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BEKK 
 

Archivalia W. van Bekkum 1935-1992  

 

BEKK-1 
 

Toespraak gehouden bij gelegenheid van de 
aankomst bij zijn ouderlijk huis, na zijn eerste 
Heilige Mis op 28 augustus 

1935  

 

BEKK-2 
 

Brief aan zijn moeder, broers en zusters. Met 
aantekeningen 

1936-1937  

 

BEKK-3 
 

Brieven aan zijn moeder, broers en zusters. Met 
aantekeningen 

1937, 1939-1940, 1946-
1947 

 

 

BEKK-4 
 

Brieven aan zijn broers en zusters. Met 
aantekeningen 

1947-1953  

 

BEKK-5 
 

Brieven aan zijn broers en zusters, neven en 
nichten. Met aantekeningen en bijlage 

1953-1963  

 

BEKK-6 
 

Brieven aan zijn broers en zusters en de overige 
familie. Met foto's van een priesterwijding, enige 
bouwactiviteiten en een requiemdienst alsmede 
aantekeningen en bijlagen 

1972, 1976-1987, 1991-
1992 

 

 

BEKK-7 
 

Brieven aan Manus en Rika [van Bekkum] 1947-1948  

 

BEKK-8 
 

Brieven aan weldoeners en familie. Met op de 
achterzijde van een van de brieven een 
eenvoudige schets van het wapenschild dat hij als 
bisschop-vicaris zal gaan voeren 

1948, 1951  

 

BEKK-9 
 

Brief aan medebroeder (onbekend). Met 
aantekening 

1949  

 

BEKK-10 
 

Brieven aan vrienden, bekenden en confraters. 
Met aantekeningen 

1950, 1955, 1960, 1964  

 

BEKK-11 
 

Brieven aan zijn broer en zuster. Met 
aantekeningen 

1960, 1968-1970  

 

BEKK-12 
 

Brieven aan zijn broer Toon. Met foto's, een 
plattegrondschets alsmede aantekeningen en 
bijlagen 

1962-1964, 1977, 1983  
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BEKK-13 
 

Brief aan zijn zuster Steef 1987  

 

BEKK-14 
 

Correspondentie met de Stichting Melania-Gilde 
te Wassenaar en de afdeling van het Gilde te 
Boxmeer, inzake de Melania-groep te Pong-Géok 
(Indonesië). Met bijlagen 

1978, 1980, 1985-1988  

 

BEKK-15 
 

Brief aan pater Arnd van den Burg te Berita 
Provindi (Indonesië), houdende een verzoek om 
kunstmest voor de rijstveldjes te Pong-Géok 
(Indonesië). Met aantekening 

1979  

 

BEKK-16 
 

Brief aan de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie 
Nederland te Zeist, houdende een verzoek om 
een bijdrage aan het Project "Afgepast Seizoen 
Krediet voor de Kleine Rijstboer". Met bijlage 

1980-1981  

 

BEKK-17 
 

Verantwoording, toelichting en nabeschouwing 
betreffende het project "Afgepast Seizoen 
Krediet voor de Kleine Rijstboer" 

1982  

 

BEKK-18 
 

Toespraken gehouden tijdens vier 
eucharistievieringen in Huize Sint Jozef te 
Achterveld (U) 

1978  

 

BEKK-19 
 

Liedteksten bestemd voor een 
priesterwijdingsfeest in Pong-Géok (Indonesië). 
Met aantekening en als bijlage een 
muziekcassette houdende de uitgevoerde 
compositie 

1982-1983  

 

BEKK-20 
 

Reisverslagen van zijn reis van Achterveld (U) 
naar Flores (Indonesië) via Spanje en Italië, aan 
boord van het motorschip Poellan Tello uit #De 
Eembode#. Met aantekeningen 

1936-1937  

 

BEKK-21 
 

Stukken betreffende zijn wijding tot Titulair 
Bisschop van Tigia en Apostolisch Vicaris van 
Ruteng (Flores-Indonesië) 

1951  

 

BEKK-22 
 

Brieven aan zijn dorpsgenoten te Achterveld (U) 
houdende een dankwoord voor de belangstelling 
en felicitaties naar aanleiding van zijn wijding tot 

1951  
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Bisschop en een verantwoording van zijn 
werkzaamheden in het Vicariaat Ruteng 
(Indonesië) over het afgelopen jaar. Met 
aantekeningen 

 

BEKK-23 
 

Stukken betreffende de feestelijke ontvangst in 
zijn geboortedorp Achterveld (U). Met foto's 

1952  

 

BEKK-24 
 

Artikel "Zó zijn ze, mijn Manggaraiers" uit 
#Katholieke Missiën# 

1952  

 

BEKK-25 
 

Artikel "Verre Oosten vraagt katholiek Europa om 
bezinning" door drs. Koen Piket uit (onbekend) 
over zijn redevoering, gehouden te Assisië (Italië) 

1955  

 

BEKK-26 
 

Reisverslag "Grootse Maria Hulde in Manggarai 
(Flores, Indonesië). Met Maria door West-
Manggarai, van Ruteng tot Rekas" door H. van 
den Hoogen OFM 

1954  

 

BEKK-27 
 

Foto's van diverse plaatsen in Indonesië en één 
van een bezoek aan de paus 

1953-1954, 1957, 1960, 
z.j. 

 

 

BEKK-28 
 

Artikel "Kerk in Indonesië bloeit als nooit 
tevoren" door (onbekend) uit (onbekend) naar 
aanleiding van een interview met Van Bekkum 

1956  

 

BEKK-29 
 

Artikel "Zilveren priesterfeest mgr. W. v. Bekkum" 
door (onbekend) uit #Centrum# 

1960  

 

BEKK-30 
 

Artikelen over het Tweede Vaticaans Concilie, 
waaraan hij deelgenomen heeft, uit #Elseviers 
Weekblad#, #De Volkskrant#, #Centrum# en 
(onbekend). Met aantekeningen 

1962  

 

BEKK-31 
 

Artikel "Contact der Continenten wekt grote 
verwachtingen" door (onbekend) uit 
#Amersfoortse Courant# naar aanleiding van een 
interview met Van Bekkum 

1965  

 

BEKK-32 
 

Artikel "De natuur zal onherroepelijk over ons 
heenlopen" door (onbekend) uit #Amersfoortse 
Courant# naar aanleiding van een interview met 
Van Bekkum 

1975  
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BEKK-33 
 

Artikel "Kleine rijstboeren uit het slop halen met 
afgepast seizoenkrediet. Mgr. Van Bekkum uit 
Achterveld wil agrarische ramp in Indonesië 
voorkomen" door J. Bouten uit #Amersfoortse 
Courant# 

1981  

 

BEKK-34 
 

Artikel over zijn werk in Indonesië in 
#Ommekaar#. Met circulaire, uitgegeven bij 
gelegenheid van de Vastenactie, waarin hetzelfde 
artikel is opgenomen 

1981, z.j.  

 

BEKK-35 
 

Titelblad van de feestgids #Herinneringen#, 
samengesteld bij gelegenheid van de viering van 
zijn gouden priesterfeest, hem aangeboden door 
zijn broers, zuster en schoonzusters 

1985  

 

BEKK-36 
 

Verslag van de Commissie voor de 
Volkscatechese en propaganda Fidei Pertineus, 
sectie liturgische zaken, aan het permanente 
moderamen van het Vicariaat Generaal 
Indonesië, inzake liturgische vernieuwingen 

z.j.  

 

BEKK-37 
 

Referaat "Die Liturgische Erneuerung im Dienste 
der Mission", gehouden op het Liturgische 
Congres te Assisi (Italië) van 18 tot 22 september 

1956  

 

BEKK-38 
 

Fotokopieën van brieven aan zijn boer Herman 
van Bekkum en de rest van de familie. 

1982, 1990-1992  

 

BEKK-39 
 

Fotokopieën van brieven van P.Nic. Bot SVD te 
Teteringen en van een brief van Nic. van de 
Molen aan Herman van Bekkum. 

1979-1981, 1984  

 

BEKK-40 
 

Bedankbrief van J. de Koning, minister voor 
ontwikkelingssamenwerking, aan H. van Bekkum 
voor het toezenden van "de bevindingen van W. 
van Bekkum". 

1981  

 

BEKK-41 
 

Brieven aan [onbekend]  en mevr. J.J.E. Swarts 
[van Melania]. 

1979, 1989  
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