat 3 stukken

   
  745.Pamfletten van de SDAP en het julinummer van #Het Tweede District. Orgaan van

de afdeling Amsterdam II van de SDAP#  1909
   
  746.Pamfletten en een verkiezingsbode van de Vrijzinnig-Democratische Vereeniging.

  1909
   
  747.Folders van de Afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers.

  1909
   
 748.Verkiezingspamfletten van de [Antirevolutionaire] Kiesvereeniging Nederland en

Oranje.  z.j.
   
 749.Pamflet van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.  z.j.
   
 750.Knipsel houdende een spotprent van [Arpad] Weiss van de hand van Jordaan.  z.j.
   
 751.Verkiezingskranten van de Vrijzinnige Propagandaclub te Amsterdam en de Bond

van Vrijzinnige Propagandavereenigingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van
16 juni.  1905

   
 752.Verkiezingsnummer van 7 juli van #De Nieuwe Amsterdammer#, het orgaan van de

Vrijzinnig-Democratische Vereeniging, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10
juli in Amsterdam.  1911

   
 753.#Je Verlanglijst, Maat!#, verkiezingskrant van de S.D.A.P. te Amsterdam, uitgegeven

vanwege de Tweede Kamerverkiezingen.  1922
   
 754.#De Stembus. Verkiezingsblad voor het District Amsterdam VIII#, nr. 1, uitgegeven

juni 1912 door de afdeling Amsterdam VIII van de S.D.A.P. vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen.  1912

   
 755.#Stemt Rood! Amsterdamsch Verkiezingsblad der S.D.A.P.#, uitgegeven juni 1911

vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.  1911
   
 756.#Het Tweede District. Orgaan der Arbeiders-kiesvereeniging-Afd. S.D.A.P.#

uitgegeven mei 1907 vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.  1907
   
 757."Arbeiders, strijdt voor uw kiesrecht!", pamflet van de federatie Amsterdam van de

SDAP.  1910
   
 758.Kaarten houdende oproepen om op Mr. H. Verkouteren en Dokter de Man te

stemmen.  z.j.
   
 759.#Maandblad van de RK Kiesvereenigingen en Propagandaclubs in de districten VII

en VIII# te Amsterdam, nrs. juni t/m november.  1917
   
 760.#De Katholieke Stem. Orgaan der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in district

III# te Amsterdam, nrs. 28-29, 31-33 en 37-40 van de derde jaargang.  1917-1918
   
 761.#Maandblaadje v. d. RK Kiesvereen. en Propagandaclub District VIII# te Amsterdam,

nrs. 1 en 2.  1916
   
 762.#Kieskring Amsterdam. Uitgave van het Centraal Bestuur der RK

Kiesvereenigingen# te Amsterdam, nrs. 1 en 2.  1918
   
 763.#Vliegend Blaadje#, nrs. 1-4 uit een serie vlugschriften vanwege de Tweede

Kamerverkiezingen van 3 juli uitgegeven door het RK Centraal Propaganda-bureau
te Amsterdam.  1918

   

Pagina 28/34

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559398
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559398
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559399
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559399
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110559399


Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

het RK Centraal Propaganda-bureau te Amsterdam. Met bijlage.  1919
 764.#Vliegend Blaadje#, nrs. 1-6 en 8-12, uit een serie vlugschriften vanwege de

Provinciale Statenverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen uitgegeven door
   
 765.#Super Omnia Christus. Maandblaadje van de RK Kiesvereeniging District 7 en de

RK Propaganda-Vereeniging S.O.C.#, nrs. 1-3, 5, 5a en 6-8.  1916-1917
   
 766.Het lied "Wij kiezen Roomsch en Nummer Één", een uitgave van het RK Centraal

Propaganda-bureau te Amsterdam.  1918
   
 767.Pamflet van de Nieuwe Katholieke Partij betreffende het staken van haar

verkiezingsacties voor de Tweede Kamerverkiezingen.  1922
   
 768.Verkiezingspamflet van de Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in de

Rijkskieskring 's-Gravenhage voor de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli met op
een zijde een tekening van Frans Lazarom.  1918
Bevat 1 stukken

   
 769.#De Roomsche Garde#, jubileumuitgave vanwege het 25-jarig bestaan van de

propagandaclub.  1928
   
 770.Verslagen van het 25-jarig jubileumfeest van de propagandaclub uit #De Tijd# en

#De Maasbode# van 8 oktober.  1928
   
 771.Parochieblad de #St. Willibrordusklok# van 6, 13 en 20 oktober, waarin opgenomen

artikelen over het 25-jarig jubileumfeest van de propagandaclub.  1928
   
 772.Berichten over het 25-jarig jubileumfeest van de propagandaclub uit #De Bazuin#

en #De Amstelbode# van 6 oktober en #De Maandagmorgen# van 8 oktober.  1928
   
 773-779.Knipsels en bladen uit kranten houdende berichten betreffende de propagandaclub.

  1928-1934
Bevat 7 stukken

   
  773.1928
   
  774.1929
   
  775.1930
   
  776.1931
   
  777.1932
   
  778.1933
   
  779.1934
   
 780.Artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen uit de #Amstelbode# van 22 mei, 25

juni, 3 juli en 6 juli.  1929
   
 781.#Katholieke Illustratie# van 3 juli waarin opgenomen een foto van leden van de

propagandaclub "op den avond der herstemmingen".  1909
   
 782.#De Propagandist. Orgaan van den Nationalen Bond van RK Sociale

Propagandaclubs in Nederland#, nr. 240.  1912
   
 783.#De Katholieke Partij. Orgaan van het RK Centraal Propaganda-Bureau#, nrs. 1 en 2.

  1918
   
 784-788.Stukken betreffende een demonstratie-vergadering van "Katholiek Amsterdam"

onder de leuze "Voor het wettig gezag, tegen den chaos" gehouden in het
Concertgebouw te Amsterdam op 20 februari.  1933
Bevat 5 stukken

   
  784.Programma van en medewerkerskaart voor de vergadering.  1933
   
  785.Circulaire gericht aan de pastoors van Amsterdam houdende het verzoek om na de

missen manifesten uit te mogen delen, het manifest zelf en een bezorglijst voor de
pamfletten.  1933

   
  786.Lijst met de verdeling van de plaatsen achter de bestuurstafel en op het podium.

Met bijlage.  1933
   
  787.Aankondigingen van de vergadering uit #De Tijd# van 14 en 16 februari.  1933
   
  788.Verslagen van de vergadering uit #Algemeen Handelsblad#, #De Tijd# en #De

Maasbode# van 21 februari.  1933
   
 789.#Het Zilveren Klokje. 1903-1928#, boekje uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de

propagandaclub houdende felicitaties en het programma voor de feestavond.  1928
   
 790.#De Laatste Loodjes#, brochure van de centrale propagandadienst van de RK

Staatspartij houdende instructies voor het voeren van verkiezingspropaganda.  z.j.
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei.  1937
 791.#Voor God, Gezin en Vaderland#, verkiezingsbrochure van de RK Staatspartij voor   
 792-805.Brieven aan het secretariaat van diverse personen en instellingen.  1904-1914,

1917-1919, z.j.
Bevat 14 stukken

   
  792.1904
   
  793.1905
   
  794.1906
   
  795.1907
   
  796.1908
   
  797.1909
   
  798.1910
   
  799.1911
   
  800.1912
   
  801.1913, 1914
   
  802.1917
   
  803.1918
   
  804.1919
   
  805.z.j.
   
 806.Twee brieven van L.J. Somers Jr. houdende tirades tegen het anarchisme en het

socialisme.  1919
   
 807.Lijsten houdende namen, onder meer van geroyeerde en bedankende leden.  z.j.
   
 808.Brieven van De Nationale Bond van R.K. Propagandaverenigingen.  1905, 1907
   
 809.Brieven van het Plaatselijk Comité van de Katholieke Sociale Actie.  1905-1908, 1910
   
 810.Brieven en briefkaarten van het Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie te

Leiden over diverse onderwerpen.  1906, 1907, 1913, 1918, z.j.
   
 811-813.Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties.  1908-1911

Bevat 3 stukken
   
  811.1910-1911
   
  812.1909
   
  813.1908
   
 814.Brieven en circulaires van het Plaatselijk Comité voor de Katholieke Sociale Actie

betreffende het stichten van een RK Volksuniversiteit te Amsterdam.  1919
   
 815.Circulaire van een commissie tot stichting van een RK Vereenigingsgebouw in

Amsterdam.  1912
   
 816.Circulaire van de Roomsch Katholieke Kiesvereeniging (Kiesdistrict Amsterdam VII)

houdende een oproep om van deze vereniging lid te worden.  1912
   
 817.Circulaire van de propagandaclub Sint Bonifatius uit Rotterdam houdende een

aanbieding van het boek #Sta Vast# door kapelaan Hosemans.  [1916]
   
 818.Circulaire van de Nationalen Bond van RK Propaganda-Vereenigingen over de

oprichting van een "Sprekersclub". Met een lijst houdende de namen van de
sprekers aangesloten bij deze club.  1905

   
 819.Brieven van Mr. J.N.J.E. Heerkens betreffende een storting van de Algemeene Bond

van RK Kiesvereenigingen in het waarborgfonds voor "een meeting in het stadion"
op 30 juni.  1918

   
 820.Brief van Mr. J.A. Loeff houdende gelukwensen met de [verkiezingsuitslag].  1909
   
 821.Brief van [Mr. A.P.L.] Nelissen houdende een dankzegging voor de gelukwensen

met de verkiezingsuitslag.  1909
   
 822.Brieven van mr. L.H.W. Regout betreffende de uitgave van een propagandakrant

vanwege de verkiezingen. Met bijlage.  1908, z.j.
   
 823.Brief van L.J.J.M. Poell over de voorwaarden voor het geven van een cursus bij de

propagandaclub. Met bijlage.  1909
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

 824.Brief van [Jac.] Jorna over [zijn registratie als kiezer].  z.j.
   
 825."Toelichting op het ontwerp-motie betreffende de aanvrage om

rechtspersoonlijkheid der club". Met bijlage.  z.j.
   
 826.Circulaire houdende de aankondiging van het 25-jarig jubileum van J. de Vries als

lid van de Gonzaga-Vereeniging. Met bijlage.  1919
   
 827.Kaarten van J. B. van Dijk houdende een dankbetuiging, een reservering van

plaatsbewijzen en een afzegging.  1918-1919
   
 828.Kaarten van Mr. M.J.C.M. Kolkman houdende dankbetuigingen voor de felicitaties

van de propagandaclub bij zijn 25-jarig jubileum als kamerlid.  1909
   
 829.Kaart van Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer houdende een voorstel voor

een afspraak met (onbekend).  1908
   
 830.Aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap van de propagandaclub en voor

deelname aan activiteiten daarvan.  z.j.
   
 831-839.Briefkaarten van diverse personen en instellingen aan het secretariaat.  1904-1913,

1916-1919, z.j.
Bevat 9 stukken

   
  831.1904-1906
   
  832.1907-1908
   
  833.1909
   
  834.1910
   
  835.1911
   
  836.1912
   
  837.1913
   
  838.1916-1918
   
  839.1919, z.j.
   
 840.Correspondentie tussen het secretariaat en de afdeling Allerheiligst Sacrament

(Tuindorp Oostzaan). Met ledenlijst van de afdeling.  1932
   
 841.#De Roomsche Garde#, orgaan van de propagandaclub. Tweede jaargang nr.1, 4-8,

derde jaargang nr. 7, vierde jaargang nr. 10.  1931-1934
   
 842.Brochure #De Roomsche lijst Haarlem-Helder 1922 stemt zoo:# houdende onder

andere artikelen van mr. J.B. Bomans, uitgegeven door de Rijkskieskring Den
Helder. Met bijlage.  1919, [1922]

   
 843.Brochure #En Gij, Middenstanders# uitgegeven door de NSB.  z.j.
   
 844.#Katholiek Nederland. Orgaan van de Katholieke Sociale Actie in Nederland#. Jrg.

XXI. nr. 5-6, jrg. XXVI. nr. 5-6 en jrg. XXVIII. nr. 5-6.  1929, 1934 en 1936
   
 845.#Limburgsch Dagblad# van 20 januari houdende onder meer een verslag van een

rede van prof. dr. J.A. Veraart.  1933
   
 846.Knipsels uit diverse kranten houdende berichten over en advertenties voor de

brochure #Stille Werkers# van Jan Bakker geschreven als reactie op de
schandaalcolportage.  1932

   
 847.#Kent Gij de Waarheid over Oss?# brochure van de NSB houdende een betoog van

Mussert over de persvrijheid.  z.j.
   
 848.#Manifest#, brochure van het Verbond voor Nationaal Herstel waarin opgeroepen

wordt tot een "Nationaal Réveil".  [1933]
   
 849.#Salesiaansch Tijdschrift#, jrg.1, afl. 1, houdende een brief van pater Ch. Dury over

de vertoning van missiefilms en uitgegeven door het Hoofdbestuur der
Liefdewerken en Missiën van Don Bosco.  1929

   
 850.Antifascistische brochure #Hou zee of hou vast# door P. d. W., uitgegeven door de

RK Staatspartij.  1933
   
 851.Affiche naar een linoleumsnede van Frans Bosen, behorende bij de actie

"Zesdaagsche van 'De Omroeper'", een actie om adverteerders te werven voor de
katholieke pers.  [1931]

   
 852.Mapje met ansichtkaarten uitgegeven bij gelegenheid van het XXVIIe Eucharistisch

Congres te Amsterdam houdende foto's van de intocht van kardinaal W.M. van
Rossum.  1924
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 853.Reeks ansichtkaarten uitgegeven bij gelegenheid van het XXVIIe Eucharistisch

Congres te Amsterdam houdende foto's van de sectievergaderingen.  1924
   
 854.Toegangskaart voor de propaganda-meeting in het Concertgebouw op 18 mei.  1927
   
 855.Lijsten houdende de leden en kandidaat-leden van de afdeling Vredeskerk. Met

bijlage.  1937, 1939
   
 856.Lijst houdende namen en adressen met het opschrift "Verhoging bij de inning en op

zondag 5 maart". Met bijlage.  z.j.
   
 857.Presentielijst van de vergadering van de bestuursraad op 9 mei.  1932
   
 858.Lijst houdende de bestellingen van propagandamateriaal per afdeling. Met bijlage.

  1937, z.j.
   
 859.Ongeadresseerde briefkaarten en visitekaartjes.  z.j.
   
 860.Reeks ansichtkaarten uitgegeven bij gelegenheid van het XXVIIe Eucharistisch

Congres te Amsterdam houdende foto's van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.
  1924

   
 861."Kiest Witteman. Lijst 2" en "Werk! Witteman. Lijst 2", affiches van de RK

Staatspartij [voor de Provinciale Statenverkiezingen].  z.j.
   
 862.Stukken betreffende een actie voor het werven van abonnees voor katholieke

dagbladen.  1937
   
 863.Brochure #Negende Reis van de Vaandelwacht "Sub Matris Consilio" naar

Kevelaer#.  1913
   
 864."De Zwakke Schakel", pamflet van de RK Staatspartij houdende een oproep om lid

te worden van die partij.  z.j.
   
 865.#Het Eerste Lustrum van den KRO#, brochure houdende zes redevoeringen. Met

circulaire aan de katholieke radioluisteraars.  1930
   
 866.#St. Theresia Bloemen: geïllustreerd maandblad gewijd a/d godsvrucht voor de H.

Theresia van het Kindje Jezus van Lisieux#, jrg 1, nr. 1, oktober 1926. Met bijlage.
  1926

   
 867-879.Stukken betreffende de organisatie van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch

Congres in Amsterdam van 22 tot 27 juli.  1924
Bevat 13 stukken

   
  867.Blanco briefpapier en envelop van de organisatie.  1924
   
  868.Blanco inschrijfkaart en convocatie van het Comité voor de Orde.  1924
   
  869.Tekst en muziek van verschillende liederen voor het congres.  1924
   
  870.Bewijzen van deelname voor het congres.  1924
   
  871.Briefkaarten houdende reacties op een brief van het comité voor de zalen en de

orde aan de parochies houdende het verzoek tot het beschikbaar stellen van ere-
zetels. Met bijlage.  1924

   
  872.Verslag van de werkzaamheden van het sub-comité voor Zalen en Orde. Met

bijlagen.  1924
   
  873.Notulen van het "Comité voor regeling van orde in zalen enz." van 22 april, 7 en 22

mei en 25 juni.  1924
   
  874.Besluiten en regelingen vastgesteld door de gecombineerde vergadering van de

dagelijkse besturen van de Comités voor Kerkelijke Plechtigheden, Muziek en Zang
en Orde in Zalen op 19 mei.  1924

   
  875.Lijsten houdende de namen en adressen van vrijwilligers.  1924
   
  876.Lijst houdende de volgorde van de deelnemende groepen bij de opstelling van de

processie in het stadion.  1924
   
  877.Krantenknipsels houdende het programma van het congres.  1924
   
  878.#Gedenk-Album. Herinnering aan het XXVIIste Internationaal Eucharistisch Congres

gehouden te Amsterdam#.  1924
   
  879.Brochure #De Eucharistie in verband met het Eucharistisch Congres# door A.C.

Schade van Westrum.  1924
   
 880.Notulen van het bestuur van 2 februari en 11 maart. Met bijlagen.  1932
   
 881.Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 19 april.  1939
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

   
 882-891.Propagandamateriaal van verschillende partijen voor de Provinciale

Statenverkiezingen van 19 april.  1939
Bevat 10 stukken

   
  882.Folders en pamfletten van de Liberale Staatspartij.  1939
   
  883.#Het Liberale Weekblad, Officieel Propaganda-orgaan der Liberale Staatspartij#,

nrs. 47 en 50.  1939
   
  884.Pamfletten van de Christelijk-Historische Unie.  1939
   
  885.Folders en een pamflet van de Vrijzinnig-Democratische Bond.  1939
   
  886.Folders van de RK Staatspartij.  1939
   
  887.Pamfletten van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie.  1939
   
  888.Verkiezingsorgaan van de Provinciale Afdeling Noord-Holland der Christen

Democratische Unie.  1939
   
  889.Folders van het Nationaal Front.  1939
   
  890.Pamflet houdende een manifest van de Nationaal Socialistische Beweging.  1939
   
  891.#De Daad#, extra uitgave van het weekblad voor de kringen in district 12 der

Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.  1939
   
 892.Blanco "lijst der propagandisten", blanco lijst "van de katholieke meisjes van 17-25

jaar" en blanco "bewijs van inschrijving in de Katholiek Actie".  z.j.
   
 893.Lijsten houdende de namen van de te volgen straten van routes door Amsterdam

voor [onbekend].  z.j.
   
 894.Lijsten houdende overzichten van mutaties in het ledenbestand.  1936
   
 895.Briefkaarten aan het secretariaat houdende reacties op een verzoek tot het

verzorgen van spreekbeurten.  1930
   
 896.Brieven van [Ten Wiendis] van NV Dagblad en Drukkerij "de Tijd" aan het

secretariaat houdende een offerte voor drukwerk en afspraken over betalingen. Met
bijlagen.  1905-1906

   
 897.Briefkaarten van [Jan] Bomans aan het secretariaat houdende afspraken over

toespraken.  1919
   
 898.Brieven en een telegram van mr. dr. Jan van Best aan het secretariaat houdende

mededelingen over te verzorgen spreekbeurten.  1916, 1919
   
 899.Brief van Augustinus Josephus Callier, bisschop van Haarlem, aan P. van Dorp,

kapelaan te Amsterdam, houdende de benoeming van U.W.E. tot geestelijk adviseur
van de propagandaclub.  1918

   
 900.Brieven en een briefkaart van mr. A.I.M.J. van Wijnbergen aan het secretariaat

houdende mededelingen over het verzorgen van spreekbeurten.  1912-1913
   
 901.Brief van mr. W.S.J. van Waterschoot van der Gracht aan het bestuur houdende een

bericht van verhindering voor een bijeenkomst.  1906
   
 902.Knipsel houdende het overlijdensbericht van Anna Margareta de Boer.  z.j.
   
 903.Pamflet houdende een "Zelfverloochenings-Aanvrage" van het Leger des Heils. Met

een collectezakje.  1939
   
 904."Programma van Schoone Kunsten gedurende het Congres".  z.j.
   
 905.Ansichtkaart houdende een foto van het vaandel van de propagandaclub.  z.j.
   
 906.Blanco donatieformulier van de propagandaclub.  z.j.
   
 907.Kwitanties, een nota en een factuur betreffende de RK Staatspartij en de RK

Kiesvereeniging.  1937
   
 908.Lijsten houdende de kosten per afdeling van een gecombineerde vergadering van

afdelingen van de RK Staatspartij. Met bijlage.  1937
   
 909.Lijst houdende accoordverklaringen per afdeling voor [onbekend].  z.j.
   
 910."Overzicht opgave proefadressen en gemaakte abonnementen" voor [onbekend].

  1938
   
 911.Lijst houdende de namen en adressen van leden.  z.j.
   
 912.Concept-reglement voor de RK Propagandacentrale.  1914
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Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam

 913.Amendement op het concept "Verordening op de Bibliotheek". Met bijlage.  1907
   
 914.Circulaire van het Lectuurcomité houdende bepalingen betreffende het venten met

gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen.  1936
   
 915.Afschrift van het vonnis in een rechtszaak tegen E.J.J. Pouw wegens het dragen

van een vlag die uitdrukking zou geven aan een politiek streven.  1934
   
 916.Pamflet van dr. A. Cavadino SJ getiteld "Kan een katholiek Nationaal-Socialist

zijn?"  1937
   
 917.Losse pagina uit een pamflet betreffende de oprichting van het katholieke front

tegen de goddelozen Pro Deo.  z.j.
   
 918."Richtlijnen voor de R.K. Statenleden van Noordholland" uitgevaardigd door

[onbekend].  z.j.
   
 919.#Scheurmakers' wonderspreuken! tien jaar dissidenten-wee#, brochure van de RK

Staatspartij.  [1934]
   
 920.Toegangsbewijs voor een protestmeeting tegen godsdienstvervolgingen in

Rusland.  1930
   
 921.Prospectus en circulaire van het R.K. Vacantie- en Rustoord voor Volwassenen St.

Antonius, Stichting van den R.K. Bond voor Groote Gezinnen, Afd. Amsterdam.
  1930, z.j.

   
 922.Circulaire van de Stichting Zonneweelde, onderdeel van de Roomsch Katholieke

Vacantie Vereeniging voor Amsterdam, aan de besturen van [onbekend].  1930
   
 923.Prospectus voor #Het Witte Doek#, orgaan van Het Werk voor de Goede Film

onderdeel van het Centraal Bureau van de Katholieke Filmactie.  [1937]
   
 924."Steunt den Zeeman", fondsenwervingsfolder van het Apostolaat der Zee.  [1936]
   
 925.Circulaires van het Comité van Katholieke Actie te Haarlem aan de deelnemers van

"de Grooten Optocht" ter gelegenheid van de plechtige viering van de voltooiing
van de kathedrale kerk in Haarlem. Met bijlagen.  1930

   
 926.#R.K. Arbeidsters sluit u aan bij de kath. arbeidersbeweging#, brochure van het

R.K. Werkliedenverbond in Nederland.  z.j.
   
 927.Prospectus van de N.V. Filmafdeling van de Katholieke Sociale Actie houdernde

een oproep obligaties van de filmafdeling te kopen. Met een aanbevelingsbrief van
J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem.  1932, z.j.

   
 928.Bief van A.G. Vermeij aan de [voorzitter] over de oprichting van een afdeling in de

Sint Stephanusparochie in Amsterdam-Noord.  1934
   
 929.Affiche voor een "Groote Bedevaart naar Padua" vanwege het jubeljaar van de H.

Antonius van Padua.  1931
   
 930.Verkiezingsaffiche met de tekst "Weest wijs kiest Verschure".  z.j.
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