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Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Ten Geleide

 Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland (1916-1962)
In 1916 werd de Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland (RKOLB) opgericht als
een eigen bundeling van de katholieke leeszalen en bibliotheken. Als doel en taak van de Bond werd gezien: de
oprichting van verdere bibliotheken, opleiding van bibliotheekpersoneel, aandeel in de voorlichting, representatie bij
particuliere organisaties (als de Centrale vereniging voor openbare leeszalen en bibliotheken (CVOLB), opgericht in
1908) en bij overheden.
In 1951 ontstond de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland (KCVL), een bundeling van 11 provinciale
organisaties. Hoofddoel hiervan was de verzorging van de vele honderden niet van rijkswege gesubsidieerde
bibliotheken, vooral door deze bijstand te verlenen vanuit provinciale wisselbibliotheken, en verder de integratie van,
althans het tot stand brengen van een zo nauw mogelijke samenwerking tussen alle bij de katholieke lectuurvoorziening
betrokken instanties.
Beide verenigingen fuseerden per 15 november 1962 tot het Katholiek Bibliotheekcentrum (KBC).

In 1954 was de Vereniging Katholiek Lectuurcentrum (KLC) opgericht, bundeling van beide bibliotheekorganisaties, van
de Vereniging van katholieke ambtenaren aan olb’s, van de informatiedienst over lectuur, van de katholieke uitgevers en
boekverkopers en van een aantal organisaties op het gebied van onderwijs, van jeugd- en volwassenenvorming. Met het
KLC werd bereikt dat er een duidelijke ontmoeting en dus gesprek en beraad over alle zaken betreffende de
lectuurvoorziening en -voorlichting tussen alle belanghebbende partijen kwam.
Met het voortschrijden van de ontwikkeling en de groeiende homogeniteit – juist ook dankzij het KBC – werd de tijd rijp
voor een volgende stap. KBC en KLC gingen per 13 februari 1968 in elkaar op onder de naam Vereniging Katholiek
bibliotheek- en lectuurcentrum (KBLC).
Sinds 1937 werd de lectuurvoorziening van katholieke zijde verzorgd door de Stichting Informatiedienst inzake lectuur
(IDIL). Zij werd mede gedragen door de wereld van de openbare bibliotheken en van de vorming. Ook hier kon het
“katholieke lectuurbestel” komen tot concentratie en integratie. Per 13 februari 1968 werd de Stichting IDIL in zijn geheel
opgenomen in het KBLC als een dienst.
In 1972 fuseerde het KBLC met onder meer de CVOLB. De nieuwe neutrale bibliotheekorganisatie kreeg de naam
Nederlands bibliotheek en lectuurcentrum (NBLC) en is tot op de dag van vandaag het aanspreekpunt voor alle openbare
bibliotheken in Nederland.
Aanbevolen
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  1.Statuten en huishoudelijk reglementen. Met bijlagen.  1916-1918, 1922-1923, 1945,

1948, 1953, 1956
   
 2.Brieven van plaatselijke RK openbare leeszalen en bibliotheken over het al dan niet

ophangen van het bordje met als opschrift "Verboden voor Joden".  1941-1942
   
  3-8.Agenda's voor en verslagen van algemene ledenvergaderingen (jaarvergaderingen).

Met bijlagen.  1916-1962
Bevat 6 stukken

   
   3.1916-1920
   
   4.1921-1947
   
   5.1948-1950
   
   6.1951-1955
   
   7.1956-1960
   
   8.1961-1962
   
  9-23.Verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.  1916-1963

Bevat 15 stukken
   
   9.1916-1931
   
   10.9 april.  1932-1949
   
   11.1949, 29 april - 1951.  1949-1951
   
   12.1952
   
   13.1953
   
   14.1954
   
   15.1955
   
   16.1956
   
   17.1957
   
   18.1958
   
   19.1959
   
   20.1960
   
   21.1961
   
   22.1962
   
   23.1963
   
  24.Begrotingen en jaarrekeningen.  1940-1952, 1954-1963
   
  25."Bestuursmededeelingen/Mededeelingen van het bestuur", nieuwsbrief voor leden

van de bond.  1922-1926
   
  26.Grootboek.  1960-1962
   
  27-29.Kasboeken.  1916-1949, 1954-1960

Bevat 3 stukken
   
   27.1916-1928
   
   28.1933-1949
   
   29.1954-1960
   
  30.Kasboek van [contributies en subsidies].  1933-1949
   
  31-69.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1917, 1919-1925, 1927-1929,

1931, 1934, 1937-1962
Bevat 39 stukken

   
   31.1917
   
   32.1919
   
   33.1920
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   34.1921
   
   35.1922
   
   36.1923
   
   37.1924
   
   38.1925
   
   39.1927
   
   40.1928
   
   41.1929
   
   42.1931
   
   43.1934
   
   44.1937
   
   45.1938
   
   46.1939
   
   47.1940
   
   48.1941
   
   49.1942
   
   50.1943
   
   51.1944
   
   52.1945
   
   53.1946
   
   54.1947
   
   55.1948
   
   56.1949
   
   57.1950
   
   58.1951
   
   59.1952
   
   60.1953
   
   61.1954
   
   62.1955
   
   63.1956
   
   64.1957
   
   65.1958
   
   66.1959
   
   67.1960
   
   68.1961
   
   69.1962
   
  70.Correspondentie met de Stichting Informatie-Dienst inzake Lectuur (IDIL). Met

bijlagen.  1937-1940, 1942, 1944-1946, 1949, 1951-1952, 1956
   
  71.Salarissen Sub-Commissie en Reglement Sub-Commissie van de Centrale

Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken (CV).  1945-1946
   
  72.Krantenartikelen over het bibliotheekwezen.  1921-1923, 1939-1941, 1944, 1950,

1952-1953, 1956, 1959-1961
   
  73.Vaststelling contributies plaatselijke RK openbare leeszalen en bibiotheken op

basis van ontvangen overheidssubsidies.  1951-1962
   
  74.Centrale vereniging voor openbare leeszalen en bibliotheken (CVOLB).  1917, 1920,

1944, 1947-1948
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  75.Maria Daniëls vormingscursus, RK cursus voor leidinggevende functionarissen aan
openbare bibliotheken.  1959-1962

   
  76.Cursussen voor opleiding van RK leeszaalpersoneel.  1916-1921
   
  77.Financiële aangelegenheden.  1951-1962
   
  78.Rijks- en provinciale subsidies.  1918-1920
   
  79.Rapport inzake een enquête naar periodieken en kranten, aanwezig in gemeentelijke

openbare leeszalen, gehouden door het Katholiek comité van actie "Voor God". Met
als bijlage een vragenlijst.  [1938]

   
  80.Correspondentie met A. de Wilt, lid van de Bisschoppelijke adviescommissie inzake

lectuurvoorziening.  1947-1949
   
  81-84.Enquête naar parochie- en winkelbibliotheken. Alfabetisch op naam bisdom.  1948

Bevat 4 stukken
   
   81.Breda.  1948
   
   82.Haarlem.  1948
   
   83.'s-Hertogenbosch.  1948
   
   84.Utrecht.  1948
   
  85.Rapport van de Bibliotheek-commissie te Maastricht inzake een onderzoek naar

winkelbibliotheken in Maastricht.  [1947]
   
  86.Maria Daniëls vormingscursus, RK cursus voor leidinggevende functionarissen aan

openbare bibliotheken.  1960-1962
   
 87.Jaarverslag 1961. Met begeleidend schrijven.  1962
   
 rubriek_1.Instelling, ontwikkeling en opheffing.  

Bevat 1 stukken
   
 rubriek_2.Bestuursorganen.  

Bevat 2 stukken
   
 rubriek_3.Bestuursleden en personeel.  
   
 rubriek_4.Leden.  

Bevat 4 stukken
   
 rubriek_5.Provinciale en plaatselijke afdelingen.  

Bevat 1 stukken
   
 rubriek_6.Financiële aangelegenheden.  

Bevat 7 stukken
   
 rubriek_7.Contacten met derden.  

Bevat 6 stukken
   
 rubriek_8.Activiteiten.  

Bevat 2 stukken
   
 rubriek_9.Overige.  

Bevat 1 stukken
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