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Archief De Tijd

Ten Geleide

De Tijd (1845-1991)
Op dinsdag 17 juni 1845 verscheen bij de drukkerij Verhoeven te 's-Hertogenbosch een kleine en onaanzienlijke krant
onder de naam De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad met als motto: Longum tempus breve est inparatis (Cicero,
Philippicae). Het was de schepping van Jodocus Smits (1813-1872). Een jaar later werd de krant op advies van de
Bossche coadjutor J. Zwijsen (de latere bisschop en aartsbisschop) verplaatst naar Amsterdam, omdat daar een groter
lezerspotentieel te verwachten was. Het blad verscheen vanaf 2 juli 1846 als De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Smits
bleef hoofdredacteur tot zijn dood op 2 augustus 1872. Van 1884 tot 1913 was dr. P.J.F. Vermeulen directeur-
hoofdredacteur. Per 1 januari 1904 geschiedde de uitgave van De Tijd op de naam van NV Drukkerij De Tijd, opgericht
op 8 december 1903. De NV exploiteerde De Tijd, De morgenpost, Het Geïllustreerd Zondagsblad en de Officiële Kerklijst
van Amsterdam.
Terwijl De Tijd tot 14 december 1929 steeds was verschenen als avondblad, verscheen op genoemde datum het eerste
ochtendblad (voor 6674 abonnees). In 1931 wordt De Tijd in exploitatie genomen door de NV Drukkerij De Spaarnestad
te Haarlem. In 1959 fuseerden de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam en de NV Maasbode te Rotterdam, met als gevolg
dat de twee dagbladen De Tijd en De Maasbode  werden samengevoegd tot één landelijk dagblad dat onder de naam De
Tijd-De Maasbode verscheen, terwijl in 1965 werd besloten het dagblad te laten verschijnen zonder de ondertitel De
Maasbode (behalve voor het Rotterdamse verspreidingsgebied). In 1967 exploiteerde De Tijd 6 edities, te weten een
kiosk-editie, een Noord-editie, een Zuid-editie, een editie Amsterdam, een editie Rotterdam en een editie Haarlem. Het
dagblad werd in 1974 opgeheven waarna het een weekblad werd.
Meer gegevens over de beginperiode van De Tijd in de biografie van Jodocus Smits in het Biografisch Woordenboek van
Nederland Bron: G.A.M. Beekelaar, Smits, Josse Antoin, 1813-1872, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,
URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/smits [12-11-2013]
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Archief De Tijd

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 6 stukken
  
 1.Stukken betreffende uitgaven van NV Drukkerij De Tijd, propaganda, advertenties

en abonnementen.  1928-1943
  
 2.Brieven en doorslagen van brieven aan diverse personen en instellingen. Met

bijlagen.  1929-1933
  
 3.Statuten van NV Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  [1925], 1931-1933, 1936, 1958
  
 4.Brieven en doorslagen van brieven van en aan of over het personeel. Met bijlagen.

  1929-1941
  
 5.Brieven en doorslagen van brieven over zakelijke overeenkomsten, rekeningen etc.

Met bijlagen.  1925-1933
  
 6.Stuk betreffende het gedenkboek #De Tijd# uitgegeven bij gelegenheid van het

100-jarig bestaan in 1945. Met bijlage.  1940
  
 7.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandsche Landbouwbank NV te

Amsterdam.  1931-1933
  
 8.Documentatie, prospecti, brochures en krantenknipsels betreffende verzekeringen

voor abonnees.  [1932]
  
 9.Stukken betreffende de Algemeene RK Propaganda-Club.  1931-1932
  
 10.Agenda van de ledenvergadering van de RK Vereeniging van Nederlandsche

Drukkerspatronen te houden op 21 oktober.  1941
  
 11.Ingekomen en uitgaande stukken betreffende de Vereeniging de Katholieke Pers

(VKP).  1937, 1939
  
 12.Brieven van en doorslagen van brieven aan mr. L.G.A. Schlichting over het

verspreidingsverbod te Italië.  1937
  
 13.Brief van A. Laudy aan de directie over premieheffingen.  1938
  
 14.Agenda's en convocaties bestemd voor en verslagen van algemene vergaderingen

van aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd.  1936, 1937
  
 15.Brieven en doorslagen van brieven aan Broekman's Commissiebank voor

Incourante Fondsen te Amsterdam over obligaties.  1930, 1932
  
 16.Stukken betreffende de Nationaal Socialistische Beweging (NSB).  1941
  
 17.Brieven en doorslagen van brieven over financiële aangelegenheden. Met bijlagen.

  1931-1933
  
 18.Circulaires aan agenten en bezorgers inzake abonnementenwerving.  1940-1945
  
 19.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. L.G.A. Schlichting.  1931-1932
  
 20.Brieven van en doorslagen van brieven aan de stichting Het Parochieblad te

(onbekend) over het uitgeven van een wekelijks verschijnend #Rooms-Katholiek
Parochieblad#. Met bijlage.  1932

  
 21.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Bazuin# over exploitatie.  1930-1932
  
 22.Brieven en doorslagen van brieven aan NV de Eerste Nederlandsche

Levensverzekeringsmaatschappij over de stichting Pensioenfonds 't Kasteel van
Aemstel te Amsterdam.  1931-1932

  
 23.Brieven en doorslagen van brieven aan H.W.A. Deterding over artikelen met

financieel-economische strekking. Met bijlagen.  1932
  
 24.Brieven en doorslagen van brieven aan onder anderen de Vereeniging Katholiek

Amsterdam over de uitgave van een katholiek volksochtendblad.  1929
  
 25.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. A.E.M. Povel en mr. J. Berden te

(onbekend), advocaten en procureurs.  1931-1932
  
 26.Stukken betreffende de NV Exploitatiemaatschappij Quod Bonum te Utrecht.

  1932-1933
  
 27.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Nieuwe Koerier, Provinciaal

Limburgsch Dagblad#.  1932
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MAG (Moderne Grafische Machines).  1931-1932
 28.Brieven en doorslagen van brieven aan het verkoopbureau voor Nederland van de  
 29.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. G.C. van Noort.  1929-1932
  
 30.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. L. Schioppa, apostolisch internuntius

te 's-Gravenhage over de encycliek "Dilectissima Nobis.  1933
  
 31.Taxatierapport van B.T. Bom, makelaar te Amsterdam uitgebracht aan (onbekend)

over het Kasteel van Aemstel te Amsterdam.  1931
  
 32.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. C.P.M. Romme, advocaat te (onbekend)

onder andere betreffende de Bedrijfsvereniging Grafisch Bedrijf.  1932-1933
  
 33.Brieven en doorslagen van brieven aan de Wereldbibliotheek over een Vondel

uitgave.  1933
  
 34.Brieven en doorslagen van brieven aan de #Nederlandsche Dagelijksche

Sportcourant# over een overeenkomst.  1933
  
 35.Correspondentie met en over J. Engelman.  1932-1933
  
 36.Stukken betreffende de stichting "Het Parochieblad".  1931-1934
  
 37.Stukken betreffende J.F.W. Nederkoorn en de advertentie-acquisitie.  1933
  
 38.Brieven en doorslagen van brieven aan het bijkantoor van #De Nieuwe Dag# en #De

Tijd# te Tilburg.  1933
  
 39.Brieven en doorslagen van brieven aan de journalist H. Toenbreker over de situatie

in China en Mansjoerije  1932-1933
  
 40.Aantekeningen over een bijeenkomst van de redactie op 17 december.  1932
  
 41.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J. van Schevichaven.  1933
  
 42.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1933
  
 43.Brieven en doorslagen van brieven over obligaties. Met bijlagen.  1931, 1933
  
 44.Correspondentie met en over de NV Tot Courant en Drukkerij Exploitatie Gooi &

Sticht te Hilversum. Met agenda en statuten van 1921.  1921, 1931-1933
  
 45.Stukken betreffende bezuinigingen.  1932
  
 46.Brieven en doorslagen van brieven aan Blikman & Sartorius te Amsterdam.

  1932-1933
  
 47.Brieven en doorslagen van brieven aan de Amsterdamse Volksvoetbalbond en

Voetbalbond.  1931-1932
  
 48.Brieven en doorslagen van brieven aan de Federatie van Werkgeversorganisaties in

het Boekdrukkersbedrijf. Met bijlagen.  1924, 1927, 1930-1932
  
 49.Stukken betreffende effecten.  1931-1932
  
 50.Brieven en doorslagen van brieven aan NV Dagblad #De Koerier# over een

overeenkomst.  1932
  
 51.Brieven en doorslagen van brieven aan assurantiekantoren, in het bijzonder C. Klap

te Amsterdam.  1924-1926, 1930-1932
  
 52.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. A.J.M. Hendrix, voorzitter van het

college van Commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  1931-1932
  
 53.Correspondentie tussen NV Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem en J. Verbiest.

  1932-1933
  
 54.Brieven en doorslagen van brieven aan NV Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.

  1934
  
 55.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1931-1933
  
 56.Proces-verbaal van vergadering en besluit tot statutenwijziging.  1936
  
 57.Brieven en doorslagen van brieven aan A. van der Kallen, directeur-hoofdredacteur

van #De Gelderlander# te Nijmegen.  1924, 1926, 1928, 1931-1933
  
 58.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers).  1931-1933
  
 59.Stukken betreffende de SAMA.  z.j.
  
 60.Stukken betreffende Dagblad #Het Centrum# te Utrecht.  1932-1934
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het Grafisch Bedrijf.  1932
 61.Brieven en doorslagen van brieven aan de Samenwerkende Arbeidersvakbonden in  
 62.Stukken betreffende de Stichting Pensioenfonds 't Kasteel van Aemstel.  1929-1933
  
 63.Stukken betreffende personeel.  1931-1932
  
 64.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.

  1931-1932
  
 65.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse RK Grafische Bond.

  1930-1932
  
 66.Stukken betreffende obligaties.  1909, 1918, 1929-1930
  
 67.Brieven en doorslagen van brieven aan Nijst & Co., accountants.  1928-1931
  
 68.Brieven en doorslagen van brieven aan de NV Uitgeversmaatschappij Neerlandia te

Utrecht.  1928, 1930-1931
  
 69.Jaarverslag van de directeur van de NV Dagblad en Drukkerij De Tijd betreffende de

handelingen der Vennootschap over het jaar 1930.  1931
  
 70.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1918,

1923-1925
  
 71.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen

van de NV Dagblad en Drukkerij Het Centrum gehouden.  1933-1935
  
 72.Brieven en doorslagen van brieven aan L.M. Bouman te Amsterdam over de uitgave

van een ochtendeditie.  1925
  
 73.Verslagen van algemene vergaderingen van aandeelhouders van de NV Dagblad en

Drukkerij Het Centrum. Met bijlage.  1933-1935
  
 74.Brieven en doorslagen van brieven aan L.M. Weterings.  1935
  
 75.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1935
  
 76.Stukken betreffende A. Laudy.  1935
  
 77.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. ten Hage.  1935
  
 78.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. L. Schlichting.  1935
  
 79.Brieven en doorslagen van brieven aan leden van het Hoofdcomité Vrienden van De

Tijd.  1935
  
 80.Stukken ingekomen van persbureau M.S. Vaz Dias te Amsterdam.  1935
  
 81.Stukken betreffende een overeenkomst met NV Dagblad en Drukkerij De Standaard.

  1935
  
 82.Brieven en doorslagen van brieven aan dagblad #De Koerier#.  1935
  
 83.Brief van de chef van de abonnementenafdeling der VKP.  1935
  
 84.Rapporten; ingekomen.  1935
  
 85.Brieven en doorslagen van brieven aan dagblad #De Residentiebode# te 's-

Gravenhage.  1935
  
 86.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. C.P.M. Romme.  1935
  
 87.Stukken betreffende saneringsplannen binnen de NV De Tijd.  1935
  
 88.Brieven en doorslagen van brieven aan de Spaarne Bank te Haarlem.  1935
  
 89.Brieven en doorslagen van brieven aan het Haagsch Persbureau te ['s-Gravenhage].

  1935
  
 90.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma Heerkens Thijssen & Co te

[Amsterdam].  1935
  
 91.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. A.J.M. Hendrix.  1935
  
 92.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Houben.  1935
  
 93.Contract met NV P. Kakman's Handelsmaatschappij.  1935
  
 94.Brieven en doorslagen van brieven aan de Inspecteur der Gemeentebelastingen.

  1935
  
 95.Stukken betreffende vergaderingen van de NV Quod Bonum te Utrecht.  1932,

1934-1935
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Archief De Tijd

 96.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV Dagblad
en Drukkerij Het Centrum.  1935

  
 97.Brieven en doorslagen van brieven aan NV Het Centrum.  1935
  
 98.Brieven over parochiebladen.  1935
  
 99.Stukken betreffende J.C. Nederkoorn inzake een vordering.  1935
  
 100.Brieven en doorslagen van brieven aan NV Drukkerij en Uitgeverszaak v/h Van

Mastrigt en Verhoeven.  1935
  
 101.Stukken betreffende het personeel.  1935
  
 102.Contracten met de Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij Op Het Leven

en Tegen Invaliditeit over een sessie. Met afschrift.  1932, 1935
  
 103.Brief van het ministerie van Financiën te 's-Gravenhage over omzetbelasting.  1935
  
 104.Stukken betreffende de Nederlandse vereniging voor Waardevast Geld.  1934-1935
  
 105.Stukken betreffende het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) te 's-Gravenhage.

  1934-1935
  
 106.Brieven en doorslagen van brieven aan commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.

  1934
  
 107.Artikelen uit het #Overijsselsch Dagblad# en het #Dagblad voor Twenthe# met een

polemiek tussen het #Overijsselsch Dagblad# en A.H.J. Coppes over het
#Overijsselsch Dagblad#.  1934

  
 108.Brieven en doorslagen van brieven aan de Vereeniging voor den Effectenhandel te

[Amsterdam].  1934
  
 109.Artikel houdende in memoriam van F. Wierdels (1862-1934).  1934
  
 110.Stukken betreffende obligatiehouders van de NV Drukkerij De Tijd.  1934
  
 111.Brieven en doorslagen van brieven aan M.J. Ojier & Co., bankiers en

assurantiebezorgers te Gouda.  1934
  
 112.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. G.H.A. Grosheide en anderen,

advocaten en procureurs.  1934
  
 113.Stukken betreffende financiën en statuten.  1929-1930
  
 114.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1935
  
 115.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. G.H.A. Grosheide.  1935
  
 116.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.H. van Maarseveen te (onbekend)

betreffende De Tijd en Quod Bonum.  1935
  
 117.Brief van het R(ooms) C(atholieke) Oude Armen kantoor te Amsterdam over

obligaties.  1935
  
 118.Brieven van de Nederlandsche Landbouwbank NV te [Amsterdam].  1935
  
 119.Circulaires inzake #De Tijd#, Quod Bonum en de VKP.  1935
  
 120.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem.

  1935
  
 121.Stukken betreffende aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd.  1935
  
 122.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.  1935
  
 123.Statuten van de NV Drukkerij De Tijd en NV Drukkerij Het Centrum.  1931, 1935
  
 124.Stukken betreffende C.M. Wierdels van Niekerken.  1935
  
 125.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Dagblad en Drukkerij Het Centrum.  1934
  
 126.Brieven en doorslagen van brieven aan abonnees over geruchten over de

opheffing.  1931
  
 127.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van

Haarlem.  1928-1932
  
 128.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. A.C.A. van Vuuren.  1928-1931
  
 129.Brieven en doorslagen van brieven aan F. Wierdels.  1931
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Archief De Tijd

1929-1930
 130.Brieven en doorslagen van brieven aan P.T.H.M. Dobbelmann.  1916, 1918,  
 131.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij

De Tijd. Met bijlage.  1931-1932
  
 132.Rapporten en memoranda uitgebracht over verbetering der dagbladen.  1933
  
 133.Brieven en doorslagen van brieven aan #Het Centrum#, dagblad voor Twenthe. Met

bijlagen.  1934
  
 134.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. F.C.M. de Bie, notaris te Amsterdam.

  1933-1934
  
 135.Brieven en doorslagen van brieven aan de Spaarne Bank te Haarlem.  1929-1932
  
 136.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# [over fusiebesprekingen].

  1931-1932
  
 137.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1933
  
 138.Statuten en Overeenkomst van Samenwerking van de vereeniging voor

Publiciteitswaarde te (onbekend). Met bijlage.  1931
  
 139.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse RK Journalisten

Vereeniging.  1931
  
 140.Brieven en doorslagen van brieven aan de Bond van Adverteerders.  1929-1931
  
 141.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Verkaart.  1932-1933
  
 142.Brieven en doorslagen van brieven aan Nijst & Co., accountants.  1931-1932
  
 143.Brieven van mr. A.J.B. Blaisse, notaris.  1931
  
 144.Brieven van P. van Dijk, [van het] Magazijn van Boek-en Steendrukkerij en

Binderijmachines en Materialen.  1931
  
 145.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. C.P.M. Romme.  1931-1932
  
 146.Brieven en doorslagen van brieven aan pater F. Huisman.  1931
  
 147.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. mr. E.J.J. van der Heijden.  1931
  
 148.Brieven en doorslagen van brieven aan de Katholieke Radio Omroep (KRO) te

[Hilversum].  1931-1932
  
 149.Brieven en doorslagen van brieven aan de Wereldbibliotheek.  1931
  
 150.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. T.P.A.J. Ten Hagen.  1931
  
 151.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J.H.B. Jansen, aartsbisschop van

Utrecht.  1930-1931
  
 152.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# te [Rotterdam].  1930-1931
  
 153.Brieven en doorslagen van brieven aan het Noordbrabants dagblad #Het

Huisgezin#.  1930
  
 154.Brieven en doorslagen van brieven aan paters Jezuïten te Maastricht.  1930-1931
  
 155.Brieven en doorslagen van brieven aan T. Laudy.  1925, 1930
  
 156.Brieven en doorslagen van brieven aan Nijst & Co.  1924-1929
  
 157.Rapport uitgebracht over het bezoek van L.J. Stolwijk aan de deken Van Rooy te

Gouda op 15 april.  1934
  
 158.Rapport over de actie D.N. Dag in Het Gooi.  1934
  
 159.Stukken betreffende de radio.  1927, 1934
  
 160.Stukken betreffende een onderzoek naar de belangstelling voor dagbladen. Twee

delen.  1931
  
 161.Stukken betreffende de interne controle.  1934
  
 162.Reglement van jubileum-vereniging "Kasteel van Aemstel".  1934
  
 163.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse RK Bond van Handels-,

Kantoor- en Winkelbedienden "Sint Franciscus van Assisië".  1934
  
 164.Stukken betreffende de oplaagcontrole bij de dagbladen der VKP,  1933
  
 165.Brief aan de Minister van Financiën te 's-Gravenhage,  1934
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Archief De Tijd

 166.Convocatie met agenda en presentielijst bestemd voor de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders.  1934

  
 167.Brieven en doorslagen van brieven aan de Direkteur der Gemeentebelasting.  1934
  
 168.Brieven en doorslagen van brieven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken te 's-

Gravenhage.  1934
  
 169.Rapporten over de provinciale editie van #Het Centrum#.  1934
  
 170.Brieven van W. van Eijck te [Eindhoven] over abonnementen te Eindhoven.  1934
  
 171.Correspondentie tussen de Katholieke Filmcentrale en de VKP.  1934
  
 172.Voorstel betreffende amendement statutenwijziging.  [1934]
  
 173.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. M. de Haas, rector van het Sint

Odulphuslyceum te Tilburg over Het Dompertje.  1934
  
 174.Brieven en doorslagen van brieven aan prof.dr. A. Steger te (onbekend) over de

Algemene RK Propagandaclub te Haarlem.  1934
  
 175.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Sportweek, het Sportblad voor

#Amsterdam#.  1934
  
 176.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Standaard#.  1934
  
 177.Stukken betreffende een onderzoek naar de kwaliteit, vorm en inhoud van de

sportrubriek der VKP.  1933
  
 178.Brieven en doorslagen van brieven aan het bijkantoor te Tilburg.  1934
  
 179.Documentatiemateriaal.  1845-1965
  
 180.Brieven en doorslagen van brieven aan O.M.F. Haffmans, lid der Eerste Kamer.

  1924
  
 181.Brieven en doorslagen van brieven aan mr.dr. P.J. Witteman, (oud) president-

commissaris van de NV Dagblad en Drukkerij De Tijd.  1924, 1929, 1931
  
 182.Brieven en doorslagen van brieven aan H.J.A. Wennekers, notaris.  1924
  
 183.Brieven en doorslagen van brieven aan J.M.J. Lambooy, Minister van Oorlog.  1926
  
 184.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. A.J. Calhier, bisschop van Haarlem.

  1914-1915, 1922, 1924
  
 185.Brieven en doorslagen van brieven aan pater J.M. Drehmans CSSR te Rome.  1927
  
 186.Brieven en doorslagen van brieven aan J. van den Dries, rector te Amsterdam.

  1914-1915
  
 187.Brieven en doorslagen van brieven aan pastoor C. Nuijen te Amsterdam. Met

bijlagen.  1925
  
 188.Brieven en doorslagen van brieven aan pater B.H. Molkenboer OP.  1924
  
 189.Brieven en doorslagen van brieven aan A.J. Joling, architect.  1924-1927, 1929
  
 190.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. C. Prinszen.  1920
  
 191.Brieven en doorslagen van brieven aan A.C.A. van Vuuren.  1912, 1914-1916, 1920,

1923-1926
  
 192.Brieven en doorslagen van brieven aan verzekeringsmaatschappij Hermandad en

Jan Schut & Zoon, assurantiën.  1923-1924
  
 193.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Laudy, hoofdredacteur.  1917, 1923-1924
  
 194.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. P. Geurts. Met bijlagen.  1925, 1928
  
 195.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. L.C.L. Eygenraam.  1916, 1923-1925
  
 196.Brieven en doorslagen van brieven aan pater H. Ermann SJ.  1916, 1923
  
 197.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.B. Luykx, notaris.  1924-1926, 1928
  
 198.Brieven van mgr. A.J. Holierhoek.  1919, 1930
  
 199.Brieven en doorslagen van brieven aan P.W. de Jong, pastoor, lid der Eerste Kamer.

  1916, 1924, 1929
  
 200.Brieven en doorslagen van brieven aan J.E. Brom over G. Brom.  1914-1915
  
 201.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van

Utrecht.  1914-1915, 1918-1919, 1923-1924
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Archief De Tijd

  
 202.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. P.B. Eras.  1924, 1926
  
 203.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# te Rotterdam.  1925-1926,

1928-1929
  
 204.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij

De Tijd. Met bijlagen.  1931-1935, 1937
  
 205.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1931-1932
  
 206.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.

  1925-1926, 1929-1931
  
 207.Stukken betreffende financiële en huishoudelijke zaken. Met bijlagen.  1923,

1930-1931
  
 208.Stuk betreffende de uitgave van een ochtendblad.  1929
  
 209.Stukken betreffende financiële zaken.  1926-1928
  
 210.Rapporten over diverse aangelegenheden.  1935-1936
  
 211.Brieven en doorslagen van brieven aan H.C.A. van Dijk, notaris te Amsterdam.  1936
  
 212.Verslag van de vergadering van de Raad van Beheer van de NV Drukkerij De Tijd

gehouden op 26 maart.  1936
  
 213.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. M.M.J. van Rooy.  1936
  
 214.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. L.G.A. Schlichting.  1936
  
 215.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. dr. F.J.J. Buytendijk.  1936
  
 216.Ingekomen stukken van #Het Centrum#.  1936
  
 217.Akte van huurovereenkomst tussen de NV Wed. en Gebroeders Staffhorst en de

exploitatiemaatschappij Quod Bonum te Utrecht.  1932
  
 218.Brieven en doorslagen van brieven aan de Inspecteur der Successie & Registratie

te Amsterdam.  1936
  
 219.Stukken betreffende het proces met de Vereenigde Glasfabrieken.  1936
  
 220.Stukken betreffende het ontslag van J.V.L. Verbiest.  1936
  
 221.Brieven en doorslagen van brieven aan L.M. Weterings.  1936
  
 222.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman.  1936
  
 223.Brieven aan G. Kuys, deken van Schagen.  1936
  
 224.Brieven en doorslagen van brieven aan abonnees over klachten naar aanleiding van

een artikel in de #Haagsche Post# van 24 oktober.  1936
  
 225.Machtigingen tot overschrijving van aandelen. Met bijlagen.  1924, 1926, 1931-1932
  
 226.Stukken betreffende het proces van uitgeversmaatschappij Fidelitas tegen Verbiest.

  1936-1938
  
 227.Stukken ingekomen van correspondent v.d. Bey te inzake Hitler-kardinaal Innitzer.

  z.j.
  
 228.Documentatiemateriaal met historische overzichten van #De Tijd#, #Het Centrum#

en #Het Dagblad van Arnhem#.  1935
  
 229.Proces-verbaal ingekomen van het getuigenverhoor inzake de uitgeverij Fidelitas

tegen de KRO.  z.j.
  
 230.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. G.H.A. Grosheide.  1936
  
 231.Brieven en doorslagen van brieven aan de redactie van de #Nieuwe Haarlemsche

Courant# te Haarlem.  1936
  
 232.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. te Hage.  1936
  
 233.Brieven en doorslagen van brieven aan firma Heerkens, Thijssen & Co te

Amsterdam.  1936
  
 234.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. A.J.M. Hendrix.  1936
  
 235.Doorslagen van brieven aan en correspondentie met J.P. Huibers, bisschop van

Haarlem en J.E.M. Brinkman, pastoor te Warmenhuizen.  1936
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Archief De Tijd

[Alkmaar].  1936
 236.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Noord-Hollandsch Dagblad# te  
 237.Brieven en doorslagen van brieven aan de Inspecteur der Dividend- en

Tantiëmebelasting en de Inspecteur der Gemeente Belasting.  1936
  
 238.Brieven en doorslagen van brieven aan de Amsterdamsche Bank NV te

[Amsterdam].  1936
  
 239.Missive aan mr. J.N.H. van Schaik, Minister van Justitie te 's-Gravenhage.  1936
  
 240.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. mr. E.J.J. v.d. Heyden inzake

statutenwijziging.  1936
  
 241.Brieven en doorslagen van brieven aan G.J.H. Hendriks te Aarle-Rixtel.  1936
  
 242.Brieven en doorslagen van brieven aan levenverzekeringsmaatschappij Utrecht.

  1936
  
 243.Brieven en doorslagen van brieven aan firma Heerkens Thijssen & Co te

Amsterdam.  1937
  
 244.Brieven van #De Noorderpost#.  1936-1937
  
 245.Stukken betreffende de organisatie van de katholieke Gooise bladen.  1937
  
 246.Brieven van D.W. Brand, makelaar in effecten.  1937
  
 247.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van NV Dagblad en Drukkerij

#Het Centrum#.  1937
  
 248.Brieven en doorslagen van brieven aan (anoniem) over censuur van advertenties

waarin kousen enz. aan de vrouw worden gebracht. Met bijlagen.  1937
  
 249.Brieven van A.H.J. Coppes, arts te Enschede  1937
  
 250.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J. Derks te Rome.  1937
  
 251.Stukken betreffende het rapport van mr. F. Duynstee van 6 november over het

#Dagblad voor Twenthe#.  1937
  
 252.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. F. Duynstee. Met bijlagen.  1937
  
 253.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers.  1937
  
 254.Brieven en doorslagen van brieven aan onder anderen de Commissie van Taxatie

betreffende de Toestand der Vennootschap en aandelen. Met bijlagen.  1937
  
 255.Brieven en doorslagen van brieven aan H.F. Frank, deken en pastoor te Hilversum.

  1937
  
 256.Stukken betreffende het #Noord-Hollandsch Dagblad# en #De Noorderpost#.

  1936-1937
  
 257.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Courant#, uitgegeven door de SV De

Beiaard te Brussel.  1937
  
 258.Brieven en doorslagen van brieven aan diverse inspecteurs over belastingen.  1937
  
 259.Brieven en doorslagen van brieven aan W.P. Nijssen, kapelaan te Haarlem over

zedenprikkelende advertenties. Met bijlagen.  1937
  
 260.Stukken betreffende de salariskorting van het personeel.  1936-1937
  
 261.Stuk betreffende een verklaring van een personeelslid inzake het pensioenfonds.

  1937
  
 262.Stukken betreffende het eervol ontslag van T.F.M. Schaepman, medewerker van

#Het Centrum#.  1937
  
 263.Brieven en doorslagen van brieven aan (onbekend) over de Wereldtentoonstelling

van de Katholieke Pers gehouden.  1935-1937
  
 264.Stuk ingekomen van de Post, Telegrafie en Telefonie (PTT).  1937
  
 265.Brieven en doorslagen van brieven aan T. Buters over de #Neue Jugend#.  1937
  
 266.Stichtingsakte Laurens Coster.  1936
  
 267.Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Nederlandse Katholieke

Grafische Bond gehouden te Utrecht op 18 en 19 oktober.  1937
  
 268.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. G.A.J.M. Mutsaerts over L.M. Wetering.

  1936-1937
  
 269.Stukken betreffende #Het Centrum#.  1937
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Archief De Tijd

  
 270.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1937
  
 271.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1937
  
 272.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd.  1937
  
 273.Stukken betreffende exemplaren van #Het Katholieke Schoolblad#.  1937
  
 274.Rapporten van (onbekend) uitgebracht aan (onbekend) inzake advertenties, de

katholieke pers, verbetering van #De Tijd#, een overeenkomst tussen acht
Brusselse dagbladen, de oprichting van een kopblad voor Het Gooi van #De Nieuwe
Dag# en andere zaken.  1936-1937

  
 275.Brieven en doorslagen van brieven aan het bestuur van de Reisvereniging voor

Katholieken.  1937
  
 276.Brieven aan prof. mr. G. Russel.  1937
  
 277.Brief van het Vereenigd Trusteekantoor te 's-Gravenhage.  1937
  
 278.Brieven en doorslagen van brieven aan de Vereeniging ter Bevordering van de

Belangen van de Boekhandels te Amsterdam.  1937
  
 279.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. P.J. Witteman over onder andere de

heren Weterings en Verbiest.  1937
  
 280.Artikelen "Eenige beschouwingen van een oud-aandeelhouder van N.V. De Tijd over

de redactionele gestie van het blad" van [F. Wakker, journalist].  1937
  
 281.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Laudy. Met bijlagen.  1937
  
 282.Arbeidsovereenkomst met mr. L.G.A. Schlichting.  1937
  
 283.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeverij Het Spectrum te Utrecht.  1937
  
 284.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem.

  1937
  
 285.Brieven van mr. D. Leyendekkers over zijn ontslagaanvraag.  1937
  
 286.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij Fidelitas. Met

bijlagen.  1937
  
 287.Brieven en doorslagen van brieven aan de Katholieke Nederlandse Dagbladpers.

  1938
  
 288.Stukken ingekomen van correspondent Van de Beijk uit Wenen over de houding

van kardinaal Innitzer tegenover A. Hitler.  1938
  
 289.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd.  1938
  
 290.Brieven en doorslagen van brieven aan en over het ontslag van N. Verhaar.  1938
  
 291.Stukken betreffende het conflict tussen de VKP bladen #Noord-Hollandsch

Dagblad#, #Noorderpost# enzv. en die van de uitgever Stumpel, #Westfriesch
Dagblad#, #Schager Dagblad# en #Alkmaarsch Dagblad#.  1938

  
 292.Rapporten uitgebracht over interne controle.  1938
  
 293.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij Joost van den

Vondel over artikelen in de #Katholieke Encyclopedie#.  1938
  
 294.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse RK Journalisten

Vereeniging.  1938
  
 295.Stukken betreffende de textieldiensten en tijdschriften maatschappij International

Textiles.  1938
  
 296.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Overijssels Dagblad# met onder

anderen J.H. Höfke.  1938
  
 297.Stukken betreffende het bijkantoor van #De Nieuwe Dag# te Hilversum.  1938
  
 298.Brieven en doorslagen van brieven aan Heerkens, Thijssen & Co., assurantiën.

  1938
  
 299.Brieven en doorslagen van brieven aan Heiermann & Co., drukkers-uitgevers te

Amsterdam.  1938
  
 300.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Gooise Tafelronde#, onpartijdig

weekblad gewijd aan culturele belangen.  1938
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 301.Brief van de Eerste Nederlandse Verzekerings Maatschappij op het Leven en tegen
Invaliditeit.  1938

  
 302.Brieven en doorslagen van brieven aan #Het Dagblad van Arnhem#.  1938
  
 303.Brieven en doorslagen van brieven over zinnenprikkelende advertenties.  1938
  
 304.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.F.M. Duynstee, advocaat-procureur te

Enschede.  1938
  
 305.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J. Derks te Rome.  1938
  
 306.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers.  1938
  
 307.Brieven en doorslagen van brieven aan de commission Permanente Internationale

Des Directeurs de Journaux Catholiques.  1937-1938
  
 308.Verslagen van de vergadering van Commissarissen van de NV Dagblad en Drukkerij

Het Centrum gehouden op 29 december.  1938
  
 309.Stukken betreffende #Het Centrum#.  1938
  
 310.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (CEBUCO) van

de Nederlandse Dagbladpers.  1938
  
 311.Doorslagen van brieven aan mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem.  1938
  
 312.Stukken betreffende de belastingen.  1938
  
 313.Brieven en doorslagen van brieven aan S.S. Korthuis.  1938
  
 314.Stukken betreffende handelsmaatschappij L.I. Akker.  1938
  
 315.Stuk betreffende "De actie in Noord-Holland" met betrekking tot de monopolie-

positie van de katholieke pers in Noord-Holland.  z.j.
  
 316.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van

Utrecht.  1938
  
 317.Convocaties voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te

houden op 10 mei.  1938
  
 318.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman.  1938
  
 319.Brieven en doorslagen van brieven aan de Spaarne Bank.  1938
  
 320.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1938
  
 321.Stukken betreffende de Nederlandse Reisvereeniging voor Katholieken.  1938
  
 322.Verslagen van de vergadering van directeuren en hoofdredacteuren van de NV

Drukkerij De Tijd gehouden op 18 november. Met bijlagen.  1938
  
 323.Stukken ingekomen bij de VKP betreffende het #Dagblad voor# #Twenthe#.  1938
  
 324.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Laudy. Met bijlagen.  1938
  
 325.Stukken betreffende het personeel.  1938
  
 326.Brieven en doorslagen van brieven aan W. Nolet, pastoor, lid van het bestuur van

de Stichting Het Parochieblad.  1938
  
 327.Stukken betreffende het #Overijsselsch Dagblad#.  1938
  
 328.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1939
  
 329.Brieven en doorslagen van brieven aan dagblad en drukkerij De Standaard.  1939
  
 330.Brieven en doorslagen van brieven aan de Katholieke Wereld Pers-Dienst.  1939
  
 331.Brieven en doorslagen van brieven aan de Katholieke Film Actie in Nederland.  1939
  
 332.Brieven en doorslagen van brieven aan Van Holkema & Warendorf.  1939
  
 333.Brief van uitgeversmaatschappij Heiermann & Cie.  1939
  
 334.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma Heerkens, Thijssen & Co.  1939
  
 335.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. J. Witlox, hoofdredacteur van #De

Maasbode#.  1939
  
 336.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman.  1937-1939
  
 337.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.H.J. Simons.  1939
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Archief De Tijd

Dagblad#.  1939
 338.Artikelen van (anoniem) over de (ex)redacteur R. Kolkman van en uit het #Schager  
 339.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse RK

Journalistenvereeniging.  1939
  
 340.Brieven en doorslagen van brieven aan #Het Centrum#.  1939
  
 341.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij en uitgeverij J.H. de Bussy.  1939
  
 342.Brieven van #De Nieuwe Dag#, editie Het Gooi aan de VKP.  1939
  
 343.Stukken betreffende de belasting.  1939
  
 344.Brieven en doorslagen van brieven aan de #Nieuwe Haarlemsche Courant#.  1939
  
 345.Correspondentie tussen de VKP en het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

  1939
  
 346.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Arbeid te Alkmaar.  1939
  
 347.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van

Utrecht.  1939
  
 348.Convocaties voor en verslagen van aandeelhoudersvergaderingen van NV Drukkerij

De Tijd gehouden op 10 mei 1938 en 24 juni 1939.  1938-1939
  
 349.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. ten Hage.  1939
  
 350.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandsche.  1939
  
 351.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Dagblad van Arnhem#.  1939
  
 352.Brieven van en doorslagen van brieven aan mr. J. Derks.  1939
  
 353.Stukken betreffende het personeel.  1939
  
 354.Verslagen van vergaderingen van commissarissen van de NV Dagblad en Drukkerij

Het Centrum. Met bijlagen.  1939
  
 355.Brieven aan de Nederlandsche Handelsmaatschappij.  1939
  
 356.Stukken betreffende de mobilisatie.  1939
  
 357.Stukken betreffende de uitgave van een krant op maandagmorgen.  1939
  
 358.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd.  1939
  
 359.Stukken betreffende het personeel.  1939
  
 360.Stukken betreffende parochiebladen.  1939
  
 361.Stukken betreffende het #Overijsselsch Dagblad#.  1939
  
 362.Circulaires van de Algemene RK Werkgeversvereeniging in het Bisdom Haarlem.

  1939
  
 363.Rapporten van (anoniem) uitgebracht over het dagblad.  1940
  
 364.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandsche Handelsmaatschappij.

  1940
  
 365.Stukken ingekomen van de Nederlandsche Landbouwbank.  1940
  
 366.Brieven en doorslagen van brieven aan leden van de Raad van Commissarissen van

de NV Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1940
  
 367.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1940
  
 368.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. W.P.W. Janke, pressedezernent in de

staf van de Reichscommisar für die besetzten Nierderländische Gebiete.  1940
  
 369.Circulaires en stukken ingekomen van de Provinciale en Periodieke Pers.  1940
  
 370.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd gehouden op 4 november en 27 december.  1940
  
 371.Stukken betreffende het ANP, tevens jaarverslag en financieel verslag over 1939.

  1940
  
 372.Stukken betreffende het College van Rijksbemiddelaars.  1940
  
 373.Brieven en doorslagen van brieven aan de generaal-inspectie van drukkerij De

Spaarnestad te Berlijn.  1940
  
 374.Brief van de VKP aan mgr. J.P. Huibers.  1940
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Archief De Tijd

  
 375.Stukken betreffende A. Laudy.  1940
  
 376.Stukken betreffende abonnementenwerving.  [1940]
  
 377.Stukken betreffende het #Overijsselsch Dagblad#.  1940
  
 378.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij Pallas.  1940
  
 379.Correspondentie tussen de VKP en de Vereeniging voor Publiciteitswaarde en

agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van (onbekend)te houden op 30
december.  1940

  
 380.Brieven en doorslagen van brieven aan de bisschoppen over een presentexemplaar

van het boek #Pius XII, Leven en Persoonlijkheid# van (anoniem).  1940
  
 381.Stukken betreffende belastingen.  1940
  
 382.Stukken betreffende arbeidsvoorziening, houdende onder andere correspondentie

met het College van Rijksbemiddelaars.  1940
  
 383.Brieven en doorslagen van brieven aan en over Het Nederlandsche Boekhuis.  1940
  
 384.Stukken betreffende de mobilisatie.  1940
  
 385.Stukken betreffende de fusie met #De Maasbode#.  1940
  
 386.Stukken betreffende loonkwesties.  1940
  
 387.Brieven en doorslagen van brieven aan abonnees.  1940
  
 388.Brieven en doorslagen van brieven aan de Katholieke Film Centrale.  1940
  
 389.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandsche RK Bond van Handels-,

Kantoor- en Winkelbedienden "Sint Franciscus van Assisië".  1940
  
 390.Brieven en doorslagen van brieven aan handelsmaatschappij P. Kakman.  1940
  
 391.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. P. Giobbe, apostolisch nuntius.  1940
  
 392.Brieven van de Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma Van Gelder

Zonen.  1940
  
 393.Brieven en doorslagen van brieven aan de #Nieuwe Haarlemsche Courant#.  1940
  
 394.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. F. Hayemeyer.  1940
  
 395.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma Heerkens Thijssen & Co.  1940
  
 396.Brieven en doorslagen van brieven aan F. Olten, redacteur van #De Noordpost#.

  1940
  
 397.Brief van het #Overijsselsch Dagblad#. Met bijlage.  1940
  
 398.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Dagblad van Arnhem#.  1940
  
 399.Rapporten uitgebracht over brandschade op 8 en 16 januari.  1940
  
 400.Stukken betreffende de bezetting.  1940
  
 401.Brieven en doorslagen van brieven aan D.W. Brand, makelaar in effecten.  1940
  
 402.Brieven en doorslagen van brieven aan #Het Centrum#. Met bijlagen.  1940
  
 403.Brieven en doorslagen van brieven aan en over de Deutsche Buch Gemeinschaft.

Met bijlagen.  1940
  
 404.Brief van #Het Centrum#.  1940
  
 405.Circulaire aan de bijkantoren betreffende de Commissie v/d Winterhulp.  1940
  
 406.Brieven en doorslagen van brieven aan en over mr. J. Derks. Met bijlagen.  1940
  
 407.Verslagen van de vergadering van commissarissen van de NV Dagblad en Drukkerij

Het Centrum, gehouden op 11 april. Met bijlage.  1940
  
 408.Stukken betreffende de exploitatie van abonnementen en advertenties.  1940
  
 409.Verslagen van de 69ste en 70ste algemene vergadering van aandeelhouders van de

NV Drukkerij De Tijd gehouden op 28 maart en 27 december. Met bijlage.  1940
  
 410.Brieven en doorslagen van brieven aan de stichting Winterhulp Nederland. Met

bijlagen.  1940
  
 411.Brieven en doorslagen van brieven aan P.J. Witteman.  1940
  
 412.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.H.J. Simons.  1940
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Archief De Tijd

  
 413.Stukken betreffende het personeel.  1940
  
 414.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij Pallas.  1938
  
 415.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. L. Schlichting.  1939
  
 416.Correspondentie tussen de VKP en de Nederlandsche RK Journalisten-Vereeniging.

  1940
  
 417.Brieven van de Internationale Clichéfabrieken Pax-Holland.  1940
  
 418.Brieven en doorslagen van brieven aan SS Unterstürmführer Hildebrand over

toezending van een gratis exemplaar van de krant bestemd voor redactie en
documentatie van de #Regiments Krant#.  1940

  
 419.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandsche.  1940
  
 420.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman.  1941
  
 421.Brieven van mgr. dr. J. de Jong en mgr. J.P. Huibers, doorslag van brief aan mgr.

dr. J. de Jong, brief van Paus Pius XII.  1941
  
 422.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Dagblad voor Twenthe#.  1941
  
 423.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Standaard#.  1941
  
 424.Stukken betreffende het personeel, afkomstig van het Centraal Bureau voor de

Grafische Bedrijven in Nederland en het College van Rijksbemiddelaars.  1941
  
 425.Brieven en doorslagen van brieven aan der Reichskommissar für die besetzten

Niederländischen Gebiete.  1941
  
 426.Brieven aan Pressedezernent W. Janke en F. Rummel, Pressestelle des

Reichskommissariats.  1941
  
 427.Stukken betreffende het personeel.  1941
  
 428.Stukken betreffende het personeel van de redactie.  1941
  
 429.Brieven en doorslagen van brieven aan de stichting Het Parochieblad.  1941
  
 430.Stukken betreffende advertenties en abonnementen.  1941
  
 431.Brieven aan de Nederlandsche Handel Maatschappij.  1941
  
 432.Stukken betreffende de "Vrienden van de Tijd".  1941
  
 433.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1941
  
 434.Brieven van het bijkantoor te Rotterdam.  1941
  
 435.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1941
  
 436.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Overijsselsch Dagblad#.  1941
  
 437.Documentatiemateriaal betreffende obligaties.  1941
  
 438.Brieven en doorslagen van brieven aan Winterhulp Nederland. Met bijlagen.  1941
  
 439.Brieven en doorslagen van brieven aan de federatie der Werkgeversorganisaties in

het Boekdrukkersbedrijf. Met agenda van de gemeenschappelijke algemene
vergadering, te houden op 21 oktober.  1941

  
 440.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1941
  
 441.Verslagen van de 71ste, 72ste, 73ste en 74ste vergadering van de aandeelhouders

van de NV Drukkerij De Tijd.  1941
  
 442.Brieven en doorslagen van brieven aan en over Zeitschriften Verlag AG Berlin. Met

bijlagen.  1941
  
 443.Brieven en doorslagen van brieven aan het episcopaat.  1943
  
 444.Brieven en doorslagen van brieven aan het Persgilde der Nederlandse

Kultuurkamer te 's-Gravenhage.  1943
  
 445.Brief over het exploitatieoverzicht van de #Pius Almanak# voor 1943.  1943
  
 446.Brieven aan die Dienststelle Sozialer Verwaltung zu Händen des Herrn Niemeyer te

Amsterdam.  1943
  
 447.Brieven en doorslagen van brieven aan L. Stolwijk te Amsterdam.  1943
  
 448.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Statistiek.  1943
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Archief De Tijd

  
 449.Brieven en doorslagen van brieven aan de NV Dagblad De Telegraaf.  1943
  
 450.Brieven en doorslagen van brieven aan het comité Vrienden van de Tijd.  1943
  
 451.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1943
  
 452.Brieven en doorslagen van brieven aan de Hoofdgroep Industrie over balansen en

verlies- en winstrekeningen.  1943
  
 453.Brieven en doorslagen van brieven aan clichéfabriek en matrijzen-uitgeverij Pax te

Amsterdam.  1942-1943
  
 454.Brief aan de directie van uitgeversmaatschappij Pallas te Amsterdam.  1943
  
 455.Stukken betreffende een artikel over aflossing van obligaties van 17 december.

  1943
  
 456.Brief aan het personeel over uitbetaling ziektegeld.  1943
  
 457.Brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam.  1943
  
 458.Brieven en doorslagen van brieven aan het bureau voor Monumentenzorg over het

perceel aan de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam.  1943
  
 459.Brief van Henri Klein Schiphorst, architect, over het honorarium voor de

werkzaamheden voor de bouw en uitbreiding van de gebouwen van de NV Drukkerij
De Tijd.  1943

  
 460.Brieven van abonnees houdende klachten en opmerkingen.  1943
  
 461.Brieven en doorslagen van brieven aan het Verbond van Nederlandse Journalisten.

  1943
  
 462.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse Arbeidsfront en de

brochure #De taak van de sociale voorman van het N.A.F. en zijn medewerkers#.
  1943

  
 463.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. P.J. Witteman te Amsterdam.  1942-1943
  
 464.Financiële stukken van de Nederlandse Landbouwbank NV.  1943
  
 465.Stukken betreffende persconferenties.  1943
  
 466.Brieven en doorslagen van brieven aan levensverzekeringsmaatschappij Utrecht.

  1943
  
 467.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. W.G.J. Veenhoven over het verslag van

de rechtszitting [in het proces tussen de dagbladen] #Noordhollands
Noorderkwartier# en #Dagblad voor Noord-Holland#.  1943

  
 468.Brieven en doorslagen van brieven aan het Persgilde der Nederlandse

Kultuurkamer.  1942
  
 469.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1942
  
 470.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Volksvoorlichting en

Kunsten.  1942
  
 471.Brieven en doorslagen van brieven aan de Beauftragte des Reichskommissars.

  1943
  
 472.Brieven en doorslagen van brieven aan de Reichskommissar [für]

Rüstungsinspektion.  1943
  
 473.Rapporten uitgebracht door A.J. Buis of aan A.J. Buis.  1943
  
 474.Rapporten.  1943
  
 475.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. L.G.A. Schlichting [over personeel].

  1943
  
 476.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma Heerkens-Thijssen te Amsterdam.

  1943
  
 477.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. ten Hage over financiële

aangelegenheden.  1943
  
 478.Brieven en doorslagen van brieven aan het rijksbureau voor Papier,

Papierverwerkende en Grafische Industrie.  1943
  
 479.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1943
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Archief De Tijd

Kunsten.  1943
 480.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Volksvoorlichting en  
 481.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Sociale Zaken.  1943
  
 482.Brieven en doorslagen van brieven aan correspondenten en medewerkers.  1943
  
 483.Brief van NV Dagblad en Drukkerij Het Centrum over exploitatierekeningen. Met als

bijlage de exploitatierekening tot en met 30 september 1941.  1941, 1943
  
 484.Stukken betreffende onderlinge hulpverlening van kranten.  1943
  
 485.Brief van mr. F.J.F.M. Duynstee aan de heer Boerrigter, directeur.  1943
  
 486.Brief van Droste Verlag und Druckerei te Düsseldorf aan de heer Onstenk te

Amsterdam.  1943
  
 487.Brieven aan P.J. de Kok te 's-Gravenhage.  1943
  
 488.Stukken betreffende het Koloniaal Instituut te Amsterdam.  1943
  
 489.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. I. Bunkers te Amsterdam.  1943
  
 490.Stukken betreffende het #Dagblad voor Noord-Holland# te Alkmaar.  1943
  
 491.Brief aan de directeur van het postkantoor te Amsterdam over telegrammen.  1943
  
 492.Brief van de Presseabteilung des Reichsregierungs aan de heer Boerrigter.  1943
  
 493.Brief van M. van Poll te 's-Gravenhage over opzegging van zijn abonnement.  1943
  
 494.Stukken betreffende de overname van het fotopersbureau Polygoon door het

Centraal Nederlands Fotopersbureau te Amsterdam.  1943
  
 495.Brieven van J.F.L. Rapmund, hoofdvertrouwensman van de Nederlandse

krijgsgevangenen over toezending van de krant.  1943
  
 496.Brief aan het Nederlands Clearinginstituut over de uitkering voor levensonderhoud

van de correspondent te Rome, de heer Schimmel.  1943
  
 497.Brieven van en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Correspondentiedienst

over abonnering.  1943
  
 498.Brief aan de administratie van het #Nieuwsblad voor de Boekhandel# te Amsterdam

over de inhoudsopgave van dat blad over 1942.  1943
  
 499.Brief van de Nederlandse stichting voor Psychotechniek. Met bijlage.  1943
  
 500.Formulier van de Nederlandse Omroep, afdeling Pers en Propaganda te Hilversum.

  1943
  
 501.Circulaire van de Nederlandse Arbeidsdienst inzake zichtzendingen van boeken.

  1943
  
 502.Stukken betreffende verzekeringen tegen molest en brand.  1943
  
 503.Brieven en doorslagen van brieven aan de directeur-generaal van het

Rijksarbeidsbureau te Amsterdam.  1943
  
 504.Stukken betreffende abonnementen en advertentie-exploitatie.  1943
  
 505.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van

Utrecht.  1943
  
 506.Stukken betreffende de 75ste, 76ste en 77ste jaarlijkse algemene vergaderingen van

aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd.  1942-1943
  
 507.Brieven en doorslagen van brieven aan de #Nieuwe Roterdamsche Courant# over

het 100-jarig bestaan van die krant.  1943-1944
  
 508.Bericht houdende de adreswijziging van het kantoor van prof. mr. G. Russel te

Amsterdam.  1943
  
 509.Brieven en doorslagen van brieven aan de Reichskommissar [für] Volksaufklärung

und Propaganda.  1943
  
 510.Brieven en doorslagen van brieven aan de directie van het Algemeen Sociaal Fonds

voor de Grafische Bedrijven in Nederland over subsidie in wachtgelduitkeringen.
  1943

  
 511.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Algemeen Handelsblad# over de

ordening van het reclame-wezen.  1943
  
 512.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. J. Hermanides te Blaricum.  1943
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Archief De Tijd

vermeld de uitbreiding van het kader.  1943
 513.Stukken betreffende het adviseren op verkoop- en reclamegebied met daarin  
 514.Stukken betreffende #De Maasbode# waarin opgenomen enige artikelen van

#Christofoor#.  1943
  
 515.Brieven en doorslagen van brieven aan de Commissaris voor de belangen der

voormalige Nederlandse Weermacht te 's-Gravenhage over de uitzending van
personeel naar Duitsland.  1943

  
 516.Brief aan J. Boerrigter van H. Nijgh over het aanvaarden van een geschenk van de

dagbladpers.  1943
  
 517.Stukken betreffende W.G. van der Plas, chef van het Rotterdamse bijkantoor, inzake

fraude gepleegd bij het innen van gedeelten van de incassokosten van advertenties.
  1943

  
 518.Brief van of aan prof. T. Brandsma over het verkondigen van beginselen door de

bezetter in strijd met die van de katholieke kerk.  1941
  
 519.Stukken betreffende getuigschriften.  1942
  
 520.Krant van vrijdag 19 maart.  1943
  
 521.Brieven van het Belgische episcopaat.  1943
  
 522.Circulaire van het Duitse episcopaat betreffende een herderlijk woord bij het graf

van de heilige Bonifatius.  1943
  
 523.Stukken betreffende wenken van de Bedrijfs-Luchtbeschermingsdienst.  1943
  
 524.Circulaire van de Centrale Onderlinge inzake een verzekering van het

huispersoneel.  1942
  
 525.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Volksvoorlichting en

Kunsten, afdeling Perswezen.  1942
  
 526.Brieven aan de commissarissen van de NV Drukkkerij De Tijd.  1942
  
 527.Brieven aan de directie van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1943
  
 528.Brieven aan de Vrienden van De Tijd over het schrappen van L.G.A. Schlichting,

hoofdredacteur uit het beroepsregister van journalisten.  1943
  
 529.Circulaire inzake de #Pius Almanak# voor 1942.  1942
  
 530.Stukken betreffende een "Voorstel tot een internationale clearing-union".  1943
  
 531.Stukken betreffende de RK Nederlandse Boekhandelaren en Uitgeversvereniging

Sint Jan.  1942
  
 532.Rapport uitgebracht over het onderhoud tussen P. van Meghelen van het verbond

van Nederlandse Journalisten en J. Learbuch, zakelijk leider van dat verbond en W.
Severin, chef-redacteur buitenland op 1 november.  1943

  
 533.Brief aan het departement van Sociale Zaken over de artsen en de uitoefening van

hun beroep.  1943
  
 534.Stukken betreffende een artikel "De huurder wordt beschermd".  1942
  
 535.Stukken betreffende de opheffing van dagbladen.  1942
  
 536.Brief aan L. Frequin te Arnhem over de aanvaarding van het correspondentschap te

Arnhem.  1942
  
 537.Stukken betreffende een instructie voor de geestelijkheid.  1942
  
 538.Brief van de Arbeiderspers over de mogelijkheid van samenwerking bij de

bezorging van dagbladen.  1943
  
 539.Brieven van het Nederlandse Arbeidsfront (NAF).  1942-1943
  
 540.Circulaire van de Nederlandse Correspondentie Dienst inzake hun overname van de

Vereenigde Persbureaux.  1943
  
 541.Brief van het gemeentebestuur van Deventer over opzegging van huur.  1942
  
 542.Brief aan de familie Bruns houdende een condoléance.  1942
  
 543.Brief van Wenzel Frankenmölle aan J.J.W. Boerrigter, directeur.  1942
  
 544.Brief aan het gemeentebestuur van Amsterdam over een duplicaat van een

fietsenvergunning.  1942
  
 545.Brief aan J.A.A. Engelman te Utrecht over het op wachtgeld stellen per 1 april.  1942
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Archief De Tijd

 546.Brieven aan mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht over de arrestatie van
prof. T. Brandsma.  1942

  
 547.Brieven en doorslagen van brieven aan Droste Verlag und Druckerei KG te

Amsterdam.  1941-1943
  
 548.Brief van J. Engelman aan J. Boerrigter, directeur.  1943
  
 549.Brief aan C. de Groot te Amsterdam over het niet aanvaarden van het

correspondentschap te Berlijn.  1942
  
 550.Circulaire aan de directeuren en hoofdredacteuren van de RK Dagbladen inzake een

schrijven van het episcopaat.  1942
  
 551.Verslag van een persconferentie van de heer Goedhuis over zijn reis naar Rusland.

  1942
  
 552.Brief van de RK begraafplaatsen De Liefde en Sint Barbara te Amsterdam.  1943
  
 553.Verklaringen uitgegeven door NV Drukkerij De Tijd over de aankondigingen van

algemene boeteregelingen.  1942-1943
  
 554.Brief aan L.J. Rogier te Rotterdam over een bijdrage voor het #Gedenkboek

Eeuwfeest De Tijd 1945#.  1943
  
 555.Brief van of aan het Nederlands episcopaat van 10 april.  1942
  
 556.Circulaire van de uitgeversmaatschappij De Gelderlander te Nijmegen inzake het

door papierschaarste niet uitkomen van de krant van 10 maart.  1942
  
 557.Brief aan het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland te

Amsterdam.  1941
  
 558.Brief van W. van Eyck aan de heer Hanekroot.  1943
  
 559.Brief van Pax-Holland NV Internationale Clichéfabrieken over liquidatie.  1942
  
 560.Brochure "Ja! als u lid bent van het Nederlandse arbeidsfront".  z.j.
  
 561.Stukken betreffende een bedrijfsbijeenkomst.  1942
  
 562.Stukken betreffende de liquidatie van de Federatie der Werkgeversorganisaties in

het Boekdrukkersbedrijf.  1942
  
 563.Brieven aan A. Rutten en C. Boost te Amsterdam over de serie artikelen "Avonturen

van broeder Bastiaan".  1942
  
 564.Stukken betreffende "obligaties uwer vennootschap".  1942
  
 565.Brieven en doorslagen van brieven aan NV de RK Boek-Centrale.  1942
  
 566.Stukken betreffende de departementen van Sociale Zaken en van Handel, Nijverheid

en Scheepvaart.  1942
  
 567.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. A.W. Hoegen te Arnhem en H.T. Mets,

pastoor te Utrecht.  1941-1942
  
 568.Stukken betreffende correspondenten en medewerkers.  1942
  
 569.Lijsten houdende de adressen van de RK dagbladen in Nederland per 19 januari.

  1942
  
 570.Stukken betreffende en brieven aan het Reichskommissariat [für die besetzten

Niederländischen Gebiete].  1942
  
 571.Brieven en doorslagen van brieven aan radio Mundial te Amsterdam.  1942
  
 572.Circulaires houdende mededelingen inzake de krant.  1942
  
 573.Brieven aan L.J. Holwijk te Amsterdam.  1942
  
 574.Formulieren bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.  1941-1942
  
 575.Stukken betreffende de grafische bedrijven, onder andere een jaarverslag van het

pensioenfonds en correspondentie.  1942
  
 576.Brief aan het administratiekantoor der Eerste Nederlandse Verzekerings

Maatschappij op het Leven en Tegen Invaliditeit te Dordrecht.  1942
  
 577.Brieven en doorslagen van brieven aan A.P.F. Duynstee te 's-Gravenhage.  1942
  
 578.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen.  1942
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Archief De Tijd

  1942
 579.Handelingen van de 125ste algemene vergadering van de Vereniging ter

Bevordering van de Belangen des Boekhandels, gehouden te Amsterdam op 8 juli.
  
 580.Circulaire houdende de tekst van artikel 19 van het pensioenreglement van NV

Drukkerij De Tijd. Met bijlage.  1942
  
 581.Brieven en doorslagen van brieven aan G.H.P. Bloemen te Oldenzaal over mevrouw

Vet.  1942
  
 582.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Handel, Nijverheid en

Scheepvaart over gemachtigde van prijzen.  1941-1942
  
 583.Circulaires houdende mededelingen over Winterhulp Nederland.  1942
  
 584.Artikelen uit de #Limburger Koerier# van 5, 6 en 7 augustus.  1942
  
 585.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. J. Lammertse te Achterveld (U),

redacteur hoofdkwartier en hoofd van de dienst Perszaken van de NSB.  1942
  
 586.Brieven en doorslagen van brieven aan het Verbond van Nederlandse Journalisten

te 's-Gravenhage.  1942
  
 587.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Hermans te 's-Gravenhage over

verzekeringen.  1942
  
 588.Stukken betreffende een door mgr. van Noort overbodig geachte uitgave van een

"Dekenaatsblad" door #De Tijd#.  1942
  
 589.Stukken betreffende regels bij afwezigheid van de hoofdredacteur.  1943
  
 590.Brief van en doorslagen van brieven aan Heerkens Thijssen te Amsterdam.  1942
  
 591.Brieven van de gemeente Haarlem over opcenten op de winstbelasting.  1942
  
 592.Brieven aan J.A. ten Hage, accountant te Amsterdam.  1942
  
 593.Brieven aan de directie van uitgeversmaatschappij Pallas te Amsterdam.  1942
  
 594.Circulaires van de Provinciale en Periodieke Pers aan uitgevers van nieuwsbladen

en tijdschriften.  1942
  
 595.Brieven en doorslagen van brieven aan het College van Rijksbemiddelaars te 's-

Gravenhage.  1940-1942
  
 596.Brieven van het bijkantoor te Arnhem over sollicitaties.  1942
  
 597.Brieven en doorslagen van brieven aan het ANP te 's-Gravenhage.  1942
  
 598.Brieven en doorslagen van brieven aan handelsmaatschappij L.I. Akker te 's-

Gravenhage.  1942
  
 599.Stukken betreffende abonnementen en overzicht abonnementen en exemplaren in

commissie dagblad #De Tijd#.  1942
  
 600.Stukken betreffende het personeel.  1942
  
 601.Brieven en doorslagen van brieven aan het bijkantoor Zwolle. Met bijlage.  1943
  
 602.Circulaires van Winterhulp Nederland. Met bijlage.  1943
  
 603.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman, advocaat en

procureur te Amsterdam over de zaak v.d. Plas.  1943
  
 604.Brief van mr. dr. P.J. Witteman over de zaak Fidelitas contra #De Tijd#.  1943
  
 605.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlands Arbeidsfront te Amsterdam.

  1942
  
 606.Brief aan het Nederlands Clearing-instituut te 's-Gravenhage.  1942
  
 607.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Nijgh te Rotterdam over een

afscheidsgeschenk voor mr. Veenhoven.  1942
  
 608.Brieven aan het administratief personeel houdende interne mededelingen.  1942
  
 609.Stukken betreffende aflossing van obligaties.  1942-1943
  
 610.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1943
  
 611.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1942
  
 612.Brieven en doorslagen van brieven aan de heer Boerrigter over een

machtigingsregeling en een ontslagaanvraag.  1941-1942
  
 613.Brieven aan Heerkens Thijssen te Amsterdam.  1944
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Archief De Tijd

 614.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. F.M. Hagemeyer te Overveen over een
ontwerpcontract.  1944

  
 615.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. ten Hage te Amsterdam, lid van het

Nederlands Instituut van Accountants.  1944
  
 616.Brief aan het Gemeente Grondbedrijf te Amsterdam over het afstaan van een stuk

grond.  1944
  
 617.Brieven van het Nederlands episcopaat over de houding van de RK pers tegenover

de bezetter.  1944
  
 618.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandse

Verzekeringsmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit.  1944
  
 619.Brieven en doorslagen van brieven aan het Verbond van Nederlandse Journalisten.

  1944
  
 620.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Volksvoorlichting en

Kunsten te 's-Gravenhage over een opgave van ochtend-, middag en postedities.
  1944

  
 621.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Sociale Zaken over

teruggave van subsidies voor wachtgelden.  1944
  
 622.Brief aan de Centrale Onderlinge afdeling vrijwillig verzekerden te 's-Gravenhage.

  1944
  
 623.Brieven en doorslagen van brieven aan de inspectie der Belastingen te Amsterdam.

  1944
  
 624.Stukken betreffende abonnementen.  1944
  
 625.Stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders,

gehouden te Haarlem op 25 augustus.  1944
  
 626.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. mr. G. Russel, advocaat en

belastingconsulent te Amsterdam.  1944
  
 627.Brieven aan de Reichskommissar für Volksaufklärung und Propaganda te 's-

Gravenhage. Met bijlagen.  1944
  
 628.Brieven en doorslagen van brieven aan de Beauftragte des Reichskommissars.

  1944
  
 629.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen.  1944
  
 630.Brieven en doorslagen van brieven aan het Persgilde der Nederlandse

Cultuurkamer te 's-Gravenhage.  1944
  
 631.Brieven en doorslagen van brieven aan J.H. van Oosten te Haarlem.  1938-1941,

1943-1944
  
 632.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1944
  
 633.Brieven en doorslagen van brieven aan de heer Stumpel van de NV Onze Courant te

Hoorn.  1944
  
 634.Stukken betreffende RK dagbladen in de oostelijke provincies.  1940, 1943
  
 635.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1944
  
 636.Stukken betreffende mededelingen voor directies en hoofdredactie.  1944
  
 637.Stukken betreffende het stilleggen van de productie der handelsdrukkerij NV

Drukkerij De Tijd per 15 februari.  1943
  
 638.Stukken betreffende het proces van uitgeversmaatschappij Fidelitas tegen NV

Drukkerij De Tijd, beiden te Amsterdam in handen van mr. dr. P.J. Witteman.  1944
  
 639.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman over de heer Van

Oosten te Haarlem.  1944
  
 640.Stukken betreffende de stichting Winterhulp Nederland te Amsterdam.  1944
  
 641.Stukken betreffende verzekeringsmaatschappij over ziekteverzekering.  1944
  
 642.Brieven en doorslagen van brieven aan de Zentralauftragsstelle für die besetzten

Niederländischen Gebiete te 's-Gravenhage over de verhuizing van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.  1944

  
 643.Brieven en doorslagen van brieven aan L.J. Stolwijk te Amsterdam.  1941-1944
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Archief De Tijd

 644.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1944
  
 645.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Boerrigter. Met bijlage.  1944
  
 646.Brieven en doorslagen van brieven aan de Hoofdgroep Industrie te 's-Gravenhage

over een accountantsverklaring.  1944
  
 647.Rapporten door of voor of geheten "Buis" inzake het inkrimpen van het

abonneebestand in verband met de papierschaarste.  1941, 1943
  
 648.Tijdschrift #Verordeningenblad Voor Het Bezette Nederlandse Gebied#, nr. 47 van

25 november.  1941
  
 649.Stukken betreffende de salarisregeling voor journalisten voor 1941 tot en met 1943.

  1941
  
 650.Artikel "Socialisme zonder socialisatie" uit #De Nederlandse Journalist# van juni.

  1944
  
 651.Brochure #Nieuwe Wegen in de Sociale Politiek# door (onbekend) houdende

sociale berichten van het NAF.  1944
  
 652.Artikel "Richtlijnen van beleid" van H. van den Broeck, hoofdredacteur van de

Neerlandia Pers, in de #Limburger Koerier# van 17 juli.  1944
  
 653.Brief van de vakgroep Boek- en Diepdruk over nieuwe regels op de machines.  1944
  
 654.Brief van het rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie

over blokkering van de in voorraad zijnde rollen krantenpapier.  1944
  
 655.Brieven aan L.J. Rogier te Rotterdam over declaraties.  1944
  
 656.Brief van prof. mr. J. Aalberse te 's-Gravenhage aan J. Boerrigter houdende een

nieuwjaarwens.  1944
  
 657.Brief aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam over de ontslagaanvraag

van H. Kemna, theoloog.  1944
  
 658.Brief van mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem over de houding van de krant

tijdens de bezetting.  1944
  
 659.Lijst van erkende, voorlopig erkende en voorwaardelijk voorlopig erkende

reclamebureaux.  1944
  
 660.Brief van W. van Vrijaldenhoven te Arnhem over de arrestatie van L. Fréquin door

de Sicherheitspolizei.  1944
  
 661.Brief van M. Lageling te 's-Gravenhage over een ontslagaanvraag.  1944
  
 662.Brieven van de hoofddirecteur van de PTT over een vordering voor telexapparaten.

  1944
  
 663.Brief van het ANP over een vordering voor telexapparaten.  1944
  
 664.Brief aan de hoofdredacteur van de krant over het niet op prijs stellen van zijn

aanwezigheid bij de dagelijkse persconferentie.  1944
  
 665.Stukken betreffende een schrijven van de deken en de gezamenlijke pastoors van

Amsterdam aan de gelovigen.  1944
  
 666.Stukken betreffende mededelingen van uiteenlopende aard.  1945
  
 667.Brief aan M. van Vught, secretaris van de commissie Rechtsherstel en Beheer te

Amsterdam, over het machinepark van de handelsdrukkerij.  1945
  
 668.Stukken betreffende de Recognitiedienst van de Nederlandse dagbladen over de

recognitie regeling.  1945
  
 669.Brief van het hoofd van het districtsbureau West III van de

regeringsvoorlichtingsdienst Rotterdam over pers en publiciteit.  z.j.
  
 670.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen. Met bijlage.

  1945
  
 671.Rapporten.  1945
  
 672.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  1945
  
 673.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1945
  
 674.Brieven en doorslagen van brieven aan de vereniging de Nederlandse Dagblad Pers

(NPD) te Amsterdam. Met bijlage.  1945
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Archief De Tijd

1945 te Amsterdam.  1945
 675.Circulaire houdende mededelingen van de vereniging de Nederlandse Dagblad Pers  
 676.Stukken betreffende het weer verschijnen van #Het Centrum#, katholiek dagblad

voor Utrecht, na de bevrijding.  1944
  
 677.Brief van de commerciële leiding van de #Lichtflits#.  1945
  
 678.Stukken betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken.  1945
  
 679.Brieven en doorslagen van brieven aan het Militair Gezag te Amsterdam.  1945
  
 680.Stukken betreffende de coördinatie commissie Nederlandse Dagbladpers 1945 te

Amsterdam.  1945
  
 681.Brieven en doorslagen van brieven aan de Persraad.  1945
  
 682.Circulaire van de Nederlandse Landbouwbank te Amsterdam inzake de heropening

van de beurs en de mogelijkheid om effecten te verhandelen op 17 januari 1946.
  1945

  
 683.Circulaire het advertentiebureau De La Mar te Amsterdam.  1945
  
 684.Circulaire het bisdom Breda.  1945
  
 685.Brieven aan de directeur van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van

Haarlem over het 100-jarig bestaan.  1945
  
 686.Circulaires bestemd voor de leden van de kring Amsterdam van de Algemene

Katholieke Werkgeversvereniging (AKWV).  1945
  
 687.Circulaire inzake de plaatsing van een monument op het graf van de verzetsstrijder

T. Dobbe.  1945
  
 688.Brief van de Gooise krant #De Nieuwe Dag# over een ontslagaanvraag.  1945
  
 689.Brief aan de redactie over of van de commissie van Advies inzake de Katholieke

Pers. Met bijlage.  1945
  
 690.Brieven en doorslagen van brieven aan het ministerie van Sociale Zaken over

goedkeuring en subsidiëring van wachtgeldregelingen.  1944-1945
  
 691.Stukken betreffende het ANP.  1945
  
 692.Brieven en doorslagen van brieven aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te

Amsterdam over verlenging van de arbeidsvergunning van W.J.M. Govaerts.  1945
  
 693.Brieven en doorslagen van brieven aan The Associated Press te Amsterdam. Met

bijlage.  1945
  
 694.Brief van G.T. Bom & Zoon te Amsterdam over de verkoop van een

boekdruksnelpers en andere zaken.  1945
  
 695.Circulaires houdende mededelingen.  1945
  
 696.Brieven en doorslagen van brieven aan correspondenten en medewerkers.  1945
  
 697.Artikelen over valutaplannen.  1945
  
 698.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. W.A. van der Dunk te Amsterdam.  1945
  
 699.Stukken betreffende een dienstregeling van de Regeringsvliegdienst.  1945
  
 700.Brieven en doorslagen van brieven aan het bijkantoor te Zwolle.  1945
  
 701.Brieven aan P.J. Witteman en W.J. Vroom te Amsterdam.  1945
  
 702.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake

personeelsbezetting en omzet- en loonindexen.  1945
  
 703.Stukken betreffende telex-mededelingen.  1945
  
 704.Stukken betreffende United Press of America inzake een verdrag voor de levering

van vijftig foto's per week.  1945
  
 705.Stukken betreffende abonnementen en advertentie exploitatie.  1945
  
 706.Brieven aan Johannes Kardinaal de Jong te Utrecht.  1945
  
 707.Verslagen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.  1945
  
 708.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandse Verzekerings

Maatschappij.  1944-1945
  
 709.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.A. ten Hage te Amsterdam.  1945
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Archief De Tijd

Dagbladpers.  1945
 710.Stukken betreffende de oprichtingsvergadering van de Katholieke Nederlandse  
 711.Brieven en doorslagen van brieven aan het secretariaat van HM de Koningin over

oorlogsslachtoffers.  1945
  
 712.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1945
  
 713.Circulaires van de Nederlandse Landbouwbank te Amsterdam.  1945
  
 714.Brieven van het #Nieuw Noordhollandsch Dagblad#. Met bijlage.  1945
  
 715.Rapport uitgebracht over de eventuele instelling van een ondernemingsraad in de

NV Drukkerij De Tijd, alsmede over het vraagstuk van de werknemers winstdeling
en het mede-eigendom.  1945

  
 716.Brieven van en doorslagen van brieven aan E.J.M. Stumpel, directeur van het

#Nieuw Noordhollandsch Dagblad# te Hoorn.  1945
  
 717.Artikel over de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Met

bijlage.  1945
  
 718.Stukken betreffende mededelingen aan en over het personeel.  1945
  
 719.Rapporten van of over of voor Buis over onder andere de Propagandadienst, de

bezorging van de krant te Amsterdam en de krant ten opzichte van #De Maasbode#.
  1945

  
 720.Stukken betreffende het bijkantoor van #Het Centrum# te Utrecht.  1945
  
 721.Brieven aan J. Kuypers te Rotterdam.  1945
  
 722.Stukken betreffende een persconferentie van de Rijksvoorlichtingsdienst waar

onder andere dr. Beerenkamp sprak over het Persbesluit 1945.  1945
  
 723.Circulaire van de Internationale stichting voor Literaire Aangelegenheden.  1945
  
 724.Brief van L. Hanekroot aan J. Boerrigter over zijn financiële situatie.  1946
  
 725.Circulaire van de Haagsche Kring, een vereniging van Haagse dagbladdirecteuren

inzake de zuivering van de pers.  1945
  
 726.Brief aan #De Tijd# over verhoging van de abonnementsprijs.  1945
  
 727.Brief van mr. L.G.A. Schlichting aan J. Boerrigter over advertenties.  1945
  
 728.Brief aan mr. L.G.A. Schlichting te Amsterdam.  1945
  
 729.Brief van de contactgroep van katholieke oud-illegale werkers over medewerking

van de #Nieuwe Haarlemsche Courant# voor een vaste dagelijkse rubriek.  z.j.
  
 730.Circulaire van de Regeringsvoorlichtingsdienst inzake bijzonderheden over de

regeringsinstructie in bevrijd gebied.  1945
  
 731.Circulaire van de Nederlandse Journalistenkring (NJK) inzake zuivering van de

journalistiek van calloborateurs.  z.j.
  
 732.Brochure #1845 De Tijd 1945#.  1945
  
 733.Stukken betreffende een mededeling van de directie inzake het in functie treden van

de sociale verzorgster.  1945
  
 734.Brief aan A.P.F. Duynstee te 's-Gravenhage over het weer verschijnen van de krant.

  1945
  
 735.Brieven en doorslagen van brieven aan de belasting. Met bijlage.  1945
  
 736.Brief van J. Goderie te Amsterdam van 3 september over de Canadese legerkrant

#The Maple Leaf#.  1945
  
 737.Brief van J.H. Matla, correspondent van binnen- en buitenlandse dagbladen te 's-

Gravenhage en stukken betreffende het #De Maasbode-Bulletin#, een uitgave van
De Maasbode Stichting te Rotterdam.  1945

  
 738.Brief van de heer Buis aan J. Boerrigter over propaganda voor de bestaande

katholieke dagbladen.  1945
  
 739.Brief aan J. Boerrigter.  1945
  
 740.Brief van C.J.A. Slewe, directeur van #De Volkskrant# over de definitieve

oprichtingsvergadering van de RK vereniging Algemene Dagbladpers.  1945
  
 741.Brief van A. Laudy te Hilversum over pensioenregelingen.  1945
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Archief De Tijd

Jan te Heemstede.  1945
 742.Circulaire van de RK Nederlandse Boekhandelaren en Uitgeversvereeniging Sint  
 743.Circulaires aan het personeel inzake de eeuwfeestviering van de krant.  1946
  
 744.Stukken betreffende diverse rapporten.  1946
  
 745.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.A. ten Hage, accountant te

Amsterdam.  1946
  
 746.Stukken betreffende de commissie Henny, genoemd naar de directeur van het

#Leidsch Dagblad#.  1946
  
 747.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  1946
  
 748.Stukken betreffende een aanvraag van de Nieuwe Eerste Nederlandsche

(levensverzekeringsmaatschappij) te 's-Gravenhage voor de overneming van het
risico volgens de Ongevallenwet van 1921.  1946

  
 749.Brieven van P.A. Kerstens, Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van

Landbouw en Visserij.  1946
  
 750.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO.  1946
  
 751.Brief van hotel-café-restaurant Krasnapolsky te Amsterdam houdende de

bevestiging van de te houden koffiemaaltijd op zaterdag 29 januari.  1946
  
 752.Brief aan pastoor Kuilman te Amsterdam houdende een uitnodiging tot bijwoning

van de onthulling van een monument op het graf van mgr. J.A. Smits.  1946
  
 753.Stukken betreffende vertrouwelijke mededelingen.  1946
  
 754.Brief van de Minister van Sociale Zaken over wachtgeldregelingen.  1946
  
 755.Brieven en doorslagen van brieven aan M.L. Mohrenwitz Literary Agency te Londen.

  1946
  
 756.Brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam.  1946
  
 757.Brieven en doorslagen van brieven aan de Discriminatie commissie van de NDP.

Met bijlagen.  1946
  
 758.Stukken betreffende de Keuringsraad over de aanprijzing van geneesmiddelen en

geneeswijzen.  1946
  
 759.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen.  1946
  
 760.Brieven en doorslagen van brieven aan met abonnees over klachten en

opzeggingen.  1946
  
 761.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP).  1946
  
 762.Stukken betreffende de perszuivering.  1946
  
 763.Brieven en doorslagen van brieven aan fotobureau W. Zeylemaker te Zutphen over

een fotoreportage over het eeuwfeest.  1946
  
 764.Brieven aan J. van der Wiel, deken van Haarlem en mgr. dr. J. Witlox,

hoofdredacteur van #De Maasbode# houdende dankbetuigingen voor ontvangen
gelukwensen bij het eeuwfeest.  1946

  
 765.Stukken betreffende een overzicht van de herdenkingsplechtigheden van het

eeuwfeest op 27, 28 en 29 januari.  1946
  
 766.Stukken betreffende de Tariefcommissie inzake een opgelegde aanslag van de

omzetbelasting.  1946
  
 767.Brief van mr. H. Tonino over kerkberichtgeving in #Sursum Corda#.  1946
  
 768.Brief aan mgr. J. van Susante, plebaan te 's-Hertogenbosch houdende een

uitnodiging tot het bijwonen van een culturele bijeenkomst in het casino.  1946
  
 769.Brieven aan N. Steenbergen, beeldhouwer te Teteringen, over het vervaardigen van

een grafmonument voor mgr. J. Smits.  1946
  
 770.Brieven en doorslagen van brieven aan K. Strooband, cineast te Delft over een

filmreportage.  1946
  
 771.Brieven en doorslagen van brieven aan B. Sprengers te Helmond over een

schilderij.  1946
  
 772.Brief aan mgr. dr. J. Smit te Bussum houdende een uitnodiging tot het bijwonen van

de plechtige herdenkingszitting ter gelegenheid van het eeuwfeest.  1946
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Archief De Tijd

  1946
 773.Brief van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant over het eeuwfeest.  
 774.Brieven aan het secretariaat van de schola cantorum van de Sint Jan kathedraal te

's-Hertogenbosch over een culturele bijeenkomst.  1946
  
 775.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J. van Schaik, Proost van het

Metropolitaan Kapittel te Utrecht over het eeuwfeest.  1946
  
 776.Brief aan mr. L.G.A. Schlichting te Amsterdam.  1946
  
 777.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. E. Sassen te Vught.  1946
  
 778.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma J. van Rossum te Utrecht over de

exploitatie van de #Missa Solemnis# van H. Andriessen.  1946
  
 779.Brief aan mgr. dr. J.Lemmens, bisschop van Roermond, over de tekst van de te

houden redevoeringen bij het eeuwfeest.  1946
  
 780.Brieven aan P. Roovers te 's-Hertogenbosch over het eeuwfeest.  1946
  
 781.Brief aan P. Roovers, beeldhouwer te Mook (L) over een portret.  1946
  
 782.Brief van mr. F. Rohling te Bloemendaal houdende een uitnodiging voor het

eeuwfeest.  1946
  
 783.Brieven en doorslagen van brieven aan prof.mr. G. Russel over belastingkwesties

en mr. L. Schlichting.  1946
  
 784.Brieven aan het bijkantoor te Rotterdam.  1946
  
 785.Rapporten van, voor, over, bestemd voor of wat dan ook Möllmann.  1945-1946
  
 786.Stukken betreffende de afdeling Effecten Registratie van de Raad voor het

Rechtsherstel.  1946
  
 787.Brieven aan het episcopaat over benoemingen.  1946
  
 788.Rapport van de Periodiekencommissie van de federatie der Werkgeversorganisaties

in het Boekdrukkersbedrijf uitgebracht.  1946
  
 789.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandsche

(levensverzekeringsmaatschappij) over de weduwe A. Holla-van Klusters te
Amsterdam.  1946

  
 790.Brieven en doorslagen van brieven aan L.J. Rogier te Rotterdam over het

eeuwfeest.  1945-1946
  
 791.Stukken betreffende instructies aan de bijkantoren.  1946
  
 792.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda, en

mgr. J. Baerten, bisschop-coadjutor aldaar.  1946
  
 793.Brieven aan de inspectie der Belastingen te Amsterdam.  1946
  
 794.Brief van M. van Beek te Amsterdam over de uitgave van het verhaal "Anton de

bison" van (onbekend) door drukkerij De Tijd.  1946
  
 795.Brief van J. v.d. Kieft, directeur van De Arbeiderspers over het stichten van een

gedenkteken ter ere van de Nederlandse vrouw. Met bijlage.  1945
  
 796.Brief van het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor over medewerking bij het

eeuwfeest.  1946
  
 797.Brief van het Amstelhotel over de verzorging van de feestelijke ontvangst bij het

eeuwfeest.  1946
  
 798.Brieven en doorslagen van brieven aan The Associated Press te Amsterdam over

de verlenging van het nieuwscontract. Met bijlage.  1946
  
 799.Brieven en doorslagen van brieven aan prof.mr. F. Aalberse te 's-Gravenhage over

de rede van L.J. Rogier bij het eeuwfeest.  1946
  
 800.Stukken betreffende de stichting Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) te 's-

Gravenhage.  1946
  
 801.Brieven en doorslagen van brieven aan Johannes kardinaal de Jong te Utrecht.

  1946
  
 802.Stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de

NV Drukkerij De Tijd.  1946
  
 803.Stukken betreffende abonnementen en advertentie-exploitatie.  1946
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Archief De Tijd

medewerker.  1946
 804.Brieven en doorslagen van brieven aan L. Hanekroot te 's-Gravenhage,  
 805.Stukken betreffende het personeel van de redactie.  1946
  
 806.Brieven en doorslagen van brieven aan de directie van drukkerij De Spaarnestad te

Haarlem.  1946
  
 807.Stukken betreffende de recognitiedienst.  1946
  
 808.Lijsten houdende de namen van de personeelsleden.  1946
  
 809.Correspondentie met het staatssecretariaat van de Paus over de #Pius Almanak# en

het eeuwfeest.  1946
  
 810.Circulaires over het wel of niet voortbestaan van het weekblad #Christofoor#.  1946
  
 811.Brief aan P.A. Kerstens houdende de bevestiging van diens benoeming tot

hoofdredacteur van de krant.  1946
  
 812.Brieven aan Johannes kardinaal de Jong te Utrecht en P. Derrarens te Bilthoven

over de benoeming van P. Kerstens tot hoofdredacteur.  1946
  
 813.Brief van M. Lam, plaatsvervangend hoofdaalmoezenier te Batavia over het

ontvangen van de krant.  1946
  
 814.Correspondentie met N. Steenbergen, beeldhouwer te Teteringen over het

grafmonument voor mgr. J. Smits.  1946
  
 815.Circulaire inzake de vereniging ter Bevordering van de Belangen van de

Boekhandel.  1946
  
 816.Nota van het dagelijks bestuur van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging

over het voorontwerp van de wet op de Bedrijfsschappen.  z.j.
  
 817.Correspondentie met de stichting Nederlands Kunstbezit over de toezending van

het eerste nummer van de krant, 2 juli.  1946
  
 818.Brieven en doorslagen van brieven aan #The Observer# te Londen.  1946
  
 819.Open brief van A. Mussert aan de Minister-President van 28 april.  1946
  
 820.Brief van H. van Dijk, notaris te Amsterdam, over een perceel.  1946
  
 821.Brieven aan mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage, over het

eeuwfeest van de krant.  1946
  
 822.Stukken betreffende advertenties en exploitatie-overzichten van de #Pius-

Almanak#.  1946
  
 823.Correspondentie met de administratie van de RK begraafplaatsen De Liefde en Sint

Barbara te Amsterdam over de aankoop van het graf van mgr. J. Smits.  1945-1946
  
 824.Stukken betreffende J. Henselmans te Valkenswaard over een plaquette te

onthullen in de gevel van het gebouw te 's-Hertogenbosch waar het eerste nummer
van de krant werd gedrukt.  1946

  
 825.Brief van de Regerings Voorlichtings Dienst (RVD) over perszuivering.  1946
  
 826.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J. Huibers, bisschop van Haarlem.

  1946
  
 827.Circulaire aan de leden van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 te

Amsterdam over de aanklacht van de directie van #Het Parool#. Met bijlagen.  1946
  
 828.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Ebeling, archivaris van 's-

Hertogenbosch.  1946
  
 829.Brief van de dienst Gemeenstelijk Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam over een

bouwaanvraag.  1946
  
 830.Brief van J. Dijkgraaf, correspondent te Rome over de levensomstandigheden

aldaar.  1946
  
 831.Brief van J. Engelman aan J.J.W. Boerrigter houdende een uitnodiging.  1946
  
 832.Brief aan mr. C. de Jongh te Haarlem over toezending van het gedenkboek voor het

eeuwfeest van de krant.  1946
  
 833.Brief van mr. G. van Hall te Amsterdam over een uitnodiging.  1946
  
 834.Brief van H. Andriessen over honorarium.  1946
  
 835.Circulaire van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging te 's-Gravenhage

over een afscheidsgeschenk voor dr. L. Kortenhorst.  1946
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Archief De Tijd

 836.Rapport van (onbekend) uitgebracht aan J. Boerrigter over de aanklacht tegen
drukkerij C. Spin & Zonen te Amsterdam.  1946

  
 837.Stukken betreffende de reorganisatie der parochiebladen in het bisdom Haarlem.

  1945
  
 838.Memorandum inzake overeenstemming over het principe van een nauwe

samenwerking met #De Nieuwe Standaard#.  1946
  
 839.Brief van de heer Boost aan J.J.W. Boerrigter over het conflict tussen enige leden

van de kunstredactie en de heer Derks.  1946
  
 840.Brief van T. Hollaert over de vertaling van de #Herziene Psalmen#.  1946
  
 841.Stukken betreffende de culturele avonden, gehouden in het casino te 's-

Hertogenbosch op 3 en 19 december.  1946
  
 842.Stukken betreffende een nieuwe propaganda actie voor de krant.  1946
  
 843.Stukken betreffende oneerlijke handelingen van A. Vroklage en P. Vink.  1946
  
 844.Stukken betreffende prijsbeheersing.  1945-1947
  
 845.Stukken betreffende het financieel-economisch beleid in Nederland.  1946
  
 846.Brief aan J. Boerrigter te Amsterdam over de vertaalrechten van het boek #All

Glorious Within# door B. Marshall.  1946
  
 847.Stukken betreffende de perszuivering, opgesteld door L.G.A. Schlichting,

hoofdredacteur.  1946
  
 848.Brieven aan de geestelijkheid over propaganda voor #De Gooise Courant# en #De

Tijd#.  1946
  
 849.Artikelen houdende een uitnodiging voor en een recensie van de culturele

bijeenkomst in 's-Hertogenbosch in de #Provinciale Noordbrabantsche Courant Het
Huisgezin#.  1946

  
 850.Brieven en doorslagen van brieven aan het ANP.  1947
  
 851.Brieven en doorslagen van brieven aan L. Mohrenwitz Literary Agency te Londen

over het boek #All Glorious Within# door B. Marshall.  1946-1947
  
 852.Stukken betreffende abonnementen en advertentie-exploitatie.  1947
  
 853.Stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van

NV Drukkerij De Tijd.  1947
  
 854.Brieven en doorslagen van brieven aan W. van Baarle te 's-Gravenhage.  1947
  
 855.Brieven aan de Inspecteurs der Belastingen te Amsterdam en Maastricht.  1947
  
 856.Correspondentie met de Unie Verkeer over het bezorgersvraagstuk.  1947
  
 857.Brieven en doorslagen van brieven aan Broekman's Commissiebank voor

Incourante Fondsen te Amsterdam.  1947
  
 858.Brief van D.W. Brand, makelaar in effecten, te Amsterdam over preferente aandelen

van drukkerij De Spaarnestad.  1947
  
 859.Brieven en doorslagen van brieven aan de Centrale Onderlinge, bedrijfsvereniging

voor ziekengeld en kinderbijslagverzekering te 's-Gravenhage.  1947
  
 860.Correspondentie met dr. G. van de Vat, correspondent en medewerker te Londen

over een advertentiecampagne.  1947
  
 861.Stukken betreffende de heer Martinot, Indisch correspondent te Batavia.  1947
  
 862.Correspondentie met L. Duynstee, notaris, te 's-Gravenhage over de nalatenschap

van A. Duynstee.  1947-1948
  
 863.Brief aan het secretariaat van de vereniging van RK Drukkerspatroons te

Amsterdam over een nieuwe Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) voor het
grafisch bedrijf.  1947

  
 864.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandse

Verzekeringsmaatschappij. Met bijlage.  1947
  
 865.Brief van W. van Eyck te 's-Gravenhage over het afkopen van een

pensioenverzekering en over kinderbijslag.  1947
  
 866.Stukken betreffende de federatie van de Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf.  1947
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Archief De Tijd

 867.Stukken betreffende het Katholiek genootschap voor Geestelijke Vernieuwing te
Bilthoven.  1947

  
 868.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij De Gelderlander te

Nijmegen.  1947
  
 869.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij De Gids-De Nieuwe

Standaard te Brussel.  1947
  
 870.Brieven en doorslagen van brieven aan de Grafische Bedrijven in Nederland te

Amsterdam.  1947
  
 871.Brief aan jhr. P. Graafland te Amsterdam over hypothecaire leningen Holla-v.

Klooster.  1947
  
 872.Brieven en doorslagen van brieven aan J. ten Hage, accountant te Amsterdam.

  1947-1948
  
 873.Brieven en doorslagen van brieven aan ir. A. Hamla te Utrecht over de dichter van

een vers.  1947
  
 874.Brief van de heer Moeyen over een privé-aangelegenheid.  1947
  
 875.Rapport van H.J.M. Holt uitgebracht aan J. Boerrigter over de maand september.

  1947
  
 876.Correspondentie met de Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen

(ROTA) te Amsterdam over advertentietarieven.  1947
  
 877.Correspondentie met de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 over

discriminatie op grond van formaat verschillen.  1947
  
 878.Correspondentie met de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over

obligaties.  1947
  
 879.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) te 's-Gravenhage.

  1947, 1949-1950
  
 880.Stukken betreffende de Nederlandse RK Bond van Handels-, Kantoor- en

Winkelbedienden H. Franciscus van Assisië.  1947-1948
  
 881.Stukken betreffende klachten en opmerkingen van abonnees.  1947
  
 882.Brieven van militairen uit Indië over de krant.  1947
  
 883.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel. Met bijlagen.  1947
  
 884.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1947
  
 885.Brieven aan dr. C. Beekenkamp, voorzitter van de Persraad te 's-Gravenhage.  1947
  
 886.Stukken betreffende de commissie voor de Perszuivering.  1947
  
 887.Correspondentie met kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders over het ontvangen

van de #Pius-Almanak#.  1947-1950
  
 888.Brieven en doorslagen van brieven aan het directoraat voor de Prijzen.  1947
  
 889.Correspondentie met de Politieke Recherche afdeling Rotterdam over C.P.M.

Hazelzet.  1947
  
 890.Verslagen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij

De Tijd.  1947
  
 891.Correspondentie met Lentjens & Drossaerts te 's-Hertogenbosch over obligaties.

  1947
  
 892.Correspondentie met A. van Delder en A. Milden-Ehman over het stripverhaal

"MacMuzzle en het geheim van de gouden Boeddha".  1947
  
 893.Circulaire over #Het Beursbulletin#, een nood-uitgave van #De Maasbode#.  1947
  
 894.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# te Rotterdam.  1947
  
 895.Circulaire inzake het Internationaal Maria Congres.  1947
  
 896.Brieven van jhr. mr. W. Michiels van Kessenich, burgemeester van Maastricht.

  1946-1947
  
 897.Correspondentie met Van Mierlo & Zoon te Breda over obligaties van De Tijd.  1947
  
 898.Rapporten van de heer Möllmann uitgebracht aan J. Boerrigter.  1947
  
 899.Correspondentie over een voorstel tot instelling van een Redactieraad.  1947
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Archief De Tijd

 900.Stukken betreffende het bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer te
Amsterdam.  1947

  
 901.Brief aan mr. B. Person te [Ciswat] Neck (N.Y.) houdende een nieuwjaarswens.

  1947
  
 902.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1947
  
 903.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd.  1947
  
 904.Stukken betreffende de commissie van Samenwerking voor het Katholieke

Perswezen en de film.  1947
  
 905.Brief van J. Goderie, journalist te 's-Gravenhage over overplaatsing naar Berlijn.

  1947
  
 906.Brief aan mgr. J. Huibers, bisschop van Haarlem over de benoeming van mr. J.

Derks tot hoofdredacteur.  1947
  
 907.Brief van mr. W.C.L. van der Grinten te Rotterdam over het accepteren van de

benoeming tot hoofdredacteur.  1947
  
 908.Brief van G. Burg te Amsterdam over het stichten van een volksdagblad te

Amsterdam.  1947
  
 909.Stukken betreffende een antwoord van mr. L. Schlichting in #Knickerbocker# van

juni 1947 op de brief van J. Baas in hetzelfde blad van april.  1947
  
 910.Jaarverslag en financieel overzicht van de vereniging Eereschuld en Dankbaarheid.

  1947
  
 911.Circulaire inzake een actie om per school een abonnement te verzorgen voor een

katholiek soldaat in Indië.  1947
  
 912.Circulaire inzake een bijeenkomst van de Sint Adelbert vereniging afdeling

Amsterdam.  1947
  
 913.Brief aan het secretariaat van de Katholieke Nederlandse Dagbladpers te 's-

Gravenhage.  1947
  
 914.Brief aan prinses Juliana houdende een gelukwens ter gelegenheid van de geboorte

van haar dochter Maria Christina.  1947
  
 915.Brieven en doorslagen van brieven aan L.J. Rogier te Rotterdam over het

#Gedenkboek# voor het eeuwfeest van de krant.  1947-1948
  
 916.Stukken betreffende de Keuringsraad op de Aanprijzing van Geneesmiddelen en

Geneeswijzen.  1947
  
 917.Rapport van een commissie ingesteld door de KNJK.  1947
  
 918.Brieven en doorslagen van brieven aan Johannes kardinaal de Jong, aartsbisschop

van Utrecht over het zenden van katholieke dagbladen aan katholieke militairen in
Indië.  1947

  
 919.Brochures over de herdenking van de honderdste sterfdag van Joachim le Sage ten

Broek.  1947
  
 920.Stukken betreffende ingezonden stukken in dagbladen.  1947
  
 921.Stukken betreffende de Persraad.  1947
  
 922.Stukken betreffende het maandblad #Pemakat#, het eerste politiek geörienteerde

blad van de Negasa Indonesia Timoer in katholieke kring.  1947
  
 923.Stukken betreffende de jaarvergadering van de Katholieke Culturele Federatie

(KCF).  1947
  
 924.Stukken betreffende een artikel "De Londense ministercrisissen" uit #De

Maasbode# van (onbekend).  1947
  
 925.Brieven van dr. L. Kortenhorst te 's-Gravenhage over 2 niet geplaatste artikelen.

  1947
  
 926.Artikelen uit #De Nieuwe Linie# en #Het Parool#.  1947
  
 927.Artikel houdende een aankondiging van het overlijden van C.J.A. Stewe te

Hilversum.  z.j.
  
 928.Memorandum inzake een kandidatuur voor een Redactieraad.  1946
  
 929.Brief van H. Schreurs te Amsterdam over een artikel van P.J. Adema.  1947
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Archief De Tijd

 930.Stukken betreffende het bijeenbrengen van gelden voor nationale of charitatieve
doeleinden.  1947

  
 931.Rapport uitgebracht over advertenties.  1947
  
 932.Stukken betreffende het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam en het verrichten

van arbeid door vreemdelingen.  1948-1951
  
 933.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1948-1951
  
 934.Stukken betreffende het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven in

Nederland.  1946, 1948-1950
  
 935.Stukken betreffende het #Algemeen Handelsblad# te Amsterdam en het Pers

Instituut.  1948
  
 936.Brieven en doorslagen van brieven aan Agence International De Documentation

Pharos te Parijs.  1948
  
 937.Correspondentie met R. Harben te Londen over de uitgave van de Nederlandse

vertaling van het boek #All Glorious Within# door B. Marshall.  1948, 1950
  
 938.Stukken betreffende abonnementen en advertentie-exploitatie.  1948-1951
  
 939.Brieven en doorslagen van brieven aan het aartsbisdom Utrecht.  1948-1951
  
 940.Stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de

NV Drukkerij De Tijd.  1948, 1950
  
 941.Brieven en doorslagen van brieven aan de Eerste Nederlandse Verzekerings

Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit te Dordrecht.  1948-1951
  
 942.Brieven en doorslagen van brieven aan de gemeente Amsterdam en H. Kaasjager,

hoofdcommissaris van politie te Amsterdam over verplaatsing van een
vluchtheuvel.  1948

  
 943.Brieven aan mgr. J. Huibers, bisschop van Haarlem.  1948-1951
  
 944.Brief aan H. Benner te Amsterdam over een verbouwing.  1948
  
 945.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J. ten Hage te Amsterdam over

financiële aangelegenheden.  1948-1951
  
 946.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Katholieke

Arbeidersbeweging, afdeling Amsterdam.  1948
  
 947.Brieven en doorslagen van brieven aan de Centrale Onderlinge.  1948-1949
  
 948.Brief van J. Dijkgraaf, correspondent te Rome over ontslag.  1948
  
 949.Brieven en doorslagen van brieven aan correspondenten en medewerkers.  1948,

1950
  
 950.Correspondentie met A. Cageling te Voorburg over loonbelasting.  1948
  
 951.Stuk houdende de tekst van een overeenkomst met Geoffrey Bles Ltd. te Londen

inzake publicatie van het boek #The Screwtape Letter# door C. Lewis.  1947
  
 952.Brieven en doorslagen van brieven aan jhr. P. Graafland, notaris te Amsterdam over

een akte van borgtocht.  1948
  
 953.Brieven en doorslagen van brieven aan de grafische bedrijven en industrie over een

algemene verwerkingsvergunning dagbladen.  1946, 1948
  
 954.Brieven en doorslagen van brieven aan Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam.

  1948-1950
  
 955.Stukken betreffende mgr. P. Giobbe, Pauselijk Internuntius te 's-Gravenhage.

  1948-1950
  
 956.Brief van F. Jansen te Amsterdam over een lijstje van nog bestaande kampen voor

politieke delinquenten. Met bijlagen.  1947-1948
  
 957.Stukken betreffende interne controle bij NV Drukkerij De Tijd.  1948
  
 958.Stukken betreffende de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) en de Katholieke

Arbeiders Jeugd (KAJ).  1946-1949
  
 959.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Evers te Zwolle.  1943-1949
  
 960.Brief van mr. A. Povel te Amsterdam over een verslag.  1948
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Archief De Tijd

Middenstandsbank te Amsterdam over C. Heemskerk, procuratiehouder.  1948
 961.Correspondentie met de Nederlandse Credietbank te Amsterdam en de Nederlandse  
 962.Brief aan het secretariaat van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en

Handel te Amsterdam over een zilveren medaille (draagpenning).  1948
  
 963.Brief aan J. Wijnaendts van Resandt, gedeputeerde van het hoofdbestuur van

NIWIN (onbekend) te Amsterdam over een geldelijke bijdrage.  1948
  
 964.Stukken betreffende #Ons Noorden#, een dagblad voor Groningen, Friesland en

Drenthe.  1948
  
 965.Stukken betreffende het personeel.  1948
  
 966.Stukken betreffende de Postcheque en Girodienst van de PTT.  1948
  
 967.Brieven en doorslagen van brieven aan boekhandel Plantijn te 's-Gravenhage.  1948
  
 968.Circulaire van de gemeente Amsterdam over een tentoonstelling van literatuur over

Amsterdam.  1948
  
 969.Stukken betreffende J. Möllmann te Bloemendaal, medewerker van de krant.

  1947-1948
  
 970.Stukken betreffende N. Driessen te Rotterdam, medewerker van de krant.

  1947-1948
  
 971.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1948-1950
  
 972.Stukken betreffende het bijkantoor te Zwolle.  1948
  
 973.Brief van het #Utrechts Nieuwsblad# over de laatste jaarrekening.  1948
  
 974.Brieven van de firma Winkler, Fallert & Co. te Amsterdam over rekeningen.  1948
  
 975.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. W. Vroom, advocaat en procureur te

Amsterdam.  1948
  
 976.Brieven en doorslagen van brieven aan United Press Association of America te

Amsterdam.  1948-1951
  
 977.Brieven en doorslagen van brieven aan het secretariaat van de stichting 1940-1945

over een werkgeversverklaring.  1947-1948
  
 978.Brieven en doorslagen van brieven aan de firma Schreutelkamp te Utrecht over een

Krause snijmachine.  1943-1946, 1948
  
 979.Brieven van mr. E. Sasses te Vught over een dankbetuiging en perszuivering.  1948
  
 980.Stukken betreffende de mogelijkheden tot samenvoeging van de redactie met de

redactie van #De Volksbladen#.  1948
  
 981.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.  1948
  
 982.Rapporten.  1948-1949
  
 983.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij

De Tijd.  1948-1950
  
 984.Stukken betreffende NV Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1948
  
 985.Stukken betreffende de Ondernemingsraad.  1948
  
 986.Circulaire van de Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam over het parkeren

van voertuigen.  1948
  
 987.Brief van prof. G. Brom te Nijmegen over opzegging van zijn abonnement.  1948
  
 988.Circulaire van de stichting Voorlopig Katholiek Comité van Actie over de

verkiezingen voor de Tweede Kamer.  1948
  
 989.Circulaire van dr. P. Heymeyers SJ te 's-Gravenhage over de brief van Johannes

Kardinaal de Jong over filmrecensies.  1948
  
 990.Circulaire bestemd voor het administratief personeel van NV Drukkerij De Tijd over

een interne salarisregeling.  1948
  
 991.Brief van G. Onstenk te Amsterdam over een nieuwe regeling van zijn positie.  1948
  
 992.Brieven aan Paus Pius XII over de #Pius-Almanak# en de encycliek "Mediator Dei".

  1947-1951
  
 993.Brieven van mgr. J. Montini, staatssecretaris van het Vaticaan over de encycliek

"Mediator Dei". Met bijlage.  1948, 1950
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Archief De Tijd

1951
 994.Stukken betreffende de exploitatie-begroting van de #Pius-Almanak#.  1947-1949,  
 995.Artikel "Uitsluiting van dagbladdirecteuren".  1948
  
 996.Circulaire van de Universiteit van Amsterdam inzake de aanvaarding van het

hoogleraarschap door dr. K. Baschwitz.  1948
  
 997.Stukken betreffende de Raad van Uitvoering voor de CAO voor Dagbladjournalisten

te Amsterdam.  1949
  
 998.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Orde en Tucht op het

Advertentiewezen (ROTA) over advertentietarieven.  1949-1951
  
 999.Verslagen van de Nederlandse Dagbladpers 1945.  1946-1951
  
 1000.Brief aan F. Pasmans te 's-Hertogenbosch over een etalage.  1949
  
 1001.Stukken betreffende het personeel.  1949-1950
  
 1002.Rapporten uitgebracht aan Meulenkamp advertentieafdeling inzake Meulenkamp

advertentie afdeling.  1949
  
 1003.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van NV

Drukkerij De Tijd.  1949
  
 1004.Stukken betreffende #Sursum Corda#.  1949
  
 1005.Stukken betreffende een sollicitatie van W.M. Sitniakowsky te Amsterdam.  1949
  
 1006.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1949
  
 1007.Brief van mr. P.J. Witteman te Amsterdam over #De Tijd#/Schreutelkamp.  1949
  
 1008.Brieven en doorslagen van brieven aan Maarten Toonder Studio's over de #Eric#

boekjes.  1949-1951
  
 1009.Brieven en doorslagen van brieven aan het secretariaat van de Algemene

Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) over een automobiel merk Ford.  1949
  
 1010.Correspondentie met het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam over A.J.S. v.d.

Berg te Amsterdam.  1950
  
 1011.Brieven en doorslagen van brieven aan The Associated Press.  1949-1950
  
 1012.Stukken betreffende automobiel industrie Amsterdam inzake een kwitantie.  1949
  
 1013.Stukken betreffende W.H. van Baarle te 's-Gravenhage.  1949-1950
  
 1014.Artikelen in verschillende dag- en weekbladen.  1949
  
 1015.Stukken betreffende J.H.B. v.d. Meer te Amsterdam, medewerker over een

verzekeringspolis.  1949
  
 1016.Brieven en doorslagen van brieven aan de Bedrijfsvereniging voor

Ziekengeldverzekering voor het Grafisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven.  1949
  
 1017.Stukken betreffende de ministeries van Sociale Zaken, Financiën, Oorlog en Marine.

  1949-1951
  
 1018.Stukken betreffende het bijkantoor te Utrecht inzake Gerrit v.d. Boogaard te Utrecht.

  1949
  
 1019.Correspondentie met de directie van handelsonderneming Finse Papieragenturen te

Amsterdam over een factuur.  1949
  
 1020.Brief van uitgeversmaatschappij De Gelderlander te Nijmegen over een

dankbetuiging.  1949
  
 1021.Correspondentie met Van Gelder Zonen te Amsterdam over een betaling.  1949-1950
  
 1022.Correspondentie met mr. T. de Kroon te Eindhoven over de zaak Geraerts.  1949
  
 1023.Brief aan HM Koningin Juliana te 's-Gravenhage over de heer Hermans.  1949
  
 1024.Brieven en doorslagen van brieven aan G.P. Weeren te New York.  1949
  
 1025.Stukken betreffende een overeenkomst tussen NV Drukkerij De Tijd en mr. J. Derks

inzake het afstaan van het recht van uitgave in het Nederlands van zijn boek #Via Di
Monserrate#.  1949

  
 1026.Brief van P.H. Dubois, Belgisch correspondent over zijn ontslag.  1949
  
 1027.Correspondentie met H. Gall MSC te 's-Gravenhage, verbonden aan het secretariaat

van de bisschoppelijke adviescommissie voor de Katholieke Uitgaven over
beëindiging van werkzaamheden.  1948-1949
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Archief De Tijd

  
 1028.Stukken betreffende het Vastenmandement en De Vastenbrief van de Nederlandse

bisschoppen.  1949
  
 1029.Rapport van de commissie Verschoningsrecht.  1949
  
 1030.Rapport "Ne tentes, aux perfice!, Onderneem niets, of voltooi het!" van de

commissie van Overleg.  1949
  
 1031.Circulaires van Radio Anno Santo inzake de stichting tot Schenking van een

Nederlandse Zender aan Vaticaanstad.  1949
  
 1032.Brieven van mr. S. Gerbrandy te Amsterdam over de opzegging van zijn

abonnement.  1949
  
 1033.Stukken betreffende de nagedachtenis van de heer A.J. Boskamp te Amsterdam,

directeur van de NV Algemeen Handelsblad.  1950
  
 1034.Stukken betreffende drukkerij en uitgeverij J.H. de Bussy te Amsterdam over de

#Gids bij de prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel#.  1950
  
 1035.Circulaires over de afdeling abonnementen-exploitatie.  1950
  
 1036.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (Cebuco) te 's-

Gravenhage.  1950
  
 1037.Stukken betreffende W.J. Claus van de reclame afdeling van C&A te Amsterdam en

advertentieprijzen.  1950
  
 1038.Correspondentie met de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over de

uitloting van obligaties van NV Drukkerij De Tijd.  1950
  
 1039.Brief aan mr. J.F.M. Huffer te Amsterdam over het ontslag van v.d. Berg.  1950
  
 1040.Artikelen over de KAB.  1950
  
 1041.Correspondentie met P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam over

feuilletonrechten.  1950
  
 1042.Brief van machinehandel Mahez te Amsterdam over een rotatiepers.  1950
  
 1043.Brieven van #De Maasbode# te Rotterdam over abonnementsprijzen en een aandeel

in de kosten van de reportages van de Tour De France.  1950
  
 1044.Stukken betreffende de exploitatie begroting van het boek #Knikkertje Lik#.  1950
  
 1045.Artikelen over de KAB uitgeverij De Lantaarn een een brochure over die uitgeverij

#Kom en steek uw licht op bij de Lanteern#.  1950
  
 1046.Stukken betreffende het weekblad #De Linie# uitgegeven door drukkerij Holland.

  1950-1952
  
 1047.Stukken betreffende [de vereniging] De Nederlandse Dagbladpers 1945 en een

brochure over de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven en hare
betekenis voor de Nederlandse dagbladondernemingen.  1950

  
 1048.Stukken betreffende de familie Oremus te Utrecht en het overlijden van de pater

familias, F.J.M. Oremus.  1950
  
 1049.Stukken betreffende de exploitatie begroting van de #Pius Almanak# en een rapport

over redactie werkzaamheden van de #Pius Almanak#.  1950
  
 1050.Stukken betreffende het ontslag van de heer Vesters.  1949-1950
  
 1051.Stukken betreffende het ontslag van A.J.S. v.d. Berg.  1950-1951
  
 1052.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.

  1950
  
 1053.Correspondentie met uitgeverij Het Spectrum over R. Harben te Londen.  1950
  
 1054.Correspondentie met de directie van #De Sportwereld# te Amsterdam over een

betalingsovereenkomst.  1950
  
 1055.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1950
  
 1056.Stukken betreffende #De Nieuwe Haarlemse Courant# van 14 februari over een foto.

  1950
  
 1057.Brieven aan de directies van de dagbladen #Trouw# en #Het Parool# over

zetmachinecapaciteit.  1950
  
 1058.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam.

  1950-1951
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Archief De Tijd

 1059.Correspondentie met R. Zomer K.Jzn, directeur van drukkerij Voda te Wageningen
over het drukken van enige vormen voor het tijdschrift #International Textiles#.
  1950

  
 1060.Stukken betreffende handelsdrukkerij 't Kasteel van Aemstel.  1950
  
 1061.Brief van H.M. van Spanje, rector te 's-Gravenhage houdende een dankbetuiging

voor ontvangen gelukwensen bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest en een
herinneringsplaatje.  1950

  
 1062.Brieven aan L. de Groot te Amsterdam, M. Rooy te Rotterdam en dr. v.d. Vat te

Londen over de reis van de heer Huizinga.  1950
  
 1063.Brief aan mr. P.C.J.M. Kruse te 's-Hertogenbosch over samenwerking met #De

Maasbode#.  1950
  
 1064.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. dr. T. Rutten, Minister van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen.  1950-1951
  
 1065.Brief van mgr. F. Feron, vicaris-generaal te Roermond over een nieuwjaarswens.

  1949
  
 1066.Brief van prof. mr. C.P.M. Romme te Overveen over de opzegging van zijn

abonnement.  1950
  
 1067.Brief van de heer Boerrigter over de controle van de boekhouding over 1949.  1950
  
 1068.Brief van P. Perd te Djakarta over een rapport.  1950
  
 1069.Brief van Pax Romana te Amsterdam over een congreskrant.  1950
  
 1070.Brief aan J.J.W. Boerrigter over het artikel "De man die vandaag niet heilig

verklaard wordt" van J.W. Hofstra.  1950
  
 1071.Correspondentie met R. Harben te Londen over het boek #Journey Without Maps#

door G. Greene.  1950
  
 1072.Stukken betreffende het Rode Kruis en papier.  1950
  
 1073.Affiche "Vijanden van...de Vijand" over de houding van #De Telegraaf# en #Het

Nieuws van de Dag# in de bezettingstijd.  1950
  
 1074.Stukken betreffende het boek #Scott Kings Modern Europe# door E. Waugh, met als

Nederlandse titel #De Laatste# #Latinist#.  1950
  
 1075.Correspondentie met de redactie van #De Gazet van Antwerpen# over het boek

#The World, The Flesh and Father Smith# door B. Marshall.  1950
  
 1076.Correspondentie met mr. Keuls en mtr. Witteman te Amsterdam over K.F. Carvalho.

  1951
  
 1077.Stukken betreffende een dankbetuiging van pater van Paridon SVD bij zijn

priesterwijding.  1951
  
 1078.Stukken betreffende het geschil tussen de directie en de chef binnenland van de

redactie W.J. Putman.  1949-1951
  
 1079.Circulaires inzake de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1951
  
 1080.Circulaires inzake de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945.  1951
  
 1081.Stukken betreffende #De Maasbode#.  1951
  
 1082.Correspondentie over de lintjesregen.  1951
  
 1083.Stukken betreffende een specificatie van de kosten van correspondenten en

medewerkers.  1951
  
 1084.Brief van J.M.T. de Paus van Oeckelen te Hilversum over T.M. de Jager de Paus.

  1951
  
 1085.Correspondentie met A. Westerman te Hilversum over haar boek #Jans#.  1951
  
 1086.Brieven aan de inspectie der Belastingen te Amsterdam.  1951
  
 1087.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1951
  
 1088.Circulaires over het Nationaal Comité tegen het Concentratiekampsysteem en een

brochure #Waar bemoei je je mee# door J. de Swart.  1951
  
 1089.Mededelingen van het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing; extra

nummer geheel gewijd aan de "Steden-contacten".  1951
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Archief De Tijd

Priestercollege te Rome.  z.j.
 1090.Circulaire over de huldiging van mgr. B. Eras, rector van het Nederlands  
 1091.Brief aan het personeel over bezuiniging.  1951
  
 1092.Brief aan het secretariaat van het Katholiek Sociaal Centrum te Rotterdam over de

censor.  1951
  
 1093.Stukken betreffende een dankbetuiging van W. Drees [voor ontvangen gelukwensen

ter gelegenheid van] zijn 65ste verjaardag.  1951
  
 1094.Correspondentie met C. Brouwers van Waesberghe te Tilburg over het schilderij

van Judocus Smits, oprichter van #De Tijd#.  1951
  
 1095.Brief aan D. v.d. Vat te Londen over het stripverhaal #Prof. Zegellak# in de krant.

  1951
  
 1096.Stukken betreffende een bericht over het bouwen bij #De Maasbode# uit

#Drukkersblad# van 6 oktober.  1951
  
 1097.Brief aan mgr. J.W. Baeten, bisschop van Breda over deelneming bij het overlijden

van mgr. P.A.W. Hopmans en een bidprentje van mgr. Hopmans.  1951
  
 1098.Brief aan mgr. dr. W.J.M. Koenraadt, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam

over deelneming bij het overlijden van mgr. J.A.W. Hopmans.  1951
  
 1099.Correspondentie met mgr. P. Giobbe, apostolus-internuntius te 's-Gravenhage.

  1951
  
 1100.Correspondentie met de directie van International Textiles te Amsterdam over

korting.  1951
  
 1101.Stukken betreffende een waarschuwing voor emigranten inzake aantrekkelijke

aanbiedingen.  1951
  
 1102.Correspondentie met Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam over een

pensioenverzekering.  1951
  
 1103.Correspondentie met J. v. Wilderen te Cuyk over Johan Heesters.  1951
  
 1104.Correspondentie met H. van Run, hoofdredacteur van de #Nieuwe Haarlemse

Courant# te Haarlem.  1951
  
 1105.Brieven aan de Algemene Nederlandse Grafische bond te Amsterdam over het

bezorgers vraagstuk.  1951
  
 1106.Brief aan de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over de datum van de

uitloting van de vijf procent obligaties 1930.  1951
  
 1107.Correspondentie met filmbedrijf Metro Goldwyn Mayer te Amsterdam over

advertenties.  1951
  
 1108.Brief aan de directie van uitgeverij De Fontein over de publicatie van het boek

#Jans# door A. Westerman als feuilleton in de krant.  1951
  
 1109.Stukken betreffende de commission Permanente Internationale des Editeurs de

Journeaux Catholiques.  1951
  
 1110.Stukken betreffende dr. W.J. Schuyt, medewerker te Parijs inzake sociale

verzekering.  1951
  
 1111.Correspondentie met A. Hollosy, correspondent te Zürich.  1950-1951
  
 1112.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij de Tijd.  1951
  
 1113.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij de Tijd.  1951
  
 1114.Stukken betreffende het KNP te 's-Gravenhage.  1951
  
 1115.Brief aan de directie van de #Nieuwe Rotterdamsche Courant# over

kamerverslagen.  1951
  
 1116.Stukken betreffende NV Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1951
  
 1117.Circulaire "Wat zeggen de bonden van onze middenstandspubliciteit" en een brief

van A.J. Buis over middenstanders.  1951
  
 1118.Brieven aan nationaal instituut Steun Wettig Gezag.  1951
  
 1119.Stukken betreffende de uitgeverij.  1951
  
 1120.Stukken betreffende de vereniging ter Bevordering van de Belangen van de

Boekhandel.  1950-1951
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Archief De Tijd

  
 1121.Rapport van C. v.d. Vorst, chef courantzetterij en een brief van dezelfde over de

werkwijze op de zetterij.  1951
  
 1122.Stukken betreffende de Christus Koning kerk te Amsterdam ten bate van de bouw

van de kerk der belofte.  1951
  
 1123.Brief aan de geïnteresseerde over R.M.J. Laudy te New York.  1951
  
 1124.Brief van het staatssecretariaat van de Paus over de #Pius Almanak# voor 1951.

  1951
  
 1125.Stukken betreffende de uitgave van het boek #The World, the Flesh and Father

Smith# door B. Marshall.  1951-1952
  
 1126.Stukken betreffende abonnementen en advertentie exploitatie.  1952
  
 1127.Correspondentie met confectiehandel C&A afdeling Reclame te Amsterdam over

advertenties.  1952
  
 1128.Correspondentie met het ANP te 's-Gravenhage over een pensioenverzekering.

  1952
  
 1129.Brief aan de directie van het #Algemeen Dagblad# te Rotterdam over de

waarborgsom voor de wagen voor de Tour de France.  1952
  
 1130.Brief aan het gemeentebestuur van Amsterdam over wachtgeldsubsidies.  1952
  
 1131.Brieven aan W. v. Baarle te Overveen over advertenties.  1952
  
 1132.Brief aan W.H. Beems te Utrecht over advertentie acquisitie.  1952
  
 1133.Brief aan uitgeverij Paul Brand te Bussum over het onderhoud.  1952
  
 1134.Correspondentie met J.J. Brouwer te Laren (NH) over een priester jubileum.  1952
  
 1135.Brief aan mr. J.H. de Pont te Amsterdam over de eerste editie van #De Tijd# van

Leden.  1952
  
 1136.Stukken betreffende de #Pius Almanak#.  1952
  
 1137.Correspondentie met de redactie.  1952
  
 1138.Correspondentie met de hoofdredacteur.  1952
  
 1139.Stukken betreffende het comité tot oprichting van het Hildebrand monument te

Haarlem.  1952
  
 1140.Stukken betreffende Pater Hyacinth Hermans OP te Rotterdam en zijn 50-jarig

priesterjubileum.  1952
  
 1141.Correspondentie met pater dr. C. Hentzen OFM te Delft over zijn 70ste verjaardag en

zijn benoeming tot Ridder in de Orde der Nederlandse Leeuw.  1952
  
 1142.Stukken betreffende mgr. F.N.J. Hendrikx, vicaris generaal van het bisdom 's-

Hertogenbosch over zijn 40-jarig priesterjubileum en met gelukwensen voor het
nieuwe jaar.  1952

  
 1143.Stukken betreffende het overlijden van G.J.H. Hendriks te Helmond, stichter van het

weekblad #De Nieuwe Eeuw# en directeur van boek- en handelsdrukkerij Helmond.
  1952

  
 1144.Correspondentie met mr. J.A. ten Hage te Amsterdam.  1952
  
 1145.Correspondentie met L. Hanekroot te 's-Gravenhage.  1952
  
 1146.Brief van de bedrijfscommissie voor de Grafische Industrie over leden van de Raad

van Beheer der NV en een verslag inzake de chefspensioenregeling in het grafisch
bedrijf.  1951-1952

  
 1147.Brieven en doorslagen van brieven aan Agence France Presse te 's-Gravenhage.

  1952
  
 1148.Correspondentie met de federatie der Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam over een wijziging van de leiding.  1952
  
 1149.Correspondentie met de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over

uitloting van de vijf procent obligaties 1930.  1952
  
 1150.Correspondentie met de Eerste Nederlandse Verzekerings Maatschappij op het

Leven en tegen Invaliditeit te 's-Gravenhage over de familie Holla-v. Klooster.  1952
  
 1151.Correspondentie met mr. F. Visser, correspondent te Rome over reiskosten.  1952
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Archief De Tijd

  1952
 1152.Correspondentie met de Raad van Commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  
 1153.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  1952
  
 1154.Correspondentie met #De Linie# te Amsterdam over technische verzorging.  1952
  
 1155.Stukken betreffende klachten en opmerkingen van abonnees.  1952
  
 1156.Stukken betreffende het KNP.  1952
  
 1157.Stukken betreffende de condities van advertentie-exploitatie van de #Katholieke

Radio Gids# van de KRO.  1939
  
 1158.Stukken betreffende de Kamer van Koophandel.  1932-1952
  
 1159.Stukken betreffende de Nationale Katholieke Dagbladpers.  1949-1952
  
 1160.Correspondentie met de directie van de Nederlandse Middenstandsbank te

Amsterdam over de functie van mr. W.A.M. van der Kallen.  1952
  
 1161.Brieven aan de directie van de Nederlandse Credietbank te Amsterdam over de

functie van mr. W.A.M. van der Kallen.  1952
  
 1162.Brief aan D.J.M. Son te 's-Gravenhage over de uitslag van de kamerverkiezing.  1952
  
 1163.Stukken betreffende de Raad van Uitvoering CAO voor Dagbladjournalisten over L.

Hanekroot, W. Putman en J. Cottaar.  1952
  
 1164.Correspondentie met de Nederlandse Dagbladpers 1945 en de Raad van Orde en

Tucht voor het Advertentiewezen.  1952
  
 1165.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1952
  
 1166.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1952
  
 1167.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr.dr. J.O. Smit, kanunnik van de Sint

Pieter te Rome.  1959
  
 1168.Brief aan mr. A.A.J. Smits te Oosterhout (NB) over het artikel van de heer Triebels.

  1952
  
 1169.Correspondentie met mr. J.H.J. Simons te Haarlem en confectie industrie Ten Berge

te Haarlem.  1952
  
 1170.Correspondentie met de stichting 1940-1945 over de voorbereiding van het

eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke hierarchie in Nederland.  1952-1953
  
 1171.Correspondentie met heemvaartmaatschappij Nederland te Amsterdam over de reis

van L. Hanekroot naar Indonesië.  1952
  
 1172.Correspondentie met mr. J.P.M. Harmans te Heerlen over W. Hofhuizen.  1952
  
 1173.Stukken betreffende telex mededelingen.  1952
  
 1174.Brieven houdende antwoorden van abonnees.  1951-1952
  
 1175.Brieven aan Maarten Toonder Studio's te Amsterdam over de verkoop van de #Eric#

boekjes.  1952
  
 1176.Stukken betreffende United Press Associations of America te Amsterdam.

  1951-1952
  
 1177.Stukken betreffende de uitgeverij en een overzicht van de fondswerken per 29

maart.  1952
  
 1178.Brief aan dr. G.M.J. Veldkamp te Breda over de benoeming tot Staatssecretaris van

de Middenstand.  1952
  
 1179.Correspondentie met het #Utrechts Katholiek Dagblad# te Utrecht over een

contract.  1952
  
 1180.Brief van mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam over een cassatie tegen een vonnis

van een gerechtshof.  1952
  
 1181.Correspondentie met het bisdom Haarlem over benoemingen bij de krant.  1952
  
 1182.Brieven van mgr. Giobbe, apostolisch internuntius te 's-Gravenhage.  1952
  
 1183.Aankondiging van de NV De Courant De Maasbode over een eerste steenlegging.

  1952
  
 1184.Brief van het dagblad #De Tijd# over het 25-jarig jubileum van prof. W.J.M.A.

Asselbergs als journalist en een dankbetuiging bij diens benoeming tot hoogleraar
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.  1952
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Archief De Tijd

  
 1185.Aantekeningen over een gesprek met J. Kuypers, directeur van #De Maasbode# en

een brief aan J. Kuypers over een exemplaar van de statuten van een
vennootschap.  1952

  
 1186.Stukken betreffende de benoeming van mr. W.A.M. van der Kallen en H. baron van

Lamsweerde tot hoofdredacteuren  1952
  
 1187.Stukken betreffende een enquête onder betalende abonnees.  1953
  
 1188.Stukken betreffende een sollicitatie van mr. J.G. Kersten te Rotterdam naar de

vacature van sous-chef van de advertentie-afdeling.  1953
  
 1189.Verslagen van de algemene ledenvergadering van de stichting Algemeen

Nederlands Persbureau ANP.  1953
  
 1190.Stukken betreffende contractafsluitingen van de advertentie afdeling.  1952-1953
  
 1191.Rapport van de #Nieuwe Haarlemse Courant voor Kennemerland# uitgebracht aan

de directie over een eventueel kopblad.  1952
  
 1192.Stukken betreffende The Associated Press te Amsterdam en een nieuwscontract.

  1946-1947, 1950, 1953
  
 1193.Brief aan de Inspecteur der Belastingen te Amsterdam over

vennootschapsbelasting.  1953
  
 1194.Stukken betreffende reclame- en adviesbureau M.J. v.d. Biggelaar te Amsterdam.

  1953
  
 1195.Brief aan J.A.M. Cleerdin, directeur van de Zuid Nederlandse Drukkerij te 's-

Hertogenbosch over een wachtgeldvordering.  1953
  
 1196.Brieven en doorslagen van brieven aan de commissarissen van de NV Drukkerij De

Tijd.  1953
  
 1197.Convocaties bestemd voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

  1953-1954
  
 1198.Brief aan de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over de datum van

uitloting van de vijf procent obligaties 1930.  1954
  
 1199.Stukken betreffende de exploitatie van de krant.  1953
  
 1200.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-

Gravenhage.  1953
  
 1201.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlands episcopaat.  1952-1953
  
 1202.Brief aan de directie van de Eerste Nederlandse Verzekerings Maatschappij op het

Leven en tegen Invaliditeit te 's-Gravenhage over de familie Holla-van Klooster.
  1953

  
 1203.Brief aan het gemeentebestuur van Amsterdam over een terugvordering van

subsidie op wachtgeld.  1953
  
 1204.Rapport over de technische toestand van de zetmachines bij de NV Drukkerij De

Tijd.  1953
  
 1205.Brief aan G.J.M. de Gruyter te 's-Hertogenbosch over een onderscheiding.  1953
  
 1206.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.A. ten Hage, accountant te

Amsterdam.  1953
  
 1207.Brieven en doorslagen van brieven aan de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

  1953
  
 1208.Stukken betreffende de benoeming van een nieuwe hoofdredactie.  1952
  
 1209.Stukken betreffende de uitgave van de boeken #Religion and the Modern State# en

#Beyond Politics# door C. Dawson.  1939, 1949-1950, 1952
  
 1210.Stukken betreffende kritieken op de hoofdartikelen en de rol van hoofdredacteur

mr. J. Derks daarin.  1947-1949
  
 1211.Foto van drukkerij 't Kasteel van Aemstel met reclame: Omroepers in 90.000

gezinnen.  z.j.
  
 1212.Stukken betreffende kasstaten over ontvangsten en uitgaven.  1952-1953
  
 1213.Circulaires over de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1953
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Archief De Tijd

  1953
 1214.Stukken betreffende het Nederlands Katholiek Persbureau en zijn aandeelhouders.  
 1215.Brieven en doorslagen van brieven aan de ministeries van Sociale Zaken en

Volksgezondheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  1953
  
 1216.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945.  1953
  
 1217.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers en de

advertentiecommissie Confessionele Dagbladen.  1953
  
 1218.Stukken betreffende het bestuur van de vereniging De Katholieke Nederlandse

Dagbladpers.  1953
  
 1219.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Orde en Tucht voor het

Advertentiewezen (ROTA) te Amsterdam.  1953
  
 1220.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 inzake vergoeding

van de bezorgers.  1953
  
 1221.Brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over obligatie

leningen.  1953
  
 1222.Stukken betreffende de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te

Amsterdam.  1953
  
 1223.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1953
  
 1224.Stukken betreffende de Rotterdamse Bank en aandelen.  1952-1953
  
 1225.Correspondentie met mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam over de zaak Ernst

Michel.  1953
  
 1226.Stukken betreffende de directie van drukkerij De Spaarnestad.  1953
  
 1227.Stukken betreffende verplichtingenstaten.  1951-1953
  
 1228.Stukken betreffende C.P. Ooms te Haarlem, gedelegeerd commissaris van de NV

Drukkerij De Tijd en de handelsdrukkerij.  1951-1953
  
 1229.Rapport "Technische afdelingen inzake personeelsbezetting" over een bezoek aan

de machines van de #Nieuwe Rotterdamse# #Courant#.  1953
  
 1230.Brief aan de familie Stolwijk te Amsterdam houdende een condoléance.  1953
  
 1231.Brief aan prof. dr. N. Steur te Warmond over zijn zilveren priesterfeest.  1953
  
 1232.Brief aan prof. dr. L. J. Rogier te Nijmegen over het jubileumboek #100 Jaar Tijd#.

  1953
  
 1233.Rapport van A.J. Buis over propaganda voor de krant in België.  1953
  
 1234.Artikel over een wekelijkse periodiek van de Katholieke Jongerenbeweging

#Mensen van Morgen, Wereld in Wording# uit #De Maasbode#.  1953
  
 1235.Brief aan paus Pius XII over de #Pius Almanak# voor 1953 en brieven van de

staatssecretarie van het Vaticaan.  1953
  
 1236.Brief aan J. Schiphorst te Scheveningen over de aanstelling tot correspondent in

Rome.  1953
  
 1237.Rapport of notitie van mr. van der Kallen uitgebracht aan de heren Ooms en

Boerrigter over de volksbladen.  1953
  
 1238.Stuk houdende de tekst van de feestrede van de heer de Goey, directeur van De

Spaarnestad en de #Nieuwe Haarlemse Courant#, uitgesproken tot een jubilaris.
  1953

  
 1239.Stukken betreffende het redactionele beleid inzake op- en aanmerkingen van

abonnees.  1953
  
 1240.Stukken betreffende de #Pius Almanak#.  1953
  
 1241.Stukken betreffende de advertentie afdeling en contract afsluitingen.  1954
  
 1242.Stukken betreffende de abonnementen afdeling en de recapitulatie-expeditiestaten.

  1954
  
 1243.Brief aan J.H.A.M. Anten, notaris te Velsen (NH) over een voorstel van hem ten

gunste van J.H.L. de Boer-Dolmans.  1954
  
 1244.Kasstaten houdende een overzicht van ontvangsten en uitgaven.  1954
  
 1245.Stukken betreffende drukkerij 't Kasteel van Aemstel.  1954
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Archief De Tijd

Katholiek Instituut voor de Journalistiek.  1954
 1246.Stukken betreffende een verslag van de vergadering van het Curatorium van het  
 1247.Brieven en doorslagen van brieven aan de ROTA te Amsterdam.  1954
  
 1248.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 over de

vergoeding van de bezorgers  1954
  
 1249.Jaarverslag van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945.  1953
  
 1250.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1954
  
 1251.Circulaires van de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers over de

advertentie-adviescommissie Confessionele Dagbladen.  1954
  
 1252.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers 1945 en

bedrijfsbescherming.  1952-1953
  
 1253.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 over de

Keuringsraad.  1954
  
 1254.Brieven van het #Brabants Nieuwsblad# over een advertentie.  1954
  
 1255.Brieven van M. Bogaartz SJ te 's-Gravenhage over de censor en een dankbetuiging.

  1954
  
 1256.Stukken betreffende het Bedrijfskantooor over personeelsbezetting en een rapport

uitgebracht aan de directie over de machinezetterij.  1954
  
 1257.Stukken betreffende de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging (AKWV).  1954
  
 1258.Brieven en doorslagen van brieven aan Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam en

een brochure over de Pensioen- en Spaarfondsenwet.  1953-1954
  
 1259.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J. A. ten Hage te Amsterdam.  1954
  
 1260.Stukken betreffende de exploitatie afdeling.  1954
  
 1261.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-

Gravenhage en een annonce van het comité Huldiging Pauselijk Internuntius mgr.
Paolo Giobbe.  1954

  
 1262.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlands episcopaat.  1954
  
 1263.Brief aan paus Pius XII en een brief van de staatssecretarie van de paus over de

#Pius Almanak#.  1954
  
 1264.Stukken betreffende een enquête naar #De Tijd#, #Nieuwe Dag# en #Nieuwe

Haarlemse Courant#.  1954
  
 1265.Correspondentie met de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over de

datum van uitloting van de vijf procent obligaties 1930.  1953-1954
  
 1266.Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen van de NV Drukkerij

De Tijd gehouden te Amsterdam op 17 december.  1953
  
 1267.Brieven en doorslagen van brieven aan de commissarissen van de NV Drukkerij De

Tijd te Amsterdam.  1954
  
 1268.Brief aan mgr. G.P.J. v.d. Burg, deken van Amsterdam over een benoeming.  1954
  
 1269.Brief van M.A. Brand te Heerlen, oud-redacteur over een polis.  1954
  
 1270.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1954
  
 1271.Correspondentie met de Schade Enquête commissie te Amsterdam over

oorlogsschade.  1954
  
 1272.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1954
  
 1273.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem en de verbouwing van de

krant.  1954
  
 1274.Jaargang van het #Huisorgaan# van NV Drukkerij De Spaarnestad.  1954
  
 1275.Stukken betreffende mr. P.M. Witteman, advocaat en procureur te Amsterdam.  1954
  
 1276.Stukken betreffende verplichtingenstaten.  1953-1954
  
 1277.Rapport van de stichting voor arbeidsmeting Univers te Amsterdam.  1954
  
 1278.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1954
  
 1279.Stukken betreffende de redactie inzake redactievergaderingen bij de #Nieuwe Dag#

en een aantekening voor de heren Ooms en Boerrigter.  1954
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Archief De Tijd

  
 1280.Brieven en doorslagen van brieven aan adviesbureau voor reclame Van Alfen te

Amsterdam.  1954
  
 1281.Circulaire van het bestuur van de vereniging Katholiek Amsterdam over het 40-jarig

priesterfeest van mgr. van der Burg.  z.j.
  
 1282.Brief aan A. v.d. Wiel van de #Nieuwe Haarlemse Courant# te Haarlem over

abonnees.  1954
  
 1283.Brief aan mgr. W. Nolet te Amsterdam over zijn benoeming tot censor bij de krant.

  1954
  
 1284.Brief van W.A. Grollenberg te Amsterdam over een actie van de KVP.  1954
  
 1285.Rapport aan de directie over de positie van de krant als ochtendblad buiten

Amsterdam en als avondblad in Amsterdam.  1954
  
 1286.Stukken betreffende mededelingen van de heer van Steensel over de algemene

vergadering van de Katholieke Garde, gehouden op 22 december.  1954
  
 1287.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing te

Bilthoven.  1954
  
 1288.Stukken betreffende een directeurswisseling bij de uitgevers Maatschappij De

Gelderlander te Nijmegen.  1954
  
 1289.Brief van #De Linie# over mogelijkheden tot verandering van drukkerij.  1954
  
 1290.Visitekaartje van D. F. Vailaine, consulente ecclesiastice Centro Cattolica Stampa te

Rome.  1954
  
 1291.Stukken betreffende advertenties, afkomstig van het Centraal Bureau voor

Courantenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers (CEBUCO).  1954
  
 1292.Circulaire van G. Brom te Wychen (G) over de Ariëns Gedachteniskerk te Enschede.

  1953
  
 1293.Circulaire van de voorzitters van de politieke partijen inzake de herdenking van de

Februari-staking.  z.j.
  
 1294.Stukken betreffende #De Linie# en het eeuwfeest van het herstel van de

bisschoppelijke hierarchie.  1953
  
 1295.Circulaire inzake de uitgave van #Te Elfder Ure#.  z.j.
  
 1296.Stukken betreffende recapitulatie-expeditiestaten van de abonnementen afdeling.

  1955
  
 1297.Stukken betreffende contract afsluitingen van de advertentie afdeling.  1955
  
 1298.Stukken betreffende de stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP.  1955
  
 1299.Circulaires inzake de Sint Adelbertverenigingen te Amsterdam en Haarlem.  1955
  
 1300.Brieven van de #Nieuwe Haarlemse Courant#. Met bijlagen.  1955
  
 1301.Rapporten voor de directie van handelsdrukkerij 't Kasteel van Aemstel te

Amsterdam.  1949, 1955
  
 1302.Brieven en doorslagen van brieven aan de commissarissen van NV Drukkerij De

Tijd.  1955
  
 1303.Stukken betreffende het Ministerie van Sociale Zaken en de subsidie van

wachtgelden.  1943, 1949-1951, 1953-1955
  
 1304.Correspondentie met de verening voor de Effectenhandel te Amsterdam over de

datum van uitloting van de vijf procent obligaties 1930.  1955
  
 1305.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlands episcopaat.  1955
  
 1306.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-

Gravenhage.  1955
  
 1307.Doorslag van brief en brief aan paus Pius XII over de #Pius Almanak# voor 1955 en

van de staatsecretarie van de paus over hetzelfde onderwerp.  1955
  
 1308.Brieven van electriciteitsmaatschappij AEG te Amsterdam over ombouw van de

rotatiepersen bij de NV Drukkerij De Tijd.  1955
  
 1309.Correspondentie met het genootschap voor Reclame te Amsterdam over het

congres 1955.  1955
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Archief De Tijd

Amsterdam.  1955
 1310.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven te  
 1311.Brieven en doorslag van brief aan Heerkens Thijssen & Co te Amsterdam over een

pauselijke onderscheiding en een pensioenverzekering.  1955
  
 1312.Kasstaten over inkomsten en uitgaven.  1955
  
 1313.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1955
  
 1314.Circulaires van de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1955-1956
  
 1315.Circulaires van de Katholieke Nederlandse Dagbladpers inzake de advertentie

adviescommissie Confessionele Bladen.  1955
  
 1316.Stukken betreffende de #Katholieke Radio Gids#.  1955
  
 1317.Stukken betreffende het katholiek genootschap voor Geestelijke Vernieuwing te

Bilthoven.  1955
  
 1318.Brief van de KRO houdende een dankbetuiging.  1955
  
 1319.Stukken betreffende de #Leidse Courant#.  1955
  
 1320.Stukken betreffende #De Maasbode# te Rotterdam.  1955
  
 1321.Brieven en doorslagen van brieven aan de ROTA te Amsterdam.  1955
  
 1322.Brieven en doorslagen van brieven aan H.J.J. Nietzman en drs. W.A.M. v.d. Burg,

accountants te Amsterdam.  1955
  
 1323.Stukken betreffende de kwestie Nijdam.  1955
  
 1324.Stukken betreffende het personeel en G. Onstenk te Amsterdam.  1953-1954
  
 1325.Correspondentie met mr. B.H.G.J. Randag te Amsterdam over een vordering.  1952,

1955
  
 1326.Rapport over de werkzaamheden van de sociale verzorgster in 1954.  1955
  
 1327.Brief van de Schade Enquête commissie te Amsterdam over een aanvullende

bijdrage.  1955
  
 1328.Stukken betreffende uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem.  1955
  
 1329.Stukken betreffende uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem en een verbouwing van

de NV Drukkerij De Tijd.  1955
  
 1330.Brief aan NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam over de huistelefooninstallatie.  1955
  
 1331.Stukken betreffende verplichtingenstaten.  1954-1955
  
 1332.Brief aan F.L.L. Verhorst te Utrecht over indiensttreding.  1955
  
 1333.Correspondentie met de Koninklijke Landmacht, afdeling Inspectie van het

Verkeerswezen te 's-Gravenhage over een vrijstelling motorvordering.  1955
  
 1334.Stukken betreffende mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam.  1953-1955
  
 1335.Brief aan J.C. van Essen te Amsterdam over het pensioen.  1955
  
 1336.Nota over de stijging van de kosten van de redactie in de periode 1952-1956.  1955
  
 1337.Stukken betreffende autokosten gemaakt door mr. v.d. Kallen tot en met 1 oktober.

  1955
  
 1338.Brieven aan M.A.G. Kuypers-Grimmen en haar familie te Lisse en J. Kuypers te

Rotterdam over het overlijden van een familielid.  1955
  
 1339.Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van het pauselijk Nederlands

Priestercollege te Rome.  1955
  
 1340.Brief aan prof. dr. L.J. Rogier te Nijmegen over een onderscheiding.  1955
  
 1341.Circulaire van #De Maasbode# over een naamswijziging.  1955
  
 1342.Jaarverslag van het instituut voor Perswetenschap aan de Universiteit van

Amsterdam over 1954-1955. Met bijlage.  1955
  
 1343.Circulaire over het zilveren jubileum van A. van Domburg, chef van de

kunstredactie.  1955
  
 1344.Correspondentie met M. Bogaartz SJ, aalmoezenier van de pers te 's-Gravenhage

over een vergadering van censoren.  1955
  
 1345.Artikel "Teken aan de wand" in #Ons Noorden# van 7 juni.  1955
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Archief De Tijd

  
 1346.Artikel "Mgr. Alfrink over Ons Noorden" in #Ons Noorden# (Dagblad voor Friesland)

van 4 juli.  1955
  
 1347.Memorandum voor de directie inzake het oprichten van een neutraal weekblad.

  1955
  
 1348.Brief van J. van Oers te Rotterdam aan de redactie over een sollicitatie.  1955
  
 1349.Gedicht "Een nachtmuziek ging om mijn kluis".  1955
  
 1350.Stukken betreffende het aantal abonnees van #De Linie#.  z.j.
  
 1351.Brief van de Gebroeders Bonnema te Leeuwarden over een kort overzicht.  1955
  
 1352.Brief aan de redactie over op- en aanmerkingen over het redactiebeleid.  1955
  
 1353.Stukken betreffende de abonnementen afdeling en een recapitulatie van

expeditiestaten.  1956
  
 1354.Correspondentie met J.H.A.M. Anten, notaris te Velsen over de huur van het pand

aan de Smedestraat 5 te Haarlem.  1954, 1956
  
 1355.Stukken betreffende de advertentie afdeling en het afsluiten van contracten.  1956
  
 1356.Correspondentie met de bond van Adverteerders te Amsterdam over

tariefsverhogingen.  1956
  
 1357.Circulaires van de bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers te

s'-Gravenhage.  1956
  
 1358.Rapport van het bijkantoor te 's-Gravenhage.  1956
  
 1359.Rapport van het bijkantoor te Hilversum.  1956
  
 1360.Correspondentie met mgr. G.P.J. v.d. Burg, deken van Amsterdam over zijn

verjaardag en de #Pius Almanak#.  1956
  
 1361.Stukken betreffende de "Actie bijzondere noden".  1956
  
 1362.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (CEBUCO) van

de Nederlandse Dagbladpers en advertenties.  1956
  
 1363.Correspondentie met de centrale commissie voor het Boekdrukkers en

Rasterdiepdrukbedrijf te Amsterdam over een uitbetaling en een rapport.  1956
  
 1364.Brieven en doorslagen van brieven aan de commissarissen van de NV Drukkerij De

Tijd.  1956
  
 1365.Circulaires van de directie over privé telefoongesprekken.  1947, 1956
  
 1366.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1956
  
 1367.Correspondentie met mgr. dr. P.C. van Lierde OESA, sacrista en vicaris-generaal

van de paus over zijn zilveren priesterfeest.  1956
  
 1368.Brieven aan mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage over #De Tijd#

en de #Pius Almanak#.  1956
  
 1369.Brief en doorslag van brief aan paus Pius XII over de #Pius Almanak# voor 1956 en

van het staatssecretariaat van de paus over hetzelfde onderwerp.  1956
  
 1370.Circulaires van het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland.  1956
  
 1371.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO te Hilversum.  1956
  
 1372.Agenda bestemd voor een vergadering van het Katholiek Nederlands Persbureau.

  1956
  
 1373.Correspondentie met het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut te 's-Gravenhage over

een rapport over de situatie van de pers in katholiek Amsterdam.  1955-1956
  
 1374.Circulaires en verslagen van de vereniging de Katholieke Nederlandse Dagbladpers

te Amsterdam.  1955-1956
  
 1375.Kasstaten over inkomsten en uitgaven.  1956
  
 1376.Correspondentie met freule van Lamsweerde te Amsterdam over tekeningen voor

het boek #Via Di Moserrato#.  1951, 1956
  
 1377.Correspondentie Met de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over

accountantsrapporten en obligatieleningen.  1956
  
 1378.Circulaire van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te

Amsterdam over aanvragen van vererende getuigschriften en erepenningen.  1956
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Archief De Tijd

  
 1379.Brieven en doorslagen van brieven aan H.J. Nietzman en drs. W.A.M. v.d. Burg,

accountants te Amsterdam.  1956
  
 1380.Verplichtingenstaten.  1955-1956
  
 1381.Stukken betreffende algemeen reclame- en advertentiebureau Lintas te Schiedam.

  1956
  
 1382.Correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

over de #Pius Almanak# voor 1956.  1956
  
 1383.Correspondentie met het personeel over coöperatieve ziektekostenverzekering.

  1956
  
 1384.Jaarverslagen van het Instituut voor Perswetenschappen van de Universiteit van

Amsterdam over 1955-1956 en van de stichting De Nederlandse Persbibliotheek
over 1955.  1955-1956

  
 1385.Correspondentie met #Het Parool# over advertentietarieven.  1956
  
 1386.Brief van de Pax Christi beweging te Nijmegen over een voordracht.  1956
  
 1387.Brief aan P.W. Peereboom te Haarlem over een overlijdensbericht.  1956
  
 1388.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1956
  
 1389.Correspondentie met prof. mr. G.M.G.H. Russel, belastingconsulent te Amsterdam

over het pensioen van J.C. van Essen.  1956
  
 1390.Correspondentie met ir. J.B. ridder van der Schueren te Zwolle over de jaargang

1955 van #De Vrijheid#.  1956
  
 1391.Stukken betreffende het overlijden van P.A.M. Speet te Hilversum, directeur van de

KRO.  1956
  
 1392.Brief van pater Zachaeus Simons OFM te Heerlen over zijn artikel "Mensen in nood

en zorgen".  1956
  
 1393.Gelukstelegram voor mgr. dr. J.A. Smit te Deventer.  1956
  
 1394.Stukken betreffende een steekproefenquête van het Centraal Bureau voor de

Statistiek te 's-Gravenhage.  1956
  
 1395.Stukken betreffende de stichting Tijdnormendienst voor de Grafische Industrie.

  1956
  
 1396.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad.  1956
  
 1397.Correspondentie met drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over een verbouwing bij

NV Drukkerij De Tijd.  1956
  
 1398.Brief van P.M. Witteman te Amsterdam over een huurcontract van een pand aan de

Nieuwe Nieuwstraat.  1956
  
 1399.Gelukstelegram voor de heer Kuypers, directeur van #De Maasbode# houdende een

felicitatie voor zijn 20-jarig jubileum.  1956
  
 1400.Brief aan de directie van #De Linie# te Amsterdam over het zetten en drukken van

die krant.  1956
  
 1401.Correspondentie met de Pius stichting te Alkmaar over J. Baart.  1956
  
 1402.Circulaire van de Pius X stichting te Amsterdam over de oprichting van een Pius X

lyceum in Amsterdam-Slotervaart.  1956
  
 1403.Stukken betreffende bedrijfszelfbescherming en een zelfbeschermingsplan.  1957
  
 1404.Correspondentie met uitgeverij Het Spectrum te Utrecht over de Prisma uitgave van

het boek #De Koningsdochter# door B. Marshall.  1956
  
 1405.Exploitatie begroting voor de #Pius Almanak#.  1954-1956
  
 1406.Stukken betreffende de abonnementen exploitatie en de krantenbezorgers.  1956
  
 1407.Stukken betreffende de terugvordering van de subsidie voor wachtgeld van de NV

Drukkerij De Tijd.  1952-1953, 1955
  
 1408.Stukken betreffende het bedrijfskantoor, speciaal de uitbreiding van de

teletypkamer.  1956
  
 1409.Circulaire van de Centrale Adviescommissie, ingesteld door de federatie van

Nederlandse Journalisten en de vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1945 over
gratis publiciteit.  1955

  
Pagina 45/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331137
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331137
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331138
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331139
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331140
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331140
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331141
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331142
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331142
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331142
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331143
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331144
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331145
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331146
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331147
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331147
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331148
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331148
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331149
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331149
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331150
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331150
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331151
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331152
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331152
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331153
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331154
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331155
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331155
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110330461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110330461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331156
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331156
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331157
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331157
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331158
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331159
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331159
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331160
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331161
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331161
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331162
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331163
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331164
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331164
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331165
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331165
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331166
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331166
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331166


Archief De Tijd

 1410.Memorandum van de heer Van der Kallen aan enige medewerkers, houdende een
verzoek om een reactie op de vraag of #De Nieuwe Dag#, editie Haarlem meer locaal
nieuws kan brengen.  1955

  
 1411.Memorandum aan enige medewerkers houdende een afschrift van een ingezonden

brief in #De Onderkast#, huisorgaan van #De Volkskrant# over een zaak die krant
betreffende.  z.j.

  
 1412.Stukken betreffende de heer Meulenkamp van de advertentieafdeling.  1956
  
 1413.Brochure van de Persclub Maastricht over een tentoonstelling "De pers in het

Zuiden" gehouden in Bonnefanten in Maastricht van 31 december tot 15 januari.
  1955-1956

  
 1414.Correspondentie met W.L. de Zwager te Amsterdam, redacteur van #De Stuwing#,

orgaan van de Nederlandse Katholieke Grafische Bond over een beschouwing
inzake de NV De Spaarnestad en de NV De Tijd.  1956

  
 1415.Stukken betreffende de Nederlandse stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage en

een onderzoek naar de leesgewoonten van huisvrouwen ten aanzien van #De Tijd#.
  1957

  
 1416.Stukken betreffende W.H. van Baarle te 's-Gravenhage, actief in perszaken en public

relations.  1957
  
 1417.Stukken betreffende de statuten van het ANP te 's-Gravenhage en correspondentie

met het secretariaat van het Pensioenfonds voor Directiepersoneel van het ANP
over de opheffing van dat fonds.  1957

  
 1418.Exemplaar van #De Echo#, wekelijks familieblad voor Haarlem en omgeving.  1957
  
 1419.Stukken betreffende een vergadering van aandeelhouders van de NV Drukkerij De

Tijd, gehouden te Amsterdam op 21 april 1956.  1956-1957
  
 1420.Brief aan NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam over J.M.L. Verschraagen-Boersma.

  1957
  
 1421.Circulaire van het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland te

Amsterdam over loonbijslag in verband met huurverhoging.  1957
  
 1422.Correspondentie met W.A. Grollenberg te Amsterdam over een onderscheiding.

  1957
  
 1423.Correspondentie met mr. J.W.M. Huynen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen te 's-Gravenhage over de #Pius Almanak# en een benoeming.
  1957

  
 1424.Correspondentie met de provinciale Noord-Brabantse krant #Het Huisgezin# te 's-

Hertogenbosch over te vet drukken.  1957
  
 1425.Kasstaten van inkomsten en uitgaven.  1957
  
 1426.Cahier houdende handtekeningen.  z.j.
  
 1427.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau.  1957
  
 1428.Brief aan mr. T. Brouwer, algemeen secretaris van de Katholieke Nederlandse

Boeren- en Tuinders Bond (KNBTB) te 's-Gravenhage over het bondsorgaan #Boer
en Tuinder#.  1957

  
 1429.Stukken betreffende de ROTA.  1957
  
 1430.Jaarverslagen van de stichting De Nederlandse Persbibliotheek over 1956-1957 en

het Instituut voor Perswetenschap van de Universiteit van Amsterdam over
1954-1957.  1954-1957

  
 1431.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1957
  
 1432.Brief van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem over

aangevraagde getuigschriften en/of erepenningen.  1957
  
 1433.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1957
  
 1434.Brieven en doorslagen van brieven aan H.J. Nietzman en drs. W.A.M. v.d. Burg,

accountants te Amsterdam.  1957
  
 1435.Brieven van en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1957
  
 1436.Brief aan de Presse-Informationsstelle van de Deutschen Bundestags te Bonn over

J.B. Brouwer te Bonn.  1957
  
 1437.Stukken betreffende de 75ste verjaardag van dr. P.H. Ritter te Utrecht.  1957
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Archief De Tijd

 1438.Brieven en doorslagen van brieven aan prof. mr. dr. G.M.G.H. Russel en C.K.
Ruygrok te Amsterdam.  1957

  
 1439.Brief aan de directie van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over een verbouwing.

  1957
  
 1440.Brief aan het personeel over een kerstgratificatie.  1956
  
 1441.Stukken betreffende het aftreden van E.J.M. Stumpel als directeur van de

Noorderpers te Hoorn en een nieuwe kantoorruimte.  1957
  
 1442.Verplichtingsstaten.  1956-1957
  
 1443.Artikelen houdende overlijdensberichten van personeelsleden van de krant.  1957
  
 1444.Correspondentie met het KASKI te 's-Gravenhage over een enquête inzake

publiciteitsmiddelen.  1957-1958
  
 1445.Artikelen over een kort geding tegen #De Kennemer# uit #De Kennemer#.  1954
  
 1446.Brief aan J. Oyen te Amsterdam over salarisverhoging.  1956
  
 1447.Memorie houdende een uiteenzetting over de hoofdverdeling van het redactie-

archief.  z.j.
  
 1448.Stukken betreffende drukorders.  1952, 1955, z.j.
  
 1449.Correspondentie met Robert Harben Literary Agency te Londen over de uitgifte van

het boek #The Word, the Flesh and Father Smith# door B. Marshall.  1956
  
 1450.Brieven aan de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over financiële

zaken.  1957
  
 1451.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1957
  
 1452.Correspondentie met mgr. P. Giobbe, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage over

de #Pius Almanak# voor 1957.  1957-1958
  
 1453.Brief en doorslag van brief aan paus Pius XII over de #Pius Almanak# voor 1957 en

van het staatssecretariaat van de paus over hetzelfde boek.  1957-1958
  
 1454.Circulaire van het College van Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage over de CAO

voor het grafisch bedrijf.  1957
  
 1455.Correspondentie met M. Andriessen te Haarlem over een onderscheiding.  1958
  
 1456.Stukken betreffende financiële steun aan de Anne Frank Stichting.  1958
  
 1457.Brief van Auto Haag te 's-Gravenhage over een Renault Frégate Amiral.  1956
  
 1458.Stukken betreffende afgesloten advertentie contracten.  1957-1958
  
 1459.Circulaires van de Advertentie Adviescommissie Confessionele Dagbladen.  1958
  
 1460.Stukken betreffende de afdeling Haarlem van de Sint Adelbert vereniging.

  1957-1958
  
 1461.Stukken betreffende de federatie der Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf.  1957-1958
  
 1462.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1957-1958
  
 1463.Stukken betreffende de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging (AKWV) in de

bisdommen Haarlem en Rotterdam.  1958
  
 1464.Brief van Amate'58 te Haarlem over een missietentoonstelling.  z.j.
  
 1465.Brieven van W.H. van Baarle te 's-Gravenhage over perszaken en public relations.

  1958
  
 1466.Stukken betreffende mededelingen van de Bond van Adverteerders (BVA) te

Amsterdam.  1958
  
 1467.Stukken betreffende een Vomag rotatiepers van de firma J.B. van Bueren te

Amsterdam.  1958
  
 1468.Rapport "Vrije-tijdsbesteding in Nederland, winter 1955/56, deel IV, leesgewoonten"

van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  1957, z.j.
  
 1469.Circulaire van het Centrum voor Informatie aan de Pers (CIP) te Brussel over de

wereldtentoonstelling gehouden aldaar.  1958
  
 1470.Stuk houdende gelukwensen voor J.J.W. Boerrigter, directeur van de Tijd voor zijn

65ste verjaardag.  1958
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Archief De Tijd

 1471.Stukken betreffende een akte van statutenwijziging opgemaakt door H.C.A. van Dijk
en mr. A.J.W. Koch, notarissen te Amsterdam.  1957-1958

  
 1472.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1958
  
 1473.Lijst houdende de namen van personen die de #Pius Almanak# voor 1959

ontvangen.  z.j.
  
 1474.Brief van de Eerste Nederlandse NV over de familie Holla.  1958
  
 1475.Brief van J. Evers te Zwolle over een maandelijkse uitkering.  1958
  
 1476.Brieven van de koninklijke papierfabrieken Van Gelder Zonen te Amsterdam over

courantenpapier. Met bijlagen.  1958
  
 1477.Brief aan de directie van de Gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht over

vernieuwingen.  1958
  
 1478.Brief aan de directie van het Gemeentelijk Energiebedrijf van Amsterdam over een

overeenkomst.  1958
  
 1479.Stukken betreffende bemoeienissen van Heerkens, Thijsen & Co te Amsterdam met

de pensioenverzekeringsovereenkomst en de Algemene Weduwen- en Wezenwet.
  1958

  
 1480.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1958
  
 1481.Stukken betreffende de KNBTB.  1957-1958
  
 1482.Stukken betreffende drukkerij 't Kasteel van Aemstel te Amsterdam.  1956-1958
  
 1483.Kasstaten over inkomsten en uitgaven.  1957-1958
  
 1484.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1958
  
 1485.Stukken betreffende bemoeienissen van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers met de CAO voor bezorgers en de pensioenvoorzieningen voor
personeel werkzaam in de dagbladenbedrijven.  1958

  
 1486.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers over de commissie voor

de Verlening van Erkenningen.  1958
  
 1487.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers en de

Keuringsraad.  1958
  
 1488.Stukken betreffende de ROTA van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.

  1958
  
 1489.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1958
  
 1490.Correspondentie met De Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over een

obligatielening, een balans, een verlies- en winstrekening en een
accountantsrapport.  1958

  
 1491.Correspondentie met de Nederlandse Journalistenkring te Amsterdam over een

commissie Herdenking 75-jarig bestaan.  1958
  
 1492.Correspondentie met de Nederlandse Persbibliotheek te Amsterdam over een

donatie.  1958
  
 1493.Correspondentie met H.J. Nietzman en drs. W.A.M. v.d. Burg, accountants te

Amsterdam.  1958
  
 1494.Exploitatie-overzicht ten van de #Pius Almanak#.  1957-1959
  
 1495.Correspondentie met het personeel over indiensttreding en salariëring.  1956, 1958
  
 1496.Brief van Hotel des Pays Bas te Utrecht over een nota.  1958
  
 1497.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie. Met bijlage.

  1958
  
 1498.Brief van prof. mr. G.M.G.H. Russel te Amsterdam houdende gelukwensen.  1958
  
 1499.Stukken betreffende mevrouw Franken en sociale verzorging.  1957
  
 1500.Correspondentie met de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over

uitloting van de vijf procent obligatielening 1930.  1958
  
 1501.Stukken betreffende verplichtingen staten.  1957-1958
  
 1502.Correspondentie met F.J.H. Weyn-Banningh, hoofdredacteur en uitgever te Groenlo

(O) over een gedenkboek.  1946, 1958
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Archief De Tijd

 1503.Correspondentie met de districtsleiding van de Katholieke Actie te Rotterdam over
een rapport.  1958

  
 1504.Brief van de Katholieke Volkspartij (KVP), kringbureau Amsterdam over contact

tussen de zakenwereld en degenen die vorm willen geven aan de katholieke politiek
in Amsterdam.  1957

  
 1505.Brief van de KVP, kieskring Amsterdam over de verkiezingscampagne.  1958
  
 1506.Stukken betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en

Hilversum.  1958, z.j.
  
 1507.Correspondentie met de KNJK afdeling Noord-Holland te Amsterdam over een

informele bijeenkomst.  1958
  
 1508.Correspondentie met de stichting Katholiek Instituut voor de Journalistiek over

bijdragen.  1958
  
 1509.Stukken betreffende het CEBUCO.  1958
  
 1510.Stukken betreffende samenwerking op advertentiegebied tussen belangrijke

dagbladen in Europa.  1957-1958, z.j.
  
 1511.Stukken betreffende de activiteiten van het CEBUCO.  1958
  
 1512.Stukken betreffende de "Open Deur", een initiatief van de missionarissen van de

Heilige Familie inzake bekeringswerk.  1956
  
 1513.Stukken betreffende de Nederlandse bond van Katholieke Uitgevers te Tilburg.

  1958
  
 1514.Correspondentie met de directie van de PTT-Amsterdam over het plaatsen van een

telefoontoestel. Met bijlage.  1958
  
 1515.Stukken betreffende de Advertentie Adviescommissie Confessionele Dagbladen.

  1959
  
 1516.Stukken betreffende afgesloten advertentie contracten.  1959
  
 1517.Stukken betreffende een vergadering van de commissie van Advertentiechefs van

de Amsterdamse dagbladen over het media onderzoek van de Nederlandse pers,
gehouden op 9 januari.  1959

  
 1518.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1959
  
 1519.Brieven van W.H. van Baarle te 's-Gravenhage over perszaken en public relations.

  1959
  
 1520.Brief aan de firma J.B. van Buren te Amsterdam over een 32-zijdige Vomag

rotatiepers.  1958
  
 1521.Correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

over een vluchtheuvel.  1959-1960
  
 1522.Artikel over het ingebruikstellen van de nieuwe drukkerij van #Het Binnenhof# te 's-

Gravenhage.  1959
  
 1523.Brief aan J.J.W. Boerrigter over het bouwen van een Titus Brandsma gedachtenis

kapel.  1959
  
 1524.Brief aan F. Joustra, directeur van de BVA te Amsterdam over advertentie-tarieven.

  1959
  
 1525.Rapporten van het Bedrijfskantoor uitgebracht aan de directie en J.J.W. Boerrigter.

  z.j.
  
 1526.Balansen van #De Tijd# en #De Maasbode#.  1959
  
 1527.Stukken betreffende de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  1959
  
 1528.Circulaire van de CEBUCO over een voorstel. Met bijlage.  1959
  
 1529.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1959
  
 1530.Correspondentie met mgr. J. Beltrami, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage over

de #Pius Almanak# voor 1959. Met bijlagen.  1959-1960
  
 1531.Doorslag van brief en brief aan paus Johannes XXIII over de #Pius Almanak# voor

1959 en van het staatssecretariaat van de paus over hetzelfde onderwerp.
  1959-1960

  
 1532.Correspondentie met mr. dr. L.N. Deckers, lid van de Raad van State te 's-

Gravenhage over een onderscheiding.  1959
  

Pagina 49/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331259
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331259
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331260
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331260
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331260
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331261
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331262
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331262
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331263
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331263
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331264
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331264
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331265
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331266
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331266
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331267
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331268
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331268
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331269
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331270
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331270
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331271
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331272
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331273
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331273
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331273
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331274
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331275
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331276
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331276
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331277
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331277
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331278
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331278
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331279
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331279
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331280
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331281
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331282
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331283
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331284
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331285
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331286
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331286
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331287
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331287
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331288
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110331288


Archief De Tijd

 1533.Brief van A. van Domburg te Nijmegen houdende een dankbetuiging.  1959
  
 1534.Brieven van de Union Internationale de la Presse Catholique te Genève.  1958,

1960-1961
  
 1535.Correspondentie met M.J. Ketel te Haarlem over een verweerschrift inzake geloof en

wetenschap.  1959
  
 1536.Stukken betreffende het financiële verslag over 1958 en het verslag van de

werkzaamheden over de periode juli 1958-juni 1959 van het Instituut voor
Perswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.  1958-1959

  
 1537.Stukken betreffende de financiële situatie van het Hoger Onderwijs fonds van de

stichting Centraal Fonds voor Katholiek Hoger Onderwijs.  1958
  
 1538.Brieven van de KVP, kringen Amsterdam en Rotterdam over financiële hulp.

  1958-1959
  
 1539.Verslagen van de algemene vergadering van aandeelhouders van het KNP,

gehouden op 30 september.  1959
  
 1540.Correspondentie met handelsmaatschappij P. Kalman te 's-Gravenhage over de

levering van Noors machineglad krantenpapier.  1959
  
 1541.Brief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger te Wassenaar over een

bijdrage.  1959
  
 1542.Brief van mr. F.G.A. Versteegh te 's-Gravenhage over een actie.  1959
  
 1543.Brief van prof. mag.dr. J.B. Kors OP te Hilversum over zijn afscheid [als directeur

van de KRO].  1959
  
 1544.Stukken betreffende de vereniging de Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1959
  
 1545.Kasstaten van inkomsten en uitgaven.  1959
  
 1546.Stukken betreffende de balans per 1 januari 1959 en de verlies en winstrekening

over 1958 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.  1959
  
 1547.Brief aan lettergieterij Amsterdam over een opdracht.  1959
  
 1548.Correspondentie met mr. A.W. Schade van Westrun van het ministerie van OK&W te

's-Gravenhage over de #Pius Almanak# voor 1959.  1959
  
 1549.Stukken betreffende de vereniging de Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1959
  
 1550.Stukken betreffende een structuurnota en een jaarvergadering van de Nederlandse

bond van Katholieke Uitgevers.  1959
  
 1551.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te

Amsterdam.  1959
  
 1552.Brieven aan de Ontvanger van de gemeente Haarlem over een bijlage.  1959
  
 1553.Stukken betreffende het overlijden van J. de Brouwer, directeur-hoofdredacteur van

dagblad en drukkerij Oost Brabant.  1959
  
 1554.Brieven en doorslagen van brieven aan H.J. Nietzman en drs. W.A.M. v.d. Burg,

accountants te Amsterdam.  1959
  
 1555.Brieven van het accountantskantoor Paardekooper & Hoffman te Rotterdam.  1959
  
 1556.Brief aan K. Wortel te Amsterdam over zijn herbenoeming.  1959
  
 1557.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1959
  
 1558.Brief aan de directie van de telefoondienst Amsterdam-Zuid over een automatische

huistelefooninstallatie.  1959
  
 1559.Correspondentie met prof. dr. J.E. de Quay te 's-Hertogenbosch over zijn

koninklijke onderscheiding.  1959
  
 1560.Stukken betreffende de redactie en de hoofdredactie.  1959
  
 1561.Brief aan de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Effectenregistratie, te

Amsterdam over een obligatielening.  1959
  
 1562.Stukken betreffende de katholieke pers in Tanganyika en de krant #Kiongozi#.  1959
  
 1563.Visitekaartje van prof. dr. L.J. Rogier te Nijmegen. Met kanttekening.  z.j.
  
 1564.Brief aan mr. J.H.A.M. van Son te Haarlem over aandelen.  1959
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Archief De Tijd

 1565.Brief aan mgr. H.J.J.M. van Straelen te Voorburg over zijn 40-jarig priesterjubileum.
  1959

  
 1566.Correspondentie met ir. J.B.G.M. Ridder de van der Schueren te Zwolle over zijn

koninklijke onderscheiding.  1959
  
 1567.Brief aan de verkeerspolitie te Amsterdam over een vluchtheuvel.  1959
  
 1568.Correspondentie met modemagazijn B.J. Voss en Zonen te Amsterdam over een

overlijdensadvertentie.  1959
  
 1569.Verplichtingen staten.  1958-1959
  
 1570.Correspondentie met de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over de

lating van de vijf procent obligaties en de balans.  1959
  
 1571.Stukken betreffende de viering van het 25-jarig priesterjubileum van drs. T.H.J.

Zwartkruis te Heemstede op 26 mei.  1959
  
 1572.Correspondentie met W.N. Zijlstra, deken van Haarlem over de #Pius Almanak#

voor 1959.  1959
  
 1573.Stukken betreffende Heerkens, Thijssen & Co, assuradeurs te Amsterdam.  1959
  
 1574.Stukken betreffende subsidie voor de verbouwing van NV Drukkerij De Tijd.  1959
  
 1575.Brieven en doorslagen van brieven aan het ANP te 's-Gravenhage.  1960
  
 1576.Stukken betreffende afgesloten advertentiecontracten door de advertentieafdeling.

  1960
  
 1577.Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van de Sint Adelbert vereniging in

Amsterdam.  1960
  
 1578.Stukken betreffende de bond van Adverteerders.  1961
  
 1579.Stukken betreffende W.H. van Baarle te 's-Gravenhage en perszaken en public

relations.  1960
  
 1580.Stukken betreffende de commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.  1960
  
 1581.Correspondentie met Paolo kardinaal Giobbe te Rome over zijn 80ste verjaardag en

de #Pius Almanak# voor 1960.  1960
  
 1582.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1960
  
 1583.Stukken betreffende kantoormeubelen van meubel industrie Eltink te Wychen.  1960
  
 1584.Stukken betreffende de federatie van de Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1960-1961
  
 1585.Correspondentie met mgr. dr. J.A. Geerdinck, verbonden aan het groot seminarie

Rijsenburg te Driebergen over de #Pius Almanak# voor 1960.  1960-1961
  
 1586.Stukken betreffende Heerkens, Thijssen & Co, assuradeurs te Amsterdam en hun

bemoeienissen met pensioenen.  1960, z.j.
  
 1587.Exploitatie begroting voor een brochure over Gerard Brom.  1960
  
 1588.Rapport uitgebracht aan de directie van de NV Drukkerij De Tijd over snijmachines.

  1960
  
 1589.Brief van dr. M.H. Jacobs te Haarlem over het overlijden van C.P. Ooms.  z.j.
  
 1590.Circulaire inzake de commissie Samenwerking Justitie-Politie-Pers te Amsterdam.

  1960
  
 1591.Stukken betreffende de vereniging de Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1960
  
 1592.Kasstaten van inkomsten en uitgaven.  1960
  
 1593.Stukken betreffende een advertentie exploitatie contract tussen de stichting

Katholieke Radio Omroep te Utrecht en drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1960
  
 1594.Brief aan W. van Liemt te Haarlem houdende de bevestiging van de goede

ontvangst van een brief.  1960
  
 1595.Brieven aan de lettergieterij Amsterdam te Amsterdam over materialen.  1960
  
 1596.Stukken betreffende NV De Maasbode te Rotterdam.  1959-1960
  
 1597.Stukken betreffende de Nederlandse stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage en

de Nederlandse stichting voor Psychotechniek te Utrecht.  1960
  
 1598.Brief van H.J.J. Nietzman, accountant te Amsterdam over abonnementen.  1960
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Archief De Tijd

  
 1599.Correspondentie met de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over een

obligatielening.  1960-1961
  
 1600.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1960
  
 1601.Correspondentie met mr. J.G. Kersten, adjunct-chef van de advertentieafdeling over

zijn ontslag.  1960
  
 1602.Exploitatiebegroting voor de #Pius Almanak#.  1960
  
 1603.Stukken betreffende een advies van W.M.J. Poelman, raadgevend ingenieur te

Amsterdam inzake een personen- en goederenlift.  1960
  
 1604.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1960
  
 1605.Correspondentie met de Nederlandse Siemens Maatschappij te 's-Gravenhage over

een Siemens-Hell facsimilé apparaat.  1960
  
 1606.Correspondentie met Tabak's automobielbedrijven te Amsterdam over de huur en

verhuur van drie panden aan de Nieuwe Nieuwstraat te Amsterdam.  1960-1961
  
 1607.Verplichtingen staten.  1959-1960
  
 1608.Brief van de heer Wiegersma te Deurne over de 60ste verjaardag van Jan Engelman.

  1960
  
 1609.Stukken betreffende de naamsverandering van de #Gooise Courant# in #De Nieuwe

Dag#.  z.j.
  
 1610.Stukken betreffende de uitgave #Ken Uw Tijd# over Nederlanders in Afrika door #De

Tijd-Maasbode#.  1960-1961
  
 1611.Brief van A. Conijn te Hilversum over de aanvrage van een onderscheiding.  1960
  
 1612.Brief aan het ministerie van Financiën te 's-Gravenhage.  1960
  
 1613.Stukken betreffende besprekingen van W.H. van Baarle te 's-Gravenhage met de

Nederlandse stichting voor Statistiek.  1961, z.j.
  
 1614.Correspondentie met de directie van tricotagefabrieken F. Beeren te Weert over

inlichtingen inzake J.G. Kersten.  1961
  
 1615.Brief aan A.M.T. Bijlmer te Amsterdam over haar indiensttreding.  1961
  
 1616.Stukken betreffende het verkrijgen van bepaalde gegevens door J.J.W. Boerrigter te

Aerdenhout.  1961
  
 1617.Stukken betreffende de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  1961
  
 1618.Brieven aan het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage over de

abonnementsprijs.  1961
  
 1619.Memorandum over de huisvestingsproblemen van de rotatiedrukkerij te Rotterdam,

opgesteld op 14 februari.  1961
  
 1620.Brief van Heerkens, Thijssen & Co over een pensioenregeling.  1961
  
 1621.Brief van H.L. Klein-Schiphorst, architect te Haarlem over de begroting van de

kosten van een verbouwing.  1961
  
 1622.Brief aan W.H. Kroft te Haarlem over een sollicitatie.  1961
  
 1623.Brief van de KRO over het 600.000ste KRO lid.  1960
  
 1624.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1960-1961
  
 1625.Kasstaten over inkomsten en uitgaven.  1961
  
 1626.Correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid over

lonen.  1961
  
 1627.Brief van mr. J.A.L.M. Loeff te Rotterdam over Max Hoff en Nederland Kattenburg.

  1961
  
 1628.Stukken betreffende #De Maasbode# te Rotterdam.  1960-1961
  
 1629.Stukken betreffende de ziektekostenregeling bij #De Maasbode# te Rotterdam.

  1957-1961
  
 1630.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1961
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Archief De Tijd

  1960-1961
 1631.Correspondentie met H.J.J. Nietzmann, accountant te Amsterdam. Met bijlagen.  
 1632.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1960-1961
  
 1633.Rapport uitgebracht over #De Tijd# als ochtendblad.  1961
  
 1634.Brief aan prof. I. Schlichting te Nijmegen over een ere-doctoraat.  1961
  
 1635.Brief van expertise-bureau H.W. Schleurholts over een aanrijding.  1961
  
 1636.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1961
  
 1637.Brief aan de Inspecteur der Vennootschapsbelasting te Amsterdam over

administratie- en beleggingsmaatschappij Pax te Amsterdam.  1961
  
 1638.Verplichtingen staten.  1960-1961
  
 1639.Stukken betreffende de vereniging voor de Effectenhandel.  1960-1961
  
 1640.Correspondentie met het Nederlandse episcopaat over de #Pius Almanak# voor

1961.  1961
  
 1641.Correspondentie met mgr. J. Beltrami, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage over

de #Pius Almanak# voor 1961.  1961
  
 1642.Correspondentie met Paolo kardinaal Giobbe te Rome over de #Pius Almanak# voor

1961.  1961
  
 1643.Doorslag van brief en brief aan paus Johannes XXIII over de #Pius Almanak# voor

1961 en van het Staatssecretariaat van de paus over hetzelfde onderwerp.  1961
  
 1644.Brieven en doorslagen van brieven over het ontvangen van de #Pius Almanak# voor

1961.  1961
  
 1645.Dankbetuiging van H.J.J. Conijn naar aanleiding van de reacties op zijn vertrek als

adjunct-redacteur van #De Maasbode#.  1961
  
 1646.Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van J.J.W. Boerrigter als directeur van de

NV Drukkerij De Tijd.  1961
  
 1647.Brieven aan mr. J.M.L.T. Cals, Minister van OK&W te 's-Gravenhage en mr. Y.

Scholten, Staatsecretaris van OK&W te 's-Gravenhage over een benoeming.  1961
  
 1648.Bouwtekeningen van het gebouw van #De Maasbode# te Rotterdam.  1961-1963
  
 1649.Correspondentie met het ANP te 's-Gravenhage. Met bijlagen.  1961
  
 1650.Stukken betreffende advertentie tarieven.  1961-1962
  
 1651.Abonnementen overzichten van #De Tijd#, #De Maasbode#, #De Nieuwe Haarlemse

Courant#, #Het Nieuwe Dagblad# en #De Nieuwe Dag#.  1962
  
 1652.Brief van de BVA houdende een vertrouwelijke mededeling.  1962
  
 1653.Brieven en doorslagen van brieven aan W.H. van Baarle te 's-Gravenhage over

perszaken en public relations.  1962
  
 1654.Stukken betreffende de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  1962
  
 1655.Stukken betreffende de CAO voor het administratief personeel.  1962-1963
  
 1656.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. A.J. Cuppen te 's-Gravenhage.  1962
  
 1657.Stukken betreffende studies van de heren Van Baarle en Kuipers.  1961
  
 1658.Stukken betreffende de toekomstige financiële positie van de NV Drukkerij De Tijd.

  1962
  
 1659.Lijst van gratificaties verleend bij jubilea.  1956, 1958-1962
  
 1660.Stukken betreffende het handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Amsterdam.  1962
  
 1661.Correspondentie met Heerkens, Thijssen & Co over pensioenen.  1960-1962
  
 1662.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam over

advertenties en een memorandum inzake de vestiging van een katholiek
radiostation in Liberia door het Kardinaal van Rossum instituut (KAROSI).  1962

  
 1663.Stukken betreffende #De Maasbode# te Rotterdam.  1962
  
 1664.Stukken betreffende de coöperatieve ziektekosten regeling bij #De Maasbode# te

Rotterdam.  1962
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Archief De Tijd

nieuwe rotatiepers.  1960-1962
 1665.Stukken betreffende de liquiditeitspositie in verband met de aanschaf van een  
 1666.Brieven van machinehandel Machez te Amsterdam en drukkerij 't Kasteel van

Aemstel te Amsterdam over de aanschaf van een cylinderproefpers.  1961
  
 1667.Stukken betreffende H.J.J. Nietzman, accountant te Amsterdam.  1957, 1962
  
 1668.Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen.  1962
  
 1669.Brieven van #Het Nieuwe Dagblad# te Rotterdam over het vijf-editie stelsel.  1962
  
 1670.Brieven aan de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over een

obligatielening.  1962
  
 1671.Stukken betreffende #De Nieuwe Dag#.  1962
  
 1672.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1962
  
 1673.Rapport uitgebracht over het psychotechnisch onderzoek van F.F. van Bueren.

  1962
  
 1674.Stukken betreffende het personeel van de NV Drukkerij De Tijd.  1962
  
 1675.Stukken betreffende rotatie orders.  1962, z.j.
  
 1676.Stukken betreffende de studiecommissie inzake de Volksbladen.  1962
  
 1677.Brief aan F. Schouten te Rotterdam over zijn in vaste dienst treding.  1962
  
 1678.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1962
  
 1679.Stukken betreffende de Technische commissie van Het Spaarnestadconcern.  1962
  
 1680.Correspondentie met de vereniging ter Bevordering van de Belangen van de

Boekhandels over de status van uitgever.  1962
  
 1681.Brieven en doorslagen van brieven aan (onbekenden) in binnen- en buitenland.

  1962
  
 1682.Stukken betreffende de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam.

  1961-1962
  
 1683.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nederlandse episcopaat.  1962
  
 1684.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. G. Beltrami, pauselijk internuntius te 's-

Gravenhage.  1962
  
 1685.Stukken betreffende de verslaglegging van Amsterdam en Rotterdam.  1961-1962
  
 1686.Brief van stadsontwikkeling- en wederopbouw adviesburau AFO te Rotterdam over

de kernpremie afbouw bedrijfspanden.  1961
  
 1687.Bouwtekeningen van de panden van de NV Drukkerij De Tijd.  1960-1962
  
 1688.Brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over de liquide middelen.  1962
  
 1689.Kopie van akte waarin de drukkerijen De Spaarnestad en De Tijd lijsten deponeren

van pensioenen bij de heer Brans, notaris te Haarlem.  1959
  
 1690.Lijsten houdende een opgave van de aantallen abonnees van de Nederlandse

dagbladen tussen 1950 en 1962.  1962
  
 1691-1693.Brieven aan de KNBTB.  1964-1966

Bevat 3 stukken
  
  1691.1964
  
  1692.1965
  
  1693.1966
  
 1694.Brieven en doorslagen over een perfograaf.  1962
  
 1695.Jaarverslag en financieel verslag van het ANP.  1962
  
 1696.Stukken betreffende de tarieven, opbrengst en omzetten van advertenties.  1963, z.j.
  
 1697.Stukken betreffende abonnementen.  1963, z.j.
  
 1698.Lijsten houdende overzichten van de abonnementen per 1 april.  1963
  
 1699.Circulaires inzake Amsterdams overleg.  1963
  
 1700.Correspondentie met L.A.P.M. Broeke te Amsterdam over zijn 80ste verjaardag. Met

bijlage.  1963
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Archief De Tijd

 1701.Brief van M. Boogaartz SJ te Amsterdam houdende een gelukwens.  1963
  
 1702.Circulaire over het 25-jarig [priester]jubileum van mgr. J.A.G. van der Hoogte, deken

van Amsterdam.  1963
  
 1703.Brief van J.J.W. Boerrigter te Aerdenhout over een jubileum.  1963
  
 1704.Balansen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1963
  
 1705.Balansen van De Maasbode NV te Rotterdam.  1963
  
 1706.Stukken betreffende de balans-analyse van de NV Drukkerij De Tijd per 31

december 1961, opgemaakt door het instituut voor Handels- en Bedrijfsvoorlichting
(IHB) te Amsterdam.  1963

  
 1707.Stukken betreffende bouwplannen in Rotterdam.  1961, 1963
  
 1708.Kwartaal balansen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1963
  
 1709.Stukken betreffende de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.

  1963
  
 1710.Rapport uitgebracht aan de directie van drukkerij De Spaarnestad over de positie

van drukkerij 't Kasteel van Aemstel.  1963
  
 1711.Stukken betreffende drukkerij Holland te Amsterdam.  1963
  
 1712.Stukken betreffende bemoeienissen van het ministerie van Economische Zaken te

's-Gravenhage met de abonnementsprijzen.  1963
  
 1713.Stukken betreffende grafische industrieën in Nederland.  1963
  
 1714.Stukken betreffende H.J.J. Nietzmann, accountant te Amsterdam.  1963
  
 1715.Brief van de gemeente Amsterdam over een uitnodiging.  1963
  
 1716.Stukken betreffende diverse dagbladen.  1961-1963
  
 1717.Balans en verlies- en winstrekening over 1962 van het Handelsregister van de

Kamer voor Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.  1963
  
 1718.Stukken betreffende een brandverzekering en een pensioenverzekering afgesloten

bij de firma Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam.  1963
  
 1719.Brief van #De Nieuwe Linie# te Amsterdam over een offerte.  1963
  
 1720.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# te Rotterdam.  1963
  
 1721.Stukken betreffende de Nederlandse code voor het reclamewezen.  z.j.
  
 1722.Correspondentie met de Nederlandse Handel Maatschappij te Amsterdam over een

obligatielening.  1963
  
 1723.Stukken betreffende de commissarissen en aandeelhouders van de NV Drukkerij De

Tijd te Amsterdam.  1963
  
 1724.Stukken betreffende bemoeienissen van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers te Amsterdam met de CAO voor journalisten voor 1963.  1963
  
 1725.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers over de CAO's en de

minimum pensioenregeling voor administratief personeel en chauffeurs in het
dagbladbedrijf. Met bijlage.  1962-1963

  
 1726.Brieven over pensioenen.  1962-1963
  
 1727.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1963
  
 1728.Stukken betreffende rotatiepapier voor de dagbladen in 1963 te Roterdam en

Amsterdam.  1962-1963
  
 1729.Stukken betreffende samenwerking tussen de krant en (anoniem).  1963
  
 1730.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1962-1964
  
 1731.Stukken betreffende #Sursum Corda#, een uitgave van #De Maasbode# te

Rotterdam.  1962-1964
  
 1732.Bouwtekeningen van het gebouw van #De Maasbode# te Rotterdam.  1963
  
 1733.Stukken betreffende een nationaal advertentie-media onderzoek uitgevoerd door de

vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1963
  
 1734.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1963
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Archief De Tijd

 1735.Brief aan dr. H.F.A.M. van der Grinten verbonden aan uitgeverij Bergland te Asten
over jaarkosten.  1963

  
 1736.Brief aan de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over een advertentie

in de #Officie Le Prijscourant#.  1963
  
 1737.Verslagen van vergaderingen over de vernieuwing van de volksbladen.  1962-1963
  
 1738.Stukken betreffende de vernieuwing van de volksbladen.  1963-1964
  
 1739.Correspondentie met mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam over het pensioen van de

heer Van Essen.  1963
  
 1740.Stukken betreffende het ruimtevraagstuk in het dagbladbedrijf aan de Nieuwe Zijds

Voorburgwal te Amsterdam.  1961
  
 1741.Correspondentie intern.  1963
  
 1742.Stukken betreffende de liquiditeit van #De Maasbode# te Rotterdam.  1963
  
 1743.Stukken betreffende abonnementen.  1964
  
 1744.Stukken betreffende nieuwe advertentie tarieven na ontkoppeling.  1964
  
 1745.Stukken betreffende advertentie-inkomsten.  1963-1964
  
 1746.Balansen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1964
  
 1747.Balansen van De Maasbode NV te Rotterdam.  1964
  
 1748.Brieven en doorslagen van brieven aan W.H. van Baarle te 's-Gravenhage. Met

bijlage.  1964
  
 1749.Stukken betreffende G.H. Bührmann's papiergroothandel te Amsterdam.  1963-1964
  
 1750.Stukken betreffende de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.

  1964
  
 1751.Contract van het weekblad #Boer en Tuinder#.  1964, z.j.
  
 1752.Stukken betreffende het CEBUCO.  1964
  
 1753.Stukken betreffende de Centrale Abonnementen Administratie (CAA).  1964
  
 1754.Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam over een

wachtverbod.  1964
  
 1755.Brief van de Curatoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen over het achtste

lustrum van de universiteit.  1964
  
 1756.Correspondentie met L. Dosfel te Dendermonde (België) over een bewijs.  1964
  
 1757.Correspondentie met M.C.M. Delfgaauw te Hilversum over haar indiensttreding.

  1964
  
 1758.Artikel houdende de aankondiging van het overlijden van C.M. Dosker te Roermond.

  1964
  
 1759.Brief aan mgr. dr. J.A.E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem, over een pauselijke

onderscheiding.  1964
  
 1760.Brieven aan de advertentieafdeling van het #Drukkersweekblad# en #Elseviers

Weekblad# te Amsterdam over een annonce.  1964
  
 1761.Brief aan de directie van drukkerij Holland te Amsterdam over rotatiedrukwerk.

  1964
  
 1762.Correspondentie met mgr. J. Beltrami, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage over

de #Pius Almanak# voor 1964-1965.  1964
  
 1763.Correspondentie met mgr. J.W.L. Damen, rector van het Nederlands college te

Rome over de #Pius Almanak# voor 1964-1965.  1964
  
 1764.Stukken betreffende een efficiency onderzoek bij NV Drukkerij De Tijd te

Amsterdam en De Maasbode NV te Rotterdam.  1964
  
 1765.Correspondentie met de Eerste Nederlandse Levensverzekeringsmaatschappij op

het Leven en tegen Invaliditeit over een schuldbekentenis.  1964
  
 1766.Brief aan de Minister van Economische Zaken te 's-Gravenhage over de

abonnementsprijzen.  1964
  
 1767.Correspondentie met de directie van de koninklijke papierfabrieken Van Gelder

Zonen te Amsterdam over de levering van krantenpapier.  1962, 1964
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Archief De Tijd

 1768.Correspondentie met het pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam
over een vrijstelling.  1964

  
 1769.Brief aan intern merkenbureau Van de Graaf & Co te Amsterdam over een

naamaanduiding.  1964
  
 1770.Correspondentie met W. Homan te Leeuwarden over zijn sollicitatie.  1964
  
 1771.Brief aan het bestuur van de Haarlemse Kegel bond over een uitnodiging ter

gelegenheid van het 65-jarig bestaan van die bond. Met bijlage.  1964
  
 1772.Brief van G. Hanekroot te 's-Gravenhage over haar sollicitatie.  1964
  
 1773.Brief van F.L.M. Hoebens, burgemeester van Deurne (NB), over de opzegging van

zijn abonnement.  1964
  
 1774.Stukken betreffende de Hollandse Katholieke Werkgeversvereniging.  1964
  
 1775.Correspondentie met G. de Hoog te IJmuiden over zijn sollicitatie.  1964
  
 1776.Circulaire van het #Haarlems Dagblad# inzake de verhoging van de

abonnementsprijs.  1964
  
 1777.Circulaires van mgr. P.H.M. Hoogenbergh te Rotterdam over een overeenkomst

aangeboden door Labey NV te Rotterdam.  1964
  
 1778.Correspondentie met H. Hollenkamp te Amsterdam over de verzending van de

krant.  1964
  
 1779.Correspondentie met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Amsterdam over de jaarstukken.  1964
  
 1780.Brief aan mr. H.J.F.M. Hüffer te Amsterdam over toezending van een exemplaar van

het #Haarlems Weekblad# en het weekblad #De IJmond#.  1964
  
 1781.Brief van F. Hollan, werkzaam op de afdeling abonnementen administratie te

Amsterdam over een andere functie voor hem.  1963
  
 1782.Brieven aan advertentie- en reclame adviesbureau Hoogstraten, Keuzenkamp en

Harte, v/h Gebroeders Gevers te Rotterdam over een benoeming.  1964
  
 1783.Stukken betreffende een overeenkomst tussen NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam

en A.P.J. Korver, eigenaar van het advertentie-weekblad #Velser Week Journaal# te
IJmuiden.  1964

  
 1784.Stukken betreffende een offerte van de handelsmaatschappij voor grafische

machines Hagra te Amsterdam.  1964
  
 1785.Rapporten over interne zaken.  1964
  
 1786.Correspondentie binnen het bedrijf.  1964
  
 1787.Circulaires inzake interne zaken.  1964
  
 1788.Stukken betreffende de incasso afdeling en de abonnementen administratie.  1964
  
 1789.Brief van J.J.M. Jacobs te 's-Gravenhage over zijn indiensttreding.  1963
  
 1790.Brief aan J.A.A. Janssen te Haarlem over ontwerpschetsen.  1964
  
 1791.Brief aan R.H. Jansen te Cuyck over een sollicitatie.  1964
  
 1792.Brieven van H.W. van Kaam, journalist te IJmuiden.  1964
  
 1793.Brief van de Katholieke Staatkundige Studiegroepen federatie over een congres.

  1964
  
 1794.Brief aan notariskantoor P.C. Kooyman en J.C. in 't Hout te Rotterdam over het

expireren van een hypothecaire lening.  1964
  
 1795.Stukken betreffende de sollicitatie van A.I.M. Klein-Robbenhaar te Amsterdam.

  1964
  
 1796.Brief van C.J. Kolder-Jansen te Amsterdam over een toelage.  1964
  
 1797.Stukken betreffende de kosten van de bijkantoren.  1964
  
 1798.Correspondentie met handelsmaatschappij P. Kahman te 's-Gravenhage over

krantenpapier.  1963-1964
  
 1799.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1964
  
 1800.Stukken betreffende het KNP te 's-Gravenhage.  1964
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Archief De Tijd

buitendienst, gehouden op 22 november 1963 en een vergadering van die Kern met
de directie op 29 januari 1964.  1963-1964

 1801.Stukken betreffende verkiezingen voor de Kern van de administratie- en  
 1802.Kwartaalbalansen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1964
  
 1803.Brief van J.A. Lemey te Tielt (België) over rapporten.  1964
  
 1804.Brief van M.M. van Leeuwe te Santpoort over zijn sollicitatie.  1964
  
 1805.Brieven aan F.W. van Loenen te Amsterdam over zijn sollicitatie.  1964
  
 1806.Artikel houdende het bericht van het overlijden van J.H. van der Lubbe te

Amsterdam.  1964
  
 1807.Correspondentie met W. Leydeckers, algemeen directeur van NV Drukkerij De Tijd

te Heemstede over privé-zaken.  1962-1964
  
 1808.Brief aan G.T. Molinari, consul van Uruguay te Rotterdam over zijn reactie op een

artikel in #De Tijd-Maasbode#.  1964
  
 1809.Brief aan de directie en commissarissen van #De Maas- en Roerbode# en het

#Dagblad voor Noord-Limburg# te Roermond houdende een condoléance.  1964
  
 1810.Brief aan J.F.M. Michels te 's-Hertogenbosch over zijn abonnement.  1964
  
 1811.Brieven aan B.P.J. Molenaar te Bussum en R.H.M. Middelhof te Bergen (NH) over de

bezorging van de krant.  1964
  
 1812.Brief van J. Magry, architect te Rotterdam over een diner.  1964
  
 1813.Brief van H.F. van der Meer te 's-Gravenhage over gratis advertentiebladen.  1964
  
 1814.Stukken betreffende De Maasbode NV te Rotterdam.  1964-1965
  
 1815.Brief van de stichting Internationale Concert Administratie te Amsterdam over een

liefdadigheidsconcert voor de dr. Phelps-stichting.  1964
  
 1816.Brief van het institut de Gestion et d'Organisation (ICO) over

fabrieksautomatisering.  1964
  
 1817.Stukken betreffende een seminar, georganiseerd door de United Nations Student

association (UNSA), gehouden te Amsterdam.  1964
  
 1818.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1964
  
 1819.Stukken betreffende bemoeienissen van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers te Amsterdam met de CAO voor journalisten.  1964
  
 1820-1825.Stukken betreffende zaken, de vereniging De Nederlandse Dagbladpers,CAO voor

het administratief personeel van het dagblad.  1963-1964
Bevat 6 stukken

  
  1820.Grafische CAO.  1965
  
  1821.?  1963-1964
  
  1822.Overleg.  1963-1964
  
  1823.Loonstijgingen.  1963-1964
  
  1824.De Keuringsraad.  1963-1964
  
  1825.Ledenvergadering.  1963-1964
  
 1826.Circulaires van het Nederlands instituut voor Efficiency (NIVE) te 's-Gravenhage

over cursussen en conferenties.  1964
  
 1827.Bouwtekeningen voor nieuwbouw van De Maasbode NV te Rotterdam.  1963-1964
  
 1828.Correspondentie met De Nieuwe Rotterdamse Courant NV te Rotterdam over een

voorlopige koopacte. Met bijlage.  1964
  
 1829.Stukken betreffende de Nederlandse stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage.

  1964
  
 1830.Stukken betreffende de heren Nietzman en Van der Burg, accountants te

Amsterdam.  1961-1964
  
 1831.Stukken betreffende het dagblad voor Groningen #Ons Noorden#.  1964
  
 1832.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1964
  
 1833.Correspondentie met het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam

over een vrijstelling.  1964
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Archief De Tijd

  
 1834.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.  1964
  
 1835.Lijst van personen die de #Pius Almanak# voor 1964-1965 ontvangen.  z.j.
  
 1836.Brief aan de directie van de NV Pers en Publiciteit te Amsterdam over kontakten

over de #Vacaturegids voor Amsterdam#.  1964
  
 1837.Correspondentie met mr. G.J. van Roozendaal te Santpoort over een gratificatie.

  1964
  
 1838.Correspondentie met P.J. Reintjes te Laren over een getuigschrift.  1964
  
 1839.Stukken betreffende de aankoop, het verbruik en de prognose voor het verbruik van

de rotatiepers in 1964 en 1965.  z.j.
  
 1840.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1964
  
 1841.Stukken betreffende de sportredactie.  1964
  
 1842.Statuten van NV Dagblad Het Binnenhof te 's-Gravenhage, opgesteld op 19 juni.

  1958
  
 1843.Brieven en doorslagen van brieven over sollicitaties naar de vacature van hoofd

van de technische dienst.  1964
  
 1844.Brieven aan Staal publiciteit te Rotterdam en reclamebureau Han Snel te Rotterdam

over een benoeming.  1964
  
 1845.Correspondentie met F. Schoonhoven te Beverwijk over zijn ontslag.  1964
  
 1846.Correspondentie met dr. J. Slikboer, psychologisch adviseur te Haarlem over

sollicitaties.  1964
  
 1847.Brieven en doorslagen van brieven aan sollicitanten naar de vacature voor

algemeen bedrijfsleider bij NV De Maasbode te Rotterdam.  1964
  
 1848.Stukken betreffende de Nederlandse Siemens maatschappij te 's-Gravenhage.  1964
  
 1849.Correspondentie met dr. J. van Springel te Brussel over het huren van een kamer

en de jaarcijfers over 1963.  1964
  
 1850.Brief aan de stichting van de Arbeid over een winstuitkering.  1964
  
 1851.Brief van de stichting Revalidatiefonds Kennemerland over een comité van

Aanbeveling.  1964
  
 1852.Correspondentie met de directie van uitgeverij en drukkerij Stuurman te Zaandam

over een prijsverschil.  1964
  
 1853.Brief aan F.J. Smit te Alkmaar over zijn sollicitatie.  1964
  
 1854.Stukken betreffende een agenda van de Sint Augustinus vereniging van RK

Onderwijsgevenden in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam te Haarlem.  1964
  
 1855.Jaarverslag van de stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven

te Amsterdam over 1963.  1964
  
 1856.Jaarverslag van de stichting De Nederlandse Persbibliotheek te Amsterdam over

1963.  1964
  
 1857.Stukken betreffende een accoord verklaring inzake de heer Spangler.  1964
  
 1858.Brief van het bijkantoor te Maastricht houdende de beste wensen [voor iets].  1964
  
 1859.Artikel houdende de aankondiging van het overlijden van J.C. Tjeenk-Willink, oud-

directeur van de uitgeverij W.E.J. Tjeenk-Willink te Zwolle.  1964
  
 1860.Brief aan A.A. Trouwborst, pastoor te Haarlem over een afschrift van een schrijven.

  1964
  
 1861.Stukken betreffende de begroting voor 1964 van de stichting Unitas 1960 II.  1963
  
 1862.Correspondentie met United Press International (UPI) te 's-Gravenhage over een

extra aansluiting op het telexnet.  1964
  
 1863.Brief van uitgeverij, boek- en kunsthandel Urbi et Orbi te Amsterdam over een

vergissing.  1964
  
 1864.Circulaire van de Union Internationale de la Presse Catholique.  z.j.
  
 1865.Brieven aan de directie van de Nederlandse vereniging van Erkende Advertentie-

Bureaux te Amsterdam en de directie van NV Het Vrije Volk te Rotterdam over een
benoeming.  1964
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Archief De Tijd

 1866.Brief aan N. van Vliet te Gouda over een benoeming.  1964
  
 1867.Stukken betreffende een contract tussen Londen Express en de De Spaarnestad te

Haarlem.  1963
  
 1868.Brief van H.J. Beyk over het #Velser Weekjournaal#.  1964
  
 1869.Brief van de Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten

(VSTF) te Groningen over een studiereis.  1964
  
 1870.Bouwtekening bestemd voor de verbouwing en verbetering van de correctie

afdeling.  z.j.
  
 1871.Stukken betreffende de vereniging De Amsterdamse Haven te Amsterdam.  1964
  
 1872.Brief aan A.A. de Wolf te Bergen op Zoom over zijn aanstelling.  1964
  
 1873.Brief aan I.A. Wessels te Bussum over de late bezorging van de krant.  1964
  
 1874.Brief aan reclame- en adviesbureau Wijt te Rotterdam over een benoeming.  1964
  
 1875.Circulaires van World Press Photo te 's-Gravenhage houdende verzoeken om

geldelijke bijdragen.  1964
  
 1876.Correspondentie met C. Witteman te Amsterdam over haar sollicitatie.  1964
  
 1877.Artikel "Niet alleen feiten" over prof. dr. A. G. Weiler.  z.j.
  
 1878.Brief van Wamberrie & Zoon, passage-agenten te Amsterdam over een bedrijfs-

studiereis.  1964
  
 1879.Stukken betreffende een opdracht tot het leveren van een smeltketel aan Winkler

Fallert & Co te Amsterdam.  1964
  
 1880.Brieven en doorslagen van brieven van mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam.  1964
  
 1881.Brieven aan L. de Zwart en de centrale directie van de PTT te 's-Gravenhage over

een telexlijn.  1964
  
 1882.Correspondentie met F.W. de Zwart, gerechtsdeurwaarder te Tilburg over een

ontslag.  1964
  
 1883.Correspondentie met P. Zeyen te Kerkrade over een klacht over de bezorging van

de krant.  1964
  
 1884.Stukken betreffende een enquête inzake streekbladen.  z.j.
  
 1885.Gegevens over diverse dagbladen.  1964
  
 1886.Correspondentie met het ministerie van Economische Zaken over de

abonnementsprijzen.  1963-1965
  
 1887.Circulaire van het ministerie van OK&W inzake een persbulletin.  1964
  
 1888.Stukken betreffende het comité tot Oprichting van een Maatschappij tot Exploitatie

van Televisiereclame.  1964-1965
  
 1889.Programma van een cursus over de mogelijkheden van marktonderzoek voor de

middelgrote onderneming.  1965
  
 1890.Stukken betreffende het contract met #Boer en Tuinder#, het orgaan van de KNBTB.

  1959-1960, 1965
  
 1891.Balans van NV De Maasbode te Rotterdam.  1965
  
 1892.Kwartaalbalans van NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1963-1964
  
 1893.Balansen van NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1965
  
 1894.Stukken betreffende accountantskantoor Nietzmann, Ten Hage & Kuyper.  1965
  
 1895.Correspondentie met de Nieuwe Rotterdamsche Courant NV te Rotterdam over de

overdracht van het pand aan de Kortenaerstraat 1 te Rotterdam.  1965
  
 1896.Stukken betreffende de reacties in de pers op de reclame op radio en televisie.

  1965
  
 1897.Stukken betreffende de salarissen van het personeel van de redactie.  1965
  
 1898.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1965
  
 1899.Correspondentie met de Belgische maatschappij van Algemene Verzekeringen

tegen de Gevaren van Brand te Brussel over de huurovereenkomst van een pand
aan de Westblaak te Rotterdam.  1966
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Archief De Tijd

 1900.Correspondentie met electriciteitsmaatschappij AEG te Amsterdam over de
electrische uitrusting van de Wifac-rotatiepers.  1966

  
 1901.Correspondentie met de afdeling electrotechniek van Resex te 's-Hertogenbosch

over de electrische uitrusting van een rotatiepers.  1966
  
 1902.Correspondentie met het #Algemeen Handelsblad# te Amsterdam over het artikel

"Slaan kerken op hol".  1966
  
 1903.Brief van een medewerker over de opzegging van het dienstverband.  1966
  
 1904.Correspondentie met R.M. Wijdeveld te Amsterdam over de benoeming van de

voorzitter van de de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1966
  
 1905.Brief van dr. A.A. Ariëns, verbonden aan het seminarie Dijnselburg te Huis ter Hiede

(U) over een persdienst. Met bijlage.  1966
  
 1906.Brieven en doorslagen van brieven aan de Algemene Bank Nederland te

Amsterdam.  1966
  
 1907.Correspondentie met de Katholieke bond van Administratief en Commercieel

Personeel in de Industrie te Amsterdam over een reorganisatie.  1966
  
 1908.Stukken betreffende het drukken van het orgaan van de KNBTB #Boer en Tuinder#.

  1966
  
 1909.Stukken betreffende het adverteren.  1965-1966
  
 1910.Balansen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1966
  
 1911.Balansen van NV De Maasbode te Rotterdam.  1966
  
 1912.Stukken betreffende het orgaan van de KNBTB #Boer en Tuinder#.  1965
  
 1913.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Brabants Dagblad# te 's-

Hertogenbosch.  1966
  
 1914.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1966
  
 1915.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Eindhovens Dagblad# te Eindhoven.

  1966
  
 1916.Stukken betreffende de Exploitatie commissie.  1966
  
 1917.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Boekdruk Inrichting te 's-

Hertogenbosch.  1966
  
 1918.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Katholieke Grafische bond

te Amsterdam.  1966
  
 1919.Brief aan de Nederlandse Diepdrukinrichting te Haarlem over een rotatie drukpers.

  1966
  
 1920.Stukken betreffende de overname van drukkerij 't Kasteel van Aemstel/NV De Tijd

door de Nederlandse Boekdruk Inrichting.  1966
  
 1921.Stukken betreffende de NDP te Amsterdam.  1966
  
 1922.Stukken betreffende de CAO voor het administratief personeel in het dagbladbedrijf

geldig van 1 februari 1966 tot 31 januari 1967.  1966
  
 1923.Brieven en doorslagen van brieven aan het accountantskantoor Nietzman, Ten

Hage & Kuypers te 's-Hertogenbosch.  1966
  
 1924.Stukken betreffende het drukken van het blad #Sursum Corda#.  1966
  
 1925.Verslagen van de vergadering van de Raad van Commissarissen gecombineerd met

een algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd te
Amsterdam.  1966

  
 1926.Stukken betreffende de stichting Ziektekostenverzekering OZV te 's-Hertogenbosch.

  1966
  
 1927.Stukken betreffende het ochtendblad #De Tijd#.  1961, 1965
  
 1928.Brief aan het Pensioenfonds van de Grafische Bedrijven te Amsterdam.  1966
  
 1929.Accountantsrapport opgemaakt door accountantskantoor Pelser, Hamelberg, Van

Til & Co, uitgebracht aan de directie van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam over
de uitkomsten van de enquête Bedrijfsvergelijking van de NDP over 1964 en 1965.
  1966

  
 1930.Stukken betreffende het personeel.  1966
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Archief De Tijd

  
 1931.Correspondentie met drs. H.W.M. van Run te Overveen over de beëindiging van zijn

dienstverband.  1966
  
 1932.Brieven en doorslagen van brieven aan de ROTA te Amsterdam.  1966
  
 1933.Stukken betreffende radio- en televisiereclame.  1963, 1965-1966
  
 1934.Correspondentie tussen de Redactiecommissie en de directie.  1966
  
 1935.Brieven en doorslagen van brieven aan research- en exploratiemaatschappij Resex.

  1966
  
 1936.Correspondentie met K. Sartory te Halfweg over de naamsverandering van de krant.

  1966
  
 1937.Stukken betreffende de Nederlandse Siemens maatschappij te 's-Gravenhage.

  1965-1966
  
 1938.Correspondentie met de centrale directie van de PTT te 's-Gravenhage over een

telexinstallatie.  1966
  
 1939.Brief aan de NV De Maasbode te Rotterdam over het maken van een offerte voor

bepaalde werkzaamheden.  1966
  
 1940.Stukken betreffende radio- en televisiepiraterij.  1964
  
 1941.Stukken betreffende de exploitatie van de krant in het rayon Zaanstreek-Waterland.

  1964
  
 1942.Stukken betreffende kostprijsberekeningen inzake exploitatie.  1964
  
 1943.Stukken betreffende een hypotheeklening bij de Rotterdamsche Verzekering-

Sociëteiten.  1964
  
 1944.Stukken betreffende salarissen, sociale lasten, gratificaties en

ziektekostenregelingen.  1964
  
 1945.Stukken betreffende de Noorderpers te Hoorn.  1952-1953, 1957-1958, 1962-1964
  
 1946.Stukken betreffende handelsmerken algemeen inzake een Pluspagina.  1964
  
 1947.Stukken betreffende advertentietarieven bij verscheidene Nederlandse Dagbladen.

  z.j.
  
 1948.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem.  1966
  
 1949.Correspondentie met lettergieterij en machinehandel Tetterode Nederland te

Amsterdam over twee tweeslags bandeermachines.  1966
  
 1950.Stukken betreffende de Technische commissie.  1966
  
 1951.Correspondentie met de UPI te 's-Gravenhage.  1966
  
 1952.Stukken betreffende de Union Internationale de la Presse Catholique te Parijs.  1966
  
 1953.Brief aan de Nederlandse vereniging voor Erkende Advertentiebureaux te

Amsterdam over het advertentietarief.  1966
  
 1954.Brief aan de commissie voor het Handelsverkeer in de Nederlandse Uitgeverij en

Boekhandel, ingesteld door de vereniging ter Bevordering van de Belangen van de
Boekhandel te Amsterdam over de erkenning van NV Drukkerij De Tijd als uitgever.
  1966

  
 1955.Stukken betreffende de VNU.  1966
  
 1956.Brief van dr. D.G. van der Vat, Londense correspondent over een bespreking van

hem met J.M. Lücker, hoofdredacteur. Met bijlage.  1966
  
 1957.Stukken betreffende het pand aan de Westblaak te Rotterdam.  1966
  
 1958.Brief aan World Press Photo te 's-Gravenhage over een storting.  1966
  
 1959.Stukken betreffende een rotatiepers voor de krant te Amsterdam, geleverd door

Winkler, Faller & Co te Amsterdam.  1966
  
 1960.Stukken betreffende het Reisbesluit voor Rijksambtenaren.  1966
  
 1961.Stukken betreffende reclame adviesbureau Zimmerman te Amsterdam.  1966
  
 1962.Brief aan A.M. Zijl te Zaandijk, medewerker van ingenieursbureau Zaanstad over

leveringen.  1966
  
 1963.Brief aan kraanwagenonderneming F.J. Zentveld te Amsterdam over het vervoeren

van een Wifas rotatiepers.  1966
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Archief De Tijd

  
 1964.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. H.J.F.M. Hüffer te Amsterdam.  1967
  
 1965.Correspondentie met handelsonderneming Hagen te Rotterdam over een

leveringsopdracht voor Diehold rotary files.  1967
  
 1966.Correspondentie met Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam over een persoonlijke

ongevallenverzekering en een brandtechnische inspectie.  1967
  
 1967.Brief aan mr. J.C. Pul, medewerker van van Hertz autoverhuurbedrijf te Amsterdam

over de huur van een auto.  1967
  
 1968.Brieven van S. Hommes te Amsterdam over haar sollicitatie.  1967
  
 1969.Circulaires van het NKWV over het beleid ten opzichte van short-time

vergunningen.  1967
  
 1970.Brieven van handelsmaatschappij voor grafische machines Hagra te Amsterdam

over de levering van machines.  1967
  
 1971.Stukken betreffende dr. K.J. Hahn, correspondent te Rome.  1966-1967
  
 1972.Brieven en doorslagen van brieven aan de Haarlemse Diepdruk Industrie te

Haarlem.  1967
  
 1973.Stukken betreffende electrotechnisch installatiebureau De Jong & Vergunst te

Amsterdam en een drukkerij op de Isolatorweg 17 aldaar.  1967
  
 1974.Brief aan mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam over de naamsverandering

van de #Nieuwe Dag-Nieuw Dagblad# in #De Tijd-Maasbode#.  1967
  
 1975.Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.  1967
  
 1976.Circulaire van de Hollandse Katholieke Werkgeversvereniging te 's-Gravenhage

inzake een verklaring van de bisschoppen over katholieke feestdagen.  1967
  
 1977.Circulaire van mr. T.P. Kuethe te Amsterdam over een definitieve surséance

verlening.  1967
  
 1978.Nota van drukkerij 't Kasteel van Aemstel voor brochures over een pauselijke

encycliek.  1967
  
 1979.Correspondentie met J. Kruitwagen te 's-Hertogenbosch over een schilderij.  1967
  
 1980.Brieven aan J. Kuypers te Rotterdam en A.H.W. van der Lugt te Rotterdam over een

aanvulling van [hun] pensioen.  1967
  
 1981.Stukken betreffende de KNDP.  1967
  
 1982.Stukken betreffende het KNP te 's-Gravenhage.  1966-1967
  
 1983.Correspondentie met mr. R.J.J. Lambooy, burgemeester van 's-Hertogenbosch over

een pand aan de Schapenmarkt 5 aldaar.  1967
  
 1984.Brief aan drs. G.F. Lörtzer te Pijnacker over een pensioenregeling.  1967
  
 1985.Brief aan drukkerij Lumax te Utrecht over de drukorder voor het KNBTB orgaan

#Boer en Tuinder#.  1967
  
 1986.Rapporten over marktonderzoeken.  1967
  
 1987.Stukken betreffende de NV De Maasbode te Rotterdam.  1967
  
 1988.Brieven en doorslagen van brieven aan de NV De Maasbode.  1967
  
 1989.Brieven aan machinefabriek Kennemer te Beverwijk over leveringen.  1967
  
 1990.Brief aan Metaverpa NV te Maartensdijk over een levering.  1967
  
 1991.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Grafische Bond over de

winstdelingsregeling.  1967
  
 1992.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam en

het wijzigingsblad op de CAO voor het administratief personeel in het
dagbladbedrijf.  1967

  
 1993.Verslagen van de gecombineerde vergadering van de Raad van Commissarissen

van de NV Drukkerij De Tijd en van de NV De Maasbode en de algemene
vergadering van aandeelhouders.  1967

  
 1994.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Boekdruk Industrie (NBI) te

's-Hertogenbosch.  1967
  
 1995.Brieven en doorslagen van brieven aan het accountantskantoor Nietzman, Ten

Hage & Kuiper te 's-Hertogenbosch.  1967
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Archief De Tijd

  
 1996.Stukken betreffende de research- en exploratiemaatschappij Resex.  1967
  
 1997.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam en

reclame op radio en televisie.  1967
  
 1998.Stukken betreffende de ROTA en A.D. Lissauer.  1967
  
 1999.Brief aan W.H. Pas te Amsterdam over een maandelijkse toelage.  1967
  
 2000.Rapport over de mogelijkheden om het dagblad #Trouw# bij de drukkerij De Tijd te

Sloterdijk te laten drukken.  1967
  
 2001-2003.Stukken betreffende de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU).  1967

Bevat 3 stukken
  
  2001.Stukken van algemene aard.  1967
  
  2002.Maandoverzichten van de liquide middelen.  1967
  
  2003.Weekberichten over de liquide middelen.  1967
  
 2004.Stukken betreffende uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem.  1967
  
 2005.Brief aan de KRO te Amsterdam over de opbrengst van advertenties.  1967
  
 2006.Stukken betreffende het verdwijnen van het woord katholieke uit de titel van de

#Katholieke Illustratie#.  1967
  
 2007.Stukken betreffende het kantoor te Haarlem.  1966-1967
  
 2008.Stukken betreffende een wijziging van de statuten van de NV Drukkerij De Tijd.

  1967
  
 2009.Brochures over de publieke verkoop bij inschrijving van een rotatie installatie op

verzoek van NV Dagblad De Tijd te Amsterdam en het Eindhovens Dagblad NV te
Eindhoven.  1967

  
 2010.Stukken betreffende de pensioenverzekering van F.L. Fijnaar te Rotterdam.  1967
  
 2011.Stukken betreffende het geconcipieerde reglement voor de Ondernemingsraad aan

de bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf en het Uitgeversbedrijf.  1967
  
 2012.Stukken betreffende advertentie exploitatie.  1967
  
 2013.Stukken betreffende abonnementen exploitatie.  1967
  
 2014.Stukken betreffende een machtiging aan de PTT tot het overmaken van kleine

geldbedragen.  1967
  
 2015.Stukken betreffende propaganda voor de krant.  1967
  
 2016.Stukken betreffende hoofdredactie en redactie.  1967
  
 2017.Stukken betreffende de afdeling Rotterdam.  1967
  
 2018.Stukken betreffende de missie prijsvraag uitgeschreven door de krant.  1967
  
 2019.Stukken betreffende de heer Hogenhout.  1966-1967
  
 2020.Stukken betreffende de technische afdeling.  1967
  
 2021.Stukken betreffende mededelingen van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.

  1968
  
 2022.Stukken betreffende de Raad van Uitvoering CAO voor dagbladjournalisten van de

NDP te Amsterdam.  1968
  
 2023.Circulaires van de ROTA te Amsterdam.  1968
  
 2024.Brieven aan de NBI te 's-Hertogenbosch.  1968
  
 2025.Stukken betreffende de Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers te Voorburg

(ZH).  1968
  
 2026.Stukken betreffende het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren te Zwolle.

  1968
  
 2027.Circulaire van de Nederlandse Stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage inzake de

houding van de Nederlandse werkgevers ten opzichte van gehandicapten.  1968
  
 2028.Brieven en doorslagen van brieven aan accountantskantoor Nietzman, Ten Hage en

Kuyper te 's-Hertogenbosch.  1968
  
 2029.Verslagen van de jaarlijkse vergadering van de Raad voor Advies van het dagblad

#De Tijd#. Met bijlage.  1968
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Archief De Tijd

  
 2030.Stukken betreffende de begroting van het promotion weekblad #Occasion# door

J.A. Nerden te Haarlem.  1968
  
 2031.Brief aan de Nederlandse Offset inrichting te Amsterdam-Sloterdijk over

drukorders.  1968
  
 2032.Stukken betreffende advertenties van het Nederlands Instituut voor Oecumene-

Reizen (NIOR) te Amsterdam.  1968
  
 2033.Correspondentie met de Nederlandse vereniging voor Natuurgeneeswijze te

Krimpen a/d Ijssel over het gebruik van de kop van de krant.  1968
  
 2034.Correspondentie met uitgeverij Nijgh & Van Ditmar over het boek #Binnen Bereik#.

  1968
  
 2035.Correspondentie met J.E. Moren van het Netherlands Pavilion op de

wereldtentoonstelling Expo 67, gehouden te Montreal (Canada), over de toezending
van de krant naar de leeszaal van het paviljoen.  1968

  
 2036.Brief van L. Niesten-van Goolen te Amsterdam houdende een dankbetuiging.  1968
  
 2037.Correspondentie met mr. W.J.M. Noldus te Rijen (NB) over een uitreksel van

(onbekende) statuten.  1968
  
 2038.Stukken betreffende de stichting Instituut voor Perswetenschappen en de stichting

De Nederlandse Persbibliotheek.  1967-1968
  
 2039.Brieven aan de directie van de #Nieuwe Rotterdamsche# #Courant#.  1968
  
 2040.Correspondentie met de Nederlandse Dagbladunie te Rotterdam over het leveren

van matrijzen.  1968
  
 2041.Brieven van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht over een overeenkomst voor

het oningeschreven vervoer van kranten.  1968
  
 2042.Stukken betreffende de RK vereniging van Nederlandse Drukkerspatroons te

Amsterdam.  1967-1968
  
 2043.Stukken betreffende de stichting Het Nederlands Persmuseum te Amsterdam.  1968
  
 2044.Correspondentie met het Nederlands instituut voor Efficiency te 's-Gravenhage over

een cursus en de opzegging van het abonnement.  1968
  
 2045.Correspondentie met het Nederlands instituut voor de Publieke Opinie en het

Marktonderzoek (NIPO) te Amsterdam over het rapport "Het links/rechts image van
#De Tijd#.  1968

  
 2046.Stuk houdende het Bewijs van Bedrijfsmaatschap voor het jaar 1968 van de

Nederlandse maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem.  1968
  
 2047.Correspondentiekaart houdende een aankondiging van de afscheidsreceptie van

J.T.A. Niessen, directeur van de drukkerij Twentsche Courant te Hengelo (O).  1968
  
 2048.Stukken betreffende een advertentie van The Netherlands Chamber of Commerce in

The United Kingdom te Londen.  1968
  
 2049-2054.Stukken betreffende de NDP te Amsterdam.  1968

Bevat 6 stukken
  
  2049.Algemeen.  1968
  
  2050.De NDP en de CAO voor dagbladjournalisten.  1968
  
  2051.Het bestuur.  1968
  
  2052.De NDP en de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).  1968
  
  2053.De NDP en Van Gelder Contingenten Krantenpapier.  1968
  
  2054.De NDP en de Keuringsraad.  1968
  
 2055.Correspondentie met G.L. Onstenk te Eindhoven over rotatiedrukorders.  1968
  
 2056.Brieven aan de Nederlandse Onderneming te 's-Gravenhage over een advertentie.

  1968
  
 2057.Brief aan C.J. van Ommeren te Amsterdam over zijn benoeming tot chef van de

teletype-ponsafdeling.  1968
  
 2058.Brief aan de Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem over parketnummer

113321/1967.  1968
  
 2059.Nota over het verschijnen als ochtendblad.  1967
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Archief De Tijd

 2060.Circulaires en verslag van de stichting Onderlinge Ziektekostenverzekering (OZV) te
's-Hertogenbosch.  1967-1968

  
 2061.Correspondentie met F. Polman OMI te Driebergen over adverteren.  1968
  
 2062.Brief aan J.J.H. Post te Hilversum over zijn acceptatie als leerling van de School

voor Journalistiek.  1968
  
 2063.Brieven aan Het Parool NV te Amsterdam.  1968
  
 2064.Correspondentie met dr. W.H. Posthumus-van der Groot te Amsterdam over de

inzage van oude jaargangen.  1968
  
 2065.Brief aan J.C.W. Plomp te Amstelveen over bezorgklachten.  1968
  
 2066.Brief aan W. Pluygers, directeur van de NDU te Rotterdam over een verzoek.  1968
  
 2067.Circulaire van het actiecomité Dorp voor Perzië te Rotterdam inzake de

aardbevingsramp in dat land.  1968
  
 2068.Circulaire van Philips-Duphar Nederland inzake de vaccinatie tegen influenza.  1968
  
 2069.Brieven en doorslagen van brieven aan met F.A.M. Pasmans te 's-Hertogenbosch.

  1968
  
 2070.Stukken betreffende het accountantskantoor Pelser, Hamelberg, Van Til & Co. te

Amsterdam.  1968
  
 2071.Stukken betreffende periode-verslagen van de afdeling abonnementen exploitatie.

  1968
  
 2072.Stukken betreffende het personeel.  1967-1968
  
 2073.Lijsten houdende de namen van personeelsleden.  z.j.
  
 2074.Stukken betreffende de commissie Samenwerking Justitie-Politie-Pers te

Amsterdam.  1968
  
 2075.Correspondentie met prof. dr. J.E. de Quay te Beers (NB) over de adverteerders.

  1968
  
 2076.Brief aan het adviesbureau voor reclame- en verkoopontwikkeling Raedt en Baet te

Amsterdam over een offerte.  1968
  
 2077.Brieven en doorslagen van brieven aan NV Dagblad De Rotterdammer te Rotterdam.

  1968
  
 2078.Brief aan #Revue der Reclame# te Amsterdam over een advertentie.  1968
  
 2079.Brief aan R.T.V.-combinatie Amsterdam over het nieuwe gebouw.  1968
  
 2080.Advertentie houdende de aankondiging van het huwelijk tussen A. Ruigrok en M.

Verreyt te Vught (NB).  1968
  
 2081.Brieven van A.A. Roebers te Nijmegen over de aanpassing van zijn pensioen.  1968
  
 2082.Brief van J.H. van Rijn-Henkemans te Venlo over het beëindigen van haar

abonnement.  1968
  
 2083.Correspondentie met C. Reynders te Amsterdam over de bezorgers van de krant.

  1968
  
 2084.Brief aan M.W.M. de Ruig te Amsterdam over het overbrengen van mutaties op tape.

  1968
  
 2085.Brief van mr. dr. C.P.M. Romme te Leiden over een zending.  1968
  
 2086.Brieven aan research- en exploitaiemaatschappij Resex te Soestdijk (U).  1968
  
 2087.Stukken betreffende de redactie.  1967-1968
  
 2088.Correspondentie met P.C. Kooyman, notaris te Rotterdam over V.J.H. Sniekers te

Barendrecht.  1968
  
 2089.Correspondentie met drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1968
  
 2090.Brief en doorslagen van brieven aan sollicitanten.  1968
  
 2091.Brief aan A. Wintgens, notaris te Haarlem over de statuten.  1968
  
 2092.Correspondentie met J.M. Papper-Buys te Bergen op Zoom (NB) over een

verzekering.  1968
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Archief De Tijd

voor het bijwonen van de receptie ter gelegenheid van de verjaardag van de
pauskeuze van paus Paulus VI en een bericht van verhindering.  1968

 2093.Correspondentiekaart en doorslag van brief houdende een uitnodiging van de
pauselijk Internuntius te 's-Gravenhage aan de heer en mevrouw Van der Kallen

  
 2094.Correspondentie met J.L.M. de Poorter te Breda over een advertentie.  1968
  
 2095.Correspondentie met tapijtenfabriek Pickhardt & Siebert te Gummersbach

(Bondsrepubliek Duitsland) over moeilijkheden.  1968
  
 2096.Circulaire en afschrift van brief van en aan veiling- en taxatiebureau C.J. Pelle te

Bussum.  1968
  
 2097.Brief aan C. de Rey van Zuydewijn over de redactionele formule.  1968
  
 2098.Correspondentiekaart houdende het bericht van een benoeming bij de Nederlandse

Rotogravure maatschappij te Leiden.  1968
  
 2099.Correspondentiekaart houdende het bericht van een fusie van mr. W.J.D.M. van

Rompu, advocaat en procureur te Rotterdam met een ander advocatenbureau.  1968
  
 2100.Brief aan een research instituut te New York over een rapport.  1968
  
 2101.Stukken betreffende Smeets-Safran Web-Offsex Printing & Co te Weert.  1968
  
 2102.Brief aan E.A.M.A. Steger te Oirschot (NB) over de opzegging van zijn abonnement.

  1968
  
 2103.Correspondentie met C. Stalwijk te Bodegraven (ZH) over de toezending van papier.

  1968
  
 2104.Correspondentie met C.J. Scheel te Rotterdam over een aanvulling op zijn

pensioen.  1968
  
 2105.Brieven aan D.C.M. Schiphorst-Grossouw te 's-Gravenhage over een aanvullende

pensioen uitkering.  1968
  
 2106.Brieven aan de directie van uitgeverij Het Spectrum te Utrecht over salarissen en

een aanbieding.  1968
  
 2107.Brief aan A.C.J. Schuks te Kethel (ZH) over een klacht.  1968
  
 2108.Correspondentie met C.J.M. Schraauwers, zenuwarts te Nijmegen over een

ingezonden stuk.  1968
  
 2109.Brief aan verkoopmaatschappij Shell Nederland te Amsterdam over de prijs van

huisbrandolie.  1968
  
 2110.Brief aan H. Schlichting-Hauk te Nijmegen houdende een betuigenis van

deelnememing.  1968
  
 2111.Brief aan de directie en hoofdredactie van het dagblad #De Stem# te Breda over de

heer Crijnen.  1968
  
 2112.Brief van de stichting Katholiek Instituut voor de Journalistiek, gevestigd bij de

Katholieke Universiteit Nijmegen over een bijdrage.  1968
  
 2113.Correspondentie met de stichting tot Steun aan de Katholieke Verkennersgroep

Sarto te Amsterdam over financiële steun.  1968
  
 2114.Lijst van aanwinsten van de stichting Nederlandse Persbibliotheek.  1967
  
 2115.Stukken betreffende een gebed en een verlanglijst van W. Schaepman-van Loon te

Mook.  z.j.
  
 2116.Rapport van de stichting Bureau van Budgettencontrole te Amsterdam uitgebracht

over de balans per 30 januari en de rekening van baten en lasten over het eerste
halfjaar.  1968

  
 2117.Brief aan de stichting Reclame-Media Onderzoek te Amsterdam over een

gestencilde brief.  1968
  
 2118.Brief aan het reclame-adviesbureau S.K.S. te Amsterdam over een prijs.  1968
  
 2119.Brief aan J. Terpstra van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk te Rijswijk over het financieel verslag over 1967.  1968
  
 2120.Brief aan L. Tollenaar te Haarlem over de beëindiging van de arbeidsverhouding.

  1968
  
 2121.Brief aan F.M. van Toledo te Rotterdam over zijn aanstelling tot propagandist van

de krant.  1968
  
 2122.Brieven aan H. Thomas te Londen over medewerking aan omroepverenigingen.

  1968
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Archief De Tijd

 2123.Correspondentiekaart van koninklijke drukkerij en uitgeverij Erven J.J. Tijl te Zwolle
houdende een uitnodiging tot het bijwonen van de opening van het nieuwe
bedrijfsgebouw.  z.j.

  
 2124.Correspondentie met L.J.J.M. Teulings te 's-Hertogenbosch over de

overlijdensadvertentie van C.J.J.M. Teulings.  1968
  
 2125.Correspondentiekaart van de lettergieterij en machinefabriek N. Tetterode

Nederland te Amsterdam houdende een uitnodiging.  1968
  
 2126.Stukken betreffende uitgeversmaatschappij Trouw te Amsterdam.  1968
  
 2127.Correspondentie met A. van Walen te Sint Michielsgestel (NB) over zijn curriculum

vitae.  1968
  
 2128.Stukken betreffende een interview met Lord Thomson of Fleet, een Britse

krantenmagnaat in het programma van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS)
"Denkbeeld".  1968

  
 2129.Brief van het #Utrechtsch Nieuwblad# te Utrecht over het 75-jarig bestaan.  1968
  
 2130.Brief aan E.J. Ulijn te Hilversum over de beëindiging van zijn dienstverband.  1968
  
 2131.Correspondentie met het aartsbisdom Utrecht over de #Pius Almanak#.  1968
  
 2132.Telegram houdende het bericht van het overlijden door een vliegtuigongeval van

pater E. Gobel, secretaris-generaal van de internationale unie van de Katholieke
Pers. Met bijlage.  1968

  
 2133.Correspondentie met drukinktfabriek Arnhemia te Arnhem over het gouden

jubileum.  1969
  
 2134.Stukken betreffende een werkbezoek aan Sloterdijk van de Amsterdamse Industrie

vereniging (AIV).  1969
  
 2135.Stukken betreffende een expositie over de Joodse pers, georganiseerd door de

Anne Frank stichting.  1969
  
 2136.Brieven en doorslagen van brieven aan met de drukkerij en uitgeversmaatschappij

De Arbeiderspers te Amsterdam.  1969
  
 2137.Stukken betreffende Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.  1969
  
 2138.Stukken betreffende het vertrek van A. Vermeer te Bussum als directeur bij De

Arbeiderspers.  1969
  
 2139.Brief van de ambassade van Nederland in Rio de Janeiro (Brazilië) over een artikel

in de krant.  1969
  
 2140.Brief aan de Algemene Nederlandse Grafische bond te Amsterdam over

vergoedingen.  1969
  
 2141.Brieven en doorslagen van brieven aan de Algemene Bank Nederland te

Amsterdam.  1969
  
 2142.Correspondentie met A.J.J. Adam te Maastricht over de heer Donner.  1969
  
 2143.Circulaires van de krant aan de directies van de dagbladen te Amsterdam over een

nieuwe grafische CAO.  1969
  
 2144.Correspondentiekaart van de commissarissen en directie van de drukkerij en

uitgeverij De Arbeiderspers over de beëindiging van een functie.  1969
  
 2145.Aankondiging van de directie en commissarissen van het raadgevend

ingenieursbureau Aronsohn te Rotterdam van een benoeming.  1969
  
 2146.Stukken betreffende het fototarief van het Algemeen Nederlands Foto-Persbureau

(ANEFO).  1969
  
 2147.Stukken betreffende abonnementen.  1969
  
 2148.Stukken houdende gegevens over advertenties.  1968-1969
  
 2149.Verslagen van agenda-vergaderingen van de NV Drukkerij De Tijd.  1969
  
 2150.Stukken betreffende de stichting ANP te 's-Gravenhage.  1968-1969
  
 2151.Stukken betreffende beurskoersen en het ANP.  1967-1969
  
 2152.Brief aan weekblad #Ariadne# te Amsterdam over een advertentie.  1969
  
 2153.Brief van A. v.d. Berg te Sint Michielsgestel (NB) over het formaat van de krant.

  1969
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Archief De Tijd

 2154.Brief van uitgeversmaatschappij Born te Amsterdam over het verzamelnummer
over topsport.  1969

  
 2155.Correspondentie met uitgeverij Wilhelm Becker te Hamburg over een nota.  1969
  
 2156.Correspondentie met H. van der Burgt te Haarlem over ingezonden stukken.  1969
  
 2157.Brief aan pater M. Bogaartz SJ te 's-Gravenhage over vragen over advertenties.

  1969
  
 2158.Correspondentie met pater G. Butaye te Kortrijk over een gratis abonnement

bestemd voor de missie.  1969
  
 2159.Brief aan Blikman & Sartorius te Rotterdam over een offerte.  1969
  
 2160.Brief aan het redactiearchief van het dagblad #Het Binnenhof# te 's-Gravenhage

over ter inzage gezonden gegevens.  1969
  
 2161.Brieven aan M. van Beek te Oosterbeek en P.W. Peereboom te Haarlem over foto's

van Egypte.  1969
  
 2162.Brief aan mr. drs. A.W.W. van de Bos te 's-Gravenhage over een exemplaar van de

volledige tekst van een advies van de Sociaal Economische Raad (SER).  1969
  
 2163.Brief aan H. van den Broek te 's-Gravenhage over een brief van hem.  1969
  
 2164.Brief van G. Bodewes te Martenshoek over een artikel.  1969
  
 2165.Stukken betreffende de bedrijfscommissie voor het Uitgeversbedrijf van Dagbladen,

Nieuwsbladen en Tijdschriften te Amsterdam en een voorlopig reglement voor een
ondernemingsraad.  1969

  
 2166.Stukken betreffende begrotingen van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1969
  
 2167.Stukken betreffende reclame adviesbureau Van den Biggelaar te Amsterdam.  1969
  
 2168.Stukken betreffende het #Brabants Dagblad# te 's-Hertogenbosch.  1969-1970
  
 2169.Stukken betreffende het weekblad #Boer en Tuinder# van de KNBTB.  1969
  
 2170.Stukken betreffende het Inlichtingenbureau van de BVA te Amsterdam.  1969
  
 2171.Stukken betreffende de "voorenquête speur- en ontwikkelingswerk 1969" en de

"enquête sociaal-culturele centra" van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-
Gravenhage.  1969

  
 2172.Brief van het Centraal Missie Commissariaat te 's-Gravenhage over een gratis

advertentie ter grootte van een halve pagina.  1969
  
 2173.Correspondentie met studentenvereniging Lobol te Heerlen over financiële steun.

  1969
  
 2174.Correspondentie met D. Lauweliers SJ te Brussel over een abonnement tegen

gereduceerde prijs.  1969
  
 2175.Correspondentie met de centrale commissie voor het Boekdrukkers- en

Rasterdiepdrukbedrijf te Amsterdam.  1969
  
 2176.Brief aan de algemene Nederlandse Grafische Bond te Rotterdam over een

schriftelijk voorstel in de zaak Van Voorde.  1969
  
 2177.Stukken betreffende het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland.

  1969
  
 2178.Stukken betreffende de CEBUCO te Amsterdam.  1969
  
 2179.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen. Met bijlagen.

  1969
  
 2180.Stukken betreffende vergelijkende overzichten over correspondenten, medewerkers

en persdiensten.  1968-1969
  
 2181.Brief aan mr. C.S. Duyn te Heiloo (NH) over het woord "advertentie".  1969
  
 2182.Brief aan muziekhandel Dijkman te Amsterdam over een offerte.  1969
  
 2183.Correspondentie met F. van Doornewaard te Haarlem over een nieuw lettertype

voor de krant.  1969
  
 2184.Brief aan K. Dekker te 's-Gravenhage over de bezorgvergoedingen.  1969
  
 2185.Brief van mgr. J. Damen, rector van het Nederlands College te Rome over de #Pius

Almanak#.  1969
  
 2186.Brief van G. Dijkman te Amsterdam over het maandblad #Vrije Tijd#.  1969
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Archief De Tijd

  
 2187.Correspondentie met accountantskantoor J. Dupont te Rotterdam over een reactie

van een lezer van de krant.  1969
  
 2188.Brief aan Haus Dolberg te Wintersberg (Westfalen, Bondsrepubliek Duitsland) over

een Hotelschein.  1969
  
 2189.Brief aan diepdrukkerij Etten te Etten-Leur (NB) over S. van der Werf.  1969
  
 2190.Aankondiging van drukkerij W. Gaade, uitgever van de #Delftsche Courant# van een

directeurswisseling.  1969
  
 2191.Brief van C.M. Drabbe houdende een dankbetuiging naar aanleiding van zijn

afscheid als directeur van de Westerpers en NV Dagblad Het Binnehof.  1969
  
 2192.Brieven van de vereniging van Studerenden aan de School voor de Journalistiek te

Utrecht Diurnarius.  1969
  
 2193.Brief aan J.W.L.M. Ermers te Utrecht over een belediging.  1969
  
 2194.Aankondiging van een benoeming bij de Eerste Nederlandse

verzekeringsmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit.  1969
  
 2195.Circulaire van de Economisch-Technologische dienst voor Noord-Holland te

Haarlem over het #Industrie Adresboek van Noord-Holland#.  1969
  
 2196.Aankondiging van de directie van Esso-Nederland van de officiële opening van een

Esso motor hotel.  1969
  
 2197.Stukken betreffende efficiency commissie Tuynman-Van Tienen.  1964
  
 2198.Stukken betreffende de federatie van Katholieke en Protestants-Christelijke

Werkgeversbonden (FCWV).  1968-1969
  
 2199.Exemplaar van #Het Financiële Dagblad# van 3 oktober.  1969
  
 2200.Correspondentie met Fincourant te Amsterdam over Standard Hifi ex Finland

krantenpapier.  1969
  
 2201.Brief aan Farrington Data Processing Holland te Haarlem over een offerte.  1969
  
 2202.Stukken betreffende de federatie van Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1968-1969
  
 2203.Brief aan F.J.E.J. Director te Parijs.  1969
  
 2204.Brieven en doorslagen van brieven aan De Geïllustreerde Pers te Amsterdam.  1969
  
 2205.Stukken betreffende gemengde vergaderingen van de NV Drukkerij De Tijd.  1969
  
 2206.Brieven en doorslagen van brieven aan gepensioneerden.  1969
  
 2207.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij De Gelderlander te

Nijmegen.  1969
  
 2208.Circulaire van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 's-Gravenhage inzake een analyse

van de arbeidsmarkt in de Haagse agglomeratie.  1969
  
 2209.Circulaire van A.C. de Gooyer inzake zijn 40-jarig jubileum als journalist.  1969
  
 2210.Brief aan M. de Groot te Andijk over de verlenging van zijn dienstverband.  1969
  
 2211.Brieven aan NV P. de Gruyter te 's-Hertogenbosch, afdeling Publiciteit.  1969
  
 2212.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. D. Grunwald te Amsterdam.  1969
  
 2213.Correspondentie met J.R. Gaetlofs te Leuven (België) over het adres van professor

J. Grootaers.  1969
  
 2214.Correspondentie met reisvereniging Sint Christoffel te Rotterdam over reizen.  1969
  
 2215.Brief van The Associated Press te Amsterdam over een abonnement.  1969
  
 2216.Stukken betreffende Ampress SA te Genéve (Zwitserland).  1969
  
 2217.Circulaire aan reclame-, advies- en advertentiebureau Amstel Advertising te

Amsterdam inzake een offerte.  1969
  
 2218.Memo van de hoofdredactie bestemd voor mr. van der Kallen over het

persagentschap Vandaag.  1969
  
 2219.Krant #Algemeen Handelsblad# van 15 augustus.  1969
  
 2220.Brief aan research instituut ANPA te New York over de ontvangst van een kopie van

hen.  1969
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Archief De Tijd

 2221.Krant #De Brug#, weekblad voor Berlicum, Heeswijk-Dinther, Loosbroek,
Middelrode, Vinkel en Vorstenbosch van 3 oktober.  1969

  
 2222.Stukken betreffende de British Embassy Press and Information services te 's-

Gravenhage.  1969
  
 2223.Uitnodiging voor de heer en mevrouw Van der Kallen ter gelegenheid van het

bezoek van de president van de Bondsrepubliek Duitsland en mevrouw Heinemann.
  1969

  
 2224.Stukken betreffende Geveke & Groenpol te Amsterdam.  1969
  
 2225.Circulaire van het Grafisch Bureau Amsterdam inzake advertenties.  1969
  
 2226.Uitnodiging van de Ambassadeur van Griekenland aan W.A.M. van der Kallen,

directeur.  z.j.
  
 2227.Brief aan dr. R. Hamer te Amsterdam over de stad New York.  1969
  
 2228.Stukken betreffende dr. W.L.G.S. Hoefnagels te Breda en P. Hagen te Amsterdam en

een advertentie.  1969
  
 2229.Correspondentie met het raadgevend bureau drs. P.J. van Hoof te Breda over

opleidingen.  1969
  
 2230.Stukken betreffende de Hollandse Katholieke Werkgeversvereniging te 's-

Gravenhage.  1969
  
 2231.Brief van het Hudextro fonds te Breda over een landelijke actie.  1969
  
 2232.Brieven aan de #Haagse Post# te Amsterdam over abonnementen.  1969
  
 2233.Correspondentie met antiquariaat A.J. van Huffel te Utrecht over de krant van 31

december 1887.  1969
  
 2234.Correspondentie met E.M. Hofhuizen - de Wolf te Heemstede over de

kleurentelevisie.  1969
  
 2235.Brieven aan Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam over verzekeringen.  1969
  
 2236.Correspondentie met P.J. Helle te Amsterdam over de leesbaarheid van de krant.

  1969
  
 2237.Brief aan D.J. Hipke te Rotterdam over notulen.  1969
  
 2238.Correspondentie met A. Hülsenberg te Hannover (Bondsrepubliek Duitsland) over

een ongeopende brief.  1969
  
 2239.Brief aan F. Hamer te Maastricht over het boek #De Verbijsterde Gratiën# door

(onbekend).  1969
  
 2240.Brief aan de Raad van Commissarissen van de Verenigde Noordhollandse

Dagbladen te Alkmaar over het overlijden van hun directeur. Met bijlage.  1969
  
 2241.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. K.J. Hahn, correspondent te Rome.  1969
  
 2242.Correspondentie met de Haarlemse diepdrukindustrie te Haarlem over machines.

  1969
  
 2243.Stukken betreffende mr. H.J.F.M. Hüffer, juridisch adviseur te Amsterdam.  1969
  
 2244.Stukken betreffende international Newspaper & Colour association Inca-Fiej

research Institute te Darmstadt (Bondsrepubliek Duitsland).  1969
  
 2245.Correspondentie met het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen over

een sociologisch onderzoek.  1969
  
 2246.Brief van internationale Gewapend Beton-Bouw te Breda over een getuigschrift.

  1969
  
 2247.Circulaires voor intern gebruik bij de NV Drukkerij De Tijd.  1969
  
 2248.Correspondentie met L. Jansen, grafisch ontwerpster te Nijmegen over de

wekelijkse sport-bijlage.  1969
  
 2249.Brief van J.T. Joosten te Echt (L) over een advertentie.  1969
  
 2250.Stukken betreffende het overlijden van pater R.A.M.A. Jansen, missionaris van

Scheut, te Baguio (Philippijnen).  1969
  
 2251.Uitnodiging van de heer en mevrouw Cjoel, ambassadeur van India voor de heer en

mevrouw Van der Kallen.  z.j.
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Archief De Tijd

Amsterdam over het #Informatie Bulletin#.  1969
 2252.Correspondentie met J.P. ten Oever, redactiesecretaris van #De Journalist# te  
 2253.Lijst van jubilarissen in 1970.  z.j.
  
 2254.Stukken betreffende het 125-jarig jubileum van de krant.  1969
  
 2255.Brief van mr. M.A.M.T. Kolfschoten te Scheveningen over een reeks artikelen van

P.C. Fortuin.  1969
  
 2256.Brief aan C.J. Kuylenhoven, accountant te 's-Gravenhage over mevrouw Van der

Schueren.  1969
  
 2257.Correspondentie met Kompass Nederland NV te 's-Gravenhage over een vragenlijst.

  1969
  
 2258.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij Kluwer te Deventer.

  1969
  
 2259.Brieven aan W.G. van Zwieten van de #KRO-Gids# te Amsterdam over de

pensioenvoorziening van de heer Matlezing.  1969
  
 2260.Correspondentie met N. Keyzer te Volendam over een werkstuk.  1969
  
 2261.Correspondentie met de directie van de Katholieke Sociale Academie te Eindhoven

over een leestafel.  1969
  
 2262.Brief aan A.C.M. Kroon te Breda over de losse verkoop van de krant aldaar.  1969
  
 2263.Brief aan mr. R. Veltman Fruin, secretaris van de koninklijke Nederlandse

Uitgeversbond te Amsterdam over kandidaat-leden.  1969
  
 2264.Brief van pater J. van Hulsen SJ te Maastricht over het formaat van de sportkrant.

  1969
  
 2265.Brieven en doorslagen van brieven aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

van de Katholieke Universiteit Nijmegen.  1969
  
 2266.Correspondentie met handelsmaatschappij H.A. Kramer & Zonen te Rotterdam over

machines.  1969
  
 2267.Correspondentie met de Garnizoenscommandant van Amsterdam en mevrouw Crul-

Vogelzang over een ontvangst.  1969
  
 2268.Brief aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Amsterdam over een uittreksel.  1969
  
 2269.Stukken betreffende het kantoor te Haarlem.  1968
  
 2270.Stukken betreffende privézaken van de directeur, mr. W.A.M. van der Kallen.

  1968-1969
  
 2271.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1969
  
 2272.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.

  1968-1969
  
 2273.Stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) te

Amsterdam.  1969
  
 2274.Correspondentie met H.M. Leber te Amsterdam over civiele vorderingen.  1969
  
 2275.Correspondentie met T.C. Lambalk te Ouderkerk a/d Amstel over het ter

beschikking stellen van grond.  1969
  
 2276.Brieven aan mr. W.H.A.M. Lucas te Pretoria (Zuid-Afrika) over het niet ontvangen

van de krant.  1969
  
 2277.Correspondentie met A.B. Lensink te Utrecht over de wekelijkse bioscoopagenda in

de krant.  1969
  
 2278.Brief aan de directie van drukkerij en uitgeverij Lumax te Utrecht over een offerte.

  1969
  
 2279.Brief aan J.C. van Loveren te Zeist houdende een gelukwens.  1969
  
 2280.Correspondentie met assurantiebedrijf Leutjes & Drossaert te 's-Hertogenbosch

over bromfietsverzekeringen.  1969
  
 2281.Brieven aan het Algemeen Pensioenbureau Langeveldt de Vos de Wael te

Amsterdam over verzekeringen.  1969
  
 2282.Brief aan P.C. Hoogveld te Aerdenhout over abonnementen.  1969
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Archief De Tijd

 2283.Uitnodiging van de ambassadeur van Liberia en mevrouw John Francis Marshall
aan de heer en mevrouw Van der Kallen.  1969

  
 2284.Artikel over het 29ste Reclamecongres van het Genootschap voor Reclame.  z.j.
  
 2285.Stukken betreffende de verzending van kaarten houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  1967, 1969
  
 2286.Brief aan R. Mees en Zonen, assuradeurs te Rotterdam over een levensverzekering.

  1969
  
 2287.Brief aan de administratie van het #Maandblad voor Accountancy en Bedrijfskunde

MAB# te Purmerend over een nieuwe abonnee.  1969
  
 2288.Stukken betreffende het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

te Rijswijk (ZH).  1969
  
 2289.Correspondentie met het hoofdbestuur van de Medische Missie Actie (Memisa) te

Rotterdam over een advertentie.  1969
  
 2290.Brief aan prof. dr. R.A. de Moor te Tilburg over zijn artikelen.  1969
  
 2291.Brief van de stichting Media Informatie Centrum (MIC) te Amsterdam over deelname

aan een MIC publicatie.  1969
  
 2292.Correspondentie met A.J. Matthijssen te Rotterdam over het overlijden van zijn

vrouw.  1969
  
 2293.Brief aan de administratie van het #Maandblad voor Bedrijfsadministratie en

Organisatie# te Wassenaar over de opzegging van het abonnement.  1969
  
 2294.Brief aan J. van Mameren, notaris te Arnhem over een onderzoek.  1969
  
 2295.Brieven aan E.M. Middeldorp te Amstelveen.  1969
  
 2296.Brieven van zuster Marie-Claise te Etten (NB) en J.R. Morff-Zijlstra te Amsterdam.

  1969
  
 2297.Brieven en doorslagen van brieven aan #De Maasbode# te Rotterdam.  1968
  
 2298.Stukken betreffende het NIPO te Amsterdam.  1969
  
 2299.Mededelingenblad #Bij De Tijd# voor medewerkers van de buitendienst van de

krant.  1969
  
 2300.Memo's van of voor de afdeling abonnementen exploitatie.  1969
  
 2301.Uitnodigingen van de #Nieuwe Rotterdamsche Courant# aan mr. W.A.M. van der

Kallen en de directie van de krant voor het bijwonen van de viering van het 125-jarig
bestaan.  1969

  
 2302.Verslagen van de jaarvergaderingen van de Raad van Advies van de krant

gehouden op 4 juli.  1969
  
 2303.Brieven en doorslagen van brieven aan accountantskantoor Nietzman, ten Hage &

Kuyper te 's-Hertogenbosch.  1969
  
 2304.Brieven en doorslagen van brieven aan de Nederlandse Katholieke Grafische bond

te Amsterdam.  1969
  
 2305.Stukken betreffende de stichting Het Nederlands Persmuseum te Amsterdam.  1969
  
 2306.Stukken betreffende de Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers te Voorburg

(ZH).  1968-1969
  
 2307-2318.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1969

Bevat 12 stukken
  
  2307.De Spaarlooncommissie.  1969
  
  2308.De ROTA.  1969
  
  2309.Het tarief vrije papiercontingenten.  1969
  
  2310.De Keuringsraad.  1969
  
  2311.De ledenvergadering.  1969
  
  2312.De CAO voor Dagbladjournalisten.  1969
  
  2313.Mededelingen.  1969
  
  2314.De CAO voor het Grafisch Bedrijf.  1969
  
  2315.De CAO voor het Administratief Personeel.  1969
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Archief De Tijd

  
  2316.Het Cadeaustelsel.  1969
  
  2317.Het bestuur.  1969
  
  2318.Circulaires en diversen.  1969
  
 2319.Circulaires van het #Nieuwsblad voor de Boekhandel# te Amsterdam.  1969
  
 2320.Correspondentie met de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) te Hilversum over

advertenties ten behoeve van homosexuelen.  1969
  
 2321.Brieven aan de Nederlandse Offset Industrie te Amsterdam over een offerte voor

een puzzelblad.  1969
  
 2322.Brief aan de Netherlands North-American Trade te 's-Gravenhage over een lopend

contract.  1969
  
 2323.Stukken betreffende de National Utility Service SA te Brussel en de vermindering of

terugbetaling van electriciteit-, gas-, water- en stroomleveringen.  1969
  
 2324.Brief aan mr. F.P.R. van Nouhuys te 's-Gravenhage over een nummer van de krant.

  1969
  
 2325.Brief aan het Consulaat-Generaal van Noorwegen te Amsterdam over een nota.

  1969
  
 2326.Brief aan mr. J.J. Nouwen te Amsterdam over een artikel van hem in de krant.  1969
  
 2327.Uitnodiging van de uitgeversmaatschappij van #De Nieuwe Limburger# voor het

bijwonen van de ingebruikneming van de nieuwe rotatiepers.  z.j.
  
 2328.Circulaire van de stichting Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek te

Amsterdam houdende mededelingen.  1969
  
 2329.Stukken betreffende cursussen van het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE)

te 's-Gravenhage.  1969
  
 2330.Brieven en doorslagen van brieven aan F.J. van Heesch, secretaris voor pers en

actie van de Nederlandse Studenten Raad (NSR) te Leiden.  1968-1969
  
 2331.Stukken betreffende een programma van de Nederlandse Maatschappij voor

Nijverheid en Handel te Haarlem.  1969
  
 2332.Memo's over de opzegging van abonnementen, klachten over de bezorging en over

de administratie.  1969
  
 2333-2337.Memo's betreffende...  1969

Bevat 5 stukken
  
  2333.De advertentie afdeling.  1969
  
  2334.De buitendienst.  1969
  
  2335.De hoofdredactie.  1969
  
  2336.De redactie.  1969
  
  2337.De technische afdeling.  1969
  
 2338.Agenda bestemd voor de stafvergadering, te houden op 12 maart.  1969
  
 2339.Verslagen van stafvergaderingen, gehouden op 13 februari en 16 september.  1969
  
 2340.Lijst houdende de data van de vacanties van de hoofdredactie.  1969
  
 2341.Correspondentie met het ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage over

een verhoging van de abonnementsprijs.  1966-1967, 1969
  
 2342.Stukken betreffende de Ondernemingsraad.  1966-1969
  
 2343.Brieven en doorslagen van brieven aan de stichting Onderlinge Ziektekosten

Verzekering (OZV) te 's-Hertogenbosch. Met bijlage.  1969
  
 2344.Brief aan H.A.A. Overzier te Breda over een brief van hem.  1969
  
 2345.Brieven en doorslagen van brieven aan het Nationaal Bureau Nederland Pauselijke

Missie Werken te 's-Gravenhage.  1969
  
 2346.Correspondentie met P.W. Peereboom te Haarlem over foto's van Egypte.  1969
  
 2347.Correspondentie met H.A. Paalvast te Maassluis (ZH) over de heer Vosselman.

  1969
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Archief De Tijd

bladen.  1969
 2348.Brief aan Print Unit te Haarlem over het zetten en drukken van enige reclame  
 2349.Brieven en doorslagen van brieven aan de PTT te Amsterdam.  1969
  
 2350.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Parmentier te Berlicum (NB).  1969
  
 2351.Stukken betreffende een drukorder van of voor #De Posthoorn#.  z.j.
  
 2352.Brief aan het Orientatiecentrum voor Kerkelijke Roeping te Tilburg over de #Pius

Almanak#.  1969
  
 2353.Uitnodiging van Philips-Duphar te Amsterdam voor A.C. de Gooyer.  1969
  
 2354.Brieven en doorslagen van brieven aan F.A.M. Posmans te 's-Hertogenbosch.  1969
  
 2355.Brieven en doorslagen van brieven aan Pelser, Hamelberg van Til & Co,

accountants te Amsterdam.  1969
  
 2356.Stukken betreffende periode verslagen van de afdeling abonnementen exploitatie.

  1969
  
 2357.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1969
  
 2358.Stukken betreffende mutaties in het personeelsverband van de NV Drukkerij De

Tijd.  1969
  
 2359.Jaarverslag van de commissie Samenwerking Justitie-Politie-Pers over 1968.  1969
  
 2360.Brieven en doorslagen van brieven aan de redactie.  1969
  
 2361.Brieven en doorslagen van brieven aan Resex NV.  1968-1969
  
 2362.Brief aan de Radboudstichting (Wetenschappelijk Onderwijsfonds) te Maastricht

over een advertentie.  1969
  
 2363.Rapport van (onbekend) uitgebracht aan (onbekend) inzake een onderzoek naar de

mogelijkheid van een regionale of lokale televisie en/of radio-omroep.  1969
  
 2364.Correspondentie met A.A.A. Rikkers te Bergschenhoek (NB) over de bezorging van

de krant op zijn vakantieadres.  1969
  
 2365.Circulaires van de stichting Raad voor Industriële Vormgeving te Amsterdam.  1969
  
 2366.Stukken betreffende de stichting RANA, omroep voor zieken te Amsterdam.  1969
  
 2367.Brief aan het adviesbureau voor reclame en verkoopontwikkeling Raedt en Baet te

Amsterdam over een offerte.  1969
  
 2368.Stukken betreffende de Perscombinatie NV te Amsterdam.  1969
  
 2369.Circulaire van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden te 's-Gravenhage

over een enquête inzake oligarchische regelingen van de stichting Maatschappij en
Onderneming.  1969

  
 2370.Brieven en doorslagen van brieven aan K. Sartory te Halfweg (NH).  1969
  
 2371.Brieven en doorslagen van brieven aan E.A.M.A. Steger, oud-burgemeester te

Oirschot.  1969
  
 2372.Correspondentie met de Nederlandse Siemensmaatschappij te 's-Gravenhage over

een offerte.  1969
  
 2373.Brief aan het bestuur van de stichting Jongeren en Studenten te Amsterdam over

een bijdrage.  1969
  
 2374.Brief aan F.A. Sijmons te Amsterdam over een prijsopgave.  1969
  
 2375.Stukken betreffende de redactie van #Smeets Journaal#, uitgegeven door Smeets

drukkerijen te Weert (L).  1969
  
 2376.Brief van het Social Communications Center Inc. te Manilla (Philippijnen).  1969
  
 2377.Correspondentie met F.J.B. Sweep te Rotterdam over examen uitslagen.  1969
  
 2378.Correspondentie met J. Spierts te Rimburg over inzage in een nummer van de

krant.  1969
  
 2379.Brieven en doorslagen van brieven aan de stichting Politiek Café Pieterspoort te

Amsterdam en het tijdschrift #De Kapitalist#.  1969
  
 2380.Correspondentie met het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht

over een studiereis.  1969
  
 2381.Brief aan J.H. Schattelijn te 's-Gravenhage over thuiswerk.  1969
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Archief De Tijd

 2382.Brief aan drs. F.E.M. Schlatmann te Rotterdam over een marktonderzoek ten
behoeve van de krant.  1969

  
 2383.Brief aan F. Scheltinga te 's-Hertogenbosch over twee exemplaren van de krant.

  1969
  
 2384.Brief aan F.J. Simons te Overveen over het overlijden van M.J. Simons-Kuter.  1969
  
 2385.Circulaire van de stichting Ideële Reclame te Amsterdam. Met bijlagen.  1967-1968
  
 2386.Brief aan de stichting Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht en Omgeving te

Maastricht over advertenties.  1969
  
 2387.Correspondentie met Heinrich Schneider Verlag te Hamburg over een offerte.  1969
  
 2388.Brief aan de directie van Sinliner Holland over een mededeling.  1969
  
 2389.Brief van Stora Kopparberg Nederland te Amsterdam over de jacht op elanden.

  1969
  
 2390.Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van Smulders drukkerijen te 's-

Gravenhage.  1969
  
 2391.Brief aan dr. H. Stock te Barcelona (Spanje) over kranten.  1969
  
 2392.Stukken betreffende de School voor de Journalistiek te Utrecht.  1968-1969
  
 2393.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem.  1969
  
 2394.Statuten van de NV Drukkerij De Tijd, opgemaakt op 29 juni.  1936
  
 2395.Brief aan L.J.J.M. Teulings te 's-Hertogenbosch houdende een bericht van

deelneming.  1968
  
 2396.Brief aan de directie van Toonder's Studio's te Nederhorst den Berg (NH) over [een]

attentie.  1969
  
 2397.Correspondentie met United Press International te 's-Gravenhage over een contract.

  1969
  
 2398.Brief aan de unie van Beambten en Hoger Personeel te Haarlem over de wijzigingen

van een concept.  1969
  
 2399.Stukken betreffende het verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) te 's-

Gravenhage.  1969
  
 2400.Stukken betreffende de vereniging tot Bevordering van de Belangen van de

Boekhandel.  1969
  
 2401.Correspondentie met H.J.A.M. van der Ven te 's-Gravenhage over een landelijk blad.

  1969
  
 2402.Correspondentie met de RK coöperatie De Voorzorg te Zaandam over de heer

Berenschot.  1969
  
 2403.Memo van dr. G.A.M. Vogelaar te Hilversum over de vorm van de krant.  1969
  
 2404.Correspondentie met W.N. Vlaming te Medemblik (NH) over de plaatselijke

agenda's.  1969
  
 2405.Brief aan de dienst Volkshuisvesting, afdeling Woningonttrekking van de gemeente

Amsterdam over de aanvrage van een ontheffing.  1969
  
 2406.Brief van A. Vermeer te Bussum houdende een reactie [op een artikel in de krant].

  1969
  
 2407.Brieven van lezers van de krant.  z.j.
  
 2409-2413.Stukken betreffende de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU).

  1968-1969
Bevat 5 stukken

  
  2409.Informatie bulletins.  1968-1969
  
  2410.Balansen en winst- en verliesrekeningen.  1968-1969
  
  2411.Financiële overzichten.  1968-1969
  
  2412.Maandoverzichten van de liquide middelen.  1968-1969
  
  2413.Pensioenen.  1968-1969
  
 2414.Brieven en doorslagen van brieven aan Winkler Fallert & Co te Amsterdam.  1969
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Archief De Tijd

moeilijkheden van de dagbladpers.  1969
 2415.Correspondentie met accountantskantoor Wald te Pijnacker (ZH) over  
 2416.Stukken betreffende World Press Photo te 's-Gravenhage.  1969
  
 2417.Brief aan A. Wintgens, notaris te Haarlem over een oude hypotheek.  1969
  
 2418.Circulaires over de actie "Nederlandse Opbouw Kalender" (NOK).  z.j.
  
 2419.Brief aan J.J.M. van Winkel, arts te Rotterdam over uitlatingen.  1969
  
 2420.Advertentie van het consultatiebureau voor belastingszaken M.A. Wisselink & Co. te

Amsterdam en Rotterdam.  1969
  
 2421.Advertenties van de Westerpers te 's-Gravenhage.  1969
  
 2422.Stukken betreffende de werkgroep Propaganda.  1968
  
 2423.Correspondentie met A.W.M. Zuure te 's-Gravenhage over de opzegging van zijn

abonnement.  1969
  
 2424.Advertentie van drukkerij Zomer en Keuning en van binderij en

uitgeversmaatschappij Vada te Wageningen en van uitgeversmaatschappij A.E.
Kluwer te Deventer.  1969

  
 2425.Brief van de Nederlandse Rotogravure maatschappij te Leiden over jaarkalenders.

  1968
  
 2426.Stukken betreffende uitgaans-agenda's.  1968
  
 2427.Brief aan Bernardus kardinaal Alfrink te Utrecht houdende felicitaties ter

gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.  1970
  
 2428.Correspondentie met de onderafdeling Agrarische kring van de Algemene Tilburgse

Studenten organisatie te Tilburg over steun.  1970
  
 2429.Brief van mr. T. Athmer van der Kallen te Eindhoven over een toezending.  1970
  
 2430.Circulaire van de Amsterdamse grafische sportvereniging Olympus inzake het

eerste lustrum.  z.j.
  
 2431.Brief aan A.M. Appelman-Röben te Uithoorn houdende deelnemening [bij een

overlijden].  1970
  
 2432.Stukken betreffende de Amsterdamse Industrie vereniging (AIV) te Amsterdam.

  1970
  
 2433.Stukken houdende gegevens over advertenties.  1970
  
 2434.Verslagen van agendavergaderingen.  1970
  
 2435.Stukken betreffende de afdeling abonnementen exploitatie.  1970
  
 2436.Circulaires van het ANP te 's-Gravenhage. Met bijlage.  1969-1970
  
 2437.Brief aan de ANP-nieuwsdienst te Amsterdam over veranderingen aan de koerslijst.

  1970
  
 2438.Stukken betreffende raadgevend bureau ir. B.W. Berenschot te Amsterdam.

  1968-1970
  
 2439.Begrotingen van NV Drukkerij De Tijd.  1970
  
 2440.Stukken betreffende het weekblad van de KNBTB #Boer en Tuinder#.  1970
  
 2441.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Brabants Dagblad# te 's-

Hertogenbosch.  1970
  
 2442.Stukken betreffende het Inlichtingenbureau van de BVA te Amsterdam.  1970
  
 2443.Correspondentie met magazijn De Bijenkorf te Amsterdam over het 100-jarig

bestaan van dat bedrijf.  1970
  
 2444.Correspondentie met dr. L.H.M. Berger te 's-Gravenhage over een door hem te

plaatsen advertentie.  1970
  
 2445.Correspondentie met het centrum voor Landbouwpublicaties en

Landbouwdocumentatie te Wageningen over het 12,5-jarig bestaan.  1970
  
 2446.Brief van de vereniging van Antilliaanse Studerenden te Nijmegen (CANOA) over

het derde lustrum van die vereniging.  1970
  
 2447.Brief van reisbureau Centouri Sunliner te Haarlem over reizen.  1970
  
 2448.Circulaire van het Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten van Amerika te

Amsterdam inzake een enquête naar marketingmogelijkheden. Met bijlage.  1970
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Archief De Tijd

  
 2449.Stukken betreffende het Cebuco te Amsterdam.  1970
  
 2450.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1970
  
 2451.Circulaires van de centrale commissie voor het Administratief Personeel in het

Dagbladbedrijf te Amsterdam.  1970
  
 2452.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland

te Amsterdam.  1970
  
 2453.Brieven en doorslagen van brieven aan abonnees.  1970
  
 2454.Stukken betreffende vergelijkende overzichten over correspondenten, medewerkers

en persdiensten.  1969-1970
  
 2455.Brief van mgr. J.W.L. Damen, rector van het Nederlands College te Rome over de

#Pius Almanak#.  1970
  
 2456.Brieven en doorslagen van brieven aan A. van Domburg te Nijmegen.  1970
  
 2457.Stukken betreffende de coöperatieve vereniging Samenwerkende

Drukkerspatroons.  1969
  
 2458.Brieven en doorslagen van brieven aan abbé E. Dupperay SAM, dir.-adj. Axes,

Cercle Jean Baptiste te Parijs.  1970
  
 2459.Circulaire van de vereniging van Studerenden aan de School voor de Journalistiek

te Utrecht Diurnarius inzake een gift.  1970
  
 2460.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Eindhovens Dagblad# te Eindhoven.

  1970
  
 2461.Circulaire van het economisch bureau dr. A.L.S.P. Stallaert te Bussum.  1970
  
 2462.Correspondentie met J.A. Eekhof, predikant te Leiden over het artikel "Jan

Engelman zeventig jaar".  1970
  
 2463.Brief aan F. Elias te 's-Gravenhage over het project schooltijd.  1970
  
 2464.Brief aan #Elsevier's Weekblad# te Amsterdam over een advertentie.  1970
  
 2465.Brief aan Elektrostoom NV te Rotterdam over een waterkoelinstallatie.  1970
  
 2466.Advertentie houdende de aankondiging van het overlijden van J. Faber, directeur

van de stichting Grafische Bedrijfsbonden.  1970
  
 2467.Brief aan de directie van Fincourant te Amsterdam over een attentie.  1970
  
 2468.Correspondentie met mr. dr. A.D. Bonnet te Bergambacht over marketing voor de

krant.  1970
  
 2469.Brief van het reclame adviesbureau Van den Biggelaar te Amsterdam houdende een

nieuwjaarwens.  1970
  
 2470.Uitnodiging van #Het Binnehof# te 's-Gravenhage voor het bijwonen van de viering

van "25 jaar bevrijding, 25 jaar Het Binnenhof".  1970
  
 2471.Circulaire van het bureau voor Budgetten-Contrôle te Amsterdam inzake een

samenwerking.  1970
  
 2472.Brief van H.W.H. van Rijswijk, medewerker van Hartewensen Hartekamp ten

behoeve van Geestelijk Gehandicapten over een loterij.  1970
  
 2473.Advertentie van De Geïllustreerde Pers houdende het bericht van de benoeming

van drs. F. Koens tot adjunct-directeur.  z.j.
  
 2474.Brieven en doorslagen van brieven aan de gepensioneerden van het bedrijf.  1970
  
 2475.Stukken betreffende de Hollandse Christelijke Werkgevers vereniging (HCWV) te 's-

Gravenhage.  1970
  
 2476.Stukken betreffende internationaal merkenbureau Van der Graaf & Co te

Amsterdam.  1951, 1970
  
 2477.Stukken betreffende het Inca-Fiej research instituut te Darmstadt (Bondsrepubliek

Duitsland).  1970
  
 2478.Informatie-bulletins van de redactie.  1970
  
 2479.Brief aan de administratie van #De Journalist# te Amsterdam over een abonnement.

  1970
  
 2480.Stukken betreffende het 125-jarig bestaan van de krant.  1970
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Archief De Tijd

  
 2481.Brief aan het personeel van het kantoor te Rotterdam over een verjaardagswens.

  1970
  
 2482.Correspondentie met L. Kleerekoper, verbonden aan het Instituut voor

Massapsycholgie te Amsterdam over een onderzoek.  1970
  
 2483.Brieven aan de KRO te Amsterdam over pensioenrechten.  1970
  
 2484.Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.  1970
  
 2485.Correspondentie met mr. W.A.M. van der Kallen over privézaken.  1970
  
 2486.Stukken betreffende het KNP te 's-Gravenhage.  1969-1970
  
 2487.Stukken betreffende de koninklijke Nederlandse Uitgeversbond te Amsterdam.

  1970
  
 2488.Brieven aan assurantiebedrijf R. Mees en Zonen te Rotterdam over

levensverzekeringspolis nr. 9034994.  1970
  
 2489.Correspondentie met de Medische Faculteits vereniging te Nijmegen over een

congres.  1970
  
 2490.Brief van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te Rijswijk

over avondbladen in militaire lektuurvoorziening.  1970
  
 2491.Stukken betreffende het ministerie van Defensie.  1970
  
 2492.Aankondiging houdende de berichten van het overlijden van G. de Jeu te

Heemskerk (NH), T. Kalkhoven-Brandts te Amsterdam en H.P.M. Ottenhof te
Mortsel.  1970

  
 2493.Aankondiging van de commissaris van de NV Dagblad De Gooi- en Eemlander te

Hilversum houdende bericht van een benoeming.  1970
  
 2494.Stukken betreffende het perceel aan de Gedempte Oude Gracht 84 te Haarlem ten

behoeve van het bijkantoor aldaar.  1970
  
 2495.Uitnodiging van de hoofddirectie van uitgeversmaatschappij Kluwer te Deventer

voor het bijwonen van feestelijkheden naar aanleiding van het 25-jarig jubileum.
  1970

  
 2496.Brieven aan Lentjes en Drossaert te 's-Hertogenbosch over verzekeringen.  1970
  
 2497.Correspondentie met de directie van drukkerij Levissen te Rijswijk over het

reproduceren van #De Nieuwe Dag# van 10 mei 1940.  1970
  
 2498.Advertentie houdende bericht van het overlijden van oud-hoofdredacteur A.L.A.

Laudy te Sittard. Met bijlage.  1970
  
 2499.Correspondentie met C.G.A. Mertens te Blerick-Venlo (L) houdende gelukwensen en

over de kwestie van de Raad van Advies.  1970
  
 2500.Uitnodiging van de Provinciaal Militair Commandant, tevens

Garnizoenscommandant van Amsterdam en mevrouw Crul-Vogelzang voor het
bijwonen van een afscheidsreceptie.  1970

  
 2501.Stukken betreffende De Maasbode NV te Rotterdam.  1967-1970
  
 2502.Stukken betreffende marktonderzoek.  1969-1970
  
 2503.Correspondentie met abonnees over bezorgklachten.  1970
  
 2504.Correspondentie met abonnees over opzeggingen.  1970
  
 2505.Brief van A.P.J. Op den Kelder te Amsterdam over proefabonnementen.  1970
  
 2506.Mededelingenblad #Bij de Tijd# voor medewerkers in de buitendienst.  1970
  
 2507.Stukken betreffende de advertentie afdeling.  1970
  
 2508.Stukken betreffende de buitendienst.  1970
  
 2509.Stukken betreffende de afdeling abonnementen exploitatie.  1970
  
 2510.Stukken betreffende de hoofdredactie.  1970
  
 2511.Stukken betreffende de redactie.  1970
  
 2512.Stukken betreffende de technische afdelingen.  1970
  
 2513.Brieven van de heer Leuring en van J. van den Bossche. Met bijlage.  1970
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Archief De Tijd

van de #Nieuwe Rotterdamse Courant# uit #Revue der Reclame# van 15 juli. Met
bijlage.  1970

 2514.Artikel over de samenvoeging van de redacties van het #Algemeen Handelsblad# en  
 2515.Correspondentie met grond- en bouwmaatschappij Grobouma te 's-Hertogenbosch

over de gebouwen van NV Drukkerij De Tijd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 65-73
te Amsterdam.  1970

  
 2516.Correspondentie met de Nederlandse Boekdruk Industrie te 's-Hertogenbosch over

een huurovereenkomst.  1970
  
 2517-2525.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1970

Bevat 9 stukken
  
  2517.Circulaires.  1970
  
  2518.CAO voor Administratief Personeel.  1970
  
  2519.CAO voor Grafici.  1970
  
  2520.CAO voor Dagbladjournalisten.  1970
  
  2521.Algemene ledenvergaderingen.  1970
  
  2522.Mededelingen.  1970
  
  2523.Papiercontingenten.  1970
  
  2524.Raad van Uitvoering CAO voor Dagbladjournalisten.  1970
  
  2525.Circulaire van de Spaarlooncommissie.  1970
  
 2526.Brieven en doorslagen van brieven aan accountantskantoor Nietzman, De Haan &

Flipse.  1970
  
 2527.Statuten van de stichting Het Nederlands Persmuseum.  1970, z.j.
  
 2528.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Grafische bond te Amsterdam

over een afbouwregeling.  1970
  
 2529.Brieven van de Nederlandse stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage.  1970
  
 2530.Lijst van katholieke boekverkopers in Nederland, uitgegeven door de Nederlandse

bond van Katholieke Uitgevers, per 15 februari.  1970
  
 2531.Stukken betreffende het Nederlands verbond van Drukkerijen te Amsterdam.  1970
  
 2532.Brief van The Newman center at the University of Minnesota (Verenigde Staten).

  1970
  
 2533.Brief van de Nationale Nederlanden te Delft over het merken van briefkasten in

Vaartbroek in Eindhoven.  1970
  
 2534.Brief van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Amerika te 's-Gravenhage

over een schrijven met bijlage.  1970
  
 2535.Brief van de Nederlandse Spoorwegen te Amsterdam over een overeenkomst voor

het oningeschreven vervoer van kranten.  1970
  
 2536.Circulaire van de Nederlandse vereniging Zelfbescherming Bedrijven en

Inrichtingen afdeling Amsterdam inzake het abonnement op #Civiele Verdediging#.
  1970

  
 2537.Lijst van publicaties van het Nederlands centrum van Directeuren.  z.j.
  
 2538.Stukken betreffende een overzicht van Der Neue Vetrieb.  1970
  
 2539.Brief aan de heer Betgen over de extra uitkering van 400 gulden.  1970
  
 2540.Brief aan de afdelingshoofden over bestellingen van drukwerk en cliché's.  1970
  
 2541.Brief van de Interne dienst aan de directie over de #Encyclopedie Het Spectrum#.

  1970
  
 2542.Correspondentie met De Arbeiderspers te Rotterdam over drukorders.  1970
  
 2543.Brief aan kledingmagazijn C & A Brenninkmeyer te Amsterdam over de verzorging

van het orderpakket van die firma na de liquidatie van drukkerij 't Kasteel van
Aemstel.  1970

  
 2544.Brief aan A.P.J. Op den Kelder te Amsterdam over de brief van 23 april.  1970
  
 2545.Brief aan A. Orre de Jong te Amsterdam over zijn offerte.  1970
  
 2546.Brieven aan de stichting Onderlinge Ziektekosten Verzekering (OZV) te 's-

Hertogenbosch over de afrekening van de OZV-premies.  1970
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Archief De Tijd

  
 2547.Stukken betreffende pensioenen voor journalisten.  1960-1962, 1965-1968, 1970
  
 2548.Stukken betreffende periode verslagen van de afdeling abonnementen exploitatie.

  1970
  
 2549.Brief van F.A.M. Pasmans te 's-Hertogenbosch over zijn jubileumfeest.  1970
  
 2550.Brief aan #Het Parool# te Amsterdam over de bezorging van de krant.  1970
  
 2551.Brief van E.J. van den Akker, directeur van de Pedagogische Academie Sint Jozef te

Zeist over een bijdrage.  1970
  
 2552.Aankondiging van het overlijden van M. Miks, weduwe van D.T.L. Poierrié te

Haarlem.  1970
  
 2553.Stukken houdende informatie voor de pers over een proefonderzoek, afkomstig van

het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) te Utrecht.  1970
  
 2554.Brief aan P.A. Spijkerman, directeur van NV Publicom te Amsterdam over de

vakantiekrant #Vandaag#.  1970
  
 2555.Brief aan de directie van papiermaatschappij Polak & Van Berg te Amsterdam over

een landkaart.  1970
  
 2556.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1970
  
 2557.Stukken betreffende mutaties in het personeelsbestand.  1970
  
 2558.Lijsten houdende gegevens over de productiecijfers in regels.  1969-1970
  
 2559.Lijsten houdende overzichten van resultaten uit propaganda initiatieven.  1969-1970
  
 2560.Stukken betreffende de Adres Mutatie dienst (AMD) van de PTT.  1969
  
 2561.Brief van ir. R.J.M. de Quay te Boxtel (NB) over het ontvangen van de krant.  1970
  
 2562.Stukken betreffende de positie van de pers.  1970
  
 2563.Correspondentie met D.A.F. Sinclair, directeur van PA Managagement te

Amsterdam over management.  1970
  
 2564.Stukken betreffende de werkzaamheden van N. de Rooy te 's-Hertogenbosch ten

behoeve van de krant.  1968-1970
  
 2565.Brief van Rapistan van der Lande NV te Veghel (NB).  1970
  
 2566.Brieven van Rescona Engineering te Amsterdam.  1970
  
 2567.Correspondentie met A. Rijnbeek te Amsterdam over een bijdrage.  1970
  
 2568.Brief aan de voorzitter van de Raad van Arbeid te Haarlem over een vrijwillige

ouderdomsverzekering.  1970
  
 2569.Stukken betreffende de redactie.  1970
  
 2570.Stukken betreffende het documentatiebulletin #Titellijsten#, uitgegeven door Resex

te Haarlem.  1970
  
 2571.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel van de redactie.  1970
  
 2572.Stukken betreffende de stichting Journalistieke Vakopleiding te Amsterdam.

  1969-1970
  
 2573.Stukken betreffende het blad #Sporttijd#.  1970
  
 2574.Correspondentie met uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem over het blad #Vrije

Tijd#.  1970
  
 2575.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij De Stem te Breda.

  1970
  
 2576.Stukken betreffende de stichting Reclame Onderwijs (SRO) te Amsterdam.  1970
  
 2577.Stukken betreffende het 11de lustrum van de katholieke studentenvereniging

Sanctus Laurentius te Rotterdam.  1970
  
 2578.Brieven aan mr. W.K.J. van Scherpenzeel te Eindhoven over de aanvullingen voor

Nederlandse wetboeken.  1970
  
 2579.Aankondiging van het overlijden van F.I.M. Schneiders te 's-Gravenhage. Met

bijlage.  1970
  
 2580.Brief aan mr. A. Seret, public-relations adviseur te 's-Gravenhage over het boek

#Massa-Communicatie#.  1970
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Archief De Tijd

 2581.Circulaires van de stichting Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs (CBO) te
Amsterdam inzake stagiaires.  1970

  
 2582.Statuten van het comité Executif Benelux Congres Mondial U.C.I.P. 1971 te Brussel.

  1971
  
 2583.Brief over het samengaan van de reisorganisaties Sunliner en Centouri. Met bijlage.

  z.j.
  
 2584.Brieven aan NV Dagblad De Telegraaf te Amsterdam.  1970
  
 2585.Correspondentie met C.J. Houwert, directeur van het #Twents Dagblad# en het

#Hengelosch Dagblad# te Enschedé over gelukwensen.  1970
  
 2586.Brief van Tri Top Nederland (TTN), een samenwerkingsverband tussen het

#Algemeen Handelsblad#, de #Nieuwe Rotterdamsche Courant# en #Het Vaderland#
over het adverteren in deze kranten.  z.j.

  
 2587.Brief aan de directeur van het Telefoondistrict Amsterdam over de nachtschakeling

[van de telefoons van de krant].  1970
  
 2588.Brief aan de administratie van het #Tijdschrift voor Marketing# te 's-Gravenhage

over een abonnement.  1970
  
 2589.Aankondiging van het overlijden van J.H. Teiwes te Amsterdam.  1970
  
 2590.Brief van de Translation Company of America te New York.  1970
  
 2591.Brief van grond-en bouwmaatschappij Grobouma te 's-Hertogenbosch over de

koeling van de afdelingen machinezetterij en opmaak.  1970
  
 2592.Brieven van de handelsmaatschappij voor grafische machines Hagra te Amsterdam

over een computer.  1970
  
 2593.Brief aan H. Schakelaar, lid van de directie van drukkerij Lumax te Utrecht over

machines.  1970
  
 2594.Brief aan J.M. van der Meer, directeur technisch zaken van de VNU te Aerdenhout

(NH) over machines. Met bijlage.  1970
  
 2595.Brief van P.J.M. Peijnenburg te Soest (U) over machines.  z.j.
  
 2596.Stukken betreffende de reorganisatie bij de krant #Het Vrije Volk#.  1969-1970
  
 2597.Stukken betreffende een extra uitkering van 400 gulden.  1970
  
 2598.Stukken betreffende de VNU te Aerdenhout.  1969-1970
  
 2599-2606.Stukken betreffende de VNU.  1969-1970

Bevat 8 stukken
  
  2599.Financiële overzichten.  1969-1970
  
  2600.Pensioenen.  1969-1970
  
  2601.Literatuurbulletins.  1969-1970
  
  2602.Weekoverzichten van de liquide middelen.  1969-1970
  
  2603.Maandoverzichten van de liquide middelen.  1969-1970
  
  2604.Informatie bulletins.  1969-1970
  
  2605.Autovergoedingen.  1969-1970
  
  2606.Vergaderingen van de Raad van Bestuur.  1969-1970
  
 2607.Toespraken gehouden ter gelegenheid van de presentatie van het eerste nummer

van #Journaal 2000#, een uitgave van uitgeverij Media 2000 te Amsterdam. Met
bijlage.  1970

  
 2608.Brochure van de Nederlandse Bioscoopbond te Amsterdam inzake de

fimproductiemogelijkheden in Nederland.  z.j.
  
 2609.Boek houdende een jaargang van de stichting Openbaar Kunstbezit, bedoeld als

relatiegeschenk van (onbekend).  1970
  
 2610.Stukken betreffende drukmachines van Paulwin Precision LTD te Londen.  1970
  
 2611.Stukken betreffende de unie van Beambten en Hoger Personeel te Utrecht.

  1969-1970
  
 2612.Aankondiging van het overlijden van M. Wijte, echtgenote van J.J. Umans te

Amsterdam. Met doorslag van brief houdende bericht van deelname.  1970
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Archief De Tijd

 2613.Stukken betreffende de union Catholique Internationale de la Presse te Parijs.  1970
  
 2614.Circulaire van het plaatselijk comité voor Zomerzegels.  1970
  
 2615.Brieven aan mr. drs. R. Wessels te Heemstede over een artikel van W. Goddijn.

  1970
  
 2616.Correspondentie met P.A. Scheerhagen, directeur van Winkler Fallert & Co te

Amsterdam over een dankbetuiging voor gelukwensen.  1970
  
 2617.Brief aan B.G.M. Wijffels-Smulders te Eindhoven over materiaal voor een

tentoonstelling.  1970
  
 2618.Correspondentie met drs. P.J.J.M. van Wees te Uithoorn over de betaling van zijn

abonnement.  1970
  
 2619.Correspondentie met J.A.M. v.d. Weiden te Heemstede over het televisieprogramma

van Mies Bouwman, een quiz.  1970
  
 2620.Brief van de vereniging van Jonge Grafische Ondernemers (VJGO) te Amsterdam.

Met bijlage.  1970
  
 2621.Brief aan de directie van #Het Vaderland# te 's-Gravenhage over een offerte-

aanvraag.  1970
  
 2622.Stukken betreffende een besloten algemene ledenvergadering van het verbond van

Nederlandse Ondernemingen, gehouden te 's-Gravenhage op 16 april.  1970
  
 2623.Correspondentie met de Vrijzinnige Christelijke Studentenbond te Amsterdam over

een uitnodiging.  1970
  
 2624.Brief aan de vereniging van Antilliaanse Studerenden te Nijmegen over een

bijdrage.  1970
  
 2625.Stukken betreffende de #Bedrijfszakagenda 1971# uitgegeven door het Veiligheids

instituut te Amsterdam.  1970
  
 2626.Stukken betreffende de vereniging ter Bevordering van de Belangen van de

Boekhandel te Amsterdam.  1970
  
 2627.Stukken betreffende het Voorlichtingsinstituut voor Distributie door Automaten te

Amsterdam.  1969-1970
  
 2628.Stukken betreffende de weekendbijlage "Weekblad".  1969
  
 2629.Stukken betreffende het overlijden van W.G.A.M. van Willige te Bloemendaal, in

leven redacteur van de #Nieuwe Haarlemse Courant#.  1970
  
 2630.Brief van het Wereld Natuur fonds te Zeist houdende een verzoek om een bijdrage.

Met bijlage.  1970
  
 2631.Aankondiging van het huwelijk van J.J. Vermeer met P.L. Coebergh.  1970
  
 2632.Brief van de Algemene Bank Nederland te Amsterdam houdende goede wensen.

  1968
  
 2633.Brief van drukinkt- en verffabriek Arnhemia te Arnhem over een overeenkomst.

  1968
  
 2634.Brief aan P.T. Arkesteyn te Rotterdam over tarieven.  1968
  
 2635.Brieven aan de familie Abrahamsen te Gouda houdende een bericht van

deelneming [bij een stefgeval].  1968
  
 2636.Correspondentie met de directie van de algemene distributie organisatie voor de

pers Aldipress te De Meern (U) over een bezoek aan het bedrijf van de krant.  1968
  
 2637.Brieven van J.H. Oudenaerde te Breda over klachten.  1968
  
 2638.Correspondentie met de familie Asselbergs over prof. W.J.M.A. Asselbergs, alias

Anton van Duinkerken.  1968
  
 2639.Brieven aan J. Aarden te Amsterdam over zijn afscheid.  1968
  
 2640.Correspondentie met P.C. Arts te Tilburg over een voor hem passende functie.

  1968
  
 2641.Correspondentie met het reclamevakblad #Ariadne# over een advertentie.  1968
  
 2642.Stukken betreffende het Amsterdams reclame bureau AREBU en het aanplakken

van affiches.  1968
  
 2643.Brief aan de directeur van verzekeringsmaatschappij A.G. van 1830 te Amsterdam

over de BTW per 1 januari 1969.  1968
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Archief De Tijd

  
 2644.Circulaire van de algemene federatie voor Persbelangen (AFP) te Utrecht inzake de

technische directeur P.J. van Gelder.  z.j.
  
 2645.Brief aan de directie van het #Algemeen Handelsblad# te Amsterdam over een

schrijven.  1968
  
 2646.Stukken betreffende abonnementen.  1968
  
 2647.Stukken betreffende advertentie-omzetten.  1968
  
 2648.Lijsten houdende gegevens over de advertentie-omzetten per week.  1968
  
 2649.Stukken betreffende de stichting ANP te 's-Gravenhage.  1967-1968
  
 2650.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam en

de sluitingstijd van de beurs.  1968
  
 2651.Brieven aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam

over de Hinderwet.  1968
  
 2652.Brieven en doorslagen van brieven aan reclame-adviesbureau Van den Biggelaar te

Amsterdam.  1968
  
 2653.Brief aan Q. Berkhout te 's-Gravenhage over de Haagse editie van de krant.  1968
  
 2654.Brief aan mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonhoven te Heeten (G) over de

bezorging van de krant.  1968
  
 2655.Brief aan mr. A. Bockwinkel te 's-Gravenhage over een door hem geschreven

artikel.  1968
  
 2656.Brief van A. Bruijns te Mill (NB) over de KVP-fractie in de Eerste Kamer van de

Staten Generaal.  1968
  
 2657.Stukken betreffende het bureau voor Budgetten-Contrôle te Amsterdam.  1968
  
 2658.Brief aan A.L. Brunings te Rotterdam over de opzeggingstermijn.  1968
  
 2659.Brief aan het #Maandblad voor Bedrijfsadministratie en Organisatie#, uitgegeven

door uitgeversmaatschappij G. Delwel te 's-Gravenhage over een nieuwe abonnee.
  1968

  
 2660.Stukken betreffende H. Weidema van Bührmann-Tetterode NV te Amsterdam.  1968
  
 2661.Brief van L.A.P.M. van de Broeke, medewerker van het Senioren convent in de

Journalistiek te Amsterdam over deelneming.  1968
  
 2662.Brieven aan de heer en mevrouw De Boer-Laloh te Amsterdam over een circulaire.

  1968
  
 2663.Brief aan de directie van Bruna en de directie van uitgeversmaatschappij A.W.

Bruna & Zonen te Utrecht over een gedenkboek.  1968
  
 2664.Stukken betreffende het Nederlands secretariaat van Lou van Burg te Scheveningen

over een publicity medium.  1968
  
 2665.Brieven en doorslagen van brieven aan N. Boldingh international advertising te

Zandvoort.  1968
  
 2666.Brief aan M. Bakker te Den Burg (Texel) over klachten.  1968
  
 2667.Correspondentie met J.T.J. van den Berg te Heemstede over inzage in oude

kranten.  1968
  
 2668.Brief aan J. van Bergen en Henegouwen te Rotterdam over schade.  1968
  
 2669.Getuigschrift van R.J.M. van den Berg.  1968
  
 2670.Aankondiging van het overlijden van B.J. Bouwhuis te Rotterdam.  1968
  
 2671.Brief aan P.M. Boogers te Woerden over zijn werkzaamheden.  1968
  
 2672.Brief aan A.H. Boots te Amsterdam over een toelage.  1968
  
 2673.Stukken betreffende de ontslagkwestie van P.L. Bakker te Bergen (NH).  1968
  
 2674.Brief aan M. Boerrigter-Bruning te Bloemendaal (NH) over haar weduwenpensioen.

  1968
  
 2675.Brief aan RK coöperatie De Voorzorg te Zaandam over een maandelijkse betaling.

  1968
  
 2676.Brief aan W.C. Baksteen te Rotterdam over een kerstgratificatie.  1968
  

Pagina 84/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332354
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332354
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332355
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332355
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332356
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332357
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332358
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332359
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332360
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332360
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332361
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332361
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332362
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332362
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332363
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332366
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332366
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332367
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332368
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332369
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332369
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332370
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332371
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332371
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332386


Archief De Tijd

 2677.Correspondentie met J. Boelen NV te Amsterdam over een offerte.  1968
  
 2678.Brief aan B. Bongers te Utrecht over een vacature.  1968
  
 2679.Stukken betreffende de Nederlandse Boekverkopersbond en nieuwe uitgaven.  1968
  
 2680.Correspondentie met J.C.J.J.M. van Beckhoven te Breda over een verandering van

lettertype.  1968
  
 2681.Brief van W.A.M. Borghoes te Haarlem over een attentie bij een afscheid.  1968
  
 2682.Stukken betreffende een receptie van de ambassadeur van Engeland.  1968
  
 2683.Aankondiging van de geboorte van Thomas, zoon van N. en J. Bik te Doetinchem

(G).  z.j.
  
 2684.Aankondiging van de opening van het derde bijkantoor van reisbureau BBI te

Emmen (D).  1968
  
 2685.Stukken betreffende de Nederlandse vereniging Zelfbescherming Bedrijven en

Inrichtingen te 's-Gravenhage.  1968
  
 2686.Stukken betreffende begrotingen.  1968-1969
  
 2687.Stukken betreffende het #Brabants Dagblad# te 's-Hertogenbosch.  1968
  
 2688.Stukken houdende mededelingen van de BVA te Amsterdam.  1968
  
 2689.Stukken betreffende het weekblad van de KNBTB, #Boer en Tuinder#.  1968
  
 2690.Stukken betreffende raadgevend bureau ir. B.W. Berenschot te Amsterdam.  1968
  
 2691.Brief aan het bruidspaar Cruyff-Coster te Amsterdam houdende gelukwensen.  1968
  
 2692.Brief aan A.A. Verlinden, directeur van reisorganisatie Christoffel te Rotterdam over

reizen.  1968
  
 2693.Correspondentie met de directie van Cefima-film te Amsterdam over het 125-jarig

jubileum van de krant.  1968
  
 2694.Stukken betreffende de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)

te Amsterdam.  1968
  
 2695.Brieven en doorslagen van brieven aan M. ten Cate, arts te Amsterdam.  1968
  
 2696.Stukken betreffende het college Algrafisch Beraad te Amsterdam en de zuivering

van afvalwater van de grafische bedrijven.  1968
  
 2697.Brief aan H.J.H.W. Claessen-Duysings te Amsterdam over de encycliek.  1968
  
 2698.Stukken betreffende een receptie van de ambassadeur van Canada.  1968, z.j.
  
 2699.Correspondentie met uitgeverij Callenbach te Nijkerk over gedichten en illustraties.

  1968
  
 2700.Briefkaart van mevrouw Coster te Amsterdam over een gratificatie.  z.j.
  
 2701.Brief van het Universitair komitee voor Solidariteit (UKS) te Brussel.  1968
  
 2702.Stukken betreffende de Cebuco te Amsterdam.  1968
  
 2703.Stukken betreffende het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland

te Amsterdam.  1968
  
 2704.Stukken betreffende vergelijkende overzichten over correspondenten, medewerkers

en persdiensten.  1967-1968
  
 2705.Stukken betreffende leden van de Raad van Advies en de Raad van

Commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd.  1968
  
 2706.Correspondentie met W.A.C.A. van Dijk, notaris te Amsterdam over een akte van

een tweede hypotheek.  1968
  
 2707.Brief aan prof.mr. F.J.F.M. Duynstee te Nijmegen over brieven van mgr. de Jong en

mgr. Huibers.  1968
  
 2708.Brief aan A. Driessen te Venlo over een klacht.  1968
  
 2709.Brief aan R. Dunker te Amsterdam over een offerte.  1968
  
 2710.Correspondentie met W. Desiebe te Oostvleteren (België) over de #Pius Almanak#.

  1968
  
 2711.Brief aan de Districtscommissie voor Amsterdam en Omstreken te Amsterdam over

een ontslagvergunning.  1968
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Archief De Tijd

 2712.Brief aan Dikker & Thijs te Amsterdam over een vergaderzaal.  1968
  
 2713.Brief aan het Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland te Amsterdam

over Duitse tijdschriften voor advertenties.  1968
  
 2714.Brieven van H. van Dam & Zonen, makelaars te Amsterdam over bedrijfsgebouwen.

  1968
  
 2715.Brief aan J.F. Damen te Castricum (NH) over een post- of stadseditie.  1968
  
 2716.Correspondentie met J.G.M. Demes te Dokkum (F) over zijn klachten.  1968
  
 2717.Brief aan W.P. Dissel te Amsterdam over ontslag.  1968
  
 2718.Brief aan C.M. Drabbe te 's-Gravenhage over een gecombineerd advertentietarief.

  1968
  
 2719.Stukken betreffende maatschappij voor technische apparaturen Alarma/33 te

Amsterdam.  1968
  
 2720.Brief aan advertentiebureau J. Duits te Dordrecht over advertenties.  1968
  
 2721.Correspondentie met dr. E.F.J. Duynstee te Sittard over #De Tijd#.  1968
  
 2722.Brief van T. Elias, medewerker van de krant over toestemming voor iets.  1968
  
 2723.Brief aan J.C. van Essen te Nice (Frankrijk) over een pensioentoelage.  1968
  
 2724.Stukken betreffende een vergadering van het werkcomité Economisch Sociale Actie

Israël te Amsterdam en een besluitenbriefje.  1968
  
 2725.Correspondentie met A.P. Evegaars te Rotterdam over de sportpagina van de krant

van 12 februari.  1968
  
 2726.Aankondiging van het overlijden van mr. T.J. Eekhout, in leven directeur van boek-

en kunstdrukkerij Mouton & Co.  1968
  
 2727.Brief aan de Eerste Nederlandse Verzekeringsmaatschappij te 's-Gravenhage over

pensioenen.  1968
  
 2728.Brief aan de VNU te Aerdenhout over een fotocopie.  1968
  
 2729.Brief aan de heer Freiburg, medewerker van #Die Welt# te West-Berlijn.  1968
  
 2730.Brief aan L.A.V.M. Metzemaeckers, hoofdredacteur van #Het Financiële Dagblad# te

Amsterdam over een artikel van L. Hanekroot.  1968
  
 2731.Brieven aan L. Flinterman te 's-Gravenhage, H. de Hong te Rotterdam en H. Joppe te

Geleen (L) over hun aanstelling tot propagandist van de krant.  1968
  
 2732.Correspondentie met prof. mgr. H.J.H.M. Fortmann, president van het Groot-

Seminarie Rijsenburg te Driebergen (U) over toetreding tot een comité van
aanbeveling.  1968

  
 2733.Correspondentie met mr. H. Franken te Rotterdam over de zaak van De Maasbode

NV tegen de heer Christiaanse.  1968
  
 2734.Stukken betreffende de federatie van Katholieke en Protestants-Christelijke

Werkgeversverbonden (FCWV) te 's-Gravenhage.  1968
  
 2735.Stukken betreffende de federatie van de Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1968
  
 2736.Brieven en doorslagen van brieven aan gepensioneerden.  1968
  
 2737.Stukken betreffende de grond-en bouwmaatschappij Grobouma te 's-

Hertogenbosch.  1968
  
 2738.Brieven aan de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam.  1968
  
 2740.Brief aan dr. ir. H.J.A. de Goey te Overveen over gelukwensen.  1968
  
 2741.Brieven aan uitgeversmaatschappij De Gelderlander te Nijmegen.  1968
  
 2742.Brief aan de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting van Amsterdam over een

passende woonruimte.  1968
  
 2743.Brief aan technisch installatiebureau J. Goossens te Amsterdam over een

electrische installatie.  1968
  
 2744.Brief aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Haarlem over L.

Tollenaar.  1968
  
 2745.Brief van de grafische bedrijven Damiate te Haarlem over een regionale

bijeenkomst.  1968
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Archief De Tijd

  
 2746.Correspondentie met het bestuur van de RK harmonie De Gildezonen te

Roosendaal over een bijdrage.  1968
  
 2747.Brief aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te Maastricht over B.J.N. Vroklage.  1968
  
 2748.Brief aan de directeur van het Girokantoor te Amsterdam over drs. A.W.H. van der

Kallen.  1968
  
 2749.Correspondentie met J.A. van Gaalen te Rotterdam over slordigheden bij het

drukken van de krant.  1968
  
 2750.Brief aan E.Z.R. Cohen, medewerkster van het secretariaat van de #Gazette#,

uitgegeven door het Institute of the Science of the Press te Amsterdam over de
opzegging van het abonnement.  1968

  
 2751.Briefkaart van A. Gijndth te Valkenswaard (NB) over de geloofsbelijdenis van paus

Paulus VI.  1968
  
 2752.Brief aan C. de Groot te Rome over het overlijden van zijn zoon, C. de Groot CSSp.

  1968
  
 2753.Prijscourant van de koninklijke papierfabrieken Van Gelder & Zonen te Amsterdam.

  1968
  
 2754.Brief aan J. Gums te Nijmegen over de agenda voor Nijmegen.  1968
  
 2755.Brief aan de directie van #De Groene Amsterdammer# te Amsterdam.  1968
  
 2756.Stukken betreffende een systeembeschrijving voor computertypesetting grafische

techniek.  1968, z.j.
  
 2757.Stukken betreffende het Ampress ink suppression system van Ampress SA te

Genève (Zwitserland).  1968
  
 2758.Brieven en doorslagen van brieven aan de directie van de Haarlemse

Diepdrukindustrie te Haarlem.  1968
  
 2759.Stukken betreffende de Haagse editie van de krant.  1968
  
 2760.Stukken betreffende het kantoor van de krant te Haarlem.  1967-1968
  
 2761.Brief aan de handelsmaatschappij voor grafische machines Hagra te Amsterdam

over matrijzen.  1968
  
 2762.Stukken betreffende mr. H.J.F.M. Hüffer te Amsterdam.  1968
  
 2763.Brief aan levensverzekeringsmaatschappij HAV-bank te Schiedam over een

pensioenverzekering.  1968
  
 2764.Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de Hollandse Katholieke

Werkgevers vereniging te Rotterdam.  1968
  
 2765.Brieven aan Heerkens, Thijssen & Co, assuradeurs te Amsterdam.  1968
  
 2766.Correspondentie met J. v.d. Heegen te Vught (NB) over materiaal voor een

spreekbeurt.  1968
  
 2767.Brief aan H. Haven te Heerlen over een lay-out man.  1968
  
 2768.Brief aan J. Helsloot te Amsterdam over het bezorgen van de krant.  1968
  
 2769.Correspondentie met J.M.J.E. Heinen te Roermond over de levering van kranten.

  1968
  
 2770.Rekening van A. Hesp, bloemist te Utrecht.  1968
  
 2771.Brief aan J. van der Haak te Amsterdam over oud papier.  1968
  
 2772.Brief aan A. van Haarlem te Amsterdam.  1968
  
 2773.Brief aan M.H. Hoogeveen te Amsterdam.  1968
  
 2774.Brief aan C.M. de Horde te Bovenkerk (NH) over een uitkering.  1968
  
 2775.Brief aan E.G.M. Hageman te Bussum over indiensttreding.  1968
  
 2776.Brief van de grafische groothandel Holland Trading te Hoofddorp (NH) over een

inventaris.  1968
  
 2777.Aankondiging van het overlijden van C.M. van Hamersveld, oud-directeur van NV

De Leidsche Courant.  1968
  
 2778.Brief aan A.J.M. Hogenhout te Amsterdam over indiensttreding.  1968
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Archief De Tijd

 2779.Brief aan NV Dagblad De Rotterdammer te Rotterdam over een abonnement.  1968
  
 2780.Circulaire van de Hollandse Katholieke Werkgevers vereniging te 's-Gravenhage

inzake een bijeenkomst.  1968
  
 2781.Brief aan J.A.M. van Helmond te Limmen (NH). Met bijlage.  1968
  
 2782.Aankondigingen van de huwelijken van de bruidsparen Hamelynck-Luten te Zwolle

en Hamelynck-Lambooy te 's-Hertogenbosch.  1968
  
 2783.Getuigschrift van D. Houweling.  1968
  
 2784.Artikel over de #Katholieke Illustratie# van (onbekend) uit het #Haarlems Dagblad#.

  1968
  
 2785.Stukken betreffende de International Newspaper & Colour Association (INCA) te

Darmstadt (Bondsrepubliek Duitsland).  1968
  
 2786.Stukken betreffende het instituut voor Handels- en Bedrijfsvoorlichting te

Amsterdam.  1968
  
 2787.Correspondentie met M.T.A. van Iperen-Vandersmissen te Rotterdam over het

tijdschrift #Avenue#.  1968
  
 2788.Correspondentie met de Documentatiedienst van de Interdiocesane Perscommissie

te Brussel over een gratis abonnement.  1968
  
 2789.Uitnodiging van de ambassadeur van India en mevrouw Haksar aan de heer en

mevrouw Van der Kallen.  1968
  
 2790.Circulaires inzake interne mededelingen.  1968
  
 2791.Rapporten van inspecteurs.  1968
  
 2792.Brief aan J.T. Joosten, deken van Echt over een advertentie.  1968
  
 2793.Brief aan adviesbureau Jonker te Amsterdam over een declaratie.  1968
  
 2794.Briefkaart van zuster Juliana uit klooster Koningshof te Veldhoven (NB) over een

biografie.  1967
  
 2795.Tijdschrift #De Journalist#, speciaal nummer over de situatie van de Nederlandse

pers.  1968
  
 2796.Stukken betreffende jubilea van het personeel.  1968
  
 2797.Stukken betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam,

Rotterdam en Haarlem.  1968
  
 2798.Conclusies van een bespreking over de abonnementenlijst van #De Katholieke

Illustratie#, gehouden op 17 september.  1968
  
 2799.Correspondentie met de directie van handelsmaatschappij P. Kahman te 's-

Gravenhage over een 40-jarig jubileum.  1968
  
 2800.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO te Amsterdam.  1968
  
 2801.Stukken betreffende de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) te Schiphol.

  1968
  
 2802.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1968
  
 2803.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1968
  
 2804.Brieven en doorslagen van brieven aan J.H. Kuypers te Rotterdam.  1968
  
 2805.Brief aan de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken te Utrecht

over een offerte.  1968
  
 2806.Brief aan publiciteitsbureau G.J. Knegjens te Zeist over afzetbevordering van de

dagbladen.  1968
  
 2807.Brief aan 't Kasteel van Aemstel te Amsterdam.  1968
  
 2808.Correspondentie met A. Korte-Engering te Boxmeer (NB) over J. van Waterschoot

van der Gracht.  1968
  
 2809.Brief aan T. Kottman te Boesingheliede (NH) over haar indiensttreding.  1968
  
 2810.Brieven aan N.A. Klein te Heiloo (NH) over de opzegging van zijn abonnement.  1968
  
 2811.Getuigschriften van L.T.M. Kleys en M.G.E. Kevenaar.  1968
  
 2812.Brief aan J. Klijs te 's-Gravenhage over een pensioenpolis.  1968
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Archief De Tijd

 2813.Correspondentie met P.J.A.M. Keijzers te Nijmegen over de opzegging van zijn
abonnement.  1968

  
 2814.Correspondentie met F.J. van der Kroon te Breda over de prijs van advertenties.

  1968
  
 2815.Correspondentie met G.H. Kleyne te Amsterdam over schoonmaakdiensten.  1968
  
 2816.Stukken betreffende A. Kramer te Heemstede en zijn indiensttreding.  1968
  
 2817.Aankondiging van het huwelijk van het bruidspaar Kops-Kleys te Haarlem.  1968
  
 2818.Aankondigingen van de geboorten van Jesse Koeckhoven, zoon van T. en A.

Koeckhoven-Regtien te Haarlem en Thomas C.J. Kat, zoon van P.J. Kat en
echtgenote te Amsterdam.  1968

  
 2819.Telegram over een kantonrechter te Wageningen.  z.j.
  
 2820.Aankondiging van de directie van papiergroothandel Lutkie & Smit te Amsterdam

van het overlijden van G. van Kints.  1968
  
 2821.Circulaire van de Lions club te Amsterdam over een bijdrage.  1968
  
 2822.Brieven en doorslagen van brieven aan algemeen pensioenbureau Langeveldt De

Vos de Wael te Amsterdam.  1968
  
 2823.Brief aan dr. G.J. Lammers te 's-Gravenhage over een afscheid.  1968
  
 2824.Brief aan bureau L.P.E. te Amsterdam over een offerte.  1968
  
 2825.Brieven aan A.H.W. van der Lugt te Rotterdam.  1968
  
 2826.Brief aan mr. H.J.M. Loeff te Vught over een vergadering.  1968
  
 2827.Correspondentie met R. van Liempt te Kerkdriel (G) over foto's.  1968
  
 2828.Brief aan Lentjes & Drossaerts te 's-Hertogenbosch over kwitanties.  1968
  
 2829.Correspondentie met drs. G.F. Lörtzer te Pijnacker (ZH) over een andere werkkring.

  1968
  
 2830.Brief aan V.F.M. Langenhoff te Helvoirt (NB) over een salarisverhoging.  1968
  
 2831.Brief aan G. Laurant te Wijchen (G).  1968
  
 2832.Correspondentie met Z.M. Langelaar te 's-Gravenhage, voorzitster van de Poolse

Katholieke vereniging in Nederland over een bijdrage.  1968
  
 2833.Brief aan de ambassade van Liberia over een receptie.  1968
  
 2834.Stukken betreffende een marktonderzoek inzake de positie van de dagbladen en

tijdschriften.  1968
  
 2835.Stukken betreffende de technische afdeling.  1968
  
 2836.Stukken betreffende de hoofdredactie.  1968
  
 2837.Stukken betreffende het kantoor van de krant te Rotterdam.  1968
  
 2838.Stukken betreffende de afdeling advertentie exploitatie.  1968
  
 2839.Stukken betreffende de afdeling abonnementen administratie, bezorgingsklachten

en opzeggingen.  1968
  
 2840.Stukken betreffende de afdeling abonnementen exploitatie.  1968
  
 2841.Stukken betreffende #Bij de Tijd#, het mededelingenblad voor medewerkers in de

buitendienst.  1968
  
 2842.Stukken betreffende #De Maasbode# te Rotterdam.  1968
  
 2843.Brief aan het ministerie van Financiën te 's-Gravenhage over Artikel 27.  1968
  
 2844.Brief aan J. van der Meer te Soestdijk (U) over een specificatie.  1968
  
 2845.Aankondigingen van het overlijden van J.A. Meulenkamp te Santpoort (NH) en J.H.

Matla, directeur van het Haags Persbureau te 's-Gravenhage.  1968
  
 2846.Brief aan E. Musterd te Hendrik Ido Ambacht (ZH) over portokosten.  1968
  
 2847.Correspondentie met E. de Maat-Hermans te Breda en K.G. Martinat-de Booy te

Rotterdam over het maandblad #Vrije Tijd#.  1968
  
 2848.Brief aan L.H.B. Meily-van Staay te Rotterdam over een aanmerking.  1968
  
 2849.Brief aan J.E. Moreu te Montréal (Canada) over toezending van de krant.  1968
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Archief De Tijd

  
 2850.Brief aan C.G.A. Mertens te Hout-Blerick (L) over een vergadering.  1968
  
 2851.Brieven en doorslagen van brieven aan J.C.G. Margry te Rotterdam.  1968
  
 2852.Brief aan J.J. Marlet te Tilburg over een factuur.  1968
  
 2853.Correspondentie met G. Moorman te Rotterdam over de Alexanderpolder, een

buitenwijk van Rotterdam.  1968
  
 2854.Circulaire van de Medische Missie Actie (Memisa) te Rotterdam inzake de

aanbieding van een halve (advertentie)pagina.  1968
  
 2855.Brief van de Katholieke Politiebond Sint Michaël, afdeling Heerlen over hun 50-jarig

jubileum.  1968
  
 2856-2860.Stukken betreffende de VNU  1968

Bevat 5 stukken
  
  2856.Stukken van algemene aard.  1968
  
  2857.Balans en winst- en verliesrekening.  1968
  
  2858.Overzicht van de liquide middelen per maand.  1968
  
  2859.Overzicht van de liquide middelen per week.  1968
  
  2860.Financiële overzichten.  1968
  
 2861.Brief aan drs. F.A. Vissers te Haarlem over advertenties.  1968
  
 2862.Brief aan H.J.A. Vermolen te Bilthoven (U).  1968
  
 2863.Brief van de vereniging tot Steun aan de Nierstichting Nederland te Amsterdam

over een advertentie.  1968
  
 2864.Brieven en doorslagen van brieven aan W. van Vliet te Amsterdam.  1968
  
 2865.Brieven en doorslagen van brieven aan J.H. Vossen te Maastricht.  1968
  
 2866.Stukken betreffende de vereniging tot Bevordering van de Belangen van de

Boekhandel te Amsterdam.  1968
  
 2867.Brieven van het bureau voor exploitatie van periodieken en nieuwsbladen Van Vliet

te Zandvoort.  1968
  
 2868.Brieven en doorslagen van brieven aan de Vereinigung der Verleger Katholicher

Zeitungen te Freiburg (Zwitserland).  1968
  
 2869.Correspondentie met de RK coöperatie De Voorzorg te Zaandam over een aflossing.

  1968
  
 2870.Brief aan drs. D.G. van der Vat te Amsterdam over een premie betaling.  1968
  
 2871.Aankondiging van de directie van Vroom en Dreesmann te Amsterdam over de

ingebruikneming van een nieuw kantoorgebouw.  1968
  
 2872.Brieven aan B.J.N. Vroklage te Maastricht over een ontslagvergunning.  1968
  
 2873.Correspondentie met dr. P.L. Vancken te Hoensbroek (L) over reclame.  1968
  
 2874.Stuk houdende het bewijs van lidmaatschap van de Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer (VVV) te Rotterdam.  1968
  
 2875.Brief aan G. Veth te Amsterdam over zijn vakantie.  1968
  
 2876.Brief aan A.M. Vera te Amsterdam over haar indiensttreding.  1968
  
 2877.Brief aan Y. de Vos te Rotterdam over zijn salaris.  1968
  
 2878.Correspondentie met dr. T.W. van Veen van #Het Vrije Volk# te Amsterdam over een

hoofdredacteurschap.  1968
  
 2879.Brief aan J. de Vos NV te Rotterdam over een toevoerventilator.  1968
  
 2880.Brief van drs. B.J.M. Vos te Roosendaal over de encycliek Humanae Vitae. Met

bijlage.  1968
  
 2881.Correspondentie met de VVV te Amsterdam over abonnementen.  1968
  
 2882.Stukken betreffende de directie van Winkler Fallart & Co te Amsterdam.  1968
  
 2883.Stukken betreffende de onafhankelijke krant voor Duitsland #Die Welt# te Hamburg.

  1968
  

Pagina 90/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332560
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332561
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332562
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332563
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332563
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332564
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332564
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332565
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332565
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329743
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329744
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329745
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329746
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329747
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329748
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332566
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332569
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332570
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332571
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332571
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332572
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332572
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332573
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332573
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332574
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332575
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332576
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332576
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332577
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332578
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332579
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332579
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332580
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332581
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332582
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332583
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332583
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332584
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332585
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332585
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110332588


Archief De Tijd

vereniging voor Openbare Bibliotheken te 's-Gravenhage.  1968
 2884.Stukken betreffende mr. M. Wijnstroom, algemeen secretaris van de centrale  
 2885.Brief aan Wegener's Couranten concern te Apeldoorn over een advertentie.  1968
  
 2886.Brief aan M.A. Wisselink & Co te Amsterdam over een fotocopie.  1968
  
 2887.Correspondentie met A. Willemsen te Amsterdam over naspeuringen in oude

kranten.  1968
  
 2888.Correspondentie met A.C.M. Willemsen te Haaren (NB) over oude jaargangen.  1968
  
 2889.Brief aan het secretariaat van World Press Photo te 's-Gravenhage over een

donatie.  1968
  
 2890.Correspondentie met J.G. de Wit te Castricum over de landelijke uitgave van de

krant.  1968
  
 2891.Brief aan F.J.G. Werter te Utrecht over B.J.N. Vroklage.  1968
  
 2892.Correspondentie met A.W.J. van Wissen te Amsterdam over het stripverhaal "Eric

de Noorman".  1968
  
 2893.Stukken betreffende reisbureau Wagon-Lits/Cook te 's-Gravenhage en het achtste

Wereldcongres van de Internationale Katholieke Pers te Berlijn.  1968
  
 2894.Brieven en doorslagen van brieven aan de Westerpers te 's-Gravenhage.  1968
  
 2895.Correspondentie met P.M. de Wit te Voorburg (ZH) over het 75-jarig bestaan van de

Haagse Journalisten vereniging.  1968
  
 2896.Brief aan E.B. Weyse te Amsterdam over haar ontslag.  1968
  
 2897.Correspondentie met G.L.J. Waterreus te Maastricht over het overnemen van

familieberichten uit andere bladen.  1968
  
 2898.Brief van P.G. Wertwijn te Amsterdam over een mededeling.  1968
  
 2899.Agenda bestemd voor de eerste vergadering van de werkgroep Propaganda.  z.j.
  
 2900.Brief aan F.A. Zwarter te Amsterdam over de beëindiging van zijn dienstverband.

  1968
  
 2901.Brief aan P. Zomerdijk te Hoorn (NH) over zijn indiensttreding.  1968
  
 2902.Brief aan W.G. van Zwieten, hoofd exploitatie van de #KRO Gids# te Amsterdam

over een pensioenregeling en een ziektekostenverzekering.  1968
  
 2903.Brief van de kinderen Van de Zande over boekjes.  1968
  
 2904.Brief van M. Visser over de rubriek "Kenmerk".  1969
  
 2905.Brief van T.C.A. Halma, Salesiaans medewerker van de H. Don Bosco over

geloofszaken.  1968
  
 2906.Tijdschrift #Kort Geboekstaafd#, orgaan van de Nederlandse bond van Katholieke

Uitgevers te Utrecht.  1968
  
 2907.Brief aan Bernardus kardinaal Alfrink te Utrecht over een bezoek.  1974
  
 2908.Stukken betreffende de stichting Amsterdamse Draadloze Omroep te Amsterdam.

  1971
  
 2909.Correspondentie met de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam over het

inbewaring geven van de leggers van de krant.  1972
  
 2910.Stukken betreffende abonnementen.  1973
  
 2911.Stukken betreffende advertentie campagnes van de krant.  1973-1974
  
 2912.Stukken betreffende abonnementen-exploitatie.  1971-1973
  
 2913.Stukken betreffende advertentie-exploitatie.  1971-1972
  
 2914.Stukken betreffende advertentie-begrotingen.  1971, 1973
  
 2915.Brieven en doorslagen van brieven aan Van Dien & Co, accountants te Amsterdam.

  1971-1973
  
 2916.Stukken betreffende Morel & Limperg, accountants te Amsterdam.  1973-1974
  
 2917.Stukken betreffende de stichting ANP te 's-Gravenhage.  1973-1974
  
 2918.Correspondentie met de Belgische maatschappij voor Algemene Verzekeringen van

1830 te Amsterdam over een huurovereenkomst.  1972
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Archief De Tijd

over een overeenkomst.  1972
 2919.Correspondentie met het ontvangkantoor der Directe Belastingen te Amsterdam  
 2920.Stukken betreffende een analyse van de beweegredenen van de opzeggers van de

abonnementen op de krant.  1972-1973
  
 2921.Stukken betreffende de chaos in de bezorging van de krant.  1973
  
 2922.Nota over de aanpak van de beleidsplanning.  1972
  
 2923.Stukken betreffende de tentatieve begroting van uitgeverij De Tijd BV.  1973
  
 2924.Stukken betreffende de bedrijfscommissie voor het Uigeversbedrijf van Dagbladen,

Nieuwsbladen en Tijdschriften te Amsterdam.  1972-1973
  
 2925.Stukken betreffende het orgaan van de KNBTB, #Boer en Tuinder#.  1971-1972
  
 2926.Stukken betreffende de Begeleidingscommissie.  1973-1974
  
 2927.Stukken betreffende het door de VNU ontworpen beoordelingssysteem.  1972-1974
  
 2928.Stukken betreffende brieven van de uitgever [van de krant].  1972-1973
  
 2929.Brief aan de BVA te Amsterdam over de daling van het aantal abonnees.  1973
  
 2930.Stukken betreffende Brabant Pers NV.  1970-1972
  
 2931.Stukken betreffende het CEBUCO te Amsterdam.  1971, 1973-1974
  
 2932.Stukken betreffende medewerkers van NV Drukkerij De Tijd.  1972
  
 2933.Brief van de politieke partij Democraten '66 te Zeist over een congres.  1973
  
 2934.Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid tot het opzetten van een

eigen archief en het gebruik maken van andere archieven.  1972-1973
  
 2935.Correspondentie met grond- en bouwmaatschappij Grobouma te 's-Hertogenbosch

over panden.  1972
  
 2936.Stukken betreffende de centrale commissie voor het Administratief Personeel in het

Dagbladbedrijf te Amsterdam.  1970-1972
  
 2937.Brieven aan het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam.

  1971-1973
  
 2938.Brieven en doorslagen van brieven aan de Gewestelijke Arbeidsbureaux te

Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.  1972-1974
  
 2939.Brief aan mr. B. de Gaay Fortman te Ermelo (G) over de werving van nieuwe

abonnees.  1974
  
 2940.Verslag van het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie te Berg

en Dal (G) over een opinie-peiling over de positie van oudere leidinggevenden en de
wensen ten aanzien van de afbouw van de beroepsloopbaan.  1972

  
 2941.Correspondentie met drukkerij Helmond te Helmond (NB) over de

abonnementenadministratie en de #Pius Almanak# voor 1971.  1972-1973
  
 2942.Brief aan Heerkens, Thijssen & Co te 's-Hertogenbosch over een

machinebreukverzekering.  1971
  
 2943.Stukken betreffende mr. H.J.F.M. Hüffer, advocaat en procureur te Amsterdam.

  1970-1972
  
 2944.Stukken betreffende het internationaal merkenbureau Van der Graaf & Co te

Amsterdam.  1971
  
 2945.Circulaires voor intern gebruik.  1971-1973
  
 2946.Brief aan #Journal a Capital# te Lissabon (Portugal) over de Wifac rotatie machine

nummer 721.  1973
  
 2947.Stukken betreffende juridische kwesties.  1972-1974
  
 2948.Brief van drs. J. Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum te

Nijmegen over het directie archief van de krant en de #Pius Almanak#.  1972
  
 2949.Brieven aan de KRO te Amsterdam over een pensioenpremie.  1971
  
 2950.Verslag van een rapport-vergadering van het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-

Gravenhage. Met bijlage.  1970-1972
  
 2951.Brief aan J. Lobbezoo te 's-Gravenhage over biologische gegevens over mgr. drs.

T.H.J. Zwartkruis.  1971
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Archief De Tijd

polis.  1971
 2952.Brief aan Lentjes & Drossaerts te 's-Hertogenbosch over een ongevallen-inzittenden  
 2953.Stukken betreffende de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam.

  1970-1972
  
 2954.Brief aan uitgeverij L.C.G. Malmberg te 's-Hertogenbosch over de #Pius Almanak#.

  1972
  
 2955.Stukken betreffende de oplage specificaties van de stichting Media Informatie

Centrum (MIC) te Amsterdam.  1971-1972
  
 2956.Stukken betreffende onderzoekingen naar de lezers van de krant door de Vrije

Universiteit te Amsterdam.  1972-1974
  
 2957.Stukken betreffende de hoofdredactie.  1971-1973
  
 2958.Stukken betreffende de directie.  1971
  
 2959.Verslag van de buitendienstvergadering van de krant.  1972
  
 2960.Stukken betreffende het ministerie van CRM.  1971-1973
  
 2961.Stukken betreffende het ministerie van Economische Zaken.  1971
  
 2962.Stukken betreffende de stichting Het Nederlands Persmuseum te Amsterdam.  1971,

z.j.
  
 2963.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1971-1974
  
 2964.Stukken betreffende de Nationale Investeringsbank te 's-Gravenhage.  1972-1973
  
 2965.Stukken betreffende de Nederlandse onderneming voor Uitgevers Marktonderzoek

NOVUM te Haarlem.  1970-1974
  
 2966.Stukken betreffende de stichting Nationaal Onderzoek Persmedia en een

voorpublicatie van de "Bereikingsgegevens mannen, vrouwen, gezinshoofden,
huisvrouwen".  1972

  
 2967.Brieven aan de Nederlandse Katholieke Grafische bond te Amsterdam.  1972
  
 2968.Stukken betreffende de Nederlandse vereniging van Journalisten te Amsterdam.

  1971-1972, 1974
  
 2969.Stukken betreffende de Ondernemingsraden van de VNU en Amedia NV.  1972-1974
  
 2970.Stukken betreffende de Ondernemingsraad van de krant.  1970-1974
  
 2971.Stukken betreffende de omzetting van een Naamloze Vennootschap (NV) in een

Besloten Vennootschap (BV).  1971-1973
  
 2972.Stukken betreffende een opinie weekblad.  1972
  
 2973.Stukken betreffende de Onderlinge Ziektekosten verzekeringsmaatschappij OZV.

  1971, 1973
  
 2974.Brieven aan en getuigschriften voor personeelsleden van de grafische afdelingen

die gesloten werden.  1972
  
 2975.Brieven en doorslagen van brieven aan het persbureau Vandaag te Amsterdam.

  1971-1972
  
 2976.Periode verslagen over de stand van de abonnementen.  1968-1972
  
 2977.Correspondentie met prof. mr. dr. M. Rooy te Heemstede over de beëindiging van

zijn functie.  1972
  
 2978.Correspondentie met prof. dr. F.J.T. Rutten te Nijmegen over de betaling van

achterstallige abonnementsgelden aan #De Volkskrant#.  1972
  
 2979-2986.Stukken betreffende de redactie.  1969-1974, z.j.

Bevat 8 stukken
  
  2979.Verslagen van vergaderingen.  1974
  
  2980.Adviesraad.  1974
  
  2981.Model-redactiestatuut.  1972
  
  2982.Redactie commissie.  1971-1974
  
  2983.Redactie Sport.  1969-1974
  
  2984.Kunstredactie.  1972-1974
  
  2985.Redactie Binnenland.  1973-1974
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Archief De Tijd

  2986.Redactie Buitenland.  1973-1974
  
 2987.Brief aan prof. dr. J.A. Stalpers te Tilburg over een bespreking.  1973
  
 2988.Brief aan uitgeverij Het Spectrum te Utrecht over de uitgeversconceptie.  1972
  
 2989.Brief van uitgeversmaatschappij De Stem te Breda over de opzegging van het

lidmaatschap van de Union Catholique Internationale.  1972
  
 2990.Brief aan dr. I. Samkalden, burgemeester van Amsterdam, over een koninklijke

onderscheiding.  1972
  
 2991.Extra-nummer van #De Tijdspiegel#, over het onderwijs.  1974
  
 2992.Correspondentie met J. Funneman, hoofd afdeling Voorlichting van de Katholieke

Universiteit Nijmegen over het tiende lustrum van de universiteit.  1974
  
 2993.Stukken betreffende de Management commissie Speciaal Beleid van de VNU.

  1972-1974
  
 2994.Correspondentie met bureau Van Vliet te Zandvoort over de opheffing van het

tijdschrift #Schooltijd#.  1973-1974
  
 2995.Stukken betreffende een statutenwijziging van de VNU.  1967, 1973
  
 2996.Brief aan W. Thomassen, burgemeester van Rotterdam, over een koninklijke

onderscheiding.  1973
  
 2997.Circulaire houdende mededelingen aan het personeel.  1973
  
 2998.Stukken betreffende de berichtgeving in #De Telegraaf# over de krant.  1972
  
 2999.Stukken betreffende #Tijdspiegel#, een nieuw medium voor de adverteerders in de

opinie weekbladen.  1973-1974
  
 3000.Circulaire voor het uitgeversteam van H. Bronkhorst inzake de liquidatie van het

KNP.  1973
  
 3001.Stukken betreffende de formule en de verschijningsvorm van de krant.  1971-1973
  
 3002.Brochure #Massacommunicatie in Nederland. Suggesties voor een

researchstrategie# door F. Kempers.  1973
  
 3003.Stukken betreffende een ontheffing van Naamloze Vennootschap voor de VNU.

  1972
  
 3004.Stukken betreffende een uitbreiding van de computerfaciliteiten van Brabant Pers

NV met een derde datalink met #De Tijd#.  1970-1971
  
 3005.Brief aan veiling- en taxatiebureau C.J. Pelle te Bussum over de verkoop van de

grafische inventaris.  1972
  
 3006.Correspondentie met de directie van #Het Vaderland# te 's-Gravenhage over een

kostenverdeling.  1972
  
 3007.Stukken betreffende de stichting Vrienden van De Tijd.  1972-1973
  
 3008-3013.Stukken betreffende de VNU.  1971-1974

Bevat 6 stukken
  
  3008.Informatiesystemen.  1973
  
  3009.Maandoverzichten van de liquide middelen.  1971-1972
  
  3010.Weekoverzichten van de liquide middelen.  1971-1972
  
  3011.Financiële overzichten.  1971-1972
  
  3012.Tertiale verslagen.  1973
  
  3013.Dagbladendivisies.  1971-1974
  
 3014.Brief van de Tijdschriftengroep van de VNU te Amsterdam houdende een

gelukwens.  1972
  
 3015.Stukken betreffende de verkoopgroep Medianet van de VNU te Amsterdam.

  1972-1973
  
 3016.Stukken betreffende de overname van het orgaan van de KNBTB, #Boer en

Tuinder# door Media 2000 NV.  1972
  
 3017.Brieven van Admedia, de advertentiekern van de tijdschriftengroep van de VNU te

Amsterdam.  1971-1972
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Archief De Tijd

Tijd".  1971
 3018.Correspondentie met uitgeverij De Spaarnestad over de maandelijkse bijlage "Vrije  
 3019.Correspondentie met Winkler Fallert & Co te Amsterdam over een Wifag boekdruk-

rotatiepers.  1971
  
 3020.Stukken betreffende het Nederlands Christelijk Werkgevers verbond.  1973, z.j.
  
 3021.Stukken betreffende het Koninklijk Nederlands verbond van Drukkerijen te

Amsterdam.  1972
  
 3022.Correspondentie met mgr. drs. T.H.J. Zwartkruis, bisschop van Haarlem over een

kerkelijke onderscheiding.  1972
  
 3023.Stukken betreffende de Perscombinatie.  z.j.
  
 3024.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1941
  
 3025.Brieven en doorslagen van brieven aan het gemeentebestuur van en het bijkantoor

te Deventer.  1941
  
 3026.Correspondentie met het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 's-

Gravenhage over prijzen.  1941
  
 3027.Brieven en doorslagen van brieven aan het departement van Volksvoorlichting en

Kunsten te 's-Gravenhage.  1941
  
 3028.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Dagblad van Arnhem# te Arnhem.

  1941
  
 3029.Brief van de commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden te Amsterdam

over een geldelijke bijdrage.  1941
  
 3030.Stukken betreffende dagblad en drukkerij Het Centrum te Utrecht.  1941
  
 3031.Bijlage bij de aanvraag voor een collectieve ziekengeldverzekering van De Centrale

Onderlinge te 's-Gravenhage.  1941
  
 3032.Brief van prof. dr. F.J.J. Buytendijk te Groningen over een uitgave van een aantal

artikelen uit de krant.  1940
  
 3033.Brief van D.W. Brand, makelaar in effecten te Amsterdam over obligaties.  1941
  
 3034.Brief aan mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, over dagblad exploitatie.  1941
  
 3035.Stukken betreffende de Inspecteurs van Belastingen in Amsterdam en Haarlem.

  1941
  
 3036.Stukken betreffende het college van Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage.  1941
  
 3037.Lijst van erkende advertentiebureaux.  1941
  
 3038.Brief aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te Dordrecht over J.G. Ahaus.  1941
  
 3039.Correspondentie met het #Algemeen Handelsblad# te Amsterdam over de heer

Person, correspondent te New York.  1941
  
 3040.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1941
  
 3041.Correspondentie met abonnees over klachten en opmerkingen.  1941
  
 3042.Correspondentie met de Nederlandse RK bond van Handels-, Kantoor- en

Winkelbedienden Sint Franciscus van Assisië te Amsterdam over A.J. Damman.
  1941

  
 3043.Circulaire van de RK Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan

te Utrecht inzake een collectieve reclame voor het katholieke boek.  1941
  
 3044.Correspondentie met J. Jacobs, deken en pastoor te Alkmaar over artikelen over

onderwijs.  1941
  
 3045.Brieven en doorslagen van brieven aan het verbond van Nederlandse Journalisten

te 's-Gravenhage.  1941
  
 3046.Stukken betreffende de #Gooise Courant# te Hilversum.  1941
  
 3047.Brieven aan Heerkens, Thijssen & Co te Amsterdam.  1941
  
 3048.Brieven van #De Nieuwe Haarlemse Courant# te Haarlem.  1941
  
 3049.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. ten Hage, accountant te Amsterdam.

  1941
  
 3050.Brief van het bijkantoor te 's-Gravenhage over de heer Hetzler.  1941
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Archief De Tijd

 3051.Brief van pater Henri de Greeve te Haarlem over de bond Zonder Naam.  1941
  
 3052.Brief aan de heer Groenevelt te Amsterdam over een voorstel.  1941
  
 3053.Brieven en doorslagen van brieven aan het centraal bureau voor de Grafische

Bedrijven te Amsterdam.  1941
  
 3054.Brieven van de Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen te

Amsterdam.  1941
  
 3055.Brieven en doorslagen van brieven aan de vereniging voor de Effectenhandel te

Amsterdam.  1941
  
 3056.Brieven en doorslagen van brieven aan de directie van de Eerste Nederlandse

verzekeringsmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit te 's-Gravenhage.  1941
  
 3057.Correspondentie met de vereniging Molest-Risico te Amsterdam over een

voorschot.  1941
  
 3058.Correspondentie met de Nederlandse maatschappij voor Nijverheid en Handel te

Haarlem over het tijdschrift #Maatschappij Belangen#.  1941
  
 3059.Brief van F. Otten te Alkmaar over de onkosten van een zomerkamp.  1941
  
 3060.Brief van het #Noord-Hollands Dagblad# te Alkmaar over de uitgave van

parochiebladen.  1941
  
 3061.Stukken betreffende coöperatieve vereniging Centraal Beheer te Amsterdam.  1941
  
 3062.Brieven aan dr. G.C. van Noort, deken van Amsterdam en A.H. Weenink te Zwolle

houdende nieuwjaarswensen.  1941
  
 3063.Brieven aan drs. A.W. Hoegen te Arnhem en H.T. Mets te Utrecht over een

overschrijving.  1941
  
 3064.Brochures van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk

houdende de statuten, het huishoudelijk reglement, de beginselverklaring en het
werkprogramma.  1941, z.j.

  
 3065.Circulaire van het Orginele Mobilisatie Amusements orkest De Bougies inzake een

waarschuwing.  z.j.
  
 3066.Artikel "De organisatie van het bedrijfsleven" uit #De Nieuwe Dag# van 13

november.  1940
  
 3067.Circulaire inzake mededelingen voor de zetters.  z.j.
  
 3068.Brieven van het #Dagblad voor Twenthe# te Enschede en van het departement van

Voorlichting en Kunsten te 's-Gravenhage over krantenpapier.  1941
  
 3069.Circulaires houdende mededelingen van de krant.  1941
  
 3070.Rapporten.  1941
  
 3071.Brieven en doorslagen van brieven aan correspondenten en medewerkers.  1941
  
 3072.Brieven van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) over een spreekbeurt van

A.A. Mussert, leider. Met bijlage.  1941
  
 3073.Stukken betreffende de VNU.  1965-1968
  
 3074.Begroting voor de NV Drukkerij De Tijd, opgemaakt per 15 januari.  1959
  
 3075.Rapport over de jaarrekening van de stichting De Recognitiedienst te Amsterdam.

  1965
  
 3076.Stukken betreffende de Avondbladcommissie.  1967
  
 3077.Stukken betreffende de controle van de boekhouding van de NV Drukkerij De Tijd

over 1932-1934.  1933-1935
  
 3078.Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1938
  
 3079.Jaarverslagen van de NV Drukkerij De Tijd over 1939-1940, 1942-1946, 1948 en 1965.

  1940-1941, 1943-1947, 1949, 1966
  
 3080-3096.Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse personen. Alfabetisch op naam.

  1969
Bevat 17 stukken

  
  3080.A  1969
  
  3081.B  1969
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Archief De Tijd

  3082.C  1969
  
  3083.F  1969
  
  3084.G  1969
  
  3085.K  1969
  
  3086.L  1969
  
  3087.M  1969
  
  3088.N  1969
  
  3089.O  1969
  
  3090.P  1969
  
  3091.R  1969
  
  3092.S  1969
  
  3093.T  1969
  
  3094.V  1969
  
  3095.W  1969
  
  3096.Z  1969
  
 3097.Stukken betreffende #The Times#, een Engelse krant.  1966
  
 3098.Stukken betreffende de controle der boekhouding over het tweede en derde

kwartaal van 1932 en het derde kwartaal van 1935.  1932, 1936
  
 3099.Rapporten over de controle der boekhouding over het eerste tot en met derde

kwartaal van 1940-1943.  1940-1943
  
 3100.Rapporten over de controle van de boekhouding over het eerste en tweede

kwartaal.  1944
  
 3101.Rapporten over de controle van de boekhouding over 1945-1947.  1946-1948
  
 3102.Rapporten over de balans en de verlies-en winstrekening over 1938-1940, 1942-1944

en 1946.  1939-1941, 1943-1945, 1947
  
 3103.Stukken betreffende de baten en de lasten van de handelsdrukkerij over 1947 en

1948.  1949
  
 3104.Stukken betreffende de liquidatie van de stichting Pensioenfonds 't Kasteel van

Aemstel te Amsterdam.  1932
  
 3105.Correspondentie met de heer Leydeckers over zijn benoeming.  1961
  
 3106.Stukken betreffende de centrale advertentie exploitatie.  1958, z.j.
  
 3107-3108.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1965
  
 3109.Stukken betreffende een fusie tussen #De Tijd#, #De Maasbode# en #De

Volkskrant#.  1948-1952
  
 3110.Stukken betreffende bemoeienissen van accountantskantoren Paardekooper &

Hoffman en Nietzman, Ten Hage & Kuyper met de samenwerking van #De Tijd# met
#De Maasbode#.  1951

  
 3111.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1958
  
 3112.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1958
  
 3113.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1958
  
 3114.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1958
  
 3115.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie.  1952
  
 3116.Brieven en doorslagen van brieven aan de redactie.  1952
  
 3117.Correspondentie met het secretariaat van de hoofdredactie over adressen.  1952
  
 3118.Brieven en doorslagen van brieven aan sollicitanten.  1952
  
 3119.Brieven en doorslagen van brieven aan buitenlandse correspondenten.  1952
  
 3120.Brieven en doorslagen van brieven aan binnenlandse correspondenten.  1952
  
 3121.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers.  1952
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Archief De Tijd

  
 3122.Correspondentie met W.A.M. van der Kallen over privé aangelegenheden.  1952
  
 3123.Correspondentie met baron van Lamsweerde over privé aangelegenheden.  1952
  
 3124.Stuk houdende een overzicht van de kosten verbonden aan de hervorming van de

krant tot een landelijke, grote krant.  1939
  
 3125.Brieven aan NV Drukkerij De Tijd.  1936
  
 3126.Resultatenrekening van handelsdrukkerij 't Kasteel van Aemstel.  1951
  
 3127.Brief en doorslag van brief aan #De Maasbode# te Rotterdam en dr.ir. H.J.A. de

Goey, directeur van De Spaarnestad te Haarlem over zetmachine matrijzen.  1959
  
 3128.Stukken betreffende een mededeling inzake agentschappen.  1959
  
 3129.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad.  1959
  
 3130.Stukken betreffende de pensioenrechten van de heer Thomas, medewerker van de

krant.  1959
  
 3131.Correspondentie tussen #De Maasbode# te Rotterdam en accountantskantoor

Kooper & Hoffman over de beëindiging van hun relatie.  1959
  
 3132.Stukken betreffende abonnementenverlies.  z.j.
  
 3133.Brieven en doorslagen van brieven aan accountantskantoor Nietzman, Ten Hage &

Kuyper te Amsterdam.  1959
  
 3134.Correspondentie met J. Kuypers, directeur van De Maasbode NV te Rotterdam over

de bezorging.  1959
  
 3135.Correspondentie met diverse personen en instanties over uitnodigingen om als

persvertegenwoordiger bij gebeurtenissen aanwezig te zijn.  1952
  
 3136.Brieven en doorslagen van brieven aan het ANP te 's-Gravenhage.  1952
  
 3137.Brieven en doorslagen van brieven aan schrijvers van ingezonden stukken.  1952
  
 3138-3176.Brieven van de hoofdredactie aan diverse personen en instellingen.  1956, 1961,

1963-1971
  
 3177-3179.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1931, 1932-1936
  
 3180.Verslag van een buitengewone algemene ledenvergadering van aandeelhouders

van dagblad en drukkerij Het Centrum te Utrecht, gehouden te Amsterdam op 16
augustus.  1933

  
 3181.Verslagen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van dagblad en

drukkerij Het Centrum.  1934
  
 3182.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen van NV Drukkerij De Tijd.  1936
  
 3183-3206.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers. Alfabetisch op naam.  1966

Bevat 24 stukken
  
  3183.A  1966
  
  3184.B  1966
  
  3185.C  1966
  
  3186.D  1966
  
  3187.E  1966
  
  3188.F  1966
  
  3189.G  1966
  
  3190.H  1966
  
  3191.I  1966
  
  3192.J  1966
  
  3193.K  1966
  
  3194.L  1966
  
  3195.M  1966
  
  3196.N  1966
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Archief De Tijd

  3197.O  1966
  
  3198.P  1966
  
  3199.Q  1966
  
  3200.R  1966
  
  3201.S  1966
  
  3202.T  1966
  
  3203.U  1966
  
  3204.V  1966
  
  3205.W  1966
  
  3206.Y-Z  1966
  
 3207-3220.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1957-1958
  
 3221-3226.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie en de redactie. Alfabetisch

op naam.  1960
Bevat 6 stukken

  
  3221.S  1960
  
  3222.T  1960
  
  3223.U  1960
  
  3224.V  1960
  
  3225.W  1960
  
  3226.IJ-Z  1960
  
 3227-3243.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1961
Bevat 17 stukken

  
  3227.A  1961
  
  3228.B  1961
  
  3229.C  1961
  
  3230.D  1961
  
  3231.E  1961
  
  3232.F  1961
  
  3233.G  1961
  
  3234.H  1961
  
  3235.I  1961
  
  3236.J  1961
  
  3237.K  1961
  
  3238.L  1961
  
  3239.M  1961
  
  3240.N  1961
  
  3241.O  1961
  
  3242.P  1961
  
  3243.R  1961
  
 3244.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers aan de leden.  1960
  
 3245-3255.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1959
Bevat 11 stukken

  
  3245.A  1959
  
  3246.B  1959
  
  3247.C  1959
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Archief De Tijd

  
  3248.D  1959
  
  3249.E, F, G  1959
  
  3250.H, I, J  1959
  
  3251.K, L  1959
  
  3252.M, N  1959
  
  3253.O, P, R  1959
  
  3254.S  1959
  
  3255.T, U, V, IJ, Z  1959
  
 3256-3265.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie. Alfabetisch op naam.

  1964
Bevat 10 stukken

  
  3256.A  1964
  
  3257.B  1964
  
  3258.C, D  1964
  
  3259.G  1964
  
  3260.H  1964
  
  3261.I, J, K  1964
  
  3262.L  1964
  
  3263.M  1964
  
  3264.N  1964
  
  3265.O, P, Q  1964
  
 3266-3268.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie.  1954, 1955, 1958
  
 3269.Brieven en doorslagen van brieven aan de chef van de redactie Buitenland.  1953
  
 3270.Lijsten houdende gegevens over het aantal pagina's van de dagbladen.  1964-1965
  
 3271-3280.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie. Alfabetisch op naam.

  1945-1947
Bevat 10 stukken

  
  3271.A, B  1945-1947
  
  3272.C  1945-1947
  
  3273.D, E  1945-1947
  
  3274.F, G, H, I, J  1945-1947
  
  3275.K  1945-1947
  
  3276.L, M, N  1945-1947
  
  3277.O, P, Q  1945-1947
  
  3278.R, S  1945-1947
  
  3279.T, U, V  1945-1947
  
  3280.W, X, IJ, Z  1945-1947
  
 3281.Stukken betreffende de organisatie van het redactie archief.  1940, z.j.
  
 3282.Artikelen over samenwerking tussen de dagbladen.  1962, 1967-1968
  
 3283.Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de krant.  1945-1946
  
 3284.Stukken betreffende de opmaak van de krant.  1965-1966
  
 3285.Stukken betreffende de tijdelijke letterproef met krantenkoppen.  1966
  
 3286.Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van drukkerij De Spaarnestad (1906-1956).

  1952, 1956, 1965
  
 3287.Correspondentie van de hoofdredactie en de redactie met diverse personen en

instellingen.  1950-1952
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Archief De Tijd

 3288.Artikelen over de Assemblee van de Raad van Europa te Straatsburg (Frankrijk).
  1953

  
 3289.Artikelen over de zaak Rohling, een wethouder van de Katholieke Volkspartij (KVP)

in Bloemendaal (NH).  1952-1953
  
 3290.Artikelen over de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en een kabinetsformatie.  1952
  
 3291.Brochure #Samenvatting van het Welvaartsplan van het NVV# (Nederlands Verbond

van Vakverenigingen).  z.j.
  
 3292.Artikel over nationalisatie en de aanval van het NVV op het Katholieke Mijnstatuut.

  1952
  
 3293.Stukken betreffende het recht van werkgevers om werknemers te ontslaan.  1953
  
 3294.Artikelen over het conflict rondom (medisch) specialisten.  1953
  
 3295.Artikelen van het knipselbureau J. Van Haarlem te Amsterdam.  1952
  
 3296.Correspondentie van de hoofdredacteur met schrijvers van ingezonden stukken.

  1952
  
 3297.Correspondentie met lezers over artikelen in de krant.  1951-1952
  
 3298.Brieven en doorslagen van brieven aan binnenlandse correspondenten.  1952
  
 3299.Correspondentie met lezers van de krant over kunst.  1950-1952
  
 3300.Correspondentie van de hoofdredactie over contracten.  1949-1952
  
 3301.Artikelen over artikelen geschreven door de fractieleider van de KVP, prof. Romme.

  1951-1952
  
 3302.Stukken betreffende Kruis en Industrie (God, fabriek, band, mens).  z.j.
  
 3303-3306.Artikelen van het knipselbureau J. van Haarlem te Amsterdam.  1966-1969

Bevat 4 stukken
  
  3303.1966
  
  3304.1967
  
  3305.1968
  
  3306.1969
  
 3307.Artikelen over prins Bernhard der Nederlanden.  1936, 1962-1965, z.j.
  
 3308.Artikelen over het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard.  1936-1937
  
 3309.Artikelen over het 12,5-jarige huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard.

  1949
  
 3310.Artikelen over rumoer rond het koninklijk huis [affaire Greet Hoffmans].  1956
  
 3311.Stukken betreffende #De Tijd# en de Verenigde Katholieke Pers.  1930-1931,

1934-1935, 1938, 1945-1947
  
 3312.Artikelen over de VNU.  1940, 1960, 1968-1969, z.j.
  
 3313.Brochure #Bezitsvorming#, nummer 5 uit de reeks #Ken Uw Tijd#.  1956
  
 3314.Informatiebulletins van de NV Drukkerij De Tijd.  1968-1970
  
 3315.Toespraken van mr. W.A.M. van der Kallen, aftredend voorzitter van de Nederlandse

Dagblad Pers en dr. P.J. Koets, loco-burgemeester van Amsterdam.  1967
  
 3316.Artikelen over de #Nieuwe Katechismus#.  1968
  
 3317.Stukken betreffende de encycliek #Humanae Vitae# van paus Paulus VI.  1968
  
 3318.Stukken betreffende het celibaat voor priesters.  1968
  
 3319.Artikelen over de katholieke pers.  1929, z.j.
  
 3320.Stukken betreffende het gouden bisschops-jubileum van paus Leo XIII (1843-1893).

  1893
  
 3321.Artikelen over de #Missa Solemnis# door H. Andriessen, geschreven ter

gelegenheid van het eeuwfeest van de krant.  1946
  
 3322.Artikelen over de capitulatie van het Duitse leger en de bevrijding van Nederland in

mei.  1945
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Archief De Tijd

Hoorn (NH) tot bisschop van Haarlem.  z.j.
 3323.Krant uitgegeven ter gelegenheid van de benoeming van J.P. Huibers, deken van  
 3324.Artikel over #De Tijd# als ochtendblad.  1929
  
 3325.Artikelen over de katholieke pers.  1939
  
 3326.Artikelen over de liturgie in Nederland, het leeglopen van de klein-seminaries en

een nieuwe opzet van het Nederlands Concilie.  1965, 1967
  
 3327.Advertentie "De kerk waarin wij geloven".  1969
  
 3328.Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van het #Limburgs Dagblad#.  1968
  
 3329.Brieven van lezers van de krant.  1939, 1959, 1967-1970, z.j.
  
 3330.Circulaire van de Propagandacommissie inzake een vastenavondviering.  z.j.
  
 3331-3337.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1945-1946
Bevat 7 stukken

  
  3331.A, B, C, D, E, F  1945-1946
  
  3332.G, H  1945-1946
  
  3333.I, J, K  1945-1946
  
  3334.L, M, N  1945-1946
  
  3335.O, P, Q, R  1945-1946
  
  3336.S  1945-1946
  
  3337.T, U, V, W, IJ, Z  1945-1946
  
 3338.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van #De Nieuwe Dag#.  1947
  
 3339.Brieven van dag- en weekbladen.  1945
  
 3340.Brieven en doorslagen van brieven aan sollicitanten.  1945, 1947
  
 3341.Brieven van lezers van de krant.  1945
  
 3342.Brieven van de redacteuren.  1945
  
 3343-3344.Brieven en doorslagen van brieven aan binnenlandse correspondenten.  1945-1947

Bevat 2 stukken
  
  3343.1945-1946
  
  3344.1947
  
 3345.Brieven en doorslagen van brieven aan buitenlandse correspondenten.  1945-1947
  
 3346.Correspondentie met uitgeverijen over bestellingen van boeken ter recensering en

over abonnementen.  1945-1947
  
 3347.Brief over Quo-Vadis plannen.  z.j.
  
 3348.Exemplaar van een speciale editie van de krant, uitgegeven ter gelegenheid van het

Wereld congres van Pax Romana.  1950
  
 3349.Tekening "Onschuldig vermaak" door Adriaen van Ostade.  z.j.
  
 3350.Artikelen over drukkerij De Spaarnestad en obligatiehouders.  1935-1936
  
 3351.Artikelen van pater Damasus OFM Cap.  z.j.
  
 3352.Artikelen over de benoeming van A. Welling tot algemeen hoofdredacteur.  1963
  
 3353.Artikelen over #De Nieuwe Dag#.  1939, 1959-1960, 1965, z.j.
  
 3354.Artikelen over het aftreden en de benoemingen van hoofdredacteuren.  1936-1937,

1947, 1952
  
 3355.Artikelen over de verhoging van de abonnementsprijs.  1950
  
 3356.Artikel over de benoeming van Eugenio kardinaal Pacelli tot paus Pius XII.  1939, z.j.
  
 3357.Artikelen over papierschaarste en het inleveren van munten.  1942-1943
  
 3358.Artikel "Begrijpt 'De Tijd' de tijd".  1942
  
 3359.Artikel over de plechtige inzegening van het Gooise kantoor.  1937
  
 3360.Artikel "De koloniale politiek en 'De Tijd'" van A.B. ten Berge, lid van de Volksraad

in Nederlands Indië.  1930
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Archief De Tijd

  
 3361.Circulaire "'De Tijd' vraagt uw aandacht".  1938
  
 3362.Artikel "Heeft De Tijd gelogen Nijmeegs Universiteitsblad en de objectiviteit".  1954
  
 3363.Artikel "Hervorming van de universiteit. Wetenschap als politiek pressiemiddel".

  z.j.
  
 3364.Artikel "'Het Centrum', zondagochtend in 18.000 exemplaren verspreid".  z.j.
  
 3365.Artikel over het winnen van nieuwe abonnees.  1946
  
 3366.Brochure #Via De Tijd 80.000 abonnees#.  1950
  
 3367.Artikelen over de verdwijning van een deel van de editie van #De Tijd-Maasbode#,

Schaepman en #De Tijd# en over de Haagse redactie van de krant.  1968
  
 3368.Artikelen "De Tijd - reeds bij het ontbijt" en "The Time is goed, mèt The Sunday

Times is hij beter".  1969
  
 3369.Artikel "Gepeinzen van een krantlezer".  z.j.
  
 3370.Circulaire "Generaal Billatte alarmeert de Westerse wereld. Van 1951 af acuut

oorlogsgevaar".  1950
  
 3371.Artikelen over het voortbestaan van de krant.  1931
  
 3372.Artikel over de brochure #Missie en Missie Actie# door L. van Rijckevorssel SJ.

  1917
  
 3373.Artikelen over het beveiligen van de schatkamer van de Sint Servaaskerk te

Maastricht.  1939
  
 3374.Foto van het stadhuis van Maassluis (ZH).  1951
  
 3375.Foto's van een gedenksteen opgericht ter ere van mgr. J.A. Smits, oprichter van de

krant.  z.j.
  
 3376.Foto's van het pand van de krant tijdens een restauratie.  z.j.
  
 3377.Foto's van personeelsleden en van stapels post.  z.j.
  
 3378.Foto's van het gebouw van #De Nieuwe Dag#.  z.j.
  
 3379.Foto van het vervoer van de krant naar Enschede.  z.j.
  
 3380.Artikelen uit de #Nieuwe Haarlemse Courant#.  1916
  
 3381.Artikel "Talk with editor of De Tijd" uit een engelstalig blad.  z.j.
  
 3382.Krant #De Tijd# van 11 mei, met op de achterpagina foto's van historische waarde.

  1932
  
 3383.Krant #De Tijd# van 19 juli met onder andere een artikel "De Tijd in de bezetting".

  1945
  
 3384.Artikel uit een Italiaanse krant over een kabinetscrisis in Nederland.  z.j.
  
 3385.Artikel van het knipselbureau Argus International de la Presse te Genève

(Zwitserland) over Vaticaanstad.  1939
  
 3386.Artikel "Zedelijke verbetering door suggestie en hypnose".  z.j.
  
 3387.Lijst houdende handtekeningen van [personeelsleden] om te bedanken voor het

terugbetalen van de salaris- en loonkortingen.  1938
  
 3388-3389.Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV

Drukkerij De Tijd.  1939-1941, 1945-1951
  
 3390.Convocaties bestemd voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

  1941-1951
  
 3391.Stukken betreffende jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van

aandeelhouders.  1940-1948
  
 3392.Agenda's bestemd voor de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders.

  1936-1947, 1950
  
 3393.Stukken betreffende de A. Damman te Amsterdam, medewerker van de krant.

  1932-1933
  
 3394.Brief aan Johannes kardinaal de Jong te Utrecht over zijn toetreding tot het College

van Commissarissen.  1946
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Archief De Tijd

ontslagaanvraag als hoofdredacteur.  1946
 3395.Correspondentie met mr. L.G.A. Schlichting te Amsterdam over zijn  
 3396.Brieven van H.C.A. van Dijk, notaris te Amsterdam over de ruiling van een stukje

grond.  1944
  
 3397.Foto's van diverse onderwerpen.  z.j.
  
 3398.Stukken betreffende de geschiedenis van de krant.  1872, 1904, 1934-1935, z.j.
  
 3399-3405.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

Alfabetisch op naam.  1951
Bevat 7 stukken

  
  3399.A, B, C  1951
  
  3400.D, E, F, G  1951
  
  3401.H, I, J  1951
  
  3402.K, L, M  1951
  
  3403.N, O, P, R  1951
  
  3404.S, T, U  1951
  
  3405.V, W, IJ, Z  1951
  
 3406.Boek houdende gegevens over uitgeleende archiefstukken.  1965
  
 3407.Brochure #Er is onrecht gedaan in katholiek Amsterdam# door M (onbekend) J

(onbekend).  1966
  
 3408.Brieven aan de hoofdredactie.  1952
  
 3409.Stukken betreffende het huurcontract voor het pand Smedestraat 5 te Haarlem.

  1959-1961
  
 3410.Receptieboek houdende handtekeningen van bezoekers aan de tentoonstelling "125

jaar De Tijd", gehouden in juni en juli.  1970
  
 3411.Stukken betreffende de samenvattende conclusies van het KASKI-rapport nummer

199, uitgebracht in opdracht van De Maasbode-Pers te Rotterdam.  1958
  
 3412.Brieven en doorslagen van brieven aan J.W. Kessens, correspondent te Stockholm-

Hägersten (Zweden).  1962
  
 3413.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1956
  
 3414.Stukken betreffende het Kardinaal van Rossum instituut (KAROSI).  1961-1962
  
 3415-3416.Artikelen houdende politieke commentaren uit #De Volkskrant#.  1949-1950

Bevat 2 stukken
  
  3415.1949
  
  3416.1950
  
 3417.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant.  1962
  
 3418.Stukken betreffende een prijsopgave van een vario-chlichograaf door de

Nederlandse Siemens Maatschappij te 's-Gravenhage.  1959-1962
  
 3419.Brieven en doorslagen van brieven aan M. Monnikendam, muziekrecensent te 's-

Gravenhage.  1965-1968
  
 3420.Brieven en doorslagen van brieven aan G.F. Lörtzer te Pijnacker, parlementair

redacteur van de krant.  1966-1968
  
 3421.Brieven en doorslagen van brieven aan A.M. de Klerk te Amsterdam,

hoofdredacteur van de krant.  1965-1967
  
 3422.Brieven en doorslagen van brieven aan H.A.G. Suèr te Amstelveen, redacteur van

de krant.  1968
  
 3423.Stukken betreffende het boek #Een Vuile Verrader# door ds. H.J. Diekerhof.  z.j.
  
 3424.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Heemskerk, verslaggever van #De Nieuwe

Dag#.  1966-1968
  
 3425.Stukken betreffende L. Hanekroot te 's-Gravenhage, recensent van klassieke

grammofoonplaten.  1965-1969
  
 3426.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Keller te 's-Graveland (NH), medewerker

van de krant.  1968
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Archief De Tijd

  
 3427.Artikelen over het filmfestival te Cannes (Frankrijk) uit #De Volkskrant#, het

#Algemeen Handelsblad#, #Het Parool#, de #Nieuwe Rotterdamsche Courant#, het
#Algemeen Dagblad#, #De Nieuwe Linie# en #De Tijd#.  1967

  
 3428.Stukken betreffende artikelen gepubliceerd in #RTN-Televizier#.  1967
  
 3429.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Tarnowski, ambassadeur van de

Verenigde Staten te 's-Gravenhage.  1965
  
 3430.Brieven en doorslagen van brieven aan D. van der Vat, correspondent van de krant

te Londen.  1965
  
 3431.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Thijssen, correspondent van de krant te

Parijs.  1965
  
 3432.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. J.A.S. Tromp, correspondent van de

krant te Madrid.  1965
  
 3433.Brieven en doorslagen van brieven aan drs. J. Schiphorst, correspondent van de

krant bij het Vaticaan.  1964-1968
  
 3434.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. K.J. Hahn, correspondent van de krant te

Rome.  1966
  
 3435.Brieven van lezers van de krant. Alfabetisch op naam.  1965
  
 3436-3453.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1965
Bevat 18 stukken

  
  3436.A  1965
  
  3437.B  1965
  
  3438.C  1965
  
  3439.D  1965
  
  3440.E, F  1965
  
  3441.G  1965
  
  3442.H  1965
  
  3443.I, J  1965
  
  3444.K  1965
  
  3445.L  1965
  
  3446.M  1965
  
  3447.N  1965
  
  3448.O  1965
  
  3449.P, Q  1965
  
  3450.R, S  1965
  
  3451.T, U  1965
  
  3452.V  1965
  
  3453.W, Z  1965
  
 3454.Stukken betreffende de federatie van Nederlandse Journalisten te Amsterdam.

  1965
  
 3455.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant.  1966
  
 3456-3472.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1967
Bevat 17 stukken

  
  3456.A  1967
  
  3457.B  1967
  
  3458.C, D  1967
  
  3459.E  1967
  
  3460.F  1967
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Archief De Tijd

  3461.G, H  1967
  
  3462.J  1967
  
  3463.K  1967
  
  3464.L, M, N, O  1967
  
  3465.P  1967
  
  3466.R  1967
  
  3467.S  1967
  
  3468.T  1967
  
  3469.U  1967
  
  3470.V  1967
  
  3471.W, Y  1967
  
  3472.Z  1967
  
 3473.Stukken betreffende reclame-adviesbureau Zimmerman te Amsterdam.  1967
  
 3474-3486.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1968
Bevat 13 stukken

  
  3474.A, B, C, D, F, G  1968
  
  3475.H  1968
  
  3476.I, J  1968
  
  3477.K  1968
  
  3478.L  1968
  
  3479.M  1968
  
  3480.N, O, P  1968
  
  3481.R  1968
  
  3482.S  1968
  
  3483.T, U  1968
  
  3484.V  1968
  
  3485.W  1968
  
  3486.Y, Z  1968
  
 3487-3503.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1969
Bevat 17 stukken

  
  3487.A  1969
  
  3488.B  1969
  
  3489.C, D  1969
  
  3490.E, F  1969
  
  3491.G  1969
  
  3492.H  1969
  
  3493.I, J  1969
  
  3494.K  1969
  
  3495.L, M  1969
  
  3496.N-P  1969
  
  3497.R  1969
  
  3498.S  1969
  
  3499.T  1969
  
  3500.U  1969
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  3501.V  1969
  
  3502.W  1969
  
  3503.Z  1969
  
 3504-3507.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1970
Bevat 4 stukken

  
  3504.A-G  1970
  
  3505.H-O  1970
  
  3506.P-T  1970
  
  3507.V-Z  1970
  
 3508-3525.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1971
Bevat 18 stukken

  
  3508.A  1971
  
  3509.B  1971
  
  3510.C  1971
  
  3511.D  1971
  
  3512.E, F  1971
  
  3513.G  1971
  
  3514.H  1971
  
  3515.J  1971
  
  3516.K  1971
  
  3517.L  1971
  
  3518.M, N  1971
  
  3519.O, P  1971
  
  3520.R  1971
  
  3521.S  1971
  
  3522.T  1971
  
  3523.V  1971
  
  3524.W  1971
  
  3525.Y, Z  1971
  
 3526.Stukken betreffende de benoeming van dr. A. Simonis tot bisschop van Rotterdam.

  1971
  
 3527.Brieven en doorslagen van brieven aan de abonnementen afdelingen van

dagbladen.  1969-1970
  
 3528.Stukken betreffende kranten en tijdschriften.  1969, z.j.
  
 3529.Stukken betreffende buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders.

  1931-1932, 1934, 1950
  
 3530.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  1936-1937, 1941
  
 3531.Verslagen van de 53ste jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.  1933
  
 3532.Proces-verbaal van het verhandelde in een algemene vergadering van

aandeelhouders van de NV Dagblad en Drukkerij De Tijd.  1931
  
 3533.Aktes houdende statutenwijzigingen van de NV Drukkerij De Tijd.  1933
  
 3534.Rapporten over de balansen en de winst- en verliesrekeningen.  1940-1941
  
 3535.Brieven en doorslagen van brieven aan NV De Maasbode te Rotterdam.  1959
  
 3536.Rapporten over de jaarcijfers van 1958 en het eerste kwartaal van 1959, uitgebracht

aan de directie van NV De Maasbode te Rotterdam.  1959
  
 3537.Rapporten over de berekening van de uurkostprijzen en de uurkoopprijzen van de

NV De Maasbode te Rotterdam.  1960
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Archief De Tijd

  
 3538.Stukken betreffende richtlijnen voor de nieuwe administratie van NV De Maasbode

te Rotterdam.  1959
  
 3539.Rapport met modellen ten behoeve van de kostprijs-administratie van NV De

Maasbode te Rotterdam.  1959
  
 3540.Stukken betreffende de methode van de verdeling van de uitgeverijkosten.  1960
  
 3541.Stukken betreffende de advertentietarieven.  1959
  
 3542.Verslag over het jaar 1958 en resultatenrekening over 1958 van NV De Maasbode te

Rotterdam.  1959, z.j.
  
 3543.Begroting van de gevolgen van de overname van NV De Maasbode te Rotterdam.

  1959
  
 3544.Stukken betreffende een ontwerp van de statuten van de dochterondernemingen

van de VNU.  1969
  
 3545.Bijlage nummer twee over de algemene kostenstijging.  1946
  
 3546.Brief aan C.P. Ooms te Haarlem over een weduwe-pensioen.  1959
  
 3547.Brief van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over de verdeling van de kosten en

de opbrengsten tussen #De Tijd# en #De Maasbode# Met bijlage.  1959
  
 3548.Lijsten van personeelsleden.  1952-1954, 1956, 1958-1960
  
 3549.Lijsten van ontvangen boeken en ter recensie ontvangen boeken.  1965-1967
  
 3550.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1961-1962, 1964-1965
  
 3551.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1957,

1961-1962
  
 3552.Stukken betreffende de vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers te

Amsterdam.  1962, 1964-1965
  
 3553.Brieven en doorslagen van brieven aan sollicitanten.  1964
  
 3554.Brieven lezers van de krant, bestemd voor de rubriek "Brieven van lezers".  1964
  
 3555.Stukken betreffende de Spaanse katholieke lekenorganisatie Opus Dei.  1956,

1960-1961, 1964
  
 3556.Stukken betreffende kontakten met het agentschap Real Presse te Brussel over

onder andere stripverhalen.  1962-1964
  
 3557.Stukken betreffende "een oproep aan allen die de oecumene willen dienen".  1964
  
 3558.Brieven aan de heren Leyendeckers, Welling en Heemskerk.  1963-1964
  
 3559.Circulaire van de directie inzake een interne mededeling over de advertentie-

acquisitie voor de streekbladen.  1964
  
 3560.Brief aan de commissarissen over een afzonderlijke sportbijlage.  1964
  
 3561.Artikelen over de Staatsmijnen, afkomstig van pers-informatieën J. Van Haarlem te

Amsterdam.  1965
  
 3562.Artikelen over prinses Beatrix en C. van Amsberg uit #De Telegraaf# van 7 mei.

  1965
  
 3563.Agenda bestemd voor de vergadering van het bestuur van de stichting Het

Nederlands Persmuseum te Amsterdam.  1963
  
 3564.Artikelen over het "Plan-Cals" voor de verhoging van het kijkgeld voor televisie.

  1965
  
 3565.Stukken betreffende W. Kan contra #De Tijd-Maasbode#.  1965
  
 3566.Artikelen en ingekomen brieven over de geloofsbelijdenis van paus Paulus VI.  1968
  
 3567.Stukken betreffende drukkerij en uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers te

Amsterdam.  1963-1964
  
 3568.Stukken betreffende het International Press Institute te Zürich (Zwitserland).  1964
  
 3569-3571.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1948-1951
Bevat 3 stukken

  
  3569.A-H  1948-1951
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Archief De Tijd

  3570.J-P  1948-1951
  
  3571.R-W  1948-1951
  
 3572.Stukken betreffende P.C. Fortuin te Tilburg en de artikelenserie "De dood in de

spaarpot" over het verzekeringswezen.  1969-1970
  
 3573.Rapporten van de Rotterdamse redactie.  1965-1966
  
 3574.Balansen en exploitatie overzichten van NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.

  1964-1965
  
 3575.Financiële stukken van NV De Maasbode te Rotterdam.  1960-1962, 1964-1965
  
 3576.Stukken betreffende de abonnementen exploitatie.  1951-1956, 1959-1961, 1963,

1965
  
 3577.Stukken betreffende A. de Haas te Rotterdam en de dichter-zanger J.H. Speenhoff.

  1916, 1968
  
 3578.Stukken betreffende de militaire medewerker van de krant.  1957-1965, 1967
  
 3579.Artikelen "Vrijzinnige auteurs kijken naar de kerk" uit #De Standaard#.  1967
  
 3580.Stukken betreffende de samenwerking tussen #De Tijd# en #De Nieuwe Dag#.

  1966-1967
  
 3581.Stukken betreffende de samenvoeging van de regionale bladen.  1965-1966
  
 3582-3583.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1963-1965
Bevat 2 stukken

  
  3582.1963-1964
  
  3583.1965
  
 3584.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te Amsterdam.

  1963-1966
  
 3585.Correspondentie met het architectenbureau Margry en Jacobs te Rotterdam over

NV De Maasbode.  1965-1966
  
 3586.Brieven en doorslagen van brieven aan lettergieterij en machinehandel N. Tetterode

Nederland te Amsterdam.  1964-1965
  
 3587.Brieven en doorslagen van brieven aan W.C.H. Leij(en)deckers, directeur van NV

Drukkerij De Tijd.  1962-1965
  
 3588.Stukken betreffende de KNBTB te 's-Gravenhage.  1961, 1964-1966
  
 3589.Rapport over de jaarrekening over 1964 van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers te Amsterdam.  1965
  
 3590.Rapport over de jaarrekening over 1962 van het CEBUCO te Amsterdam.  1963
  
 3591.Jaarrekening van de stichting Bureau voor Budgettencontrole te Amsterdam over

1962.  1963
  
 3592.Rapport over de jaarrekening over 1962 van de stichting De Recognitiedienst te

Amsterdam.  1963
  
 3593.Balans en rekening van baten en lasten van het CEBUCO te Amsterdam.  1963-1964
  
 3594.Balans en rekening van baten en lasten van de stichting Bureau voor

Budgettencontrole te Amsterdam.  1963-1964
  
 3595.Balans en rekening van baten en lasten van de stichting De Recognitiedienst te

Amsterdam.  1963-1964
  
 3596.Balans en rekening van baten en lasten van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers te Amsterdam.  1963-1964
  
 3597.Rapport over de controle van de administratie van de NV Drukkerij De Tijd over

1960.  1961
  
 3598.Rapport over de controle van de boekhouding van de NV De Maasbode te

Rotterdam over 1960.  1961
  
 3599.Stukken betreffende een onderzoek van de administratieve organisatie bij de

afdelingen abonnementenadministratie en incasso.  1960
  
 3600.Stukken betreffende de tarieven van de handelsdrukkerij.  1961
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Archief De Tijd

nadelig verschil in de debiteuren advertenties.  1960
 3601.Brief van H.J.J. Nietzman, accountant te Amsterdam, over een geconstateerd  
 3602.Verslag van een bestuursvergadering van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers.  1962
  
 3603.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1962-1963
  
 3604.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. J. Schiphorst, correspondent te Rome.

  1957-1959
  
 3605.Brieven en doorslagen van brieven aan J. van Beek, correspondent in Spanje.

  1956-1957
  
 3606.Correspondentie met H.J. Vesters te Amsterdam over zijn ontslag.  1956
  
 3607.Stukken betreffende algemeen reclame- en advertentiebureau Lintas te Schiedam.

  1956
  
 3608.Stukken betreffende een onderzoek naar de leesgewoonten van huisvrouwen,

uitgevoerd door de Nederlandse stichting voor Statistiek te 's-Gravenhage in
opdracht van #De Tijd#.  1957

  
 3609.Stukken betreffende een overzicht van de bezoeken aan exploitanten van

filmverhuurbedrijven en een onderhoud met een bioscoopdirecteur.  1956
  
 3610.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland

en de federatie van de Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf te
Amsterdam en een grafisch conflict.  1956

  
 3611.Balans van de NV Drukkerij De Tijd per 1 september.  1956
  
 3612.Stukken betreffende een langzaamaan actie van de Katholieke

Mijnwerkersorganisatie en de Mijnbeambtenbond.  1957
  
 3613.Stukken betreffende de fusie met #De Maasbode#.  1959
  
 3614.Stukken betreffende het International Press institute te Zürich (Zwitserland).  1958
  
 3615.Stukken betreffende reisagentschap Vinke & Co te Amsterdam en repatrianten uit

Indonesië.  1958
  
 3616.Correspondentie met mag. dr. J.G. Stokman OFM over de goedkeuring van de

statuten van de Nederlandse vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH).  1958
  
 3617.Stukken betreffende de KVP.  1957-1958
  
 3618.Stukken betreffende mgr. J.M. de Groot, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem

en zijn bemoeienissen met de kerkenbouw.  1958
  
 3619.Stukken betreffende het Amsterdams studentenweekblad #Propria Cures#.  1958
  
 3620.Stukken betreffende de zaak Raauwer.  z.j.
  
 3621.Stukken betreffende de CAO voor de Grafische Bedrijven.  1958
  
 3622.Circulaire houdende gratis publiciteit.  z.j.
  
 3623.Verslag van een redactievergadering van #De Tijd# en #De Volkskrant#, gehouden

op 18 april.  1958
  
 3624.Stukken betreffende de federatie van Nederlandse Journalisten.  1958
  
 3625.Stukken betreffende een brochure van L.A. v.d. Linden te Waalwijk (NB).  1958
  
 3626.Stukken betreffende de sectie Hoofdredacteuren.  1958
  
 3627.Artikelen uit diverse dagbladen.  1958
  
 3628.Rapport "Program voor bejaardenzorg", uitgebracht door de Wiardi

Beckmanstichring te Amsterdam.  1958
  
 3629.Rapport van G.H. van Beek, medewerker van de KRO over zijn bezoek aan

München.  1958
  
 3630.Lijsten houdende de namen van de deelnemers aan de jaarlijkse algemene

vergadering van aandeelhouders.  1932-1933, 1935-1946, 1948
  
 3631.Agenda bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op

29 mei.  1933
  
 3632.Jaarverslagen van de NV Drukkerij De Tijd over 1931-1948 en 1953.  1932-1949, 1954
  
 3633.Rapporten over de controle op de boekhouding van de NV Drukkerij De Tijd over

1945-1948.  1945-1948
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Archief De Tijd

 3634.Rapporten over de balansen en de winst- en verliesrekeningen van de NV Drukkerij
De Tijd.  1935-1941, 1943-1944

  
 3635.Verslagen van de vergaderingen van aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd.

  1903-1913
  
 3636.Rapporten over de controle per kwartaal van de boekhouding van de NV Drukkerij

De Tijd.  1938-1939
  
 3637.Stukken betreffende een artikel over vorming en staatsvermogen van mr. F.G.C.J.M.

Teulings te Vught (NB).  1955
  
 3638.Balansstukken over de zevende tot en met de negende en de elfde periode van

1962.  1962
  
 3639.Rapport van de commissie Justitie-Politie-Pers over (onbekend).  1950
  
 3640.Stukken betreffende Winkler, Fallert & Co te Amsterdam.  1960-1961, 1963-1966
  
 3641.Stukken betreffende de Nederlandse Huistelefoonmaatschappij te 's-Gravenhage en

de overeenkomst van huur van een huistelefooninstallatie.  1946, 1961, 1963-1964
  
 3642.Stukken betreffende de VNU.  1965-1966
  
 3643.Stukken betreffende de voorlopige koopacte van het pand Kortenaerstraat 1 te

Rotterdam.  1964-1965
  
 3644.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.

  1963-1966
  
 3645.Brieven en doorslagen van brieven aan research- en exploitatiemaatschappij Resex.

  1965-1966
  
 3646.Brieven aan de Tijdschriften Uitgeversmaatschappij te Antwerpen.  1964-1966
  
 3647.Stukken betreffende de uitbreiding van De Maasbode NV te Rotterdam.  1963-1965
  
 3648.Stukken betreffende de bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf en voor het

Uitgeversbedrijf van Dagbladen, Nieuwsbladen en Tijdschriften over de instelling
van een Ondernemingsraad.  1965

  
 3649.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam en

televisie-reclame.  1965
  
 3650.Stukken houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  1965
  
 3651.Brieven aan afnemers van advertentie-contracten.  1962
  
 3652.Correspondentie met H.J. Tijssen te Rotterdam over krantenleggers.  1964-1965
  
 3653.Stukken betreffende de Technische Conferentie van de Féderation Internationale

des Editeurs de Journaux et des Publications (FIEJ), gehouden te Parijs op 14 en 15
november.  1963

  
 3654.Stukken betreffende de Raad van Uitvoering voor de CAO voor

Dagbladjournalisten.  1963-1964
  
 3655.Brieven en doorslagen van brieven aan sollicitanten naar betrekkingen bij #De

Maasbode# te Rotterdam.  1964, 1966, 1968
  
 3656.Brieven aan E.J.H. Ulijn te Hilversum, medewerker van #De Maasbode#.  1964-1966
  
 3657.Brieven en doorslagen van brieven aan J.P.M. Schoonen, medewerker van de

redactie van #Het Nieuwe Dagblad# te Dordrecht.  1964
  
 3658.Brieven aan medewerkers.  1964-1965
  
 3659.Brieven en doorslagen van brieven aan de directeuren van de telefoondistricten

Amsterdam en Rotterdam.  1964-1965
  
 3660.Brieven en doorslagen van brieven aan de PTT te Rotterdam.  1964-1967
  
 3661.Brieven aan het accountantskantoor Nietzman, Ten Hage & Kuyper te 's-

Hertogenbosch.  1965-1966
  
 3662.Verslagen van vergaderingen van de Parochiële Jeugdraad van de parochie van de

Heilige Elisabeth te Rotterdam.  1964
  
 3663.Circulaire van de Recognitiedienst van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers

te Amsterdam inzake het publiceren van de uitslagen van trekkingen van de
Staatsloterij.  1964

  
 3664.Statuten en reglement van de stichting Onderlinge Werkgeversgarantieregeling.

  1965
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Archief De Tijd

  
 3665.Statuten van de stichting Onderzoek Arbeidssituatie in het Rijnmondgebied. Met

bijlage.  1965
  
 3666.Verslagen van de algemene ledenvergaderingen van de RK vereniging van

Nederlandse Drukkerspatroons te Amsterdam en Utrecht.  1964-1965
  
 3667.Brieven van I. Oostra's, agenturen in papier te Amsterdam.  1965-1966
  
 3668.Brieven en doorslagen van brieven aan R.K.S.V. Spartaan 1920 te Rotterdam.  1965
  
 3669.Brieven aan NV Dagblad De Rotterdammer te Rotterdam.  1965
  
 3670.Circulaire van #Het Parool# te Amsterdam inzake een computer.  z.j.
  
 3671.Brief van World Press Photo te 's-Gravenhage over een financiële bijdrage.  1964
  
 3672.Brieven en doorslagen van brieven aan de directie van #De Maasbode# te

Rotterdam.  1963-1966
  
 3673.Correspondentie met het Nederlands Drukkerij Bedrijf te Leiden over een

werkgeversverklaring.  1965
  
 3674.Lijst houdende gegevens over de personeelsbezetting.  1964-1965
  
 3675.Correspondentie met de Twentse Bank te Rotterdam over inlichtingen.  1964
  
 3676.Brieven van de Nederlandse Siemens maatschappij te 's-Gravenhage over een

telefoto ontvanger.  1965-1966
  
 3677.Correspondentie met de Nederlandse Credietbank te Rotterdam over een

beschikkingsbevoegdheid.  1966
  
 3678.Brieven en doorslagen van brieven aan de woningbouwvereniging Voor het Gezin

te Rotterdam.  1965
  
 3679.Correspondentie met het bestuur van de stichting Openbare Leeszaal en

Bibliotheek te Rosmalen over een advies.  1965
  
 3680.Correspondentie met het katholiek cultureel verband van dansleraren San Filippo

Nero te Utrecht over een advertentie.  1965
  
 3681.Circulaire van het historisch genootschap Roterodanum te Rotterdam inzake

ledenwerving.  1965
  
 3682.Brieven aan de firma B. en W. Schweer te Rotterdam over de levering van een leeg

buizennet.  1964
  
 3683.Correspondentie met A.B.M. Schackmann te Rotterdam over een tariefsverhoging.

  1964
  
 3684.Brieven van de stichting Katholiek Instituut voor de Journalistiek te Nijmegen over

een bijdrage.  1964-1965
  
 3685.Brieven van W.J.A. Scheffer, medewerker te Rotterdam.  1965
  
 3686.Circulaire van het comité Vrienden van de Open Spreekkamer "Het Steiger" te

Rotterdam inzake een bijdrage.  1965
  
 3687.Brief van de stichting Wijkopbouw Zuidwijk te Rotterdam over een verslag.  1965
  
 3688.Aankondigingen van sterfgevallen, geboortes, huwelijken en jubilea.  1959,

1964-1966
  
 3689.Brieven en doorslagen van brieven aan de administratie van #Sursum Corda#.

  1964-1965
  
 3690.Brieven van electrotechnisch installatie bureau Robat te Apeldoorn over een

electrische installatie.  1963-1964
  
 3691.Brief van mgr. A.C. Schaaper, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam over

#Sursum Corda#.  1964
  
 3692.Brieven van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie te Rotterdam

over huisvesting.  1964
  
 3693.Brief van J.G.M. Marquenie te Rotterdam over een ongeval.  1966
  
 3694.Correspondentie met het Gemeentelijk Vervoerbedrijf te Breda over het artikel "De

vuilnisbelt voor de deur".  1966
  
 3695.Correspondentie met A.A. van Setten te Rotterdam over de leermeester-toeslag.

  1966
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Archief De Tijd

Nieuwe Dag#.  1966
 3696.Correspondentie met G. Verduin te Gorinchem (ZH) over de Dordtse editie van #De  
 3697.Correspondentie met C. ten Velde te 's-Heerenberg (G) over een exemplaar van de

krant van 27 maart 1959.  1965
  
 3698.Correspondentie met dansschool Mulders te Rotterdam over een

advertentieopdracht.  1965
  
 3699.Correspondentie met H.J. van der Vaart te Vlaardingen over het abonnementsgeld.

  1964
  
 3700.Correspondentie met levensverzekeringsmaatschappij Vitalis te 's-Gravenhage over

een kwitantie.  1964
  
 3701.Correspondentie met luchtvaartmaatschappij Schreiner Aerocontractors te 's-

Gravenhage over een vragenlijst.  1964
  
 3702.Correspondentie met C.G. Hoffman en A.F. Lafeber te Rotterdam over de uitbreiding

van hun maatschap.  1964
  
 3703.Stukken betreffende het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.  1964,

1966-1968
  
 3704.Stukken betreffende regionale dagbladuitgaven van #De Tijd-Maasbode#.

  1965-1968
  
 3705.Stukken betreffende the Economist Intelligence Unit te Londen.  1966-1967
  
 3706.Stukken betreffende auto-vergoedingen voor medewerkers van #De Tijd-Maasbode#

en aangesloten bedrijven.  1965-1968
  
 3707.Stukken betreffende United Press International te 's-Gravenhage.  1964-1967
  
 3708.Correspondentie met T.P. Olgers over zijn ingezonden brieven.  1966
  
 3709.Stukken betreffende de plaats van de radio- en televisierubriek in #De Tijd#.  1968
  
 3710.Correspondentie met klas vier MMS-a van de Onze Lieve Vrouw ter Eem school te

Amersfoort over een aflevering van de rubriek "Vrijmoedig commentaar" in de
krant.  1968

  
 3711.Brieven en doorslagen van brieven aan C.J. Verschure, administratief medewerker

te Dordrecht.  1965-1967
  
 3712.Stukken betreffende J. Vos te Zaandam, redacteur van De Tijd-Pers.  1965-1967
  
 3713.Stukken betreffende A. Welling, hoofdredacteur van #De Katholieke Illustratie#,

uitgegeven door De Spaarnestad te Haarlem.  1965-1966, 1969
  
 3714.Stukken betreffende het kort geding van mr. J. de Wilde tegen de krant.  1966
  
 3715.Correspondentie met L.M.L. Witte te 's-Gravenhage, tekenaar van het stripverhaal

"De tovenaar van Fop".  1966
  
 3716.Correspondentie met F. Wamelink te Baarn (U), leerling-journalist bij de krant over

zijn salaris en zijn ontslag.  1967
  
 3717.Rapporten en verslagen van vergaderingen van de Avondbladcommissie van de

krant.  1967-1968
  
 3718.Brieven van de directie aan de nachtredactie.  z.j.
  
 3719.Correspondentie met medewerkers van de krant over hun ontslag.  1964-1965
  
 3720.Stukken betreffende sollicitanten naar de functie van hoofdredacteur van de krant

#Amigoe di Curacao#.  1965-1966, 1968
  
 3721.Stukken betreffende een proeve van een nieuwe indeling van de krant.  1968
  
 3722.Brieven van en doorslagen van brieven aan A.J.E. van Dijk te Amsterdam,

medewerker van de stadsredactie van de krant.  1966-1967
  
 3723.Brieven en doorslagen van brieven aan dr. ir. H.J.A. de Goey te Overveen, lid van de

Raad van Bestuur van de VNU.  1966-1967
  
 3724.Brieven en doorslagen van brieven aan K. Fens te Zandvoort, medewerker van de

kunstredactie.  1966-1969
  
 3725.Brief van J. Dijkgraaf te Rome, houdende een sollicitatie naar de functie van

Romeins correspondent.  1966
  
 3726.Brieven en doorslagen van brieven aan C. de Groot te Le Perreux (Seine, Frankrijk),

medewerker van #De Volkskrant#.  1960
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Archief De Tijd

 3727.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Engelman te Utrecht, werkzaam voor de
kunstredactie.  1965-1967

  
 3728.Onkostendeclaraties van V. Hafkamp.  1965
  
 3729.Lijst van (kandidaat)journalisten met persoonsgegevens.  z.j.
  
 3730.Stukken betreffende de VNU.  1965, 1967
  
 3731.Stukken betreffende redactionele verbeteringen.  z.j.
  
 3732.Stukken betreffende mogelijkheden van samenwerking tussen #De Tijd-Maasbode#

en Brabantse kranten.  1965, z.j.
  
 3733.Stukken betreffende E.J.H. Ulijn te Hilversum, medewerker van de krant.  1966-1967
  
 3734.Brieven en doorslagen van brieven aan G. Vermeulen, hoofdredacteur van het

tijdschrift #Panorama# te Haarlem.  1966
  
 3735.Brieven aan C. de Roy van Zuydewijn, leerling-journalist bij de krant.  1967
  
 3736.Stukken betreffende het afvloeien van leden van de redactie.  1967, z.j.
  
 3737.Memo voor de heer Schouten van J.C. Besson over een efficiency-nummer.  1968
  
 3738.Stukken betreffende bemoeienissen van W.N. Stuifberger, hoofdredacteur

Algemene Zaken van De Spaarnestad te Haarlem met een contract met de Engelse
krant #Daily Express# te Londen.  1965

  
 3739.Stukken betreffende de Vernieuwingscommissie van de redactie.  1968-1969
  
 3740.Verslag van een bijeenkomst van een Godsdienstsectie, gehouden op 31 januari.

  1966
  
 3741.Verslag van een redactionele bijeenkomst van de Gespreksgroep van de commissie

Cuppen, gehouden op 30 december.  1965
  
 3742.Stukken betreffende bewerkte surprise abonnementen van dominees in het gebied

van Rotterdam.  1969
  
 3743.Rapport uitgebracht aan de hoofdredacteur over het niet of te laat plaatsen van

belangrijke nieuwsberichten.  1967
  
 3744.Stukken betreffende een gesplitste calculatie voor de krant en de andere

werkzaamheden van de NV Drukkerij De Tijd.  1965
  
 3745.Stukken betreffende de taakverdeling van de kunstredactie.  z.j.
  
 3746.Circulaire van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten te Amsterdam

inzake een algemene ledenvergadering, te houden op 20 mei.  1957
  
 3747.Circulaires van de hoofdredactie inzake de vermelding van priester- en

kloosterjubilea.  1954-1955
  
 3748.Circulaires van de krant inzake de filmkeuring.  1953-1954
  
 3749.Brief van de directeur-hoofdredacteur mr. W.A.M. van der Kallen over het

#Amsterdams Nieuwsblad#.  1955
  
 3750.Brieven aan de hoofdredacteur over juridische kwesties.  1952-1953
  
 3751.Stukken betreffende het #Zwartboek-Lücker# over het overbrengen van de

regionale edities naar Rotterdam.  z.j.
  
 3752.Stukken betreffende een eventuele samenwerking met het #Algemeen

Handelsblad#.  1970
  
 3753.Bouwtekeningen bestemd voor de werkzaamheden aan het gebouw van NV De

Maasbode te Rotterdam.  1960
  
 3754.Stukken betreffende bouwwerkzaamheden aan het gebouw van de krant te

Amsterdam.  1960-1961
  
 3755.Rapport over de problemen van de krant.  1965
  
 3756.Weekoverzichten van uitgeverij De Tijd te Amsterdam.  1972-1974
  
 3757.Stukken betreffende de uitgave van de krant en zijn regionale edities als

ochtendblad.  1961, 1965, 1967-1969
  
 3758.Rapport van de heer Coppen, medewerker van de krant, over het geven van een

visie op het karakter van de krant en op de redactionele problemen.  z.j.
  
 3759.Rapport van de Nederlandse onderneming voor Uitgevers Marktonderzoek

(NOVUM) over de krant als opinieweekblad.  1971
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Archief De Tijd

  
 3760.Stukken betreffende de omzetting van de krant in een opinieweekblad.  1971
  
 3761.Stukken betreffende de Ondernemingsraad en een plan voor de divisiehoofden.

  1971
  
 3762.Rapport, uitgebracht aan de Raad van Bestuur van de VNU over de mogelijkheden

van voortzetting van de uitgave van de krant binnen de VNU bij inschakeling van de
uitgeversdivisies en hun verkoopgroepen.  1971

  
 3763.Stukken betreffende instructie van de directies van de NVU-bedrijven.  1966-1967
  
 3764.Stukken betreffende een speciaal plan voor de reorganisatie dan wel liquidatie van

de dochterbedrijven van de VNU.  1971
  
 3765.Stukken betreffende de afdelingen abonnementen- en advertentie-exploitatie.  1968
  
 3766.Nota van L. Hanekroot, Haags redacteur over de bestaanskansen van de krant.

  1968
  
 3767.Stukken betreffende een panel-onderzoek naar de mening van de abonnees van de

krant over de redactie in het algemeen.  1968
  
 3768.Stukken betreffende diverse panels van de redactie van de krant.  1967-1968
  
 3769.Statuut voor de hoofdredacteur. Met bijlagen.  1965
  
 3770.Memo voor de heer Lücker inzake de taakomschrijving van de algemeen

redactiechef.  z.j.
  
 3771.Stukken betreffende de financiële gang van zaken bij de krant.  1966-1969
  
 3772.Stukken betreffende brainstorming-sessions over de nieuwe opzet van de krant.

  1968
  
 3773.Stukken betreffende de geschiedenis van de krant. Met bijlage.  1913-1916, 1919,

1926, 1928-1931, 1933, z.j.
  
 3774.Stukken betreffende het grootboek-rekeningen schema voor 1960 en toelichtingen

daarbij voor NV De Maasbode te Rotterdam.  1959
  
 3775.Kaarten houdende persoonsgegevens van mensen werkzaam bij verschillende

dagbladen.  z.j.
  
 3776.Stukken betreffende een memorandum voor of van de financieel-economische

redacteuren.  1964
  
 3777.Verslagen van een algemene redactievergadering, gehouden te Amsterdam op 19

februari.  1965
  
 3778.Stukken betreffende het boek #Priester en Celibaat# door C. Boekestijn.  z.j.
  
 3779.Stukken betreffende de opzet van een nieuw katholiek dagblad door A. Welling.

  1962
  
 3780.Stukken betreffende de teruggang van het aantal abonnees van #De Tijd#, #De

Nieuwe Dag# en de aangesloten bladen.  1965-1966
  
 3781.Stukken betreffende advertenties in de krant en in andere landelijke dagbladen.

  1966-1967
  
 3782.Stukken betreffende het nieuwe drukschema van de krant.  1966
  
 3783.Bijlagen behorende bij financiële overzichten van #De Tijd-Maasbode# en de

aangesloten regionale bladen.  1960-1965
  
 3784.Brief aan de commissarissen en aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd over

een agenda.  1965
  
 3785.Brieven aan de heer Leydeckers, hoofdredacteur.  1965
  
 3786.Brief aan de hoofdredactie, het archief van de directie en het archief van de

hoofdredactie over het gebruiken van een unit van een pers.  1965
  
 3787-3788.Stukken betreffende de respectievelijke diensten van de engelse dagbladen #The

Times# en #The Guardian#.  1965-1967, 1965-1969
Bevat 2 stukken

  
  3787.#The Times#  1965-1967
  
  3788.#The Guardian#  1965-1969
  
 3789.Brieven over gegevens van personeelsleden van de krant.  1967
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Archief De Tijd

de krant.  z.j.
 3790.Brief van drs. A.J. Cuppen, hoofdredacteur, aan (onbekend) over een advertentie in  
 3791.Artikel "Anton Koolhaas wordt directeur van de filmacademie" van (onbekend) uit

de krant van (onbekend).  1967
  
 3792.Open brief aan de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer naar aanleiding

van een te houden debat over de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO).
  1968

  
 3793.Brief aan mevrouw Stevens van Willinge over vergoedingen voor vertalingen.  z.j.
  
 3794.Uittreksels van "#De Tijd#-Twienerrapporten".  1969
  
 3795.Stukken betreffende twee pagina's Amsterdams nieuws, te verzorgen door de

stadsredactie.  1968
  
 3796.Brieven aan de heer Stevens over ingezonden brieven.  1966
  
 3797.Brief van mr. H.J.F.M. Hüffer te Amsterdam over een vordering van mevrouw

Steenbergen-Nolte.  1968
  
 3798.Memo van de heer Wienema bestemd voor de hoofdredactie over een artikel over

de schrijver I. Asamov.  z.j.
  
 3799.Correspondentie met P.T. van Gastel, procuratiehouder van #De Maasbode# te

Rotterdam over de salarissen van de redacteuren van #De Tijd-Maasbode# te
Rotterdam.  1964

  
 3800.Correspondentie met de heren Van Schijndel en Kuypers over het optreden als

vertegenwoordigers van #De Tijd-Maasbode#.  1964
  
 3801.Brief van de heer Willemsen van #De Maasbode aan de heer Van der Kallen over

een collega, de heer Rutten te Rome.  1964
  
 3802.Brief van P. Kropman, adjunct-hoofdredacteur van #Het Nieuwe Dagblad# te

Rotterdam over de heer Daalmeyer.  1964
  
 3803.Brief van drs. A.J. Cuppen, adjunct-hoofdredacteur van de krant over zijn vertrek

naar Mexico.  1964
  
 3804.Stukken betreffende het ontslag van P. Benda, leerling-journaliste van het

#Haarlems Dagblad#.  z.j.
  
 3805.Brief aan F. Brouwers, hoofdredacteur van het #Eindhovens Dagblad# te Eindhoven

over het resultaat van besprekingen.  1965
  
 3806.Memo van de hoofdredactie bestemd voor de heer Elias over een artikel over

Tilburg.  1969
  
 3807.Memo van A. Welling van #Het Nieuwe Dagblad# bestemd voor J.M. Lücker over

een nota over samenvoeging van de verschillende edities.  1965
  
 3808.Stukken betreffende de hoofdredactie van het opinieblad #Vrij Nederland# en een

publicatie.  1969
  
 3809.Boek houdende de conclusie van een rapport, uitgegeven door de UNESCO over

het effect van de apartheid in Zuid-Afrika op onderwijs, wetenschap, cultuur en
voorlichting aldaar.  z.j.

  
 3810.Lijst van boeken, uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van

Amerika.  z.j.
  
 3811.Circulaire van L. Hieselaar, redacteur, over de opzet van twee tot drie redactionele

pagina's over de Universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam.  z.j.
  
 3812.Memo van de hoofdredactie bestemd voor J.P.A. de Monye over een vertaling.  1969
  
 3813.Stukken betreffende een afvloeiingsregeling voor medewerkers van 60-65 jaar met

meer dan 20 dienstjaren en de sluiting van het technisch bedrijf te Rotterdam.  1966
  
 3814-3815.Stukken betreffende de uitvoering van de CAO bij de NV Drukkerij De Tijd voor de

individuele personeelsleden. Alfabetisch op naam.  1954-1962
Bevat 2 stukken

  
  3814.B-J  1954-1962
  
  3815.K-W  1954-1962
  
 3816.Stukken betreffende een felicitatie van of voor dr. D.G. van der Vat, correspondent

in Engeland.  z.j.
  
 3817-3819.Stukken betreffende een Economic and Social Council.  1948
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Archief De Tijd

correspondenten. Alfabetisch op naam.  1953-1956
Bevat 4 stukken

 3820-3823.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant en binnenlandse  
  3820.A-H  1953-1956
  
  3821.I-L  1953-1956
  
  3822.M-R  1953-1956
  
  3823.S-Z  1953-1956
  
 3824.Brieven en doorslagen van brieven aan binnenlandse correspondenten.  1959
  
 3825.Adressen van medewerkers van de redactie. Alfabetisch op naam, I-Z.  1952, z.j.
  
 3826-3828.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant. Alfabetisch op naam.

  1950-1951
Bevat 3 stukken

  
  3826.A-G  1950-1951
  
  3827.H-N  1950-1951
  
  3828.O-X  1950-1951
  
 3829-3831.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers in binnen- en buitenland.

Alfabetisch op naam.  1950-1952
Bevat 3 stukken

  
  3829.A-L  1950-1952
  
  3830.M-S  1950-1952
  
  3831.U-W  1950-1952
  
 3832.Stukken betreffende een congres van de KVP, gehouden te Amsterdam.  1960
  
 3833.Stukken betreffende het zesde Internationale Congres van de Rooms Katholieke

Pers, gehouden te Santander (Spanje).  1960
  
 3834.Stukken betreffende het ANP te 's-Gravenhage.  1955-1958
  
 3835.Brief van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over een publicatie in de krant.  1957
  
 3836.Stukken betreffende een conflict in de mijnen.  1957
  
 3837.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1954-1955
  
 3838.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1955-1957
  
 3839.Stukken betreffende het Werktijden Besluit en bemoeienissen van de vereniging De

Nederlandse Dagbladpers daarmee.  1957
  
 3840.Agenda bestemd voor een vergadering van de Raad van Beheer van het ANP en het

bestuur van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1957
  
 3841.Stukken betreffende de leden van de Raad van Beheer en het bestuur van de

vereniging De Nederlandse Dagbladpers en de bescherming van de commerciële
exploitatie van nieuws.  1950-1956

  
 3842.Stukken betreffende het Katholiek Nederlands Persbureau te 's-Gravenhage.  1957
  
 3843.Stukken betreffende de sectie Hoofdredacteuren van de Nederlandse Journalisten

vereniging.  1953-1957
  
 3844.Stukken betreffende het International Press Institute te Zürich (Zwitserland).  1957
  
 3845.Stukken betreffende de viering van het eerste bestaanslustrum van het International

Catholic Institute for Social Research (ICARES) te Wenen.  1957
  
 3846.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers van #De Maasbode#.  1959
  
 3847-3848.Correspondentie van de redactie Buitenland met lezers van de krant. Alfabetisch op

naam.  1955-1957, 1959
Bevat 2 stukken

  
  3847.A-J  1955-1957, 1959
  
  3848.K-Z  1955-1957, 1959
  
 3849.Brieven en doorslagen van brieven aan G.F. Lörtzer te 's-Gravenhage, redacteur van

#De Tijd-Maasbode#.  1963
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Archief De Tijd

 3850.Brieven en doorslagen van brieven aan J.A. van Schijndel te Rotterdam,
medewerker van #De Tijd-Maasbode#.  1963

  
 3851.Brieven van V. Sniekers te Rotterdam, redacteur verkeer.  1962-1963
  
 3852.Brieven en doorslagen van brieven aan P. Kropman, medewerker van #Het Nieuwe

Dagblad# te Rotterdam.  1963
  
 3853.Brieven en doorslagen van brieven aan A.M. Vasen, hoofdredacteur van #De Tijd-

Maasbode# te Rotterdam.  1963
  
 3854.Brieven aan F.J. van der Heyden, redacteur van de krant te Rotterdam.  1963
  
 3855.Correspondentie met personeel van de redactie te Rotterdam over de salarissen.

  1963
  
 3856.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. W.A.M. van der Kallen.  1963
  
 3857.Brief aan de redactie van #Het Nieuwe Dagblad# te Rotterdam over de hierarchie

onder de te Rotterdam werkzame redacteuren.  1963
  
 3858.Stukken betreffende de pensioenregeling geldend voor personeel van #De

Maasbode#.  1962
  
 3859-3860.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers.  1955-1956
Bevat 2 stukken

  
  3859.1955
  
  3860.1956
  
 3861-3864.Correspondentie tussen de redactie Buitenland en buitenlandse correspondenten.

Alfabetisch op naam.  1955-1957
Bevat 4 stukken

  
  3861.A-G  1955-1957
  
  3862.H-R  1955-1957
  
  3863.S  1955-1957
  
  3864.T-W  1955-1957
  
 3865.Rapporten over de controle der administratie van de NV Drukkerij De Tijd te

Amsterdam.  1955, 1957-1958
  
 3866.Rapporten over de controle van de boekhouding van de NV Drukkerij De Tijd over

het eerste tot en met het derde kwartaal.  1936-1937
  
 3867.Rapporten over de balansen en de verlies- en winstrekeningen van de NV Drukkerij

De Tijd.  1935-1937
  
 3868.Rapporten over de controle van de boekhouding van de NV Drukkerij De Tijd.

  1949-1954
  
 3869.Jaarverslagen van de NV Drukkerij De Tijd.  1932, 1934-1935, 1937-1948, 1953
  
 3870.Balansen van de NV Drukkerij De Tijd. Met bijlagen.  1931, 1934-1946, 1956-1960
  
 3871.Financiële verslagen van de NV Drukkerij De Tijd.  1965-1969
  
 3872.Kwartaal- en jaaruitkomsten van de NV Drukkerij De Tijd.  1935-1939
  
 3873.Balans en verlies- en winstrekening van de dagblad en drukkerij Het Centrum te

Utrecht.  1933
  
 3874.Verslag van een vergadering van aandeelhouders van dagblad en drukkerij De Tijd.

  1923
  
 3875.Stukken betreffende overwegingen van fiscale aard naar aanleiding van de per 1

januari 1960 ingegane fiscale eenheid tussen de NV De Maasbode en de NV
Drukkerij De Tijd.  1960

  
 3876.Verslag van een vergadering over een statutenwijziging van drukkerij De

Spaarnestad en NV Verenigd Bezit van Aandelen drukkerij De Spaarnestad. Met
bijlagen.  1961

  
 3877.Balans en verlies- en winstrekening van NV De Maasbode te Rotterdam.  1962
  
 3878.Rapport over de NV Drukkerij De Tijd en de NV Quod Bonum te Utrecht over het

vierde kwartaal.  1934
  
 3879.Jaarstukken van exploitatiemaatschappij Quod Bonum te Utrecht.  1933-1934
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Archief De Tijd

 3880.Stukken betreffende bemoeienissen van de directie van de NV Drukkerij De Tijd met
de afdeling incasso-administratie.  1937

  
 3881.Verslag van de directie van de NV Drukkerij De Tijd.  1966
  
 3882.Brieven aan en doorslagen van brieven van de Katholieke Nederlandse

Dagbladpers te 's-Gravenhage.  1937
  
 3883.Brieven aan en doorslagen van brieven van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.

  1936-1937
  
 3884.Statuten van dagblad en drukkerij De Tijd.  1936
  
 3885.Verslag van een vergadering van de Raad van Commissarissen van de NV Drukkerij

De Tijd.  1937
  
 3886.Verslagen van algemene vergaderingen van aandeelhouders van de NV Drukkerij

De Tijd.  1936-1939
  
 3887.Stukken betreffende de aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd.  1936
  
 3888.Rapport uitgebracht aan het bestuur van de vereniging De Nederlandse

Dagbladpers over de uitkomsten van de enquête Bedrijfsvergelijking van de
vereniging De Nederlandse Dagbladpers over 1963-1964.  1965

  
 3889.Rapport uitgebracht aan de directie van de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam over

de uitkomsten van de enquête Bedrijfsvergelijking van de vereniging De
Nederlandse Dagbladpers over 1965-1966.  1967

  
 3890.Brieven aan het episcopaat van de Nederlandse kerkprovincie over de benoeming

van mr. L.G.A. Schlichting tot hoofdredacteur.  1937
  
 3891.Akte van statutenwijziging door de NV Drukkerij De Tijd.  1970
  
 3892.Exemplaar van de feestkrant, uitgegeven ter gelegenheid van het tiende lustrum

van het bestaan van het dagblad #Het Centrum# te Utrecht.  1934
  
 3893.Stukken houdende gegevens over de oprichting van de dagbladen #Overijssels

Dagblad# en #Het Centrum# in Twenthe.  1937
  
 3894.Correspondentie met drukkerij De Spaarnestad over een sollicitatie van de heer

Duynstee jr.  1937
  
 3895.Correspondentie met #Het Centrum#, dagblad voor Twenthe over een 40-jarig

priesterjubileum.  1937
  
 3896.Circulaire van een comité van Ingezetenen inzake de in 1937 in Nederland te

houden internationale Jamboree van de padvinders.  1937
  
 3897.Brief van mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, aan de directie van drukkerij De

Spaarnestad te Haarlem over twee artikelen.  1937
  
 3898.Brieven van H.B.A.M. Kemna te Amsterdam over zijn sollicitatie.  1937
  
 3899.Correspondentie met B. Stom te Hilversum over de heer Lobo.  1937
  
 3900.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Martinot-Ruigrok te Haarlem.  1937
  
 3901.Correspondentie met mr. C.M.J.F. Goseling, Minister van Justitie te 's-Gravenhage

over een Haagse briefschrijver.  1937
  
 3902.Circulaire van het reisbureau Lissone te Amsterdam over verkeer naar en door

Duitsland.  1937
  
 3903.Circulaire van het comité inzake de te verwachten grote gebeurtenis in het

Prinselijk gezin.  1937
  
 3904.Brief van een medewerker over zijn ontslag.  1937
  
 3905.Brief aan mgr. dr. G.C. van Noort, deken van Amsterdam over een fundatie.  1937
  
 3906.Brief aan H.C.J. Sondaal te Haarlem over de heer Verbiest.  1937
  
 3907.Brief aan pater F.B. Schaab, provinciaal aan het Albertinum te Nijmegen over het

orgaan #Katholiek Verweer#.  1937
  
 3908.Circulaire van de Nederlandse Journalistenkring te 's-Gravenhage inzake laster.

  1937
  
 3909.Brief van C.A. Beuman, redacteur van de #Nieuwe Haarlemse Courant# over een

verandering van werkkring.  1937
  
 3910.Brief van E. Lambert te Maastricht over de inhoud van de krant.  1937
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Archief De Tijd

 3911.Brief van het comité Luchtverdedigingsdag Amsterdam houdende een dankzegging
voor medewerking.  1937

  
 3912.Brief van mr. J. van Heyst te Maastricht over het nationaal-socialisme.  1937
  
 3913.Brief van mr. L.G.A. Schlichting te Rome over het verspreidingsverbod van de krant

in Italië.  1937
  
 3914.Stukken betreffende de stichting Nationaal Comité voor Nederland voor de

Vaticaanse Wereldtentoonstelling 1936 van de Katholieke Pers.  1937
  
 3915.Brief van de Nederlandse RK Journalisten vereniging te Leiden over salariëring.

  1937
  
 3916.Brief van F.J. Wahlen te Amsterdam over een aanval van de heer Verbiest op de

heer Weterings.  1937
  
 3917.Brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1937
  
 3918.Brieven aan de Verenigde Katholieke Pers over een sollicitatie van J.A. Nijdam.

  1937
  
 3919.Brief over het staken van de uitgave van de sensatiebladen #Zondagavond# en

#Extra Blad#.  1937
  
 3920.Brief aan #Het Centrum# te Utrecht over een hernieuwde salariskorting voor 1938.

  1937
  
 3921.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr.dr. J. De Jong, aartsbisschop van

Utrecht.  1937
  
 3922.Brief van de Verenigde Katholieke Pers aan uitgeverij Armanen Verlag te Leipzig

(Duitsland) over het boek #Handbuch der Weltpresse Dritte#.  1939
  
 3923.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr.dr. G.C. van Noort, deken van

Amsterdam.  1937
  
 3924.Verslag van een vergadering, gehouden in de pastorie van pastoor W. Nolet te

Amsterdam op 5 februari.  1937
  
 3925.Kranten #Het Nieuwsblad# en #De Gooische Post# van 6 februari.  1937
  
 3926.Rapport over de positie van een priester als hoofdredacteur van #De Tijd#.  1913
  
 3927.Jaarverslag van de directeur van dagblad en drukkerij De Tijd.  1913
  
 3928.Stukken betreffende de vereniging Vrienden van De Tijd.  1934
  
 3929.Stuk houdende een analyse van de lezerskring van de krant.  1934
  
 3930.Stukken betreffende de stichting Katholieke Film Actie.  1936
  
 3931.Brieven en doorslagen van brieven aan persbureau M.S. Vaz Dias te Amsterdam.

  1932
  
 3932.Stukken betreffende de continentale afdeling van United Press International te

Berlijn.  1932
  
 3933.Brieven van lezers van de krant over de opzegging van hun abonnementen.  1922
  
 3934.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1932
  
 3935.Brief van het departement van Defensie te 's-Gravenhage over de opkomst van

reserve-personeel in werkelijke dienst.  1932
  
 3936.Brief van H. Tholens, architect te Amsterdam over een rotatiepers.  1931
  
 3937.Brief aan A. Tervooren te Haarlem over knipsels.  1932
  
 3938.Brief aan C. Huyzer te Haarlem over een geschil tussen de krant en B.F. Strunck.

  1932
  
 3939.Artikel "Freie Bahn für den religiösen Frieden" uit het Duitse dagblad #Reichspost#.

  1938
  
 3940.Brief van een medewerker van het dagblad #De Amstelbode# te Amsterdam over

een sollicitatie.  1931
  
 3941.Brieven van A. Laudy, hoofdredacteur.  1936, z.j.
  
 3942.Lijst houdende namen van personeelsleden.  1936
  
 3943.Stukken betreffende de heer Van Poll, medewerker van de krant.  1937
  
 3944.Stukken betreffende #De Tijd-Maasbode#.  1959
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Archief De Tijd

  
 3945.Brieven over de gevangenschap van B.H. Kemper, correspondent in België.  1915,

1923
  
 3946.Brieven van C. Haasters te Utrecht.  1915-1916
  
 3947.Brief van de Sint Adelbertsvereniging te 's-Gravenhage over een oproep.  1939
  
 3948.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Laudy, hoofdredacteur.  1915-1916
  
 3949.Brief van L. Janssens OSB te Rome over toezending van de krant.  1915
  
 3950.Bijvoegsel bij de Nederlandse uitgave van de #Katholieke Maandbrief# over

augustus.  1916
  
 3951.Brieven van het algemeen advertentiebureau A. de la Mar te Amsterdam.

  1896-1897, 1899, 1902-1904
  
 3952.Brief van A. van Wayenberg, houdende een dankzegging en over een ontslag.  z.j.
  
 3953.Brief van dr. P.J.T. Vermeulen, directeur van de krant.  1911
  
 3954.Brief van G. Brom, medewerker van de krant te Rome.  1909
  
 3955.Brief van J. van Lamsweerde te Wychen (G) over een maandabonnement.  1915
  
 3956.Bestelkaart van boekwerken van de directie van de krant.  z.j.
  
 3957.Akte van borgstelling van F.J.A.M. Wierdels, directeur van de krant, voor J. Bremer,

uitgever te Amsterdam.  1917
  
 3958.Brief aan de directie van de Hanze bank te Delft over aandelen.  1923
  
 3959.Brief aan de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te 's-Gravenhage over

een drukwerk voor de Rijksverzekeringsbank.  1912
  
 3960.Brief van dr. V. de Vaart Smit te 's-Graveland over zijn Oostenrijkse brieven in #De

Amsterdammer#.  1922
  
 3961.Brief aan N.M. Meynema, agent van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam over

verzekeringen.  1905
  
 3962.Circulaire van de geestelijkheid van Amsterdam en van de gemeenten waar een

agentschap van #De Morgenpost# is gevestigd.  1902
  
 3963.Artikel houdende een sympathiebetuiging voor #De Maasbode#, uit de krant.  1913
  
 3964.Artikel over de filmkeuring uit #De Maasbode#.  1937
  
 3965.Artikel over het nieuwe stadhuis van Amsterdam in #De Telegraaf#.  1937
  
 3966.Artikel "Weekend beschouwing" uit het #Alkmaars Dagblad# .  1938
  
 3967.Stukken betreffende de berichtgeving in de krant naar aanleiding van

gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog.  1914-1921
  
 3968.Folder van #De Nieuwe Dag# bestemd voor de katholieken in Het Gooi.  z.j.
  
 3969.Brochure #Naar een Betere Wereld#, uitgegeven door het comité van Katholieke

Actie Voor God te Heemstede (NH).  z.j.
  
 3970.Artikel over de oprichting van de Algemene Katholieke uitgeversmaatschappij Urbi

et Orbi te Utrecht.  z.j.
  
 3971.Stukken betreffende de werving van abonnees door diverse dagbladen.  1936-1937
  
 3972.Circulaire van de NV Onze Courant te Hoorn (NH) inzake de oprichting en de

financiële positie.  z.j.
  
 3973.Brief aan de commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd over enkele voorstellen.

  1937
  
 3974.Brief aan de directie van NV Drukkerij De Tijd over de drukkerij Pressa Nova te

Brussel.  1937
  
 3975.Stukken betreffende L.J. Stolwijk, lid van de Raad van Beheer van de NV Drukkerij

De Tijd en J.V.L.M. Verbiest, directeur van #De Tijd#. Met bijlagen.  1936
  
 3976.Stukken betreffende L.M. Weterings, lid van de Raad van Beheer van Nv Drukkerij

De Tijd.  1936, 1938
  
 3977.Artikel over de souvereiniteitsrechten van de hoofdredactie van #De Tijd# uit de

#Eindhovensche en Meierijsche Courant#.  1936
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Archief De Tijd

Drukkerij De Tijd uit #De Volkskrant#.  z.j.
 3978.Artikel over de benoeming van mr. dr. P.J. Witteman tot commissaris van de NV  
 3979.Brief aan de bisschoppen van Nederland.  1935
  
 3980.Brieven van F.J. Wahlen, journalist te Amsterdam.  1936
  
 3981.Brief van de federatie van de Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf te

Amsterdam over Katholiek Verweer.  1936
  
 3982.Artikel over een 3-tal Nederlandse dagbladen, waaronder #De Tijd,# uit #De

Haagsche Post#.  z.j.
  
 3983.Brief aan de Raad van Commissarissen van de NV Drukkerij De Tijd over de

benaming Verenigde Katholieke Pers.  1936
  
 3984.Circulaire inzake een reeks belangwekkende publicaties.  1936
  
 3985.Exemplaren van het tijdschrift #Zwart Front#, hoofdredacteur Arnold Meyer.  1936
  
 3986.Exemplaar van #De Tribune# Het Dagblad voor de Arbeiders.  1936
  
 3987.Brief van J.M. de Semprun Y Gurrea, medewerkster van de Spaanse legatie te 's-

Gravenhage.  1937
  
 3988.Brief van de Royaume des Communications te Rome.  1937
  
 3989.Stukken betreffende #De Tijd# als ochtendblad.  1966-1967, 1969
  
 3990.Stukken betreffende het voortbestaan van de krant.  1971
  
 3991.Periode overzichten van de NV Drukkerij De Tijd.  1971
  
 3992.Stukken betreffende begrotingen van de NV Drukkerij De Tijd.  1971
  
 3993.Stukken betreffende de VNU.  1965-1967
  
 3994.Stukken betreffende organisatie-administratie.  1968-1970
  
 3995.Stukken betreffende de Raad van Advies.  1966-1970
  
 3996.Stukken betreffende de heer Groothuis, agent van de krant in Arnhem.  1968-1970
  
 3997.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. H.J.F.M. Hüffer te Amsterdam.  1970
  
 3998.Financiële verslagen van de NV Drukkerij De Tijd.  1965-1971
  
 3999.Balansen van NV De Maasbode te Rotterdam.  1963-1964
  
 4000.Rapport over een onderzoek naar de jaarrekening van NV Drukkerij De Tijd.  1963
  
 4001.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Met bijlage.  1962,

1966-1968
  
 4002.Stukken betreffende bedrijfsresultaten en overzichten.  1961-1963
  
 4003.Brief van mr. W.A.M. van der Kallen te Leusden over een adres.  1974
  
 4004.Stukken betreffende #Boer en Tuinder#, het orgaan van de KNBTB.  1959-1969,

1971-1972
  
 4005.Rapporten van accountants.  1960
  
 4006.Stukken betreffende het advertentiewezen.  1957, 1961
  
 4007.Stukken betreffende advertentie-contracten en de opbrengsten van advertenties.

  1961-1963
  
 4008.Stukken betreffende advertentie-tarieven.  1961
  
 4009.Stukken betreffende abonnementen-exploitatie.  1961
  
 4010.Stukken betreffende de organisatie van de abonnementen-administratie.  1960, z.j.
  
 4011.Balansen van de redactie.  1959-1961
  
 4012.Balansen van NV De Maasbode te Rotterdam.  1959-1961
  
 4013.Stukken betreffende de CAO voor administratief personeel in de grafische

bedrijven.  1959-1961
  
 4014.Stukken betreffende de CAO voor dagbladjournalisten.  1959, 1961
  
 4015.Stukken betreffende de CAO voor administratief personeel in het dagbladbedrijf.

  1959, 1961
  
 4016.Stukken betreffende een coöperatieve ziektekostenregeling.  1961
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Archief De Tijd

 4017.Verslag van de drukkerij De Spaarnestad en de NV Verenigd Bezit van Aandelen
over 1960.  1961

  
 4018.Stukken houdende gegevens over het personeel.  1961
  
 4019.Stukken betreffende de expeditie van dagbladen.  1961
  
 4020.Stukken betreffende een exploitatie-rekening.  1960
  
 4021.Stukken betreffende de federatie der Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1959-1961
  
 4022.Stukken betreffende nieuwbouw en verbouwingen [van gebouwen van de krant].

  1960-1961
  
 4023.Nota over investeringen.  1961
  
 4024.Circulaires van de #Katholieke Radio- en Televisiegids# inzake advertentie-

exploitatie.  1960
  
 4025.Stukken betreffende de vervanging van drukpersen bij handelsdrukkerij 't Kasteel

van Aemstel.  1961
  
 4026.Rapporten over bezoeken aan kantoren [van de krant] te Beverwijk (NH),

Eindhoven, 's-Gravenhage en Utrecht.  1961
  
 4027.Stukken betreffende de kantoren van de krant te Haarlem en Maastricht.  1961
  
 4028.Rapport van het Katholiek Sociaal Kerkelijk instituut (KASKI). Met bijlagen.  1958
  
 4029.Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van de Katholieke

Nederlandse Dagblad Pers.  1961
  
 4030.Rapporten over de berekening van de uurkostprijzen van de NV Drukkerij De Tijd.

  1957
  
 4031.Stukken betreffende de tarieven van de handelsdrukkerij.  1961
  
 4032.Stukken betreffende een onderzoek naar de lezerskring van #De Tijd-Maasbode#,

#De Nieuwe Dag# en #Het Nieuwe Dagblad#.  1961
  
 4033.Stukken betreffende de lonen.  1960-1961
  
 4034.Correspondentie met de Personeelscommissie van de dagbladen over de vrije

zaterdag.  1961
  
 4035.Stukken betreffende het machinepark van de krant.  1961
  
 4036.Brochures van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem.

Met bijlage.  1961, z.j.
  
 4037.Nota van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers over de minimum-

pensioenregeling voor het administratief personeel en de chauffeurs.  z.j.
  
 4038.Circulaires van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1961, z.j.
  
 4039.Jaarverslagen van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1959-1960
  
 4040.Rapport over de invloed van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op de

exploitatie van de Nederlandse dagbladen.  1958
  
 4041.Rapporten over een enquête Bedrijfsvergelijking 1955-1957.  1960-1961
  
 4042.Stukken betreffende een onderzoek naar het aantal abonnementen op de krant.

  1961
  
 4043.Rapport over de behuizing van de afdeling Advertenties.  z.j.
  
 4044.Stukken betreffende de afdeling Abonnementen-exploitatie.  1951, 1953, 1960-1961
  
 4045.Stukken betreffende een planning van het zetten en drukken van #Spaarnestad-

Romans#.  1961
  
 4046.Stukken betreffende het verbruik van rotatiepapier door de dagbladen.  1961
  
 4047.Stukken betreffende pensioenregelingen.  1959-1961
  
 4048.Stukken betreffende de Raad van Commissarissen.  1961
  
 4049.Artikelen over lezerskringonderzoeken van drs. H. Ferro uit #Revue der Reclame#.

  1961
  
 4050.Stukken betreffende rotatie-orders.  1960-1961
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Archief De Tijd

de voorwaarden inzake betaling van vennootschapsbelasting door Drukkerij De
Spaarnestad te Haarlem.  1960

 4051.Beschikking van het Ministerie van Financiën te 's-Gravenhage tot vaststelling van  
 4052.Brieven aan mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, over een nieuwe vorm van

het weekblad #Sursum Corda#.  1961
  
 4053.Brieven aan de commissarissen van de vennootschap over een

werknemersverklaring.  1962
  
 4054.Stukken betreffende drukkerij De Spaarnestad.  1959, 1961
  
 4055.Stukken betreffende technische gegevens over de machines van de krant.  1961
  
 4056.Bouwtekeningen van de gebouwen van NV Drukkerij De Tijd en NV De Maasbode te

Rotterdam.  1960-1961
  
 4057.Stukken betreffende een marktonderzoek van de krant.  1967-1969, 1971
  
 4058.Stukken betreffende het drukken van de krant door het #Brabants Dagblad# te 's-

Hertogenbosch.  1966-1967
  
 4059.Stukken betreffende de personeelsbezetting bij de krant.  1967-1968, 1970-1972
  
 4060.Verslagen van hoofden van diensten aan de directie van de krant.  1967-1970
  
 4061.Stukken betreffende het drukken van alle volksbladen te Rotterdam.  1963
  
 4062.Stukken betreffende de samenwerking met het #NRC-Handelsblad#.  1970-1971
  
 4063.Stukken betreffende een speciaal touristennummer.  1964
  
 4064.Brief van P.C.J. Kropman te Rotterdam.  1964
  
 4065.Stukken betreffende de uitbreiding van de ponsinstallatie en de gietcapaciteit van

de teletype.  z.j.
  
 4066.Verslagen van agenda-vergaderingen en van stafvergaderingen.  1969
  
 4067.Rapporten van accountant H.J.J. Nietzman over de kostprijzen.  1959-1960, 1963
  
 4068.Circulaires en correspondentie.  1961-1963
  
 4069.Stukken betreffende het sportkatern.  1964
  
 4070.Ingezonden brief en circulaire over de vakantie-regeling.  1964
  
 4071.Stukken betreffende een efficiency-onderzoek bij de NV Drukkerij De Tijd en NV De

Maasbode.  1964
  
 4072.Stukken betreffende de functie en de taakomschrijving van een dagbladredactie.

  z.j.
  
 4073.Stukken betreffende de reorganisatie van de abonnementen-administratie.  1964
  
 4074.Vergelijkende overzichten van de kosten van correspondenten, medewerkers en

persdiensten.  1963-1964
  
 4075.Brief van De Maasbode NV aan drs. H.J. Beyk te Amsterdam over een

kostenbegroting.  1964
  
 4076.Stukken betreffende de herziening van de advertentie-tarieven van #De Tijd-

Maasbode#.  1961-1962
  
 4077.Stukken betreffende de enquête Bedrijfsvergelijking van de vereniging De

Nederlandse Dagbladpers.  1960-1963
  
 4078.Lijsten houdende gegevens over de productie van de krantenzetterij.  1964
  
 4079.Resultaten-begrotingen.  1970-1973
  
 4080.Stukken betreffende het advertentie-combinatietarief van het #NRC-Handelsblad#

en #De Tijd#.  1970
  
 4081.Rapport over de kleine annonces in #De Nieuwe Dag# in combinatie met #De Tijd#.

  1962
  
 4082.Stukken betreffende de vermindering van het aantal edities van #Het Nieuwe

Dagblad#.  z.j.
  
 4083.Stukken betreffende het weekblad #Sursum Corda#.  z.j.
  
 4084.Stukken betreffende een reorganisatie en een afvloeiings-regeling.  1972
  
 4085.Brief aan I.W. Jansen te Rotterdam over zijn indiensttreding.  1970
  
 4086.Brieven aan drs. W.A.M. de Moor te Deventer over sociale premies.  1970
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Archief De Tijd

  
 4087.Brief aan het CEBUCO te Amsterdam over het NAMO-rapport.  1963
  
 4088.Lijsten houdende gegevens over de omvang van de dagbladen.  z.j.
  
 4089-4091.Artikelen verzameld door pers-informatiedienst J. van Haarlem te Amsterdam.  1949

Bevat 3 stukken
  
  4089.Mei-juni.  1949
  
  4090.Juli-augustus.  1949
  
  4091.September-november.  1949
  
 4092.Brieven en doorslagen van brieven aan de handelsmaatschappij voor grafisch

machines HAGRA te Amsterdam.  1964-1965
  
 4093.Brieven en doorslagen van brieven aan assuratiebedrijf Heerkens, Thijssen en Co te

Amsterdam.  1963-1965
  
 4094.Stukken betreffende de Hollandse Katholieke Werkgevers vereniging te 's-

Gravenhage.  1962, 1964-1966
  
 4095.Stukken betreffende grond- en bouwmaatschappij Grobouma te 's-Hertogenbosch.

  1965-1966
  
 4096.Stukken betreffende de federatie van de Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1964-1966
  
 4097.Stukken betreffende het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland

te Amsterdam.  1964, 1966
  
 4098.Brieven en doorslagen van brieven aan de commissarissen van de vennootschap.

  1964-1966
  
 4099.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam.

  1964-1966
  
 4100.Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

  1965-1966
  
 4101.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. W.A.M. van der Kallen, directeur van de

krant.  1961, 1963-1966
  
 4102.Stukken betreffende het pensioenfonds en pensioenen.  1954, 1956-1959,

1961-1963, 1965-1966
  
 4103.Stukken betreffende de regionale bladen van #De Tijd-Maasbode# als avondbladen

voor de Randstad Holland.  1965
  
 4104.Rapport over de controle van de jaarrekening van NV De Maasbode over 1961.  1962
  
 4105.Rapport over het onderzoek van de jaarrekeningen van de NV De Maasbode over

1962.  1963
  
 4106.Stukken betreffende de bond van Adverteerders te Amsterdam.  1958-1959
  
 4107.Correspondentie met A.A. Roebers te Nijmegen over zijn salaris.  1959
  
 4108.Stukken betreffende de papierpositie in het tweede halfjaar.  1961
  
 4109.Stukken betreffende het aanbrengen van een fundatie voor een rotatie pers.  1960
  
 4110.Stukken betreffende de Wifag-rotatiepers.  1960-1961
  
 4111.Bouwtekeningen van het architectenbureau Margry & Jacobs te Rotterdam van (een

onbekend gebouw).  1951-1952, 1960
  
 4112.Foto's van de centrale commissie voor de Filmkeuring.  z.j.
  
 4113.Stukken houdende berekeningen van het inktverbruik.  z.j.
  
 4114.Advertentie van De Arbeiderspers te Rotterdam over verschillen in beloning tussen

machinezetters en handzetters.  z.j.
  
 4115.Stukken betreffende een onderzoek van de lezerskringen van het #Brabants

Dagblad#, het #Helmonds Dagblad# en het #Eindhovens Dagblad#.  1965
  
 4116.Brieven aan J.M. Lücker te Amsterdam.  1965-1966
  
 4117.Stukken betreffende het genootschap voor Reclame te Amsterdam.  1964-1966
  
 4118.Stukken betreffende het adviesbureau Huygen te Rotterdam.  1964-1966
  

Pagina 125/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333752
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333753
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333754
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333755
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333756
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333757
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333758
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333758
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333759
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333759
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333760
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333760
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333761
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333762
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333762
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333763
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333763
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333764
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333765
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333766
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333767
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333767
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333768
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333769
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333769
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333770
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333771
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333771
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333772
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333773
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333774
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333775
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333776
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333777
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333777
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333778
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333779
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333781
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333781
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333782
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333783
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110333784


Archief De Tijd

Amsterdam.  1964
 4119.Stukken betreffende de advertentie-adviescommissie Confessionele Dagbladen te  
 4120.Stukken betreffende het CEBUCO van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers

te Amsterdam.  1965
  
 4121.Brieven en doorslagen van brieven aan lezers van de krant.  1964-1965
  
 4122.Brieven en doorslagen van brieven aan het personeel.  1964-1965
  
 4123.Staten houdende opgaven van de waarde van kantoormeubelen.  1965
  
 4124.Circulaire van de stichting Onderzoek Arbeidssituatie in het Rijnmondgebied.  1965
  
 4125.Stukken betreffende het neerleggen door J.H. Kuypers, directeur van De Maasbode

NV, van zijn functie.  1964
  
 4126.Stukken betreffende het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond.  1965
  
 4127.Brieven van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Gouda en Rotterdam.

  1964-1965
  
 4128.Stukken betreffende het Katholiek Inlichtingen Centrum te Rotterdam.  1964
  
 4129.Brief aan de Katholieke Nederlandse Journalistenkring te Naarden (NH).  1965
  
 4130.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Kennemer Dagblad# te Beverwijk (NH).

  1964
  
 4131.Correspondentie met de Keuringsraad te Amsterdam over advertenties.  1964-1965
  
 4132.Brief aan het Kölnische Rundschau-Haus te Keulen (Bondsrepubliek Duitsland).

  1966
  
 4133.Brieven en doorslagen van brieven aan notariskantoor P.C. Kooyman en J.C. In 't

Hout te Rotterdam.  1964
  
 4134.Brieven en doorslagen van brieven aan met de fabriek van stalen meubelen

Kersten, De Visser & Co te Kampen (O).  1964-1965
  
 4135.Brieven aan het adviesbureau voor pensioenfondsen en spaarregelingen Jonker te

Amsterdam.  1965-1966
  
 4136.Brieven en doorslagen van brieven aan het interdiocesane curatorium Sursum

Corda te Heemstede.  1965
  
 4137.Brief aan Intergrafid te Amsterdam.  1965
  
 4138.Brief aan de inspectie der Belastingen te Rotterdam over een wijziging van de

loonadministratie.  1965
  
 4139.Circulaires van #Der Hafenkurier, Wochenzeitung für Schiffart, Handel und Verkehr#

te Rotterdam inzake het #Rotterdams Jaarboek#.  1965-1966
  
 4140.Stukken betreffende de Hollandse Katholieke Werkgeversvereniging te Amsterdam

en 's-Gravenhage.  1964-1965
  
 4141.Circulaire van het historisch genootschap Roterodamum te Rotterdam inzake

ledenwerving.  1966
  
 4142.Stukken betreffende J.H. Hulscher, medewerker van het architect- en

expertisebureau De Valk te Rotterdam.  1965
  
 4143.Brieven en doorslagen van brieven aan N.J.J. van Hussen, directeur van de

Eindhovense Dagbladen combinatie te Eindhoven.  1965
  
 4144.Brieven en doorslagen van brieven aan gemeentelijke instellingen.  1964-1967
  
 4145.Brieven aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) te Amsterdam.

  1965
  
 4146.Brief aan J.F. v.d. Gent, plebaan te Rotterdam over tekeningen.  1964
  
 4147.Brieven en doorslagen van brieven aan ir. W. Gerhardt te 's-Gravenhage.  1964-1965
  
 4148.Brief aan de federazione Italiana Giornali te Rome (Italië).  1964
  
 4149.Brieven en doorslagen van brieven aan de Grafische Bedrijfsvereniging te

Amsterdam.  1965
  
 4150.Brieven van het reclame-servicebureau Graphia uitgeverij te Rotterdam.  1965-1966
  
 4151.Stukken betreffende W.J.G. in 't Groen te Delft.  1957
  
 4152.Correspondentie met Maison Zuid-E.C. Gustenhoven te Rotterdam over een

advertentie.  1965
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Archief De Tijd

  
 4153.Stukken betreffende het kantoor van de krant te Gouda.  z.j.
  
 4154.Brief aan J. Groenewegen, directeur van NV Dagblad De Rotterdammer over 25

rollen krantenpapier.  1964
  
 4155.Stukken betreffende een onderzoek naar industrieel brandstofverbruik, uitgevoerd

door het Economisch-Technologisch instituut voor Zuid-Holland.  1965
  
 4156.Brief van de Eerste Nederlandse Verzekerings maatschappij te 's-Gravenhage.  1961
  
 4157.Circulaire van NV Drukkerij De Tijd inzake het drukschema.  1965
  
 4158.Correspondentie met handel- en industrie onderneming Chemeta te Rotterdam over

bedrijfsruimte.  1966
  
 4159.Circulaire van de commisie voor de Verlenging van Erkenningen van het

secretariaat van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam inzake
de erkenning van advertentiebureaux.  1965

  
 4160.Brief van de algemene maatschappij voor Electriciteit/compagnie generale

d'Électricité te 's-Gravenhage over een computerinstallatie.  1964
  
 4161.Circulaire van het college van Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage inzake een

compensatiebijslag voor de huurverhoging.  1964
  
 4162.Circulaire van de vereniging voor Centrale Electronische Administratie (CEA) te

Amsterdam inzake cursussen.  1964
  
 4163.Stukken betreffende een besloten ledenvergadering van het Centraal Sociaal

Werkgevers verbond te 's-Gravenhage.  1965
  
 4164.Circulaire van het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland te

Amsterdam inzake de viering van Koninginnedag.  1964
  
 4165.Brief aan de centrale commissie voor het Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf

te Amsterdam over toestemming voor iets.  1964
  
 4166.Brieven aan W.Q. Grimbergen, priester te Rotterdam.  1964
  
 4167.Brief aan makelaarskantoor Hopman te Zoetermeer (ZH) over een woning aan de

Bleysstraat 29 te Gouda.  1964
  
 4168.Brieven aan J. Kuijpers te Rotterdam over declaraties.  1965
  
 4169.Brief aan advertentiebureau Koningshaven te Rotterdam over een

advertentiecontract.  1962
  
 4170.Brief aan mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam over #Sursum Corda#.  1966
  
 4171.Brief aan H.A.M. Lempers te 's-Gravenhage over een bevordering.  1964
  
 4172.Brief aan D. Hudig & Co te Rotterdam over aftrek van inkomstenbelasting.  1964
  
 4173.Brief aan drs. J.P.M. Vermeulen, directeur van de NV Brabants Dagblad te 's-

Hertogenbosch over een reorganisatie.  1965
  
 4174.Brieven en doorslagen van brieven aan fabrikanten.  1964-1965
  
 4175.Brieven en doorslagen van brieven over benoemingen in het bedrijf, huwelijks-,

geboorte- en overlijdensaankondigingen.  1964-1966
  
 4176.Correspondentiekaart van het gemeentebestuur van Amsterdam over een

vergunning.  1932
  
 4177.Brief van de ständige internationale Kommission der Katholischen Zeitungsverleger

in Essen (Bondsrepubliek Duitsland).  1933
  
 4178.Brieven van de Nederlandse RK bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden

en de Nederlandse vereniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden te
Amsterdam.  1932, 1935, 1939

  
 4179.Brief van G.C. Oostveen, pastoor-deken te Apeldoorn (G) over toestemming voor

doorzending van kerkberichten.  1932
  
 4180.Stukken betreffende het #Dagblad van Arnhem#.  1932, 1935
  
 4181.Circulaires van de Couranten Crisis commissie inzake voorgelegde vragen.  1932
  
 4182.Brieven en doorslagen van brieven aan F.J. Wahlen, journalist te Amsterdam.

  1931-1932, 1938
  
 4183.Brief aan de boekhandels over het weekblad #De Tijd op Zondag#.  1931
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Archief De Tijd

Auspicate van paus Leo XIII.  1932
 4184.Brief van het centraal bureau der Derde Orde te Weert (L) over de encycliek  
 4185.Correspondentie met de maatschappij Holland te Amsterdam over een verhuizing.

  1932
  
 4186.Correspondentie met de Minister van Defensie over een fotografische opname.

  1932
  
 4187.Verslagen van de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Initiatief

comité te Amsterdam.  1932
  
 4188.Exemplaar van #De Bouwvakpatroon#, orgaan van de Nederlandse RK bond van

Bouwpatroons (NBKBB).  1933
  
 4189.Stukken betreffende dagblad en drukkerij Het Centrum en een strijdfonds.

  1933-1934
  
 4190.Brief aan kapitein mr. W. van der Kallen te Semarang (Nederlands Indië) over zijn

eventuele benoeming tot hoofdredacteur.  1947
  
 4191.Brief aan K. Bierlaagh te Waalwijk (NB) over zijn ingezonden stuk.  1934
  
 4192.Brieven en doorslagen van brieven aan drukkerij De Spaarnestad te Haarlem.  1923,

1931, 1935-1936, 1938-1941, 1945
  
 4193.Circulaire van het gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam over het boek

#De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam# door dr. J.F.M. Sterck.  1934
  
 4194.Circulaires van het Nederlands bureau voor Auteursrechten inzake de

exploitatiemaatschappij Felle Moras.  1932
  
 4195.Circulaire van het Amsterdams centraal comité voor Jongere Werklozen inzake een

Stuiversactie.  z.j.
  
 4196.Advies over het rapport van de commissie Kropman over medezeggenschap in het

persbedrijf.  1934
  
 4197.Brieven aan het Nederlands episcopaat en aan mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop

van Utrecht.  1930-1931
  
 4198.Brieven en telegram van L. Schlichting, correspondent te Rome.  1930, 1932
  
 4199.Brief van pater J.H. Welter, medewerker van de Katholieke Film centrale te

Amsterdam.  1933
  
 4200.Brief aan M.J. van den Biggelaar te Amsterdam over zijn brochure.  1933
  
 4201.Brief aan de directie van het advertentiebureau A. de la Mar te Amsterdam over

advertenties.  1933
  
 4202.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1933, 1935-1936
  
 4203.Reglement van de stichting Pensioenfonds 't Kasteel van Aemstel, opgericht door

dagblad en drukkerij De Tijd.  1929
  
 4204.Brief van United Press Associations te Londen. Met bijlage.  1933
  
 4205.Brief van drukkerij De Spaarnestad te Haarlem over de opheffing van het verbod tot

verspreiding van #De Nieuwe Dag# in Duitsland.  1933
  
 4206.Brief van J. van den Dries.  1914
  
 4207.Stukken betreffende de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.  1914, 1925, 1931-1936,

1938-1941, z.j.
  
 4208.Statuten van drukkerij 't Kasteel van Aemstel te Amsterdam.  z.j.
  
 4209.Brieven aan A.J.J.M. van der Marck te Amsterdam over zijn eervol ontslag.  1931
  
 4210.Brief aan C.P. Ooms te Haarlem over het nieuwe weekblad van #De Maasbode# en

over #De Bazuin#.  1931
  
 4211.Brief van W.J.A. Damen te Roermond over artikelen over de goudclausule in

hypotheekacten.  1931
  
 4212.Brieven en doorslagen van brieven aan H.W.A. Deterding te Londen.  1932, 1934
  
 4213.Exemplaar van #Het Financiële Weekblad# van 27 april.  1934
  
 4214.Brief van een eerste luitenant, commandant van de afdeling bereden Politietroepen

te Amsterdam.  1934
  
 4215.Brief van het huldigingscomité K.J.L. Alberdingk Thijm te Haarlem over de 70ste

verjaardag van die schrijver.  1934
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Archief De Tijd

 4216.Brieven van A.H.J. Coppes te Enschede (O).  1934
  
 4217.Stukken betreffende berichten van de Raad van Beheer van de stichting ANP aan de

leden van de stichting.  1934-1935
  
 4218.Brief aan mr. C.M.J.F. Goseling, voorzitter van de RK Staatspartij te 's-Gravenhage

over een brochure.  z.j.
  
 4219.Brief van P. Heuvel te Schaerbeek (België) over het chemisch concern Unilever.

  1934
  
 4220.Brief van maatschappij De Rijnstroom tot Exploitatie van de Tabak en

Sigarenmagazijnen van de firma P.G.C. Hajenius te Amsterdam.  1934
  
 4221.Brief van het orgaan van de RK bond van Kermisvakgenoten #Utile Dulci# te

Hengelo (O) over het verzorgen en drukken van dat blad.  1934
  
 4222.Circulaires van persbureau Vaz Dias te Amsterdam.  1934
  
 4223.Brief van de federatie van Volksontwikkelingsverenigingen te Amsterdam over het

verstrekken van een gratis abonnement.  1934
  
 4224.Brieven van sollicitanten.  1934-1935, 1939
  
 4225.Brief aan H. Sondaal, deken van Haarlem over advertenties van katholieke firma's.

  1934
  
 4226.Rapport van Hans Hermans, uitgebracht aan de directie van De Spaarnestad over

de mogelijkheid tot oprichting van een nieuw maatschappelijk tijdschrift.  1934
  
 4227.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van

Utrecht.  1932, 1934
  
 4228.Stukken betreffende #De Nieuwe Dag#.  1934, z.j.
  
 4229.Circulaire van de Katholieke raad voor de Handel.  z.j.
  
 4230.Artikelen uit het tijdschrift #De Boekdrukker#, verschijnend te Arnhem.  z.j.
  
 4231.Affiche van de Nederlandse Spoorwegen.  z.j.
  
 4232.Stukken betreffende de Schweizer organisation gegen Unerwünschte

Verkehrseklame.  1934
  
 4233.Artikel uit het tijdschrift #Zeitungsverlag, Fachblatt für das Gesamte

Zeitungswesen.  1934
  
 4234.Brochure #Christus of Belial# door V (onbekend) S (onbekend).  z.j.
  
 4235.Rapport over de analyse van het lezersbestand van het familietijdschrift #Neue

Jugend#.  z.j.
  
 4236.Brief van cultuurfilmexploitatiemaatschappij E. Pelster te Amsterdam over de film

#De Zwarte Zuster#.  1934
  
 4237.Brief van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) te 's-Gravenhage over een

speciale vlucht naar Rome.  1934
  
 4238.Exemplaar van #De Katholieke Pers#, maandblad van de Nederlandse RK

Journalisten vereniging.  1934
  
 4239.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. dr. P.J. Witteman te Amsterdam.

  1923-1924, 1931
  
 4240.Correspondentie met uitgeversvennootschap en drukkerij Futura te Leiden over de

fusie tussen #Het Centrum# en #De Amstelbode#.  1924
  
 4241.Brief van mgr. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht over gelukwensen.  1915
  
 4242.Brief van prof. dr. J. Schrijnen te Utrecht.  1915
  
 4243.Brief van P. Geurts, priester.  z.j.
  
 4244.Brieven van mr. P.J.M. Aalberse.  1915, 1941
  
 4245.Brief van M. Blokzijl, correspondent van het #Algemeen Handelsblad# te Berlijn

over een bijdrage.  1924
  
 4246.Brief van C.D. Wesseling te 's-Gravenhage over de aanvraag van zijn eervol ontslag.

  1923
  
 4247.Brief van de maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht, afdeling

Dienst van Handelszaken en Goederentarieven.  1914
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Archief De Tijd

schrijver van overzichten van de gebeurtenissen in de kamers der Staten-Generaal.
  1924

 4248.Brief aan A.C.A. van Vuuren te 's-Gravenhage over de benoeming van de Haagse  
 4249.Brief aan de directie van de Kas-vereniging te Amsterdam over een foto.  1926
  
 4250.Brief aan J.J.M.H. Nijst te Nijmegen.  1928
  
 4251.Brief van F. Huisman uit Rome over mgr. Eras, procurator van de Nederlandse

bisschoppen te Rome.  1924
  
 4252.Brieven aan de Nationale Levensverzekerings bank te Rotterdam.  1932
  
 4253.Brief aan L.A.P.M. van den Broeke en J.J. Benfrer te Amsterdam over het

lidmaatschap van de Gemeenteraad van Amsterdam.  1931
  
 4254.Brieven van J.P. Kloosterboer, actuaris te Dordrecht.  1932
  
 4255.Correspondentie met prof. mr. W.P.J. Pompe te Utrecht over J. Engelman, redacteur

van #Het Centrum# te Utrecht.  1932
  
 4256.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. C. Prinzen te Nijmegen.  1930-1931
  
 4257.Correspondentie met dr. J. Stocky, uitgever van de #Kölnische Volkszeitung# te

Keulen over de heer Laudy jr.  1930
  
 4258.Correspondentie met de heer Huyzer te Haarlem over perceel Nieuwe-Zijds

Voorburgwal 67 te Amsterdam.  1932
  
 4259.Stukken betreffende A. van der Kallen, directeur van #De Gelderlander# te

Nijmegen.  1922, 1924, z.j.
  
 4260.Brief aan H. Kuypers, directeur van #De Maasbode# te Rotterdam over een

radioprogramma.  1924
  
 4261.Brieven en doorslagen van brieven aan F. Wierdels, directeur van #De Tijd# te

Amsterdam.  1914-1915, 1926-1927, 1929, 1931
  
 4262.Brief van de redactie van de krant aan de agenten over condities en instructies.

  1884
  
 4263.Brief van het dagblad #De Residentiebode# te 's-Gravenhage over een artikel over

Portugal.  1932
  
 4264.Brief van mr. C.P.M. Romme te Amsterdam over zijn benoeming tot commissaris.

  1931
  
 4265.Circulaires van de afdeling Exploitatie.  1941
  
 4266.Circulaire van de redacties van de katholieke dagbladen inzake een protest aan de

katholieke Kamerclub te 's-Gravenhage.  1902
  
 4267.Brief van H. Retermeyer, correspondent van #De Rotterdammer# en #De Tijd# te

Berlijn.  1931
  
 4268.Brief van de heer Wijnbergen over toezending van #De Nieuwe Dag#.  1932
  
 4269.Stukken betreffende een koninklijke onderscheiding en bemoeienissen van het

ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid daarmee.  1923
  
 4270.Brief van prof. dr. L.M. Bouman te Amsterdam.  1925
  
 4271.Stukken betreffende de door D. Rodrigues de Miranda uitgevonden

envelopverbreker.  1928-1929
  
 4272.Stukken betreffende het 100-jarig jubileum van de krant, gevierd in 1945.  1939, 1946
  
 4273.Brieven van P. Steenhart te Baarn (U).  1935
  
 4274.Brief van H. Toenbreker, journalist te Amsterdam over een artikel.  1935
  
 4275.Correspondentie met H. Coebergh te Overveen (NH) over het lidmaatschap van de

Nationaal Socialistische Beweging (NSB).  1935
  
 4276.Brief van de vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam over vijf procent

obligaties.  1935
  
 4277.Brief aan P. Coebergh te Haarlem over het lidmaatschap van Sint Jan.  1935
  
 4278.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Sint

Dominicus.  1935
  
 4279.Exemplaar van het weekblad #De Nicolaas#, bestemd voor de parochie van de H.

Nicolaas te Amsterdam.  1935
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Archief De Tijd

festival te Leningrad" (Sovjet-Unie).  1935
 4280.Brief aan mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem over de reeks artikelen "Het  
 4281.Artikel "De ondergang van de RK pers in Duitsland" van prof. Muckermann uit #De

Telegraaf#.  1935
  
 4282.Correspondentie met pater A. Grijpink CSSR te Wittem (L) over het artikel

"Kloostervervolging in Duitsland".  1935
  
 4283.Correspondentie met A.J. Buis te Haarlem over zijn sollicitatie.  1935
  
 4284.Brief van dr. P.C. de Brouwer te Tilburg over het ontslag van J. de Louw.  1935
  
 4285.Brief van het Bredero-herdenkingscomité te Amsterdam over een bijdrage.  1935
  
 4286.Artikel over het weekblad #Panorama# in #Sint Jansklokken#, weekblad van het

bisdom 's-Hertogenbosch.  1935
  
 4287.Brief van de bond van Adverteerders te Amsterdam over de verlaging van de

advertentietarieven.  1934
  
 4288.Circulaire van de Propaganda-afdeling Sint Bavo te Amsterdam inzake het

propageren van advertenties.  z.j.
  
 4289.Stukken betreffende de toneelgroep de Verenigde Haagse Spelers te 's-Gravenhage.

  1935, 1939
  
 4290.Affiche van het #Katholieke Weekblad voor Nederland# inzake de werving van

abonnees.  z.j.
  
 4291.Circulaire van het Huldigingscomité Amsterdam inzake het 25-jarig toneeljubileum

van W. van der Veer.  z.j.
  
 4292.Stukken betreffende een conflict met boek- en handelsdrukkerij Helmond.  1935
  
 4293.Brief van C.J. Gudde te 's-Hertogenbosch over artikelen van de heer Dikaios.  1935
  
 4294.Brieven van abonnees over de opzegging van hun abonnement.  1933, 1935
  
 4295.Brief van mgr. Schioppa, pauselijk internuntius te 's-Gravenhage.  1935
  
 4296.Antwoordkaart van F.M.J.J. Duynstee te 's-Gravenhage, houdende zijn mening over

de krant.  1935
  
 4297.Artikelen uit de #Panorama# over de Olympische Spelen van 1936.  1935
  
 4298.Stuk houdende een protest van de Amsterdamsche Bank tot betaling van een

wisselbrief door de krant, uitgevoerd door J.P.C.D. Brinkman, deurwaarder.  1934
  
 4299.Brief van W.A.G. Sigfried te Amsterdam, zetterij chef van drukkerij 't Kasteel van

Aemstel.  1932
  
 4300.Brief van M.A.C. Stolwijk-van Hest te Amsterdam over het overlijden van haar man.

  1953
  
 4301.Artikel over het artikel "Staatspartij en Dagbladpers" van J.H. Hooyman, pastoor te

Amersfoort.  1932
  
 4302.Artikel ingezonden stuk in het #Overijssels Dagblad# van 31 januari.  1933
  
 4303.Brief aan priesters houdende een mededeling.  1933
  
 4304.Brieven en doorslagen van brieven aan de hoofdredactie en de redactie van het

dagblad #Het Centrum# te Utrecht.  1934, 1936, 1941
  
 4305.Stukken betreffende de overname van de dagbladen #Het Centrum# en het

#Dagblad van Arnhem# door de exploitatiemaatschappij Quod Bonum.  1932
  
 4306.Brieven en doorslagen van brieven aan medewerkers.  1935
  
 4307.Brieven van en over mr. C. Romme over de politieke leiding van de krant.  1934
  
 4308.Stukken betreffende het verbod van handeldrijven onder leden van het personeel.

  1934
  
 4309.Brief aan J.V.L.M. Verbiest te Brussel (België).  1935
  
 4310.Circulaire over een reisprogramma van het centraal Reis-Adres van de Verenigde

Katholieke Pers naar Praag, Wenen en Boedapest.  z.j.
  
 4311.Advertentie van 't Kasteel van Aemstel voor het boek #Jubellied#.  z.j.
  
 4312.Circulaires van de RK vereniging van Nederlandse Drukkerspatroons te 's-

Gravenhage.  1936
  
 4313.Brief van A. de Joode te Amsterdam over zijn indiensttreding.  1936
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Archief De Tijd

  
 4314.Stukken betreffende het secretariaat van de commission permanente internationale

des Directeurs des Journaux Catholiques te Breda.  1936
  
 4315.Brief van J. Rosemeyer te Zaandam over afbeeldingen en teksten in [het boek]

#Katholiek Verweer#.  1936
  
 4316.Artikel "Wat gebeurt er in katholiek Amsterdam" uit #De Zondagavond#.  1936
  
 4317.Artikel "Achter de coulissen der Roomse pers" van (onbekend) in #Onze Vaan#, het

weekblad van de Democratische Partij Nederland.  1936
  
 4318.Nota naar aanleiding van het aftreden van de commissarissen van de krant.  1936
  
 4319.Stukken betreffende L.J. Stolwijk, lid van de hoofdredactie van #De Nieuwe Dag#.

  1936, 1939
  
 4320.Stukken betreffende een overeenkomst tussen de NV Drukkerij De Tijd, drukkerij De

Spaarnestad en exploitatiemaatschappij Quod Bonum over de verdeling van de
kosten en baten, verbonden aan de exploitatie van dagbladen.  1934

  
 4321.Circulaires van de Sint Adelbertsvereniging, afdeling Haarlem, inzake het

lidmaatschap.  1936
  
 4322.Circulaire van het Nederlands Persmuseum inzake een jaarlijkse bijdrage.  1936
  
 4323.Stukken betreffende het Nationaal-Socialisme in Duitsland, afkomstig van de

Verenigde Katholieke Pers.  z.j.
  
 4324.Brief van A. van Duinkerken (pseudoniem van W.J.M.A. Asselbergs) te Amsterdam

over de mogelijkheid tot het weer beginnen van zijn studie theologie.  1936
  
 4325.Brief van de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam

over een aanklacht.  1936
  
 4326.Brief van J.H. Matla te Amsterdam over het boek #Waarom en Hoe# door

(onbekend).  1936
  
 4327.Tekst van een redevoering, uitgesproken door een aandeelhouder over de

opvolging van de eerste directeur, de heer Vermeulen, door de heer Wierdels.  z.j.
  
 4328.Brief van dr. J. Brouwer te 's-Gravenhage over een reportage-reis door Spanje.

  1936
  
 4329.Circulaire van de Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP)

inzake een conflict met het #Dagblad van Arnhem#.  1936
  
 4330.Brieven van de Raad van Beheer van de NV Drukkerij De Tijd.  1936
  
 4331.Stukken betreffende de Verenigde Katholieke Pers.  1932-1941
  
 4332.Brief van het ministerie van Openbare Werken van Frankrijk.  1936
  
 4333.Artikelen "verenigde katholieke pers of verenigde christelijke pers" van (onbekend)

en "Goed voorgaan".  z.j.
  
 4334.Stukken betreffende gedeelten uit een rapport van de heer Smit.  1936
  
 4335.Stukken betreffende de Recognitieregeling Crisispublicaties.  1936
  
 4336.Polis van een gratis ongevallenverzekering voor abonnees van het #Dagblad voor

Noord-Brabant en Zeeland# en van de #Utrechtse Courant#.  1936
  
 4337.Stukken betreffende de belegging van preferente aandelen van drukkerij De

Spaarnestad.  1935
  
 4338.Correspondentie met de griffier van de Tweede Kamer van de Staten Generaal te 's-

Gravenhage over de benoeming van L. Speet tot parlementair redacteur.  1937
  
 4339.Stukken betreffende het proces van of tegen de NV Hypsos.  1937
  
 4340.Artikelen.  1937, z.j.
  
 4341.Stukken betreffende het verschijnen in brochurevorm van vijf pauselijke

encyclieken.  z.j.
  
 4342.Stukken betreffende uitgeversbedrijf De Zondagavond en de oprichting van de

stichting Laurens Coster.  1937
  
 4343.Artikel "Vallen kerklijsten onder nieuwstijdingen" over de auteurskwestie rond de

kerklijsten.  z.j.
  
 4344.Stukken betreffende een verlaging van de abonnementsprijs van #De Volkskrant#.

  1937
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Archief De Tijd

 4345.Stukken betreffende de KRO-radiorubriek "Vragenuurtje", verzorgd door F. Otten
OP, over het opnemen door katholieke dagbladen van advertenties voor
bioscoopfilms en dergelijke in de vastentijd.  1937

  
 4346.Stukken betreffende een schadeloossteling voor M.C. van der Hut-Kaayk voor een

dodelijk ongeval van haar echtgenoot.  1937
  
 4347.Brieven en doorslagen van brieven aan adviesbureau voor reclame Mentor te

Amsterdam.  1938
  
 4348.Stukken betreffende een wijziging van de akte van oprichting van de NV

Internationale Textiel Diensten.  1938
  
 4349.Correspondentie met mr. dr. A. Diepenbrock, priester te Heemstede over een

advertentie in de #Nieuwe Haarlemse Courant#.  1938
  
 4350.Stukken betreffende de federatie van Werkgeversorganisaties in het

Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1938
  
 4351.Stukken betreffende het verspreidingsverbod van de krant in Duitsland.  1938
  
 4352.Brieven van J. Westerwoudt & Co te Amsterdam over pandbrieven.  1938
  
 4353.Stukken betreffende het Nationaal fonds voor Bijzondere Noden te 's-Gravenhage.

  1938
  
 4354.Circulaire van de Koninklijke Nationale vereniging tot Steun aan Miliciens (STAMIL)

te Amsterdam.  1938
  
 4355.Stukken betreffende de huldigingscommissie 1938 Amsterdam, opgericht ter

gelegenheid van de herdenking van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina.  1938

  
 4356.Brieven en doorslagen van brieven aan uitgeversmaatschappij De Gelderlander te

Nijmegen.  1938
  
 4357.Brief van J.J.M. Douwes, journalist te Utrecht.  1938
  
 4358.Brief van M.M. Hes te Oss (NB) over een aldaar gepleegd zedendelict.  1938
  
 4359.Correspondentie met B. Verhoeven te Arnhem over een mutatie in de arnhemse

redactie.  1938
  
 4360.Brief van mr. F.J.F.M. Duynstee te Enschede over de benoeming van een

administrateur.  1938
  
 4361.Artikel over nieuwe medewerkers van (onbekend) in het #Utrechts Nieuwsblad# van

11 augustus.  1938
  
 4362.Brief van mgr. W. Bouter, bisschop van Nellore (Brits-Indië) over een brief en een

foto.  1938
  
 4363.Brief van C.A. Bouman OSB.  1938
  
 4364.Stukken betreffende het officieel ingebruiknemen van het nieuwe gebouw van het

ANP te Amsterdam.  1938
  
 4365.Circulaires van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging, kring Amsterdam.

  z.j.
  
 4366.Circulaire van het verbond van Nederlandse Werkgevers, de Algemene Katholieke

Werkgeversvereniging en het verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in
Nederland inzake een demonstratie van Nederlands fabrikaat.  1938

  
 4367.Circulaire van het comité van Vrienden van de Oude Kerk te Amsterdam inzake

giften voor de restauratie van die kerk.  1938
  
 4368.Stukken betreffende de Regeringspersdienst te 's-Gravenhage.  1938-1939
  
 4369.Brief van het ministerie van Sociale Zaken te 's-Gravenhage over artikelen over de

bestrijding van de werkeloosheid.  1938
  
 4370.Brief aan A.J.D. van Oosten te Rijswijk over eervol ontslag.  1938
  
 4371.Brief aan mr. J.N.J.E. Heerkens Thijssen te Haarlem over het #Overijssels Dagblad#.

  1936
  
 4372.Bijvoegsels bij de #Nederlandsche Staatscourant# , nr. 24 van 4 februari 1932 en nr.

32 van 14 februari 1935.  1932, 1935
  
 4373.Brief van J. Andriessen te Utrecht over een fusie tussen #Het Centrum# en het

#Overijssels Dagblad#.  1938
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Archief De Tijd

jubileum als medewerker van de krant.  1938
 4374.Menu van het diner, aangeboden aan A. Laudy ter gelegenheid van zijn 40-jarig  
 4375.Exemplaar van #De Vliegende Bladen#, nr. 10, een uitgave van het katholiek comité

van Actie voor God, over de werkeloosheid.  [1938]
  
 4376.Artikel uit #Das 12 Uhr Blatt#, uitgegeven te Berlijn.  1938
  
 4377.Stukken betreffende het aantal bij #Ons Zondagsblad - De Witte Raaf# aangesloten

bladen.  1935
  
 4378.Stukken betreffende de Oostenrijkse kardinaal Innitzer.  1938
  
 4379.Brieven en doorslagen van brieven aan het #Haarlems Dagblad#.  1939
  
 4380.Correspondentie met H. Oyens & Zonen te Amsterdam over advertentie-organen.

  1939
  
 4381.Stukken betreffende het Algemeen Steuncomité 1939 te Amsterdam en een

inzameling van dat comité te Amsterdam ten behoeve van slachtoffers van de
mobilisatie.  1939

  
 4382.Stukken betreffende de vereniging Algemeen Bureau tot Voorlichting bij

Beroepskeuze te Amsterdam.  1939
  
 4383.Brieven en doorslagen van brieven aan mgr. dr. J. Witlox, hoofdredacteur van #De

Maasbode# te Rotterdam.  1939
  
 4384.Circulaires van de stichting Het Amsterdamse Luchtbeschermingsfonds te

Amsterdam inzake een bijdrage.  1939
  
 4385.Circulaire van de Fins-Nederlandse vereniging te 's-Gravenhage inzake een

inzameling voor het Finse Rode Kruis.  1939
  
 4386.Brief van het bisdom Haarlem over het 40-jarig priesterjubileum van mgr. J.P.

Huibers.  1939
  
 4387.Circulaire van het CEBUCO te Amsterdam inzake een tentoonstelling van dat

bureau.  z.j.
  
 4388.Correspondentie met mr. A.P.F. Duynstee te 's-Gravenhage over het artikel

"Erfpachtkwestie Amsterdam".  1939
  
 4389.Dankbetuiging van A. Colijn [voor ontvangen gelukwensen] ter gelegenheid van zijn

70ste verjaardag.  1939
  
 4390.Circulaire van de Nederlandse Illustratiepers te 's-Gravenhage inzake een verzoek

tot lidmaatschap.  1939
  
 4391.Circulaires van het dagblad #De Nederlandser#, christelijk-historisch dagblad voor

Nederland.  1939
  
 4392.Circulaire van de Nationale RK commissie voor Jeugdwerklozenzorg te 's-

Hertogenbosch.  1939
  
 4393.Brief van B.L.A.M. Ogtrop te Bussum over een plaatje van de vuilnisbak van 's-

Hertogenbosch.  1939
  
 4394.Brief van dr. A. Saalborn te Bussum over germanismen in de Nederlandse taal.

  1939
  
 4395.Stukken betreffende het in Het Gooi verschijnende dagblad #De Nieuwe Dag#.

  1939-1940, z.j.
  
 4396.Correspondentie met M. van Poll te 's-Gravenhage over het verzorgen van een

Indische rubriek.  1939
  
 4397.Stukken betreffende een vakantiereis van de Verenigde Katholieke Pers en de

Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken.  1939
  
 4398.Stukken betreffende algemene richtlijnen voor luchtbescherming.  1939
  
 4399.Circulaire van de Raad van Toezicht van het Katholiek Nederlands Persbureau te

Roermond.  1939
  
 4400.Brieven en doorslagen van brieven aan W.H.J. Derks te Utrecht.  1939
  
 4401.Stukken betreffende de stichting Korps Vrouwelijke Vrijwilligers te Amsterdam.

  1939
  
 4402.Rapport van C. Meuleman over op- en aanmerkingen over de krant.  1939
  
 4403.Brief van mgr. dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht over het verbod op

fotograferen tijdens missen.  1939
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Archief De Tijd

 4404.Brief van de RK Staatspartij te 's-Gravenhage over een advertentie voor het
maandblad #De R.K. Staatspartij#.  1939

  
 4405.Stukken betreffende een vergadering van journalisten over de bedoelingen van de

Nieuwe Gemeenschap-actie van het RK Werkliedenverbond.  1939
  
 4406.Circulaire van het comité van Huldiging te Leiden, opgericht ter gelegenheid van

het 50-jarig jubileum als journalist van J.B. Vesters, hoofdredacteur van #De
Volkskrant#.  1939

  
 4407.Brief van de Mission Catholique te Sien Hsien (China).  1939
  
 4408.Dankbetuiging van de apostolische nuntiatuur te 's-Gravenhage [voor ontvangen

condoléances] bij de dood van paus Pius XI.  1939
  
 4409.Dankbetuiging van de apostolische nuntiatuur te 's-Gravenhage [voor ontvangen

gelukwensen] bij de benoeming van paus Pius XII.  1939
  
 4410.Stukken betreffende ontoelaatbare publicaties.  1939
  
 4411.Stuk houdende een machtiging van J.J.W. Boerrigter voor A.J. Buis.  1939
  
 4412.Brief van het Noord-Hollandse dagblad #De Noorderpost# te Den Helder over een

reportage van de ramp met de mijnenveger Hms. Willem van Ewijck.  1939
  
 4413.Circulaire van de federatie van RK Vrouwenbonden in Nederland te Utrecht inzake

de abonnees van het blad #Marijke#.  1939
  
 4414.Stuk van de Nederlandse RK Middenstandsbond te 's-Gravenhage over de

samenstelling [van het bestuur].  1939
  
 4415.Brochure #Draagt Elkanders Lasten. Het Drama der Kleine Zelfstandigen#

uitgegeven door de Liberale Staatspartij.  1939
  
 4416.Stuk betreffende de samenstelling van het centraal Hanze bureau in het bisdom

Haarlem.  1939
  
 4417.Stuk betreffende omroepers-advertenties.  1939
  
 4418.Rapporten van mr. L. Schlichting over papier, zettijd en redactionele

oorlogsomstandigheden.  1939
  
 4419.Rapport inzake de uitbreiding van de ochtendeditie van de krant.  1939
  
 4420.Stuk betreffende de advertentie-exploitatie van de parochiebladen.  1939
  
 4421.Circulaire van de dekens van Overijssel inzake het #Overijssels Dagblad# en het

#Dagblad van Twenthe#.  1939
  
 4422.Stukken betreffende het aandelenbezit, genomen uit het #Amsterdams

Effectenblad# van 30 december en uit #Grafia# van onbekend.  1935
  
 4423.Artikelen over de krant en over de radio uit #Mededelingen# van 4 oktober.  1934
  
 4424.Brieven van J.A. Smits, priester en oprichter van de krant.  1846-1847
  
 4425.Artikel "Afgeperst" over rumoer in en over de katholieke pers.  z.j.
  
 4426.Artikel "Samenwerking gevraagd en van een kapitalistisch concern en van een

beruchte concentratie" over de katholieke pers.  z.j.
  
 4427.Brieven en doorslagen van brieven aan de #Deutsche Zeitung in den Niederlanden#

te Amsterdam.  1940
  
 4428.Circulaire van Daarnhouwer & Co te Amsterdam inzake krantenpapier.  1940
  
 4429.Stuk houdende een besluit van 24 mei van de Opperbevelhebber van Land- en

Zeemacht, generaal Winkelman, inzake de inschakeling van rijksbemiddelaars bij
verschillen over arbeidsvoorwaarden.  1940

  
 4430.Stukken betreffende de Raad van Voorlichting van de Nederlandse Pers te 's-

Gravenhage.  1940
  
 4431.Stukken betreffende de vrijmetselarij.  1940
  
 4432.Brief van J. Derks te Rome over de artikelenreeks "Frankrijk door een motorbril".

  1940
  
 4433.Voorwoord van mgr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht voor het boek #Het

Katholieke Geloof# door prof. dr. ing. Klug.  z.j.
  
 4434.Brief van J.J. Henneman, priester verbonden aan het seminarie te Warmond, over

een exemplaar van het boek #Nova et Vetera# door mgr. Hensen.  1940
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Archief De Tijd

 4435.Brief van de NV Verenigde Persbureaux, afdeling Persdiensten te 's-Gravenhage.
  1940

  
 4436.Stukken betreffende de NV Nieuwe Rotterdamsche Courant te Rotterdam.

  1940-1941
  
 4437.Stuk houdende een orderbevestiging van Ruys' handelsvereniging te Amsterdam

voor de levering van een boekhoudmachine.  1940
  
 4438.Brief van de NV Rotterdams Nieuwsblad te Rotterdam over de opzegging van een

overeenkomst.  1940
  
 4439.Brieven en doorslagen van brieven aan J. Rossi, Rev. Fabbrico bij de Sint Pietskerk

in Vaticaanstad.  1940-1941
  
 4440.Stukken betreffende de Rijkscommissaris voor het Bezette Nederlandse Gebied.

  1940
  
 4441.Correspondentie met de #Nieuwe Raalter Courant# te Raalte (O) over het artikel "De

goede kanten".  1940
  
 4442.Stukken betreffende het Nederlands verbond van Vakverenigingen (NVV) te

Amsterdam.  1940
  
 4443.Circulaire van het Nationaal Front te 's-Gravenhage inzake de rubriek

"Boekbesprekingen" in het weekblad #De Weg#.  1940
  
 4444.Stukken betreffende de afdeling Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis.  1940
  
 4445.Circulaire van de Nederlandse Werkgemeenschap te 's-Gravenhage.  z.j.
  
 4446.Brief aan prof. dr. A.W. de Groot te Aerdenhout (NH) over de krant van 8 oktober.

  1940
  
 4447.Brief van het comité tot Huldiging van de Nagedachtenis van Anthony H.G. Fokker

te Haarlem over een Fokker-monument.  1940
  
 4448.Circulaire van het bemiddelings-bureau van de Sint Adelberts vereniging te 's-

Gravenhage.  1940
  
 4449.Brief aan het hoofd van het departement van Financiën te 's-Gravenhage.  1940
  
 4450.Stukken betreffende het centraal bureau voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam.

  1940
  
 4451.Stukken betreffende het voortbestaan van het dagblad #Ons Noorden#.  z.j.
  
 4452.Brief van mr. G.H.A. Grosheide te Amsterdam over een renteverlaging op obligaties.

  1940
  
 4453.Correspondentie met C. Olsthoorn, priester te Houtrakpolder (ZH) over de coupons

van obligaties van de krant.  1940
  
 4454.Brief van het weekblad voor handel en nijverheid #Handelsbelangen# te Amsterdam

over de uitgeversmaatschappij Fidelitas.  1940
  
 4455.Tekst van een redevoering, uitgesproken door de heer Van Schaik voor de radio op

20 mei.  1940
  
 4456.Artikel "Nederlands criticus veroordeeld" van (onbekend) uit #Het Handelsblad#

van 14 april.  1940
  
 4457.Stukken betreffende de schade-enquête commissie Rotterdam en het verstrekken

van adressen.  z.j.
  
 4458.Brief van het #Noord-Hollands Dagblad# te Alkmaar over de kwestie rond P.H. van

Dijk.  1940
  
 4459.Circulaire van het Provinciaal Zeeuws comité tot Hulp en Herstel te Middelburg.

  1940
  
 4460.Circulaire van de #Provinciale Zeeuwse Courant# te Middelburg en Vlissingen.

  1940
  
 4461.Verslag van de vereniging Wet-Risico over het boekjaar.  1940
  
 4462.Brieven en doorslagen van brieven aan de federatie van de Werkgeversorganisaties

in het Boekdrukkersbedrijf te Amsterdam.  1940
  
 4463.Stukken betreffende de benzinetoewijzing voor krantenvervoer uitgegeven door het

departement van Waterstaat.  1940
  
 4464.Brief van het Arbeidsbureau voor Oorlogsinvaliden (AVO) te Amsterdam.  1940
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Archief De Tijd

 4465.Mededeling van De Arbeiderspers te Amsterdam over misbruik van vertrouwen
door een van de medewerkers.  1940

  
 4466.Circulaire van het Amsterdams comité van het Nederlands comité voor

Menslievende Hulp aan het Poolse Volk.  1940
  
 4467.Stukken betreffende de gemeente Amsterdam.  1940-1941
  
 4468.Brief van L. van Gils, priester en president van het Groot Seminarie te Hoeven (NB).

  1939
  
 4469.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Hermans, parlementair redacteur van de

krant te 's-Gravenhage.  1940
  
 4470.Stuk houdende een mededeling van J.H. Kok NV te Kampen (O) over het tijdschrift

#Antirevolutionaire Staatkunde#.  1940
  
 4471.Brief van warenhuis De Bijenkorf te 's-Gravenhage over de Boekenweek.  1940
  
 4472.Stukken betreffende de stichting Winterhulp Nederland.  1940
  
 4473.Brief aan de gemeenteraadsleden en de hoofdambtenaren van de gemeente Zwolle

(O) over een ongevraagd oneervol ontslag.  1940
  
 4474.Stukken betreffende de vereniging De Nederlandse Dagbladpers.  1936, 1940-1941
  
 4475.Circulaire van de Nederlandse Journalistenkring te 's-Gravenhage.  1940
  
 4476.Correspondentie met W. Hulstyn te Bussum over de zaak van #De Tijd# contra

Fidelitas.  1940
  
 4477.Stukken betreffende de Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam.  1940
  
 4478.Stukken betreffende het dagblad #De Residentiebode# te 's-Gravenhage.  1941
  
 4479.Brieven en doorslagen van brieven aan de Rüstungs Inspektion Niederlände te 's-

Gravenhage.  1941
  
 4480.Stukken betreffende het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage.  1941
  
 4481.Brief van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage.  1941
  
 4482.Stukken betreffende de drieëneenhalf procent Nederlandse staatslening 1941,

uitgeschreven door de Nederlandse Landbouwbank.  1941
  
 4483.Brief van J.J.P. Tonine te Amsterdam over L. van Coevorden te Amsterdam.  1941
  
 4484.Stukken betreffende het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) te

Amsterdam.  1941
  
 4485.Agenda bestemd voor de 124ste algemene vergadering van de vereniging ter

Bevordering van de Belangen van de Boekhandel te Amsterdam.  1941
  
 4486.Circulaire van #De Volkskrant# inzake de werving van abonnees.  z.j.
  
 4487.Brief van H.J.J. Conijn te Roterdam.  1941
  
 4488.Circulaires van de Provinciale en Periodieke Pers te Amsterdam.  1941
  
 4489.Brieven van L. Hazelzet, medewerker van #De Maasbode# te 's-Gravenhage.  1941
  
 4490.Correspondentie met dr. J. v.d. Velden te Bloemendaal (NH) over een vacature.

  1941
  
 4491.Stuk houdende een mededeling aan alle medewerkers van drukkerij 't Kasteel van

Aemstel inzake het verstrekken van warm voedsel.  1941
  
 4492.Brieven en doorslagen van brieven aan A.P.F. Duynstee te 's-Gravenhage.  1941
  
 4493.Stuk houdende een overzicht van het verloop van de abonnementen-actie van de

krant.  1941
  
 4494.Brieven van mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht en A. Mussert, leider

van de NSB aan paus Pius XI.  1936
  
 4495.Artikel "Nederlandse schilders exposeren in Keulen de waarheid" van (onbekend)

uit #De Residentiebode# van 22 april.  1941
  
 4496.Stuk houdende een mededeling van de directie inzake de papierschaarste.  1941
  
 4497.Communiqué inzake het percentage van een zoengeld, genomen bij besluit van de

Regeringscommissaris voor Amsterdam op 14 juni.  1941
  
 4498.Brief van het aartsbisdom aan A.B. Weenink, deken te Zwolle.  1941
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Archief De Tijd

 4499.Stuk houdende een schrijven van paus Pius XII van 18 januari.  1941
  
 4500.Brief van United Press Associations te Amsterdam over een overeenkomst.  1941
  
 4501.Stuk houdende een mededeling van #De Maasbode# te Rotterdam over het tot

nader bericht niet verschijnen.  1941
  
 4502.Brief van mr. F.A.M. Cavadino aan NV Drukkerij De Tijd over een voorstel.  1941
  
 4503.Brief van de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid

en de gelovigen.  1941
  
 4504.Artikel "Onafhankelijkheid van de Balkan niet bedreigd" in de krant van 8 januari.

Met kanttekening bestemd voor de redactie.  1941
  
 4505.Stuk houdende een mededeling van uitgeversmaatschappij De Volkskrant te

Utrecht inzake het niet meer verschijnen van de krant.  1941
  
 4506.Stuk houdende een mededeling van de directie aan de redacties op de bijkantoren.

  1941
  
 4507.Stukken betreffende de viering van het 125-jarig bestaan van drukkerij De Spin te

Amsterdam.  1944
  
 4508.Memorandum betreffende de staking van de uitgave van de krant op bevel van de

Duitse autoriteiten.  1941
  
 4509.Teksten van redevoeringen, uitgesproken door dr. Schmidt, Commissaris-Generaal

van de Duitse bezettingsmacht en van de leider van de NSB, A. Mussert.  1941
  
 4510.Stukken betreffende de zaak E.J.M. Stumpel, directeur van de NV Onze Courant en

eigenaar van de handelsdrukkerij Noord-Holland.  1938-1939
  
 4511-4535.Stukken betreffende financiële aangelegenheden.  1897, 1900, 1904-1935

Bevat 25 stukken
  
  4511.1897, 1900
  
  4512.1904-1909
  
  4513.1910-1913
  
  4514.1914
  
  4515.1915
  
  4516.1916
  
  4517.1917
  
  4518.1918
  
  4519.1919
  
  4520.1920
  
  4521.1921
  
  4522.1922
  
  4523.1923
  
  4524.1924
  
  4525.1925
  
  4526.1926
  
  4527.1927
  
  4528.1928
  
  4529.1929
  
  4530.1930
  
  4531.1931
  
  4532.1932
  
  4533.1933
  
  4534.1934
  
  4535.1935
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Archief De Tijd

Aemstel.  1931
 4536.Verklaringen betreffende ontslagnamen uit het pensioenfonds 't Kasteel van  
 4537.Register van Aandelen van de commanditaire vennootschap Het Dagblad De Tijd.

  1892
  
 4538.Register van Aandelen van de NV Dagblad en Drukkerij De Tijd te Amsterdam.

  1925-1928, 1930-1931, 1935
  
 4539.Verslagen van vergaderingen van commissarissen van de NV Dagblad en Drukkerij

De Tijd te Amsterdam.  1926-1931
  
 4540.Verslagen van vergaderingen van aandeelhouders van de NV Drukkerij De Tijd te

Amsterdam.  1931-1948
  
 4541.Stukken betreffende het eeuwfeest van de krant.  1946
  
 4542.Perskaart van W.A.M. van der Kallen, directeur van de krant.  1968
  
 4543.Verslagenboek van vergaderingen van aandeelhouders.  1903-1980
  
 4544.Verslagenboek van algemene vergaderingen van het commanditair vennootschap.

Met presentielijsten en balansen.  1892-1903
  
 4545.Verslagenboek van vergaderingen van commissarissen van de NV Dagblad en

Drukkerij De Tijd, over de 59ste tot en met de 99ste vergadering. Met bijlagen.
  1917-1925

  
 4546.Verslagenboek van vergaderingen van commissarissen. Eerste tot en met de 58ste

vergadering.  1903-1917
  
 4547.Stukken betreffende obligaties en uitgekeerde dividenden.  1927, 1929, 1931
  
 4548.Rooster van aftreden van commissarissen van 1927 tot en met 1937.  z.j.
  
 4549.Brieven van mgr. J.A. Smits aan [R. van Gestel].  1859, 1869-1870, z.j.
  
 4550.Brief van mgr. Wilmer aan mgr. Zwijsen van 28 juni.  1872
  
 4551.Brieven van dr. P.J.F. Vermeulen aan [R. van Gestel].  1882, 1884-1885, 1889, 1891
  
 4552.Brief van (onbekend) te Antwerpen aan C.T. [Luhario] te Rome.  1853
  
 4553.Brieven van [L.C.H. Eygenraam] aan [R. van Gestel].  1884-1886, 1888
  
 4554.Overeenkomst waarin opgenomen de overdracht van de krant door mgr. J.A. Smits

aan M.W. van der Aa.  1868
  
 4555.Statuten.  1925, 1936
  
 4556.Brief van P. de Haulleville aan de directeur over de Belgische krant #l'Universel#.

  1860
  
 4557.Aanvraagkaarten voor een gratis present-exemplaar van "De Bovenste Plank".

  1964
  
 4558.Brief van de Uitgevers-Maatschappij "De Combinatie"(UMC) te Rotterdam over de

publicatie van de I.D.I.L.-Koerier.  1951
  
 4559.Brieven van J.G. Kuitenbrouwer aan de redactie.  1973-1974
  
 4560.Brief van F.P.J.M. Sweens aan J.G. Kuitenbrouwer over een combinatie van De Tijd

en Trouw.  1974
  
 4561.Stukken betreffende anekdotes uit het leven van mgr. Sarto (paus Pius X) onder

andere over zijn voorliefde voor Frankrijk en de christelijke sociale actie.  z.j.
  
 4562.Brief van (onleesbaar) over ingezonden stukken van frater T. Horsten te 's-

Hertogenbosch.  1913, z.j.
  
 4563.Brief van W.A. Molengraaff over de Heilige Theresia van Jezus.  1914
  
 4564.Verhandeling over het verschijnen van #De Tijd# in 1846.  z.j.
  
 4565.Brief van E.A.M. Mersel over de kandidaatstelling van J.P. van Term voor de

christelijke partijen in district V te Rotterdam.  1905
  
 4566.Verhandeling "Interconfessionalisme op de meisjespensionaten in België".  z.j.
  
 4567.Telegram van Van der Vijver aan mgr. Callier te Haarlem over een open brief van de

Heilige Stoel ten gunste van de Amsterdamse liturgische kalender.  z.j.
  
 4568.Brieven van A.J. (onleesbaar) over een herderlijk schrijven van de kardinaal. Met

bijlage.  1915
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Archief De Tijd

Pieter de Rudder en over dr. Lueger, burgemeester van Wenen.  1910, z.j.
 4569.Brieven van dr. A.C.A. Hoffman te Gouda over de wonderdadige genezing van  
 4570.Krantenartikel uit #Het Centrum# over afkeuring door het heftig aanvallen van het

dagblad.  1914
  
 4571.Krantenartikel uit #De Limburger Koerier# over een open brief van pastoor

Scheepers aan pastoor Bartels.  1913
  
 4572.Krantenartikelen uit #De Nieuwe Sittardsche Courant# over een aanklacht ingediend

door J. van Term aan Jos Cremers.  1913
  
 4573.Brief van frater Willibrord Lampe over onjuistheden in het artikel "De laatste

katholieke courant" van rector Thompson. Met bijlagen.  1929-1930, z.j
  
 4574.Krantenartikel uit #Het Centrum# over de veroordeling van het boek van madame

Marie du Sacré Coeur.  z.j.
  
 4575-4612.Registers van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd#, #De Amstelbode#, #Tijd op

Zondag# en #Het Katholiek Weekblad#. Alfabetisch op eerste letter.  1901-1904,
1908-1920, 1931-1966
Bevat 38 stukken

  
  4575.1901-1904
  
  4576.1908-1919
  
  4577.1917-1920
  
  4578.1930-1932; I  1930-1932
  
  4579.1930-1932; II  1930-1932
  
  4580.1932-1933
  
  4581.1934-1936
  
  4582.1931-1933, 1936-1937
  
  4583.1936-1937
  
  4584.1938-1939
  
  4585.1939
  
  4586.1940-1941
  
  4587.1942-1943
  
  4588.1944-1945
  
  4589.1946
  
  4590.1947, januari- juni.  1947
  
  4591.1947 juli - 1948 mei.  1947-1948
  
  4592.1948, juni - december.  1948
  
  4593.1949
  
  4594.1950
  
  4595.Januari - september.  1951
  
  4596.Oktober - december.  1951
  
  4597.1952
  
  4598.1953
  
  4599.1954
  
  4600.1955
  
  4601.1956
  
  4602.1957
  
  4603.1958
  
  4604.1959
  
  4605.1960
  
  4606.1961
  
  4607.1962
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Archief De Tijd

  
  4608.1963
  
  4609.1964
  
  4610.1964-1966
  
  4611.1965
  
  4612.1966, januari - maart.  1966
  
 4613-4624.Registers van trefwoorden van artikelen uit #De Nieuwe Dag#. Alfabetisch, op

eerste letter.  1932-1941, 1945-1953, 1964-1965
Bevat 12 stukken

  
  4613.1932-1933
  
  4614.1934-1936, tot en met augustus.  1934-1936
  
  4615.1936, september - 1937.  1936-1937
  
  4616.1938
  
  4617.1939
  
  4618.1940-1941
  
  4619.1945-1946
  
  4620.1947-1948
  
  4621.1949-1951
  
  4622.1952-1953
  
  4623.1964
  
  4624.1965
  
 4625-4626.Registers van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd# over boekbesprekingen.

Alfabetisch, op eerste letter.  1963-1967
Bevat 2 stukken

  
  4625.1963-1965
  
  4626.1966-1967
  
 4627-4628.Registers van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd# en #De Nieuwe Dag# over

filmbesprekingen.  1959-1966
Bevat 2 stukken

  
  4627.1959-1965
  
  4628.1966, januari - juli.  1966
  
 4629.Register van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd# en #De Nieuwe Dag#.

Alfabetisch op eerste letter.  1966, z.j.
  
 4630-4635.Kaartsystemen van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd#. Alfabetisch op eerste

letter.  1966-1970
Bevat 6 stukken

  
  4630.A-C  1966-1970
  
  4631.D-I  1966-1970
  
  4632.J-M  1966-1970
  
  4633.N-P  1966-1970
  
  4634.R-S  1966-1970
  
  4635.T-Z  1966-1970
  
 4636.Kaartsysteem van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd# over kunst en toneel.

Alfabetisch op eerste letter.  1967-1970
  
 4637.Kaartsystemen van trefwoorden van artikelen uit #De Tijd# over Amsterdam,

grammofoonplaten en het adressenbestand.  1966-1970
  
 4638.Correspondentie met Aldipress. Met bijlagen.  1977-1978, 1981-1984
  
 4639.Correspondentie met Allcomp Services BV te Oss over abonnementen.  1982-1983
  
 4640.Correspondentie met uitgeverij Ambo BV te Baarn.  1981-1982, 1984
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Archief De Tijd

Gravenhage.  1977-1978, 1980
 4641.Correspondentie met de Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP te 's  
 4642.Brieven aan W. Albeda te Rotterdam over het verlenen van medewerking als politiek

columnist.  1981
  
 4643.Stukken betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verenigde

Nederlandse Uitgeversbedrijven BV (VNU).  1981-1983
  
 4644.Stukken betreffende advertenties.  1974-1975, 1977-1984, z.j.
  
 4645.Stukken betreffende Admedia BV, advertentiekern VNU tijdschriftengroep.

  1977-1984
  
 4646.Stukken betreffende mailingen-abonnementen.  1979, 1982-1984
  
 4647.Stukken betreffende de abonnementen-afdeling.  1974, 1976-1980, 1982-1983
  
 4648.Stukken betreffende richtlijnen voor het werken met beeldschermen.  1980-1981
  
 4649.Stukken betreffende bedankers-enquête inzake oude en nieuwe abonnees.

  1976-1984, z.j.
  
 4650.Begrotingen voor 1981 en 1983.  1979-1982
  
 4651.Correspondentie met drukkerij/uitgeverij Helmond BV.  1974-1975, 1977, 1979-1982
  
 4652-4654.Correspondentie met de lezers.  1978-1983

Bevat 3 stukken
  
  4652.1978-1981
  
  4653.1982
  
  4654.1983
  
 4655.Correspondentie met uitgeverij Intermediair te Amsterdam over redactionele

problemen van #De Tijd# en interne tarieven.  1981
  
 4656.Correspondentie met Griffioen's Publicitaire Diensten te Nieuwegein.  1976-1979
  
 4657.Correspondentie met van Hoek, van Staal & Partners adviseurs voor reclame te

Amsterdam.  1981-1982, z.j.
  
 4658.Correspondentie met Koninklijke Smeets Offset BV te Weert. Met bijlagen.

  1975-1977, 1980-1984, z.j.
  
 4659.Stukken betreffende verhuizingen van personeelsleden.  1974, 1977-1980, 1982-1984
  
 4660.Correspondentie met de VNU-industriegroep BV te Haarlem - Schalkwijk over het

drukken van #De Tijd#. Met bijlage.  1977-1979
  
 4661.Stukken betreffende de Verenigde Uitgeversbedrijven BV over juridische zaken.

  1977, 1979-1981, 1983-1984
  
 4662.Correspondentie met de VNU over financiële zaken. Met bijlagen.  1974-1975, 1978,

1982, 1984
  
 4663.Correspondentie met medewerkers. Met bijlagen.  1974, 1977-1983
  
 4664.Stukken betreffende opinie-onderzoeken door het bureau Lagendijk te Apeldoorn

over actuele gebeurtenissen.  1978-1979
  
 4665.Correspondentie met Metra Media Transport BV.  1980-1984
  
 4666.Stukken betreffende VNU, Media Partners.  1979-1981, 1983, z.j.
  
 4667.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Met

bijlagen.  1969, 1974-1975, 1980-1981, 1983-1985
  
 4668.Correspondentie met de Katholieke Universiteit te Nijmegen over stage- en

lezersonderzoek.  1975, 1980
  
 4669.Correspondentie met het Ministerie van Economische Zaken. Met bijlagen.

  1976-1983, z.j.
  
 4670.Brieven van abonnees over opzegging van het abonnement en klachten over de

bezorging en betaling.  1983-1984, z.j.
  
 4671.Verslagen van besprekingen van het reclamebureau Moussault ABH International

over adverteren. Met bijlagen.  1975-1978
  
 4672.Correspondentie met J. Neve BV, grafische reproduktie onderneming te

Amsterdam.  1981-1982, 1984-1988
  
 4673.Correspondentie met de Nederlandse Dagblad Unie BV (NDU).  1974, 1982-1983
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Archief De Tijd

  
 4674.Stukken betreffende Nota Oplage Documentatie (NOD) inzake

omroepprogrammabladen, opinieweekbladen, publiekstijdschriften.  1975-1976,
1979-1987

  
 4675.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (NOTU).

  1974, 1978-1986
  
 4676.Stukken betreffende de service voor de lezers.  1974, 1976-1983, z.j.
  
 4677.Stukken betreffende de Nederlandse Onderneming voor Uitgevers Marktonderzoek

(NOVUM) BV te Haarlem.  1974, 1977-1978, 1980-1982, z.j.
  
 4678.Brieven aan de Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV te Haarlem. Met bijlage.

  1976, 1982
  
 4679.Correspondentie met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).  1977,

1981, 1983, z.j.
  
 4680-4683.Agenda's voor en verslagen van de overlegvergaderingen van de

ondernemingsraad. Met bijlagen.  1980-1984, z.j.
Bevat 4 stukken

  
  4680.1980
  
  4681.1981
  
  4682.1982
  
  4683.1983-1984
  
 4684-4687.Besluitenlijsten van de overlegvergaderingen. Met bijlagen.  1981-1984

Bevat 4 stukken
  
  4684.1981
  
  4685.1982
  
  4686.1983
  
  4687.1984
  
 4688.Brieven van Moret & Limberg over accountantsverklaringen inzake de aantallen van

de bij de PTT ter verzending aangeboden exemplaren. Met bijlagen.  1975-1983
  
 4689.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Personeelscommissie.

Met bijlagen.  1975, 1977-1980
  
 4690.Stukken betreffende personeelszaken.  1974-1985
  
 4691.Correspondentie met Van Loghum Slaterus BV Wetenschappelijke Uitgeverij te

Deventer over de #Pius Almanak#. Met bijlagen.  1983-1985
  
 4692.Stukken betreffende de Raad voor de Journalistiek.  1972, 1975, 1979-1982
  
 4693.Brieven van de Stichting Reclame Code te Amsterdam over een klacht inzake een

advertentie van #De Tijd#.  1984
  
 4694.Brief van de Raad van Uitvoering CAO voor opinieweekbladjournalisten over het

verzoekschrift van P. Hünd/uitgeversmaatschappij Bonaventura BV. Met bijlage.
  1983

  
 4695.Correspondentie met de Raad van Bestuur VNU. Met bijlagen.  1974, 1977-1979,

1981
  
 4696-4699.Stukken betreffende de redactie.  1974-1984

Bevat 4 stukken
  
  4696.1974-1976
  
  4697.1977-1978
  
  4698.1979-1981
  
  4699.1982-1984
  
 4700.Memo's van de directie inzake het redactiebudget. Met bijlagen.  1977-1983
  
 4701.Stukken betreffende de Redactiecommissie.  1978-1979, 1981-1983, z.j.
  
 4702.Correspondentie met de redacteuren.  1979-1983
  
 4703.Stukken betreffende het prijsbeleid van opinieweekbladen.  1980-1984
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Archief De Tijd

  1972-1982, z.j.
 4704.Stukken betreffende het Redactiestatuut voor #De Tijd# en opinieweekbladen.  
 4705-4706.Stukken betreffende de REVNU.  1982-1983

Bevat 2 stukken
  
  4705.1982
  
  4706.1983
  
 4707.Stukken betreffende de drukkerij Rotabest BV te Best.  1974-1986
  
 4708.Correspondentie met het Secretariaat van de RK Kerkprovincie te Utrecht.  1983
  
 4709.Stukken betreffende een nieuw op te richten RK weekblad.  1980-1983
  
 4710.Stukken betreffende uitgeverij De Tijd te Amsterdam.  1972, 1975-1984, z.j.
  
 4711.Stukken betreffende Smeets Offset (NBI) BV te 's Hertogenbosch.  1977-1982
  
 4712.Brief aan J. de Vos van de school voor journalistiek te Utrecht over een buitenlands

project.  1985
  
 4713.Correspondentie met T. Elias jr. te Amsterdam over een aanvullende

pensioenregeling voor zijn moeder.  1980-1981
  
 4714.Correspondentie met het bestuur der Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam over

J. Botermans.  1983
  
 4715.Correspondentie met uitgeverij Spaarnestad BV te Haarlem.  1980-1983, z.j.
  
 4716.Correspondentie met uitgeverij Het Spectrum BV te De Meern.  1979-1982
  
 4717.Correspondentie met Telemarketing BV te Tilburg.  1982-1983
  
 4718.Brief van R. van Rooy van #Televizier/Avrobode# over een artikel "Verboden

Overspel" van M. Dings in #De Tijd#. Met bijlage.  1981, z.j.
  
 4719.Correspondentie met het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen over het

verslag van het telefonische spoedonderzoek "Onderwijs en Kosten". Met bijlage.
  1983

  
 4720.Memo van N. Schrama inzake het schnabbelen van F. v.d. Linden.  1982
  
 4721.Memo van de directie inzake auteursrecht.  1976
  
 4722.Correspondentie met W. Verlinden te 's Hertogenbosch.  1976-1984
  
 4723.Correspondentie met het wagenparkbeheer VNU Verkoopgroep te Amsterdam. Met

bijlagen.  1983-1984
  
 4724.Correspondentie met J. van Cuilenburg en G. Noomen van de Vrije Universiteit te

Amsterdam  1974-1977
  
 4725.Circulaires van de vaste commissie voor het tijdschriften uitgeverijbedrijf te

Amsterdam.  1978-1979
  
 4726.Correspondentie met Toonder Studio's BV voorheen Vandaag Holland Syndication

over de strip Tom Poes. Met bijlagen.  1977-1982
  
 4727.Brieven aan drs. E. Horstra afdeling VNU-systemen. Met bijlagen.  1980, 1983
  
 4728.Brief van J. v. Werven en P. Emonds van de VNU over de bestuurdersdag op 17

november. Met bijlagen.  1982
  
 4729.Brief aan A. Koppert te Haarlem over zijn afscheid van het VNU-hoofdkantoor.  1983
  
 4730.Correspondentie met CEBEMO te 's Gravenhage.  1981-1983, z.j.
  
 4731.Stukken betreffende Unieboek BV.  1984-1985
  
 4732.Stukken betreffende Post, Telegraaf, Telefoon (PTT), inzake poststaking,

telecommunicatie, registratie, ontwikkeling periodieken, tarieven, vermelding in
telefoongids en posttarieven.  1974-1980, 1983-1984

  
 4733.Stukken betreffende de promotionele activiteiten en het plaatsen van advertenties.

  1977-1983
  
 4734.Correspondentie over copy-rechten van bijdragen. Met bijlagen.  1979-1984
  
 4735-4737.Stukken betreffende de directie van de VNU-tijdschriftengroep.  1974-1984

Bevat 3 stukken
  
  4735.1974-1980
  
  4736.1981
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Archief De Tijd

  4737.1982-1984
  
 4738.Stukken betreffende de VNU tijdschriftengroep BV.  1982-1983
  
 4739.Stukken betreffende de groepsondernemingsraad van VNU tijdschriftengroep BV.

  1983-1984
  
 4740.Brieven van abonnees met vermelding van opzegging inzake artikelen over E.

Nijpels en J. Metz. Met bijlagen.  1982-1983
  
 4741-4747.Stukken betreffende uitgeefplannenweekblad #De Tijd#.  1980-1981, 1984-1990, z.j.

Bevat 7 stukken
  
  4741.1980-1981
  
  4742.1984-1985
  
  4743.1986
  
  4744.1987
  
  4745.1988
  
  4746.1989
  
  4747.1990
  
 4748.Stukken betreffende outlines #De Tijd# 1990.  1988-1989
  
 4749.Stukken betreffende het onderzoeksmateriaal "Opnieuw God in Nederland". Een

onderzoek naar godsdienst en kerkelijkheid ingesteld in opdracht van de KRO en
weekblad #De Tijd#.  1966, 1978-1980

  
 4750.Samenvatting onderzoek "Opnieuw God in Nederland".  1979
  
 4751.Stukken betreffende Admedia BV.  1984, 1986-1990
  
 4752.Stukken betreffende adverteerders en buro's. Abonnementen bij bureau's.  1989
  
 4753.Overzichten van de commerciële advertentiebezetting.  1986-1990
  
 4754.Voorstellen van Rapp & Collins direct communications te Amsterdam inzake de

campagne voor #De Tijd#. Met bijlagen.  1989-1990
  
 4755.Advertentie-overzichten inzake adverteerders, buro's en bedragen.  1987-1988
  
 4756.Correspondentie met Admedia BV over barters.  1988-1989, z.j.
  
 4757.Overzichten van belangrijke adverteerders.  1984-1986, 1989-1990
  
 4758.Overzichten van branches betreffende Admedia BV advertentie registratie.

  1984-1990
  
 4759.Overzichten van bruto advertentie-omzet derden.  1989
  
 4760.Correspondentie met Garnifore BV te Hoofddorp over calculators. Met bijlage.  1989
  
 4761.Stukken betreffende het Economisch Katern getiteld "De onderneming".  1989-1990
  
 4762.Gespreksrapporten van Admedia BV.  1986-1989
  
 4763.Overzichten van klachten aan Admedia BV.  1987-1990
  
 4764.Stukken betreffende mailing buro's inzake de mediaplanners.  1985, 1989, z.j.
  
 4765.Stukken betreffende ontbijt met #De Tijd#.  1982-1983, 1985-1986, z.j.
  
 4766.Overzicht van de plusproposities (PPP's). Met bijlage.  1984, 1988
  
 4767.Advertenties (stoppers) getiteld: De politiek intrigeert. De economie fluctueert. De

Maatschappij reageert. De Tijd schrijft in verschillende bladen. Met bijlagen.
  1989-1990

  
 4768.Stukken betreffende advertentie in Adformatie-plaatsingen.  1983-1984, 1989, z.j
  
 4769.Stukken betreffende advertentiemarktcampagne.  1989-1990, z.j.
  
 4770.Stukken betreffende de verkoopplannen van Admedia.  1984-1990, z.j.
  
 4771.Stukken betreffende de Aldipress over edities, planning, losse verkoopaktie en

verkoopkarakteristiek, verslaggeving en verkoopoverzichten.  1987-1990
  
 4772.Correspondentie met AKO BV boekwinkels en lectuurkiosken te Amsterdam. Met

bijlagen.  1988-1990
  
 4773.Stukken betreffende de leesportefeuille.  1988-1990
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Archief De Tijd

 4774.Brief van Jeka Speciaaldruk te Amstelveen over raamstikkers. Met bijlagen.  1984,
z.j.

  
 4775.Brieven aan Smeets Offset BV te 's Hertogenbosch over schapkaarten. Met

schapkaarten als bijlagen.  1986-1987, z.j.
  
 4776.Stukken betreffende het Bedrijfsfonds vcoor de Pers.  1987-1990, z.j.
  
 4777.Stukken betreffende advertenties in dagbladen.  1989-1990
  
 4778.Stukken betreffende het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek BV te

Rotterdam.  1989, z.j.
  
 4779.Stukken betreffende actie losse verkoop.  1989

Bevat 1 stukken
  
 4780.Stukken betreffende proefabonnementen.  1989
  
 4781.Stukken betreffende de Stichting Ether Reclame (STER).  1989-1990
  
 4782.Stukken betreffende het drukken van blow in-kaarten (inserts).  1989-1990, z.j.
  
 4783.Stukken betreffende antwoordkaarten.  1986-1989, z.j.
  
 4784.Stukken betreffende de Thema-campagne.  1988-1990, z.j.

Bevat 1 stukken
  
 4785.Stukken betreffende dagbladadvertenties.  1986-1990
  
 4786.Verslagen van het directie-overleg. Met bijlagen.  1984-1990
  
 4787.Stukken betreffende factbooksheets t.b.v. directie-overleg.  1987-1990
  
 4788.Stukken betreffende het 12,5-jarig bestaan van #De Tijd# als opinieweekblad.

  1986-1987
  
 4789.Stukken betreffende de drukorder.  1988-1990
  
 4790.Overzichten van het aantal beschikbare kleurenpagina's, papier- en drukkosten,

drukoplage en acceptatie-advertenties.  1987, z.j.
  
 4791.Memo's houdende omvang en gewicht per weekblad. Met bijlagen.  1986-1990
  
 4792.Brieven aan drukkerij Dimak te Amsterdam over een opdracht. Met bijlage.  1989, z.j.
  
 4793.Stukken betreffende de Koninklijke Smeets Offset te Weert.  1984-1990
  
 4794.Stukken betreffende Smeets Offset (NBI) BV te 's Hertogenbosch.  1984-1990, z.j.
  
 4795.Correspondentie met de Stadsdrukkerij van Amsterdam. Met bijlagen.  1986
  
 4796.Financiële jaarverslagen.  1985-1990
  
 4797.Begrotingen.  1985-1990
  
 4798.Stukken betreffende marketingbudget.  1988-1990
  
 4799.Overzichten van de Tijdschriftengroep Nederland over managementinformatie per

project en detail (Mipac).  1989
  
 4800.Stukken betreffende Nota Oplage Documentatie (NOD), cijfers over leveranties.

  1984-1990
  
 4801.Financiële prognoses.  1985-1990
  
 4802.Stukken betreffende prijsverhogingen van abonnementen.  1988-1990
  
 4803.Memo's houdende leveranties aan VNU-bedrijven.  1987-1990
  
 4804.Correspondentie met Friendchise te De Meern over advertenties.  1986-1987
  
 4805.Lijsten van de resultaten Europa 1987 en prognose 1988 en resultaten Europa 1988

en prognose 1989 opgesteld door De Geïllustreerde Pers BV.  1987-1989
  
 4806.Correspondentie met het Noors, Frans en Duits verkeersbureau te Amsterdam.

  1985-1987
  
 4807.Financiële jaar- en kwartaalverslagen.  1984-1987
  
 4808.Stukken betreffende landenspecials van #De Tijd# en #De Tijd# specials.  1989-1990
  
 4809.Stukken betreffende redactionele thema's.  1987-1989, z.j.
  
 4810.Stukken betreffende het boekje "De ontwerpers" van #De Tijd# van Matt Dings,

foto's van M. Ferron.  1987-1988
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Archief De Tijd

 4811.Stukken betreffende de brochure "Fin de siècle".  1987, z.j.
  
 4812.Stukken betreffende het theaterfestival.  1987-1989

Bevat 1 stukken
  
 4813.Stukken betreffende het boek van #De Tijd#.  1985-1987, z.j.
  
 4814.Stukken betreffende met #De Tijd# naar Brussel, een voordelig weekend-

arrangement.  1986, z.j.
  
 4815.Stukken betreffende met #De Tijd# naar Madrid. Een aanbieding van #De Tijd# in

samenwerking met Astrea reizen en Iberia.  1987, z.j.
  
 4816.Financiëel verslag over het boekjaar 1971 van NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam.

  1972
  
 4817.Financiële verslagen van uitgeverij De Tijd BV over de jaren 1972-1976.  1973-1977
  
 4818-4822.Jaarverslagen van uitgeverij De Tijd over de jaren 1976-1983.  1977-1983

Bevat 5 stukken
  
  4818.1976-1979
  
  4819.1980
  
  4820.1981
  
  4821.1982
  
  4822.1983
  
 4823.Begrotingen van uitgeverij De Tijd over de jaren 1974-1975, 1983, 1985.  1974-1975,

1977-1983, 1985-1986
  
 4824.Stukken betreffende de totstandkoming van outserts voor De Tijd.  1985-1990
  
 4825.Stukken betreffende oplossingen van cryptogrammen door abonnees en namen

van prijswinnaars voor boekenbonnen.  1987, 1989-1990
  
 4826.Stukken betreffende het bestellen van boeken via de rubriek lezersservice.

  1986-1989
Bevat 1 stukken

  
 4827.Stukken betreffende het bestellen van het groot sprookjes- en verhalenboek van

Godfried Bomans.  1985-1986
  
 4828.Stukken betreffende de Stichting Concertzender Amsterdam.  1985-1986
  
 4829.Stukken betreffende routes de l'histoire, een extra uitgave van #De Tijd# nummer

23, 1987.  1986-1987
  
 4830.Stukken betreffende hotels in binnen- en buitenland.  1985-1986
  
 4831.Stukken betreffende Du Mont's Groszer kunstkalender en Du Mont Art, een

aanbieding voor de lezersservice.  1984-1987
  
 4832.Stukken betreffende de parking timer, een cadeau voor een nieuwe abonnee.  1986,

z.j.
  
 4833.Stukken betreffende de lezersservice-aanbieding Mozart-albums.  1986
  
 4834.Stukken betreffende de reisaanbiedingen, een weekend Parijs of Keulen.  1986, z.j.
  
 4835.Stukken betreffende lezersservice aanbiedingen van American Express reiswijzer

van New York, Engeland, Parijs, Zuid-Frankrijk, Griekenland en Spanje.  1985, 1987,
z.j.
Bevat 1 stukken

  
 4836.Stukken betreffende een ex libris reliëftempel.  1985-1986, z.j.
  
 4837.Stukken betreffende service-kaarten.  1984-1985, 1987, 1989, z.j.
  
 4838.Stukken betreffende Adac Ski Atlas bij een halfjaar abonnement op #De Tijd#.

  1985-1986, z.j.
  
 4839.Stukken betreffende het boek "World Presse Photo 1985" als welkomstpremie bij

een kwartaal- of jaarabonnement.  1985-1986, z.j.
  
 4840.Stukken betreffende drukkerij Lithoprint BV te Castricum.  1987-1988, z.j.
  
 4841.Stukken betreffende reclamebureau Passet & van Wieringen te Amsterdam.

  1986-1989
  
 4842.Stukken betreffende de redactie.  1987-1990, z.j.
  

Pagina 147/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334368
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334362
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334362
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334359
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334357
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334350
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334351
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334352
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334353
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334354
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334355
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334348
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334324
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334345
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334345
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334343
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334340
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334338
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334338
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334336
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334330
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334330
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334328
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334326
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334402
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334402
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334427
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334425
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334423
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334412
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334410
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334409


Archief De Tijd

 4843.Stukken betreffende actieplan De Tijd.  1989
  
 4844.Stukken betreffende covers van #De Tijd#.  1984-1985, 1987
  
 4845.Stukken betreffende #HP/De Tijd# inzake het laatste nummer op 7 september van

#De Tijd# en de fusie met de #Haagse Post#.  1990, z.j.
  
 4846.Knipsels uit dag- en weekbladen.  1989
  
 4847.Correspondentie met merkenbureau van der Graaf & Co. BV te Amsterdam.

  1974-1976, 1981, 1984-1986, z.j.
  
 4848.Stukken betreffende Tijdschriften Uitgevers Maatschappij (TUM) te Antwerpen.

  1983-1985, 1988, 1990, z.j.
  
 4849.Stukken betreffende AB-mailing.  1985-1986
  
 4850.Stukken betreffende het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) inzake korting op

jaarabonnementen.  1985-1989, z.j.
  
 4851.Stukken betreffende het #Financiële Dagblad BV# te Amsterdam.  1986-1988
  
 4852.Stukken betreffende uitgeverij In de Knipscheer te Haarlem.  1986, z.j.
  
 4853.Stukken betreffende de promotie-aktie Glenfiddich gratis kwartaalabonnement, met

keuze uit #De Tijd#, #Haagse Post# of #Elseviers#.  1987-1989, z.j.
  
 4854.Stukken betreffende correspondentie met de vereniging Medium Amsterdam over

advertenties voor #De Tijd# in het blad #Medium#.  1989-1990
  
 4855.Stukken betreffende Openbaar Kunstbezit Amsterdam (OKB).  1986-1989
  
 4856.Correspondentie met het Rijksmuseum te Amsterdam over het artikel "De eeuw van

de beeldenstorm" uit de serie kunst in kleur in #De Tijd#. Met bijlagen.  1986
  
 4857.Correspondentie met Sales and Services te Amsterdam over de betaling van

proefabonnementen. Met bijlagen.  1986-1988, z.j.
  
 4858.Correspondentie met Snoecks te Amstelveen over de barterovereenkomst tussen

Snoecks en de Geïllustreerde Pers t.b.v. #Avenue# en #De Tijd#. Met bijlagen.  1986,
1988, z.j.

  
 4859.Correspondentie met Result D'Arcy Mac Manus Masius te Badhoevedorp over een

aktie van #De Tijd# met de museumjaarkaart.  1985-1987, z.j.
  
 4860.Stukken betreffende de VPRO-bijsluiter in de abonnementenoplage van #De Tijd#

en de bijsluiter van #De Tijd# in de #VPRO-gids#.  1986-1989, z.j.
  
 4861.Stukken betreffende een barterafspraak inzake het adverteren in het magazine

#Vrouw & Bedrijf# en in #De Tijd#.  1987, z.j.
  
 4862.Stukken betreffende Vrije Gids, wegwijzer voor actieve Amsterdammers inzake een

advertentie in #De Tijd#.  1986
  
 4863.Stukken betreffende promotie.  1985-1989
  
 4864.Stukken betreffende het abonnee-behoud.  1986-1989
  
 4865.Stukken betreffende abonnee-werving.  1983-1984, 1988-1990,z.j.
  
 4866.Stukken betreffende een horloge gratis bij een halfjaar abonnement op #De Tijd#.

  1988-1989, z.j.
  
 4867.Circulaires aan abonnees.  1988-1990
  
 4868.Stukken betreffende cadeau-abonnementen.  1984, z.j.
  
 4869.Overzichten van de levensduur van postabonnementen.  1988, z.j.
  
 4870.Memo houdende een selectie op het abonneebestand van #De Tijd#.  1988
  
 4871.Stukken betreffende de KIM-test (klantinformatie en marktanalyse).  1986-1987, z.j.
  
 4872.Stukken betreffende verzendwikkels voor #De Tijd#.  1987, z.j.
  
 4873.Stukken betreffende bijsluiters bij stackaart mailings.  1984-1987, 1989
  
 4874.Stukken betreffende bedrijfsabonnementen.  1986
  
 4875.Stukken betreffende Metra Transport, Opslag & Distributie te Nieuwegein.  1989
  
 4876.Stukken betreffende Marke-tel, telemarketing service te Arnhem inzake

proefabonnementen.  1986-1989
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en resultaten abonnementenwerving.  1986-1989
 4877.Resultaten-overzichten nabewerking #De Tijd# van Marke-tel inzake abonnementen  
 4878.Stukken betreffende bedankersbewerking van #Elseviers#.  1988
  
 4879.Stukken betreffende Target Direct Marketing te Alphen aan de Rijn en Dialoog

Marketing en Communicatie te Apeldoorn inzake adressen van het externe bestand
en adressen van de buren van #De Tijd#.  1986-1987

  
 4880.Overzichten houdende drukkosten.  1987-1989
  
 4881.Stukken betreffende Medianet algemeen.  1982-1990, z.j.
  
 4882.Stukken betreffende abonnee-werving.  1983-1990
  
 4883.Begrotingen van De Geïllustreerde Pers BV en van De Tijd BV.  1990
  
 4884-4890.Stukken betreffende Research en Marketing BV te Heerlen inzake marktonderzoek.

  1982-1989
Bevat 7 stukken

  
  4884.1982-1983
  
  4885.1984
  
  4886.1985
  
  4887.1986
  
  4888.1987
  
  4889.1988
  
  4890.1989
  
 4891-4892.Stukken betreffende het marktonderzoekbureau Team Vier BV te Amsterdam inzake

abonnees.  1990
Bevat 2 stukken

  
  4891.1990
  
  4892.1990
  
 4893-4894.Overzichten houdende nieuwe abonnementen per week.  1989-1990

Bevat 2 stukken
  
  4893.1989
  
  4894.1990
  
 4895-4896.Overzichten houdende opgezegde abonnementen per nummer.  1989-1990

Bevat 2 stukken
  
  4895.1989
  
  4896.1990
  
 4897-4898.Overzichten houdende artikelen en kortingen. Geordend per week.  1989-1990

Bevat 2 stukken
  
  4897.1989
  
  4898.1990
  
 4899.Overzichten houdende premie- en verkoopartikelen, die niet voorradig zijn.

Geordend per week.  1989
  
 4900.Overzichten houdende omzet losse verkoop tijdschriften. Geordend per week.

  1989-1990
  
 4901.Stukken betreffende het leveren van oplagen van #De Tijd# voor verschillende

aangelegenheden.  1987-1990
  
 4902.Broncodeformulieren.  1983-1990
  
 4903-4910.Memo's en uitgegane stukken.  1987-1990

Bevat 8 stukken
  
  4903.28 juli - 31 december.  1987
  
  4904.4 januari - 30 juni.  1988
  
  4905.6 juli - 29 september.  1988
  
  4906.6 oktober - 23 december.  1988
  
  4907.2 januari - 30 maart.  1989
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  4908.3 april - 25 augustus.  1989
  
  4909.1 september - 19 december.  1989
  
  4910.2 januari - 24 oktober.  1990
  
 4911-4925.Stukken betreffende marketingbudgetten.  1988-1990

Bevat 15 stukken
  
  4911.1988-1990, 0.0-0.4  1988-1990
  
  4912.1988-1989, 1.1  1988-1989
  
  4913.1988-1990, 1.2-1.9  1988-1990
  
  4914.1988-1990, 2.0-8.0  1988-1990
  
  4915.1989-1990, 9.1-9.18  1989-1990
  
  4916.1988-1990, Ivec.  1988-1990
  
  4917.1988-1990, Admedia.  1988-1990
  
  4918.1988-1990, Medianet.  1988-1990
  
  4919.1988-1989, Jos Neve.  1988-1989
  
  4920.1988-1990, Metra.  1988-1990
  
  4921.1988-1990, Boekhandel K. Veenstra  1988-1990
  
  4922.1988, Markgraaf.  1988
  
  4923.1988-1990, Smeets Offset NBI.  1988-1990
  
  4924.1989-1990, Koninklijke Smeets Offset.  1989-1990
  
  4925.1989, Boekhandel Avant Garde.  1989
  
 4926.Stageverslag van G. Moonen over "De Tijd en haar image". Een onderzoek naar de

potentiële lezerskring van #De Tijd#.  1983
  
 4927.Verslag van Ricus Dullaert over "Enkele oorzaken van de ondergang van het

dagblad #De Tijd#.  1977
  
 4928.Rapport van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het

Marktonderzoek (NIPO) inzake bekendheid opiniebladen.  1979
  
 4929.Verslag van het Instituut voor Marktonderzoek en Marketingadviezen "Interview"

over groepsdiscussie #De Tijd#  1974
  
 4930-4934.Stukken betreffende Novum BV te Haarlem.  1975-1976, 1980-1982

Bevat 5 stukken
  
  4930.1975
  
  4931.1976
  
  4932.1980
  
  4933.1981
  
  4934.1982
  
 4935-4936.Rapporten van de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) te 's-Gravenhage in

opdracht van Novum BV inzake onderzoek #De Tijd# en opiniebladen.  1981-1982
Bevat 2 stukken

  
  4935.1981
  
  4936.1982
  
 4937.Onderzoek van NNS bij abonnees op het weekblad #De Tijd#.  1975
  
 4938-4940.Stukken betreffende een verkenning naar aspecten van de positie van #De Tijd# bij

lezers en nietlezers van dit blad.  1981
Bevat 3 stukken

  
  4938.Deel I, verslag van de discussie met niet-abonnees.  1981
  
  4939.Deel II, verslag van de discussie met lezers.  1981
  
  4940.Deel III, verslag van de discussie met jonge abonnees.  1981
  
 4941.Een onderzoek uitgevoerd onder contactpersonen van reclamebureaus met

betrekking tot de gedrukte media in Nederland.  1983
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 4942-4950.Memo's en in- en uitgegane stukken van de directie.  1983-1991

Bevat 9 stukken
  
  4942.1983
  
  4943.1984
  
  4944.1985
  
  4945.1986
  
  4946.1987
  
  4947.1988
  
  4948.1989
  
  4949.1990
  
  4950.1991
  
 4951.Stukken betreffende verslagen van het overleg hoofdredactie marketing #De Tijd#.

  1985-1986
  
 4952.Stukken betreffende de geschiedschrijving van het dagblad #De Tijd#.  1984-[1985]
  
 4953.Memo's en uitgegane stukken.  1986
  
 4954.Correspondentie met Arie Kuiper, hoofdredacteur.  1987-1988
  
 4955.Stukken betreffende de vier pagina-folder van #De Tijd#.  1986-1988
  
 4956.Stukken betreffende de ondernemingsraad redactieraad.  1983, 1986-1990
  
 4957.Financiële stukken.  1982-1985, 1989
  
 4958.Stukken betreffende automatisering.  1986-1990
  
 4959-4961.Stukken betreffende een fusie van #De Tijd# en de #Haagse Post#.  1988-1990

Bevat 3 stukken
  
  4959.1988
  
  4960.1989-1990
  
  4961.1989-1990
  
 4962.Stukken betreffende een afspraak met A. van Westerloo over een schuld in geld om

te zetten in het schrijven van artikelen voor #De Tijd#.  1971-1977
  
 4963.Stukken betreffende het functioneren.  1977-1979, z.j.
  
 4964.Stukken betreffende de samenstelling van het eerste lustrumnummer.  1979, z.j.
  
 4965.Advertentiemateriaal van #De Tijd# in diverse dag- en weekbladen.  1985-1988
  
 4966.Advertentie in #De Volkskrant#.  1990
  
 4967-4972.Promotieboeken van #De Tijd#.  1985-1990

Bevat 6 stukken
  
  4967.1985
  
  4968.1986
  
  4969.1987
  
  4970.1988
  
  4971.1989
  
  4972.1990
  
 4973-4978.Advertentiemateriaal houdende informatie over de inhoud van het blad in een

bepaalde week.  1985-1990
Bevat 6 stukken

  
  4973.1985
  
  4974.1986
  
  4975.1987
  
  4976.1988
  
  4977.1989
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  4978.1990
  
 4979.Stukken betreffende het onderzoek naar de marketing- en reclamefunctie van 10

excellente ondernemingen in Nederland in het kader van het 10-jarig jubileum van
#De Tijd#.  1984-1986

  
 4980.Correspondentie met het maandblad #Geestelijke Volksgezondheid# te Utrecht over

foto's in #De Tijd#.  1989
  
 4981.Stukken betreffende puzzels in #De Tijd#.  1986-1989
  
 4982.Correspondentie met Arie Kuiper en J. Swart, hoofdredacteuren.  1982-1983
  
 4983.Correspondentie met het persbureau Vandaag BV te Amsterdam.  1974-1976
  
 4984.Stukken betreffende stichting Beeldrecht te Amsterdam.  1983-1985, 1988-1989
  
 4985-4988.Ingezonden brieven van lezers aan de redactie.  1986-1989

Bevat 4 stukken
  
  4985.1986
  
  4986.1987
  
  4987.1988
  
  4988.1989
  
 4989-4996.Stukken betreffende marketing #De Tijd#.  1983-1990

Bevat 8 stukken
  
  4989.1983
  
  4990.1984
  
  4991.1985
  
  4992.1986
  
  4993.1987
  
  4994.1988
  
  4995.1989
  
  4996.1990
  
 4997-5003.Stukken betreffende voor- en najaarsmailings.  1984-1990

Bevat 7 stukken
  
  4997.1984
  
  4998.1985
  
  4999.1986
  
  5000.1987
  
  5001.1988
  
  5002.1989
  
  5003.1990
  
 5004-5013.Besluitenlijsten van de redactievergaderingen.  1980-1989

Bevat 10 stukken
  
  5004.1980
  
  5005.1981
  
  5006.1982
  
  5007.1983
  
  5008.1984
  
  5009.1985
  
  5010.1986
  
  5011.1987
  
  5012.1988
  
  5013.1989
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334971
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334971
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334970
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335010
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334967
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334962
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334963
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334964
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334965
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334966
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334953
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334954
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334955
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334956
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334957
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334958
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334959
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334960
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334961
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334945
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334946
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334947
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334948
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334949
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334950
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334951
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334952
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334892
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334893
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334894
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334895
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334896
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334897
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334898
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334899
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334900
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334901
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334902


Archief De Tijd

  
 5014-5034.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op

naam.  1977
Bevat 21 stukken

  
  5014.A  1977
  
  5015.B  1977
  
  5016.C  1977
  
  5017.D  1977
  
  5018.E  1977
  
  5019.F  1977
  
  5020.G  1977
  
  5021.H  1977
  
  5022.I-J  1977
  
  5023.K  1977
  
  5024.L  1977
  
  5025.M  1977
  
  5026.N-O  1977
  
  5027.P-Q  1977
  
  5028.R  1977
  
  5029.S  1977
  
  5030.T  1977
  
  5031.U  1977
  
  5032.V  1977
  
  5033.W  1977
  
  5034.Z  1977
  
 5035-5057.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1978

Bevat 23 stukken
  
  5035.A  1978
  
  5036.B  1978
  
  5037.C  1978
  
  5038.D  1978
  
  5039.E  1978
  
  5040.F  1978
  
  5041.G  1978
  
  5042.H  1978
  
  5043.I-J  1978
  
  5044.K  1978
  
  5045.L  1978
  
  5046.M  1978
  
  5047.N  1978
  
  5048.O  1978
  
  5049.P  1978
  
  5050.R  1978
  
  5051.S  1978
  
  5052.T  1978
  
  5053.U  1978
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334848
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334848
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334849
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334850
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334851
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334852
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334853
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334854
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334855
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334856
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334857
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334858
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334859
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334860
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334861
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334862
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334863
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334864
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334865
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334866
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334867
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334868
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334869
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334802
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334806
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334807
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334808
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334809
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334818
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334821


Archief De Tijd

  5054.V  1978
  
  5055.W  1978
  
  5056.Y  1978
  
  5057.Z  1978
  
 5058-5079.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1979

Bevat 22 stukken
  
  5058.A  1979
  
  5059.B  1979
  
  5060.C  1979
  
  5061.D  1979
  
  5062.E  1979
  
  5063.F  1979
  
  5064.G  1979
  
  5065.H  1979
  
  5066.I-J  1979
  
  5067.K  1979
  
  5068.L  1979
  
  5069.M  1979
  
  5070.N  1979
  
  5071.O  1979
  
  5072.P  1979
  
  5073.R  1979
  
  5074.S  1979
  
  5075.T  1979
  
  5076.U  1979
  
  5077.V  1979
  
  5078.W  1979
  
  5079.Z  1979
  
 5080-5101.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1980

Bevat 22 stukken
  
  5080.A  1980
  
  5081.B  1980
  
  5082.C  1980
  
  5083.D  1980
  
  5084.E  1980
  
  5085.F  1980
  
  5086.G  1980
  
  5087.H  1980
  
  5088.I-J  1980
  
  5089.K  1980
  
  5090.L  1980
  
  5091.M  1980
  
  5092.N  1980
  
  5093.O  1980
  
  5094.P  1980
  

Pagina 154/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334822
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334775
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334776
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334777
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334778
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334779
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334781
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334782
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334783
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334784
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334785
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334786
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334787
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334788
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334789
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334792
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334796
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334749
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334750
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334751
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334752
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334753
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334754
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334755
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334756
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334757
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334758
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334759
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334760
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334761
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334762
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334763
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334764


Archief De Tijd

  5095.R  1980
  
  5096.S  1980
  
  5097.T  1980
  
  5098.U  1980
  
  5099.V  1980
  
  5100.W  1980
  
  5101.Z  1980
  
 5102-5124.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1981

Bevat 23 stukken
  
  5102.A  1982
  
  5103.B  1981
  
  5104.C  1981
  
  5105.D  1981
  
  5106.E  1981
  
  5107.F  1981
  
  5108.G  1981
  
  5109.H  1981
  
  5110.I-J  1981
  
  5111.K  1981
  
  5112.L  1981
  
  5113.M  1981
  
  5114.N  1981
  
  5115.O  1981
  
  5116.P  1981
  
  5117.R  1981
  
  5118.S  1981
  
  5119.T  1981
  
  5120.U  1981
  
  5121.V  1981
  
  5122.W  1981
  
  5123.Y  1981
  
  5124.Z  1981
  
 5125-5146.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1982

Bevat 22 stukken
  
  5125.A  1982
  
  5126.B  1982
  
  5127.C  1982
  
  5128.D  1982
  
  5129.E  1982
  
  5130.F  1982
  
  5131.G  1982
  
  5132.H  1982
  
  5133.I-J  1982
  
  5134.K  1982
  
  5135.L  1982
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334765
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334766
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334767
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334768
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334769
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334770
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334771
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329652
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329653
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329654
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329655
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329656
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329657
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329658
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329659
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329660
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329661
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329662
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329663
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329664
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329665
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329666
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329667
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329668
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329669
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329670
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329672
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329674
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329675
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334707
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334708
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334709
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334711
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334712
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334713
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334714
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334715
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334717


Archief De Tijd

  5136.M  1982
  
  5137.N  1982
  
  5138.O  1982
  
  5139.P-Q  1982
  
  5140.R  1982
  
  5141.S  1982
  
  5142.T  1982
  
  5143.U  1982
  
  5144.V  1982
  
  5145.W  1982
  
  5146.Z  1982
  
 5147-5167.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1983

Bevat 21 stukken
  
  5147.A  1983
  
  5148.B  1983
  
  5149.C  1983
  
  5150.D  1983
  
  5151.E  1983
  
  5152.F  1983
  
  5153.G  1983
  
  5154.H  1983
  
  5155.I-J  1983
  
  5156.K  1983
  
  5157.L  1983
  
  5158.M  1983
  
  5159.N  1983
  
  5160.O  1983
  
  5161.P  1983
  
  5162.R  1983
  
  5163.S  1983
  
  5164.T  1983
  
  5165.V  1983
  
  5166.W  1983
  
  5167.Z  1983
  
 5168-5189.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1985

Bevat 22 stukken
  
  5168.A  1985
  
  5169.B  1985
  
  5170.C  1985
  
  5171.D  1985
  
  5172.E  1985
  
  5173.F  1985
  
  5174.G  1985
  
  5175.H  1985
  
  5176.I-J  1985
  

Pagina 156/164

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334718
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334719
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334720
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334721
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334722
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334723
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334724
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334725
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334726
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334727
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334728
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334684
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334685
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334686
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334689
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334690
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334695
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334700
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334703
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334704
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329677
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329678
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329681
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329682
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329683
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329684
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329685
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329686


Archief De Tijd

  5177.K  1985
  
  5178.L  1985
  
  5179.M  1985
  
  5180.N  1985
  
  5181.O  1985
  
  5182.P  1985
  
  5183.R  1985
  
  5184.S  1985
  
  5185.T  1985
  
  5186.U  1985
  
  5187.V  1985
  
  5188.W  1985
  
  5189.Z  1985
  
 5190-5200.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1986

Bevat 11 stukken
  
  5190.A  1986
  
  5191.B  1986
  
  5192.C  1986
  
  5193.D  1986
  
  5194.E  1986
  
  5195.F  1986
  
  5196.G  1986
  
  5197.H  1986
  
  5198.I-J  1986
  
  5199.K  1986
  
  5200.L  1986
  
 5201-5221.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1987

Bevat 21 stukken
  
  5201.A  1987
  
  5202.B  1987
  
  5203.C  1987
  
  5204.D  1987
  
  5205.E  1987
  
  5206.F  1987
  
  5207.G  1987
  
  5208.H  1987
  
  5209.I-J  1987
  
  5210.K  1987
  
  5211.L  1987
  
  5212.M  1987
  
  5213.N  1987
  
  5214.O  1987
  
  5215.P-Q  1987
  
  5216.R  1987
  
  5217.S  1987
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329689
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329690
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329695
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334672
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334674
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334675
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334676
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334677
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334678
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334681
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334682
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334683
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334650
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334651
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334652
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334653
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334654
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334655
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334656
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334657
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334658
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334659
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334660
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334661
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334662
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334663
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334664
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334665
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334666
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334667


Archief De Tijd

  5218.T-U  1987
  
  5219.V  1987
  
  5220.W  1987
  
  5221.Z  1987
  
 5222-5245.Correspondentie met medewerkers.  1974-1983

Bevat 24 stukken
  
  5222.A  1974-1983
  
  5223.B  1974-1983
  
  5224.C  1974-1983
  
  5225.D  1974-1983
  
  5226.E  1974-1983
  
  5227.F  1974-1983
  
  5228.G  1974-1983
  
  5229.H  1974-1983
  
  5230.I  1974-1983
  
  5231.J  1974-1983
  
  5232.K  1974-1983
  
  5233.L  1974-1983
  
  5234.M  1974-1983
  
  5235.N  1974-1983
  
  5236.O  1974-1983
  
  5237.P  1974-1983
  
  5238.R  1974-1983
  
  5239.S  1974-1983
  
  5240.T  1974-1983
  
  5241.U  1974-1983
  
  5242.V  1974-1983
  
  5243.W  1974-1983
  
  5244.Y  1974-1983
  
  5245.Z  1974-1983
  
 5246-5264.Correspondentie met Arie Kuiper, hoofdredacteur.  1987

Bevat 19 stukken
  
  5246.A  1987
  
  5247.B  1987
  
  5248.C  1987
  
  5249.D  1987
  
  5250.E  1987
  
  5251.F  1987
  
  5252.G  1987
  
  5253.H  1987
  
  5254.I-J  1987
  
  5255.K  1987
  
  5256.L  1987
  
  5257.M  1987
  
  5258.N-O  1987
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334668
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334669
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334670
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334627
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334628
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334629
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334631
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334632
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334633
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334635
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334636
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334637
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334638
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334640
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334641
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334642
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334643
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334645
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334647
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334649
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335109
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335113
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335115
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335116


Archief De Tijd

  5259.P  1987
  
  5260.R  1987
  
  5261.S  1987
  
  5262.T  1987
  
  5263.V  1987
  
  5264.W  1987
  
 5265-5283.Correspondentie met de hoofdredacteur T. v.d. Meulen.  1987

Bevat 19 stukken
  
  5265.A  1987
  
  5266.B  1987
  
  5267.C  1987
  
  5268.D  1987
  
  5269.E  1987
  
  5270.F  1987
  
  5271.G  1987
  
  5272.H  1987
  
  5273.J  1987
  
  5274.K  1987
  
  5275.L  1987
  
  5276.M  1987
  
  5277.N-O  1987
  
  5278.P  1987
  
  5279.R  1987
  
  5280.S  1987
  
  5281.T  1987
  
  5282.V  1987
  
  5283.W  1987
  
 5284-5304.Correspondentie met de hoofdredacteur T. v.d. Meulen.  1988

Bevat 21 stukken
  
  5284.A  1988
  
  5285.B  1988
  
  5286.C  1988
  
  5287.D  1988
  
  5288.E  1988
  
  5289.F  1988
  
  5290.G  1988
  
  5291.H  1988
  
  5292.I-J  1988
  
  5293.K  1988
  
  5294.L  1988
  
  5295.M  1988
  
  5296.N  1988
  
  5297.O  1988
  
  5298.P-Q  1988
  
  5299.R  1988
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335119
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335121
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335122
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334903
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334904
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334905
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334906
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334907
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334908
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334910
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334911
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334912
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334913
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334914
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334915
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334916
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334917
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334918
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334919
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334920
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334921
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334922
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334923
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334924
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334925
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334926
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334927
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334928
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334929
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334930
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334931
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334932
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334933
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334934
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334935
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334936
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334937
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334938
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334939


Archief De Tijd

  5300.S  1988
  
  5301.T-U  1988
  
  5302.V  1988
  
  5303.W  1988
  
  5304.Z  1988
  
 5305-5325.Correspondentie met de hoofdredacteur T. v.d. Meulen.  1989

Bevat 21 stukken
  
  5305.A  1989
  
  5306.B  1989
  
  5307.C  1989
  
  5308.D  1989
  
  5309.E  1989
  
  5310.F  1989
  
  5311.G  1989
  
  5312.H  1989
  
  5313.J  1989
  
  5314.K  1989
  
  5315.L  1989
  
  5316.M  1989
  
  5317.N  1989
  
  5318.O  1989
  
  5319.P  1989
  
  5320.R  1989
  
  5321.S  1989
  
  5322.T-U  1989
  
  5323.V  1989
  
  5324.W  1989
  
  5325.Z  1989
  
 5326-5346.Brieven van lezers aan de redactie.  1982-1986

Bevat 21 stukken
  
  5326.A  1982-1986
  
  5327.B  1982-1986
  
  5328.C  1982-1986
  
  5329.D  1982-1986
  
  5330.E  1982-1986
  
  5331.F  1982-1986
  
  5332.G  1982-1986
  
  5333.H  1982-1986
  
  5334.I-J  1982-1986
  
  5335.K  1982-1986
  
  5336.L  1982-1986
  
  5337.M  1982-1986
  
  5338.N  1982-1986
  
  5339.O  1982-1986
  
  5340.P  1982-1986
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334940
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334941
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334942
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334943
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334944
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334870
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334871
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334872
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334873
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334874
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334875
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334876
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334877
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334878
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334879
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334880
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334881
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334882
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334883
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334884
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334885
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334886
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334887
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334888
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334889
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334890
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334828
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334830
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334831
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334834
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334835
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334837
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334838
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334839
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334840
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334841


Archief De Tijd

  5341.R  1982-1986
  
  5342.S  1982-1986
  
  5343.T  1982-1986
  
  5344.V  1982-1986
  
  5345.W  1982-1986
  
  5346.Z  1982-1986
  
 5347-5348.Nota's inzake door fotografen geleverde foto's. Alfabetisch geordend op naam.

  1986-1988
Bevat 2 stukken

  
  5347.A-K  1986-1988
  
  5348.L-W  1986-1988
  
 5349.Nota's aan medewerkers inzake abonnementen en telefoon. Alfabetisch geordend

op naam.  1987
  
 5350-5351.Overzichten van en nota's inzake door redactiemedewerkers verleende bijdragen.

Geordend op naam en jaar.  1976-1987
Bevat 2 stukken

  
  5350.1976-1987
  
  5351.1987
  
 5352-5355.Correspondentie met en declaraties van medewerkers. Alfabetisch geordend.

  1984-1985
Bevat 4 stukken

  
  5352.A-E  1984-1985
  
  5353.F-L  1984-1985
  
  5354.M-S  1984-1985
  
  5355.T-Z  1984-1985
  
 5356-5357.Correspondentie met en declaraties van medewerkers. Alfabetisch geordend.  1987

Bevat 2 stukken
  
  5356.A-H  1987
  
  5357.K-Z  1987
  
 5358.Diverse correspondenties en nota's.  1981-1983, 1987
  
 5359-5369.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1986

Bevat 11 stukken
  
  5359.M  1986
  
  5360.N  1986
  
  5361.O  1986
  
  5362.P  1986
  
  5363.R  1986
  
  5364.S  1986
  
  5365.T  1986
  
  5366.U  1986
  
  5367.V  1986
  
  5368.W  1986
  
  5369.Z  1986
  
 5370-5373.Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven van A.J. Cuppen en

H.W.M. van Run, hoofdredacteuren.  1971-1974
Bevat 4 stukken

  
  5370.1971
  
  5371.1972
  
  5372.1973
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334842
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334843
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334844
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334845
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334846
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334847
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334799
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334800
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334801
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334772
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334772
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334773
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334774
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334744
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334745
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334746
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334747
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334748
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334741
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334742
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334743
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329676
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334729
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334730
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334731
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334732
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334733
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334734
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334735
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334736
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334737
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334738
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334739
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110334740
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335039
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335039
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335040
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335041
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335042


Archief De Tijd

  5373.1974
  
 5374-5384.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1972

Bevat 11 stukken
  
  5374.Januari - februari.  1971-1974
  
  5375.Maart.  1972
  
  5376.April.  1972
  
  5377.Mei.  1972
  
  5378.Juni.  1972
  
  5379.Juli.  1972
  
  5380.Augustus.  1972
  
  5381.September.  1972
  
  5382.Oktober.  1972
  
  5383.November.  1972
  
  5384.December.  1972
  
 5385.Lijsten houdende namen van personen werkzaam bij NV Drukkerij De Tijd te

Amsterdam. Met bijlagen.  1930-1932, 1934, 1936-1944, 1946-1947, 1950, 1954,
1966-1967, 1969, 1971, z.j.

  
 5386.Stukken betreffende het handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Amsterdam.  1972-1975
  
 5387-5389.Correspondentie met abonnees over opzeggingen en opmerkingen.  1972-1974

Bevat 3 stukken
  
  5387.1972
  
  5388.1973
  
  5389.1974
  
 5390.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1973-1974
  
 5391-5395.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Laudy, hoofdredacteur.  1905-1906,

1910-1916, 1919-1923, 1928-1929, 1931-1932, 1935, 1937, 1940, 1944-1945, 1947, z.j.
Bevat 5 stukken

  
  5391.1905-1906, 1910-1913, z.j.
  
  5392.1914
  
  5393.1915-1916, z.j.
  
  5394.1919-1923, 1928-1929, 1931-1932, 1935, 1937, 1940
  
  5395.1944-1945, 1947, z.j.
  
 5396.Jaarverslag over 1984, samengesteld door Auke Visser en Jan Beelen.  1985
  
 5397.Overzicht houdende het leesgedrag en de belangstelling en waardering voor

verschillende rubrieken van de lezer van de krant.  1973
  
 5398.Stuk getiteld "Beroepskeuze in DEZE TIJD".  1969
  
 5399.Stageverslag "De Tijd en haar image. Een onderzoek naar de potentiële lezerskring

van De Tijd" door Guus Moonen.  1983
  
 5400.Stuk "Image- en appreciatie-onderzoek" ten behoeve van het weekblad.  1981
  
 5401.Stuk "Resultaten oriënterend onderzoek De Tijd" ten behoeve van NOVUM BV.

  1974
  
 5402.Stuk "Maartprognose 1985".  1985
  
 5403-5405.Stukken "Uitgeefplan De Tijd".  1980, 1983-1984

Bevat 3 stukken
  
  5403.1980
  
  5404.1984
  
  5405.1985
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110335043
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329629
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110329631
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aanzien van het dagblad.  1970
 5406.Stukken betreffende een onderzoek naar het oordeel over en de verwachtingen ten  
 5407.Stukken betreffende het "Plan De Tijd 1982-1986".  1982
  
 5408.Stuk "Een perceptie-onderzoek rond het weekblad De Tijd".  1983
  
 5409.Overzicht van advertentietarieven van de Verenigde Katholieke Pers.  1941
  
 5410.Rapport "Divisiehoofden over De Tijd" uitgebracht aan de Raad van Bestuur van

VNU. Met bijlage.  1971
  
 5411.Nota inzake de problematiek van het "frequentiebereik".  1973
  
 5412.Samenvatting en conclusies van een mediumonderzoek.  1974
  
 5413.Gegevens betreffende godsdienst, lezen van opiniebladen en politieke voorkeur,

afkomstig uit het onderzoek "God in Nederland".  1980
  
 5414.Stuk "Aanbeveling najaarsmailing De Tijd 1985" van Jan Beelen.  1985
  
 5415.Stukken betreffende de resultaten van een inhoudsanalyse van de dagbladen #De

Tijd#, #de Volkskrant# en #De Telegraaf#.  1970
  
 5416.Rapporten inzake vragenlijsten bestemd voor bedankers van abonnementen.  1974
  
 5417.Stukken betreffende onderzoeken van de Nederlandse Onderneming voor Uitgevers

Marktonderzoek (NOVUM) inzake nieuwe abonnees.  1971, 1974
  
 5418.Rapport van NOVUM inzake een onderzoek naar het in huis komen en lezen van

dag-, opinie- en vakbladen in abonneegezinnen van de krant.  1971
  
 5419.Rapport van NOVUM inzake een onderzoek naar gewoonten en opvattingen van

lezers in abonneegezinnen van de krant.  1971
  
 5420-5427.Financiële (jaar)verslagen over 1967 en 1969-1975.  1968, 1970-1975

Bevat 8 stukken
  
  5420.1967
  
  5421.1969
  
  5422.1970
  
  5423.1971
  
  5424.1972
  
  5425.1973
  
  5426.1974
  
  5427.1975
  
 5428.Notities over een marketingplan naar aanleiding van het rapport "De Tijd. Een

beschouwing over de marktpositie".  1970
  
 5429-5437.Dossier "Crisis De Tijd", samengesteld door Arie Kuiper, hoofdredacteur. Geordend

volgens oorspronkelijke ordening.  1968-1974
Bevat 9 stukken

  
  5429.1968-1971
  
  5430.1970-1971, 1973-1974
  
  5431.1971, mei.  1971
  
  5432.1971, mei - juli.  1971
  
  5433.1971, augustus - december.  1971
  
  5434.1972-1973, september.  1972-1973
  
  5435.1973-1974
  
  5436.1974
  
  5437.1974
  
 5438.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de NV De

Courant De Maasbode.  1940-1941
  
 5439.Statuten van NV De Courant De Maasbode. Met bijlagen.  1934, 1940-1941, 1947,

1955
  
 5440.Brief aan de directeur van Uitgeverij NV De Courant De Maasbode over een

verschijningsverbod.  1941
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Archief De Tijd

  
 5441.Stukken betreffende de akte van oprichting van De Maasbode Stichting.  1945
  
 5442.Stukken betreffende financiële aangelegenheden van De Maasbode Stichting.

  1945-1949
  
 5443.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van De Maasbode Stichting.

  1946-1948
  
 5444.Stukken betreffende #De Maasbode#.  1945-1950
  
 5445.Agenda's voor en verslagen van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

  1948-1964
  
 5446.Stukken betreffende de Raad voor het Rechtsherstel.  1951, 1955-1956, 1958
  
 5447.Stuk betreffende de fusie van #De Tijd# met #De Maasbode#.  1959
  
 5448.Aantekeningen van B. Voets, archivaris van het bisdom Haarlem, over #De Tijd# en

andere persaangelegenheden.  1988
  
 5449-5453.Stukken betreffende de positie van de krant en zijn medewerkers tijdens en direct

na de Tweede Wereldoorlog, afkomstig uit archieven berustend bij het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), later Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) geheten. Geordend op onderwerp.  1940-1948, z.j.
Bevat 5 stukken

  
  5449."Titus Brandsma".  1941-1942
  
  5450."M.A. Cageling".  1940-1948, z.j.
  
  5451."J.A.M. Derks".  1943, 1946
  
  5452."L.G.A. Slichting".  1941-1943, 1946
  
  5453.Diversen.  1940-1948, z.j.
  
 5454-5456.Registers, houdende aanwijzingen over berichtgeving in kranten. Alfabetisch

geordend op onderwerp.  1940-1943
Bevat 3 stukken

  
  5454.Deel I, mei-december 1940.  1940
  
  5455.Deel IV, december 1941-maart 1942.  1941-1942
  
  5456.Deel V, april 1942-mei 1943  1942-1943
  
 5457.[Overdruk van] de voorpagina van #De Tijd# van 21 juni 1871 houdende het gedicht

"De Psalm des Konings" gewijd aan paus Pius IX en nieuwsberichten over hem.
  [1871]

  
 5458.Boekje #Verslagen van vergaderingen, gehouden door patroon en gezellen der

drukkerij "'T Kasteel van Aemstel"#(N.V. Dagblad en Drukkerij "De Tijd") met enkele
andere stukken.  1908

  
 5459.Circulaire van L.J. Stolwijk te Amsterdam aan de pastoors en rectoren van

Nederland waarin beschuldigingen van J. Verbiest, ex-directeur van #De Tijd#, aan
zijn adres weerlegd worden.  1936

  
 5460.Lijst houdende titels van artikelen verschenen in #De Tijd# in de periode van 1

januari (nr. 6863) tot en met 14 juli (nr. 7020).  1870
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