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Ten geleide

In 1999 verscheen het eerste deel van de BKNP, de
Biblio grafie van Katholieke Nederlandse Periodieken. In
dat deel is de katholieke dag- en weekbladpers beschre-
ven in 314 titelbeschrijvingen. Het tweede deel, dat in
2008 verscheen en dat 368 titelbeschrijvingen telt, is
gewijd aan de katholieke periodieken op het terrein van
cultuur en ontspanning. Het derde deel van de BKNP,
dat nu voor u ligt, omvat alle landelijke en regionale
periodieken die betrekking hebben op het kerkelijk en
godsdienstig leven van de Nederlandse katholieken,
van leken, priesters en mannelijke en vrouwelijke reli-
gieuzen. Terwijl de twee eerder verschenen delen (en
ook de twee delen die nog zullen volgen) elk betrekking
hebben op periodieken voor en over een specifiek ter-
rein van het openbare leven in het verzuilde Nederland
(dat wil zeggen de binnen het katholieke leven vormge-
geven nieuwsvoorziening, cultuur, onderwijs en poli-
tiek), omvat dit deel van de BKNP alle bladen die betrek-
king hebben op het katholieke leven zélf. Feitelijk
vormt het thema van deel 3 de spil van de vijf thema’s
waarin de BKNP is onderverdeeld. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat dit deel verschijnt als middelste van
de vijf themabanden. Evenmin is het vreemd dat dit
deel van de bibliografie zo omvangrijk is geworden. Het
is net zo dik als de beide voorgaande delen samen en
telt ruim drie maal zoveel titels, te weten 1.173.

Het kerkelijk en godsdienstig leven in Nederland
kende tot 1980 – het eindjaar van de BKNP – naast
bekende en langer lopende tijdschriften als de Pius-
almanak, Nederlandsche katholieke stemmen, de Katho-
lieke missiën (en het christelijk huisgezin), de Volksmis-
sionaris en de Bazuin tal van kleine blaadjes, die soms
maar enkele jaren bestonden en vaak uitsluitend
bestemd waren voor de eigen groep, orde of congrega-
tie. Mogelijk zijn deze kleine en kortlopende periodie-
ken een verklaring voor het gegeven dat de samenstel-
lers in vergelijking met de eerste twee delen minder
konden terugvallen op reeds verricht onderzoek en
secundaire literatuur. Desalniettemin bevatten juist
interne mededelingenbladen, nieuwsbrieven en jaar-
lijks verschijnende almanakken, jaarboeken, naam-
lijsten en kerkelijke directoria een schat aan relevante
historische informatie over bisdommen, lekenbewegin-
gen en orden en congregaties – hetgeen het belang van
een bibliografie als de BKNP eens te meer onderstreept. 

Speciaal willen we voor dit deel wijzen op het belang
van de jaarpublicaties. Het chronologisch overzicht
toont in één oogopslag dat uit de periode vóór het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
(1853) vrijwel uitsluitend jaarlijkse publicaties zijn aan-
getroffen. Het vroegste periodiek dat in dit deel van de
BKNP is beschreven, dateert van 1736. Het betreft de

Naam-lyst der roomsch catholyke pastooren en missio-
narissen, welke in de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie behoorende, in bedienin-
ge zyn. Ter vergelijking: de vroegste publicaties uit deel
1 en 2 dateren van respectievelijk 1781 en 1780. Het
vroegste maandblad dat in deel 3 van de BKNP is
beschreven, verscheen voor het eerst in [1824] onder de
titel Godsdienstige mengelingen en stichtende dichtstuk-
jes, bijeen verzameld door eenen katholijken priester. 

In tegenstelling tot de eerste twee delen zijn de
samenstellers veelvuldig geconfronteerd met ontbre-
kende en onvolledige jaargangen die bovendien, zeker
in het vroegste stadium van het project, niet altijd
gemakkelijk te vinden waren. Periodieken van orden en
congregaties konden veelal alleen in hun volledigheid
worden geraadpleegd op provincialaten en in moeder-
huizen, van Asten tot Veghel en van Babberich tot Wij-
chen. De pater-, broeder- en zusterbibliothecarissen
zijn daarbij een onontbeerlijke steun gebleken.
Inmiddels zijn veel van deze verspreide collecties over-
gebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven in St. Agatha. Daartegenover staat dat er
in de loop der jaren door de ontwikkeling van digitale
catalogi als de Nederlandse Centrale Catalogus een
enorme vooruitgang is geboekt in het lokaliseren van
losse afleveringen of enkele jaargangen van tijdschrif-
ten die her en der in Nederlandse bibliotheken bewaard
zijn gebleven. Hierdoor, en door recente aanvullingen
in de tijdschriftcollecties van het Katholiek Documenta-
tie Centrum, konden in een later stadium tal van hiaten
in de beschrijvingen worden aangevuld. Ook hierbij is
veel steun ondervonden van de expertise van biblio-
theekmedewerkers elders, waarbij we met name Elvira
Laudy van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht wil-
len bedanken voor haar steeds bereidwillige ondersteu-
ning. 

Voor een goede bibliografie is autopsie van de perio-
dieken een noodzakelijke methode om de geschiedenis
van een blad in de vingers te krijgen of om voorlopers,
opvolgers en parallelle publicaties op te sporen. Uiter-
lijke kenmerken, zoals veranderingen in formaat,
papiersoort of lay-out, kunnen duiden op een redactio-
nele koerswijziging of een verandering van uitgever.
De laatste tijd worden tijdschriften in hoog tempo gedi-
gitaliseerd. Vergeleken met de vroegere microverfil-
ming is digitalisering weliswaar een grote stap voor-
uit, niet alleen vanwege nieuwe mogelijkheden als het
kunnen doorzoeken van een tekst, maar ook omdat
kleine, onopvallende veranderingen in het uiterlijk van
een tijdschrift beter worden waargenomen dan op
microfilm. Toch zijn veranderingen in formaat,
papiersoort of omvang van een blad in een gedigitali-
seerd tijdschrift niet meer in één opslag te zien. Voor
autopsie blijft het fysieke tijdschrift dan ook de voor-
keur houden.
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Foreword

The first volume of the BKNP, the Bibliografie van
Katholieke Nederlandse Periodieken (Bibliography of
Catholic Dutch Periodicals), was published in 1999.
This volume concerns the Catholic daily and weekly
press and comprises the descriptions of 314 titles. The
second volume, published in 2008, includes the
descriptions of 368 Catholic periodicals in the field of
culture and recreation. The present volume of the
BKNP describes all the national and regional periodi-
cals concerning the religious and ecclesiastical life of
the Dutch Catholics: lay persons, priests, and male and
female religious. Whereas the two previous volumes
(as well as the two volumes that are to follow) cover
periodicals aimed at and concerned with a particular
area of public life in the confessionally segregated
Dutch society, i.e. the press, culture, education and poli-
tics as they were structured within Catholic life, the
present third volume of the BKNP includes all the peri-
odicals concerning Catholic life itself. As the theme of
volume 3 is in fact the central theme of the five BKNP
thematic volumes, it comes as no surprise that this vol-
ume forms the central volume of this collection and
that this volume has turned out to be so sizeable. Vol-
ume 3 is twice the length of volumes 1 and 2 combined,
and comprises 1.173 titles, three times the total number
of titles of volume 1 and 2.

Until 1980, the last year described in the BKNP, the
ecclesiastical and religious life in the Netherlands
knew – besides well-known and long-running periodi-
cals such as the Pius-almanak (Pius almanac), Neder-
landsche katholieke stemmen (Dutch Catholic voices), de
Katholieke missiën (en het christelijk huisgezin) (the
Catholic missions (and the Christian family)), de
Volksmissionaris (the People’s missionary) and de
Bazuin (the Trumpet) – a large number of minor perio -
dicals which sometimes did not appear for more than a
few years, and were often exclusively aimed at a
specific group, order or congregation. These minor and
short-lived periodicals may explain why the compilers
did not have a great deal of research and secondary lit-
erature at their disposal, compared to the first two vol-
umes. Nevertheless, it is exactly these domestic periodi-
cals, newsletters and annual almanacs, yearbooks, reg-
isters and ecclesiastical directories that contain a
wealth of relevant historical information on dioceses,
lay movements, orders and congregations – which
again emphasises the importance of a bibliography
such as the BKNP.

Especially with regard to this volume we would like
to stress the importance of the annually published peri-
odicals. The chronological survey immediately shows

that the periodicals from the period before the restora-
tion of the episcopal hierarchy in the Netherlands (1853)
were almost exclusively annual publications. The old-
est periodical described in the present BKNP volume,
the Naam-lyst der roomsch catholyke pastooren en mis-
sionarissen, welke in de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie behoorende, in bedie -
ninge zyn (Register of the Roman Catholic priests and
missionaries serving in the VII United Provinces and
neighbouring countries which are part of the mission)
dates from 1736. In comparison: the earliest publica-
tions described in volumes 1 and 2 date from, respec-
tively, 1781 and 1780. The oldest monthly paper
described in the present volume first appeared in [1824]
under the title Godsdienstige mengelingen en stichtende
dichtstukjes, bijeen verzameld door een katholijken
priester (Religious miscellanies and pious verses col-
lected by a Catholic priest).

In contrast to the earlier volumes, the compilers of
volume 3 were more often confronted with missing or
incomplete volumes which were not always easy to
trace, especially in the earlier stages of the project. In
most cases periodicals of orders and congregations
could only be examined in their entirety in provin-
cialates and in mother houses – from Asten to Veghel
and from Babberich to Wijchen – in the process of
which the assistance of the librarians of the religious
houses concerned, proved to be essential. By now many
of these collections scattered all over the Netherlands
have been transferred to the Erfgoedcentrum Neder-
lands Kloosterleven (the Centre of Archives of Dutch
Religious life) at St. Agatha. Moreover, through the
development of digital catalogues such as the Dutch
Central Catalogue, immense progress has been made
over the years in locating the odd issue or single vol-
ume of periodicals that have been preserved in various
Dutch libraries. As a result of this and because of the
fact that the Catholic Documentation Centre (Katholiek
Documentatie Centrum, KDC) was recently able to
acquire more collections of periodicals, a great number
of gaps in the descriptions could be filled at a later
stage. The expertise of librarians outside Nijmegen has
also been of great assistance; we would like to express
special thanks to Elvira Laudy of Utrecht University
Library for her frequent assistance.

For the compilation of a solid bibliography perform-
ing an autopsy is an essential method to gain insight
into the history of a periodical or to trace predecessors
or successors and parallel publications. External fea-
tures such as changes in format, the type of paper
used, or the lay-out may indicate an editorial change of
policy or a change in issuing body. Rapid digitalisation
in recent years, a great advance over microfilming,
offers new possibilities such as searching within a
text, as well as easy detection of minor changes in the
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Bij het opstellen van de titelbeschrijvingen is specia-
le aandacht uitgegaan naar de rubrieken waarin bij-
zonderheden over en een typering van het blad worden
gegeven. Deze rubrieken zijn, evenals de aanvullende
noten aan het eind van elke beschrijving, doorgaans
vrij uitgebreid. Zij bevatten behalve bibliografische
gegevens ook andere, meer inhoudelijke achtergrond-
informatie die voor de tijdschriftonderzoeker relevant
is. Dergelijke gegevens over de lotgevallen van het tijd-
schrift, de uitgevende instantie of over de redactie zijn
vaak verborgen in een blad aanwezig. Veelzeggend zijn
bijvoorbeeld de redactionele commentaren bij het begin
of einde van een jaargang of bij tussentijdse wijzigin-
gen. Vooral de langlopende periodieken vormen
daardoor een weerklank van de bredere ontwikkelin-
gen in het Nederlandse katholieke volksdeel. Daarmee
is de BKNP meer dan een verzameling puur bibliografi-
sche beschrijvingen. Veel periodieken die anders defini-
tief aan de vergetelheid zouden zijn prijsgegeven, wor-
den hier in hun historische context belicht. Dit vergroot
hun waarde als bron en object van onderzoek voor spe-
cifieke facetten van het godsdienstige en kerkelijke
leven van Nederlandse katholieken in de laatste eeu-
wen.

Meer informatie over de voorgeschiedenis van het
project Bibliografie van Nederlandse Katholieke Perio-
dieken, de gemaakte keuzes en de daaruit voortvloeien-
de problemen komen uitvoerig aan de orde in het ‘Ten
geleide’ bij deel 1 van de hand van de toenmalige direc-
teur van het Katholiek Documentatie Centrum, Jan
Roes (1939-2003). De bijdrage ‘Het samenstellen van de
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken’
van Otto S. Lankhorst in datzelfde deel 1 geeft de uit-
gangspunten, gevolgde methoden en de problemen
aan, die ook voor dit derde deel gelden. 

Sinds de start van het BKNP-project hebben verschillen-
de personen een gewaardeerde bijdrage geleverd aan
de beschrijvingen van deel 3. Van 1988 tot begin 2006
heeft Door Timmermann als vrijwilligster het project
gaande gehouden. Op basis van het op dat moment
beschikbare materiaal, dat nog een groot aantal lacunes

vertoonde, heeft zij de redactie van deel 3 op zich geno-
men, waarbij Otto S. Lankhorst als mederedacteur
hand- en spandiensten verleende. Toen er in het kader
van een herpositionering van het KDC binnen de Rad-
boud Universiteit middelen beschikbaar kwamen om
het project met nieuw elan te vervolgen, werden er
twee nieuwe redacteuren aangesteld: Zjuul van den
Elsen (eind 2005) en Vefie Poels (begin 2006). De laatst-
genoemden hebben ook de eindredactie van deel 3 op
zich genomen. 

De samenstellers zijn veel dank verschuldigd aan de
Begeleidingscommissie waarin sinds 2006 Gerard Die-
rick, Otto Lankhorst en Marit Monteiro zitting hebben.
De twee eerstgenoemden hebben bovendien een belang-
rijke bijdrage geleverd door een nauwkeurige controle
van alle beschrijvingen. Dank past ook de vele bekende
en onbekende bibliotheekmedewerkers die jarenlang
zware stapels tijdschriften van magazijnen naar lees-
zalen hebben gebracht. Uitgeverij Valkhof Pers heeft
steeds een stimulerende rol gespeeld bij de voltooiing
van het project. Aan de graficus Gerrit Noordzij, die zijn
lettertype ‘Tret’ speciaal voor dit project aanpaste, dan-
ken wij de vormgeving van de BKNP als geheel.

Al met al is de doorstart van het project mogelijk
gemaakt door de genereuze steun van het Sormani-
fonds en het SKaN-fonds. Hun vertrouwen in de voort-
gang is tijdens de samenstelling van dit deel ernstig op
de proef gesteld. Dat zij dat vertrouwen uiteindelijk
niet verloren hebben, stemt de samenstellers tot dank-
baarheid. Het derde deel is thans voltooid, en inmiddels
maakt de samenstelling van deel 4, waarin periodieken
betreffende opvoeding en onderwijs zullen worden
beschreven, goede vorderingen. De publicatie wordt
medio 2013 verwacht en vervolgens hopen wij op volle
kracht de BKNP te kunnen voltooien met deel 5 dat is
gewijd aan politiek en sociale actie. 

Natalia Grygierczyk, directeur van de
Universiteits bibliotheek Nijmegen
Lodewijk Winkeler, hoofd van het KDC
Nijmegen, februari 2012
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external features. However, an electronic periodical
does not immediately show the changes in format, type
of paper, or size of a periodical. Therefore, in order to
examine a periodical in its entirety, the physical period-
ical is still preferable.

In compiling the descriptions of the titles special
attention has been paid to those features that provide
details and characterizations of the periodicals; they
are described extensively and often include supplemen-
tary information in the notes. Apart from bibliographi-
cal data they also offer background information that is
relevant to the researcher. Although this information
on the ups and downs of the periodical, the issuing
body, or the editorial board is often present in the peri-
odical, it may be hard to find. Editorial comments, for
instance, accompanying the first or last issue of a vol-
ume, or changes occurring in between may be most
revealing. As a result, especially the long-running peri-
odicals reflect the more general developments with
regard to the Catholic segment of Dutch society. All this
makes the BKNP more than a collection of purely biblio-
graphical descriptions. Many periodicals that might
have remained obscure, are examined within their his-
torical context, which increases their value as a source
and object of research on specific aspects of Catholic
religious and ecclesiastical life in the last few centuries.

More information on the previous history of the
BKNP project and a detailed description of the choices
that have been made and the resulting problems can be
found in the ‘Foreword and Acknowledgements’ in vol-
ume 1 by Jan Roes, late director of the KDC. Otto S.
Lankhorst’s contribution ‘The Compilation of the Bibli-
ography of Catholic Dutch Periodicals’, also published
in volume 1, discusses the origin, proceedings and the
problems that had to be faced, which still apply for the
present third volume.

Since the BKNP project started, various people have
made valuable contributions to the descriptions includ-
ed in volume 3. As a volunteer Door Timmermann kept
the project going from 1988 to the beginning of 2006.

On the basis of the material available at the time, which
required further research, she undertook the task of
editing volume 3, with the cooperation and assistance
of the co-editor, Otto S. Lankhorst. With the KDC’s new
position within Radboud University, funds became
available to continue the project with a new élan. Two
new editors were appointed, Zjuul van den Elsen (end
of 2005) and Vefie Poels (beginning of 2006), who were
responsible for the final editing of volume 3.

The compilers are most indebted to Gerard Dierick,
Otto S. Lankhorst and Marit Monteiro, who have been
serving on the supervisory committee of the BKNP
project since 2006. Both Gerard Dierick and Otto S.
Lankhorst have also contributed greatly on the precise
verification of all the descriptions. Special thanks are
also due to the large number of library staff members,
both the well-known and the anonymous, who for
years have been transferring heavy piles of magazines
from the repositories to reading rooms. The publish-
ers, Valkhof Pers (Valkhof Press), have always had a
stimulating role in the realisation of this project. The
graphic design of the entire BKNP is in the hands of
Gerrit Noordzij, who adapted his letter design ‘Tret’ to
suit this publication. 

All in all the continuation of the project has been
made possible by the generous assistance of the Sor-
manifonds and the SKaN-fonds, whose confidence in
the progress of the project at one point was severely
put to the test. The compilers are very grateful to them
for their patience. Volume 3 has now been completed,
and work on the compilation of volume 4, describing
periodicals concerning instruction and education,
which is expected to be published by mid-2013, is mak-
ing good progress. We hope to be able to complete the
BKNP with the publication of volume 5, devoted to poli-
tics and social action.

Natalia Grygierczyk, director of Radboud 
University Library, Nijmegen 
Lodewijk Winkeler, director of the KDC
Nijmegen, February 2012
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Aanwijzingen voor het gebruik 
van de bibliografie

Opzet van de Bibliogra ie van Katholieke Neder -
landse Periodieken
De Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken
(BKNP) beoogt beschrijvingen te geven van alle katho-
lieke periodieken die tot 1980 in Nederland (dus niet in
Vlaanderen en niet in de (voormalige) overzeese
gebiedsdelen) zijn verschenen. Alle periodiek uitgege-
ven publicaties zijn opgenomen; dus niet alleen dag-,
week-, maand- en kwartaalbladen, maar ook jaarlijks
verschijnende almanakken en jaarboeken. Parochiële
en dekenale bladen zijn niet opgenomen en evenmin
districts- en stedelijke bladen van katholieke verenigin-
gen; diocesane en provinciale periodieken daarentegen
wel. Niet opgenomen zijn de bladen van de Oud-Katho-
lieke Kerk.

De bibliografie verschijnt in vijf thematische delen.
In 1999 verscheen het eerste deel ‘Dag- en weekblad-
pers’, waarin 314 dag- en weekbladen zijn geboekstaafd
die zich vooral op de nieuwsvoorziening richtten. In
het tweede deel ‘Cultuur en ontspanning’, dat in 2008
verscheen met beschrijvingen van 368 tijdschriften,
komt de Nederlandse katholieke cultuur en ontspan-
ning uit de negentiende en twintigste eeuw in al haar
schakeringen aan de orde. In dit derde deel komen de
periodieken voor het kerkelijk en godsdienstig leven
aan de orde. De nog volgende delen zijn gethematiseerd
op basis van de katholieke opvoeding en het onderwijs
(deel 4) en de bladen die betrekking hebben op de katho-
lieke politieke en sociale beweging en het maatschappe-
lijk en charitatief werk (deel 5).

Een uitgebreide uiteenzetting over het ontstaan en
de geschiedenis van het project is te vinden in de bij-
drage ‘Het samenstellen van de Bibliografie van Katho-
lieke Nederlandse Periodieken’, opgenomen in deel 1,
‘Dag- en weekbladpers’.

Inhoud van deel 3
In dit derde deel van de Bibliografie van Katholieke
Nederlandse Periodieken zijn 1173 beschrijvingen opge-
nomen van landelijke en regionale periodieken op het
terrein van kerkelijk en godsdienstig leven die tot in
1980 zijn verschenen. Hoofdthema’s zijn apostolaat en
pastoraat, orden en congregaties, geestelijk leven en
devotie, katholieke leer, kerkelijke informatie, leken en
missie. We vinden de beschrijvingen van langdurig
verschenen periodieken als het Katholiek archief, de
Pius-almanak, het Schild, Kerk en ontmoeting, Rome en
Plein, maar ook van kleinere tijdschriften als Gekruide
zielespijs, in portiën toegediend en de Rots. Opvallend is
het grote aantal tijdschriften van orden en congrega-
ties, zowel de minder bekende interne en externe con-

tactorganen, als de bladen die uitgroeiden tot belangrij-
ke spreekbuizen van de Nederlandse katholieke kerk
zoals de Volksmissionaris van de Redemptoristen, de
Bazuin van de Dominicanen en de Kloosterling van de
Franciscanen. Ook komt een groot aantal missietijd-
schriften over het voetlicht, zoals de Katholieke missiën
en de St. Antoniusbode die samen met andere tijdschrif-
ten in 1968 fuseerden tot Bijeen. De verzameling van
periodieken geeft inzicht in de wijze waarop de eigen-
heid van de Nederlandse katholieken zich heeft ontwik-
keld binnen het brede scala van ‘roomser dan de paus’
tot ‘provocerende eigenzinnigheid’. 

De beschrijvingen
De beschrijvingen zijn in alfabetische volgorde opgeno-
men. Bij het alfabetiseren zijn lidwoorden, voorzetsels
en het woordje ‘en’ verwaarloosd. De laatste twee cate-
gorieën tellen echter wel mee bij het alfabetiseren
indien zij het eerste woord van de titel vormen. Bij het
alfabetiseren zijn S. en St. geïnterpreteerd als Sint.  Bij
gelijkluidende titels is de chronologische volgorde
bepalend. 

Vermelding van onzekere informatie 
Indien de datering of andere gegevens niet met volledi-
ge zekerheid kunnen worden vastgesteld, is gebruik
gemaakt van twee verschillende soorten haken.

Gegevens tussen vierkante haken – [ ] – duiden erop
dat deze vermoedelijk zijn en gebaseerd zijn op infor-
matie uit secundaire bronnen. De vermelding van deze
bronnen gebeurt meestal in bijbehorende noten.

De gegevens vermeld tussen accolades – { } – zijn
zeker vanaf, c.q. tot en met het vermelde jaar, maar
strekken zich vermoedelijk ook uit over vroegere, c.q.
latere jaren; de informatie is onvolledig wegens het
ontbreken van jaargangen, afleveringen, omslagen of
omdat de betreffende titel niet in zijn geheel in de
BKNP is beschreven. 

Vermelding van de nummering
In de opgave van de nummering worden in principe
achtereenvolgens gegeven: jaargangnummering, jaar-
tal, afleveringsnummering, datering. Bijvoorbeeld
12(1923), nr. 11(nov.). Hierbij zijn de volgende afspraken
gehanteerd:
– indien er geen jaargangnummering aanwezig is,

wordt het jaartal gegeven zonder ronde haken. Bij-
voorbeeld 1960, nr. 3(maart);

– dubbelnummers worden aangegeven met behulp
van een schuine streep. Bijvoorbeeld nr. 6/7(juni/
juli). Daarentegen duidt de aanduiding: nrs. 6-7 op
twee afzonderlijk verschenen nummers, 6 en 7;

– de datering bij het aangeven van wijzigingen in de
verschillende rubrieken van de beschrijving bestaat
uitsluitend uit jaargangnummering en jaartal,
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Guide to the bibliography

Scope of the Bibliografie van Katholieke Neder-
landse Perio dieken (Bibliography of Catholic Dutch
Periodicals)
The Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken
(BKNP) aims at describing all the Catholic periodicals
that appeared in the Netherlands (periodicals brought
out in Flanders or in the former overseas territories
have been excluded) until 1980. All periodic publica-
tions have been included: not only daily newspapers,
weekly, monthly, and quarterly magazines, but also
annually published almanacs and yearbooks. Parochial
publications and periodicals published by deaneries
have been excluded, as well as regional and urban
papers of Catholic associations; diocesan and provincial
periodicals, on the other hand, have been included.
Periodicals of the Old-Catholic Church have not been
listed.

The bibliography will appear in five thematic volu-
mes. The first volume, ‘Daily and weekly press’, descri-
bing 314 daily newspapers and weekly magazines
which primarily focused on supplying news, appeared
in 1999. The second volume, ‘Culture and recreation’,
describing 368 periodicals, dealing with all the aspects
of the Dutch Catholic culture and recreation in the 19th
and 20th centuries, was published in 2008. The present
third volume describes periodicals in the area of eccle-
siastical and religious life. The two volumes that are to
follow will discuss periodicals concerning Catholic
instruction and education (volume 4) and Catholic poli-
tical and social movement, social work and charity
(volume 5).

An extensive description of the origin and history of
the project can be found in the section ‘The compilation
of the Bibliography of Catholic Dutch Periodicals’, in
volume 1, ‘Daily and weekly press’.

Scope of volume 3
This third volume of the Bibliografie van Katholieke
Nederlandse Periodieken (Bibliography of Catholic
Dutch Periodicals) comprises 1.173 descriptions of
national and regional periodicals in the field of ecclesi-
astical and religious life that were published until 1980.
The main themes are evangelization and pastoral care,
orders and congregations, spiritual life and devotion,
Church doctrine, information on the Church, lay move-
ments and missionary activity. The bibliographical por-
traits in this volume not only cover long-running perio-
dicals such as the Katholiek archief (Catholic archive),
the Pius-almanak (Pius almanac), het Schild (the
Shield), Kerk en ontmoeting (Church and encounter/
meeting), Rome en Plein (Square), but also minor perio-

dicals such as Gekruide zielespijs, in portiën toegediend
(Spicy food for the soul, served in portions) and de Rots
(the Rock). Most noticeable is the large number of peri-
odicals published by orders and congregations, both
the lesser-known (internal and the external) publica-
tions as well as those periodicals that developed into
important exponents of the Dutch Catholic Church, for
instance de Volksmissionaris (People’s Missionary)
published by the Redemptorists, de Bazuin (the Trum-
pet) brought out by the Dominicans and de Kloosterling
(the Monk), issued by the Franciscans. A great many
missionary periodicals are dealt with as well, for
instance de Katholieke missiën (the Catholic missions)
and the St. Antoniusbode (St. Anthony messenger),
which were merged with other periodicals to form Bij-
een (Together). The collection of periodicals provides
insight into the characteristic development of the
Catholic segment of Dutch society, ranging from ‘more
Catholic than the pope’ to ‘provocatively wilful’. 

The descriptions
The descriptions have been arranged alphabetically.
The alphabetical order ignores articles, prepositions
and the word ‘and’, except when the opening word of
the title is a preposition or the word ‘and’. In the alpha-
betical order S. and St. are interpreted as Sint. Identical
titles have been arranged chronologically.

Reference to unverified information 
When it was not possible to determine the date or other
data with absolute certainty, two different types of
brackets were used.

Data between square brackets – [ ] – indicate that 
they are probably correct and are based on information
from secondary sources. Reference to these sources is
general ly made in accompanying notes.

The data between braces – { } – are accurate as from,
casu quo up to and including the year mentioned, but
probably also extend over earlier, or later years; the
information is not complete because of missing vol -
umes, issues, or covers, or because the title in question
is not described in its entirety in the BKNP.

Reference to the numbering
In general the reference to the numbering includes the
following: volume numbering, year of publication,
issue numbering, date. For instance: 12(1923), nr 11
(November).
The following procedure was established:
– if there is no volume numbering, the date is given

without brackets. For instance: 1960, nr 3(March).
– double issues are indicated by means of a slash. For

instance: nr 6/7(June/July). The reference ‘nrs 6-7’
indicates two separately issued numbers, 6 and 7.

– when reference is made to changes in the various
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indien de wijzigingen zich voordoen bij het einde en
begin van een jaargang. In die gevallen wordt dus de
nummering (bijvoorbeeld nr. 1(jan.) en nr. 12(dec.))
weggelaten.

Als zich tijdens de gehele verschijningsperiode (of tij-
dens de periode waarvan afleveringen konden worden
ingezien) geen wijziging voordoet in een rubriek van
de beschrijving (bijvoorbeeld in de ondertitel of in het
formaat), dan wordt er geen nadere datering gegeven
in die betreffende rubriek.

Zoektitels
Alle beschrijvingen zijn in principe samengesteld op
basis van autopsie. Een aantal periodieken kon evenwel
niet in autopsie worden genomen omdat van geen
enkel exemplaar van het blad de bewaarplaats bekend
is. Deze titels zijn opgenomen op basis van de vermel-
ding in een bronopgave waar over de betreffende titel
wordt gesproken. In de beschrijving wordt deze bron
vermeld en worden de aldaar vermelde gegevens over
de uitgave opgenomen.

Opbouw van de beschrijvingen
De beschrijvingen bevatten de volgende rubrieken:

titel (vet gedrukt), gevolgd door de verschijningsjaren.
De titel wordt gegeven zoals deze voorkomt in de titel-
kop of op de titelpagina, met dien verstande dat in prin-
cipe alleen het eerste woord standaard een hoofdletter
krijgt. Gelijkluidende titels in de BKNP worden van
elkaar onderscheiden door de toevoeging van een cor-
poratieve auteur of, wanneer er sprake is van dezelfde
corporatieve auteur, door het toevoegen van jaartallen
en/of specifieke edities, bijv. Analecta / Nederlandse
kerkprovincie of Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-
{1866}). Een eventuele afwijkende titelvermelding op
het omslag en kleine wijzigingen in de titel (bijv.
gebruik van afkortingen, spellingswijzigingen) wor-
den in een noot verantwoord. Bij andere titelwijzigin-
gen wordt de nieuwe titel afzonderlijk beschreven, ook
als de jaargangnummering van de voorloper wordt
voortgezet.

Na de titel volgen de verschijningsjaren van het
blad, waarbij de twee jaren worden vermeld waarin
respectievelijk de eerste aflevering (eventueel proef-
nummer) en de laatste aflevering verscheen. 

• jaren
Bij de jaren van verschijnen worden in principe het
eerst- en het laatstverschenen nummer genoteerd.
Eventuele prospectussen, proefnummers en nulnum-
mers gaan aan de vermelding van het eerstverschenen
nummer vooraf. Bij de periodieken waarvan de ver-
schijning tijdens de Tweede Wereldoorlog werd stopge-
zet, worden het laatst uitgekomen nummer tijdens de

oorlogsperiode en het eerste nummer na de bevrijding
afzonderlijk vermeld. Wanneer een periodiek niet volle-
dig in autopsie werd genomen, is indien mogelijk de
datering van eerste en/of laatste nummers gerecon-
strueerd uit informatie aangetroffen in archiefmateri-
aal of literatuur betreffende de periodiek.

• ondertitel (indien van toepassing)
Hier wordt de ondertitel of worden eventueel de succes-
sievelijke ondertitels van de periodiek gegeven. De
ondertitel wordt overgenomen zoals deze op de titelpa-
gina of in het colofon in de afleveringen voorkomt. In
tweede instantie worden ondertitels vermeld die op
omslagen of op titelbandpagina’s worden gebruikt.
Minieme mutaties (bijv. ten gevolge van spellingswij-
zigingen) zijn doorgaans in een noot verantwoord. 

• uitgever
Hier wordt de uitgevende instantie vermeld die verant-
woordelijk is voor de inhoud van de periodiek. Eventu-
eel kan (ook) de drukker of de commerciële uitgever die
verantwoordelijk is voor de uitgave en verspreiding
worden opgenomen.

• plaats
Hier worden de (eventueel achtereenvolgende) plaatsen
van uitgave (soms ook van druk) en indien nodig de
vestigingsplaatsen van de redactie en de administratie
genoemd.

• frequentie
Hier wordt de frequentie van verschijnen vermeld. De
datering van de betreffende verschijningsfrequentie is
steeds aangegeven, tenzij deze voor de gehele periode
(of voorzover de periodiek kon worden ingezien) dezelf-
de is gebleven. 

• formaat
Onder het formaat van de periodiek wordt de hoogte
van de afleveringen verstaan. Deze wordt aangegeven
met behulp van de volgende letters:

A = hoogte kleiner dan 20 cm;
B = 20-30 cm;
C = 30-40 cm;
D = 40-50 cm;
E = groter dan 50 cm.

Ook hier geldt dat de datering van de eventuele wijzi-
gingen in het formaat is aangegeven, tenzij het for-
maat voor de gehele periode (of voorzover de periodiek
kon worden ingezien) dezelfde is gebleven. 

• omvang
Onder de omvang van de periodiek wordt het aantal
pagina’s per jaargang verstaan. Deze omvang wordt
aangegeven met behulp van Romeinse cijfers:
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entries of the description, the date consists only of
volume number and year of publication, if the chan-
ges occur at the end or at the beginning of a year of
publication. In those cases the number (for instance
number 1(January) and number 12(December)) is
omitted.

– If an entry of the description (the subtitle or the for-
mat, for instance) remains unchanged during the
whole period of publication (or so far as the periodi-
cal could be examined), no date is given in that spe -
cific entry.

Search titles
In general, the descriptions have been compiled on the
basis of autopsy. For a number of periodicals no autop -
sy could take place because no copy of the periodical
could be found. Descriptions of these titles have been
included based on the fact that the periodicals concern -
ed were mentioned in other sources. Both the relevant
sources and the information on the periodicals in
question found in these sources have been included in
the descriptions. 

Items described
The descriptions contain the following entries:

titel (title) (bold), followed by the year(s) of publication.
The title is listed as it occurs in the mast head or on the
title page; in general only the opening word of the title
is given as a capital letter. The distinction between
identical titles is made by adding a corporate author, or,
when both titles have the same corporate author, by
adding years of publication and/or specific editions, for
instance Analecta /Nederlandse kerkprovincie (Dutch
church province) or Kalender voor tijd en eeuwigheid
(1865-{1866}(Calendar for time and eternity (1865-
{1866}). Variant titles on the cover, and minor changes
in the title (use of abbreviations, spelling changes, for
instance) are commented on in a note. Other changes in
titles result in separate entries, regardless of evidence
of continuity in volume numbering.

The years of publication are mentioned after the
title; two dates are given: the year of publication of the
first issue (or specimen copy, where appropriate)
follow ed by the year of publication of the last issue.

• jaren = year(s) of publication
In general the first and last issue are mentioned in this
entry. Reference to prospectuses, specimen copies and
trial issues, where appropriate, comes before the year
of publication of the first issue. The descriptions of the
periodicals whose publication was suspended during
the Second World War, list both the last issue that was
published during the War period and the first issue
brought out after the liberation. If it was not possible to

examine a periodical in its entirety, the date of publica-
tion of the first and/or last issue was, if possible, deduc -
ed from information found in archival material or in
literature on the periodical.

• ondertitel = subtitle (where appropriate)
This entry gives the subtitle or, where appropriate, the
consecutive subtitles of the periodical. We use the sub-
titles as they occur on the title pages or inside the publi-
cation. Subsequently, subtitles are mentioned that are
used on covers or wrappers. In general minor changes
in subtitles (due to spelling changes, for instance) are
mentioned in a note.

• uitgever = publisher
This entry gives the issuing body responsible for the
contents of the periodical. The printer and/or the com-
mercial publisher, responsible for the publication and
distribution, may (also) be listed.

• plaats = place of publication
This entry gives the place (or consecutive places, where
appropriate) of publication; in some cases the place
where the periodical was printed is listed as well. If
necessary, the place where the editorial office and ad -
ministrative office were located, is added.

• frequentie = frequency
The frequency of publication is given in this entry.
Relevant dates of frequency are given, unless the 
frequency remained the same during the whole period
(or in so far as the periodical could be examined).

• formaat = format
By format is meant the height of the issues. It is speci -
fied by the following letters:

A = height smaller than 20 centimetres
B = 20-30 centimetres
C = 30-40 centimetres
D = 40-50 centimetres
E = height larger than 50 centimetres

In this entry as well, the date of format changes (where
appropriate) has been indicated, unless the format has
remained the same during the whole period (or in so
far as the periodical could be examined).

• omvang = size
The size of the periodical is understood to mean the
number of pages per volume. The size is indicated by
means of Roman numerals:
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I = minder dan 101 pp.;
II = 101-200 pp.;

III = 201-300 pp.;
IV = 301-400 pp.;
V = 401-500 pp.;

VI = meer dan 500 pp.
Ook hier geldt dat de datering van de eventuele wijzi-
gingen in de omvang is aangegeven, tenzij de omvang
voor de gehele periode (of voorzover de periodiek kon
worden ingezien) dezelfde is gebleven. 

Omslagen en eventuele reclamepagina’s worden,
tenzij anders vermeld in een noot, niet meegeteld,
behalve wanneer deze door het blad zelf in de pagina-
nummering zijn opgenomen.

• redactie
De namen der redacteuren worden overgenomen zoals
deze in de periodiek zijn vermeld. In het register zijn
deze namen echter onder een gestandaardiseerde vorm
(zonder titulatuur) opgenomen. Behalve de namen van
redacteuren zijn ook de namen van de leden van redac-
tieraden en -commissies opgenomen; de namen van
medewerkers worden niet vermeld. Achter de naam
kunnen eventueel functieaanduidingen zijn vermeld
als hoofdred(acteur) en red(actie) secr(etaris). Indien de
naam van een redacteur bekend is uit een andere bron
dan de periodiek, wordt dit verantwoord.

• speciale nummers (indien van toepassing)
Hier worden opgenomen de afleveringen van een perio-
diek die geheel zijn gewijd aan een specifiek onderwerp
of persoon. Indien de betreffende aflevering een eigen
titel heeft, dan wordt deze vermeld. Bij afwezigheid
van een eigen titel wordt een korte aanduiding gege-
ven. 

• register (indien van toepassing)
Hier wordt het register (eventueel meerdere registers)
vermeld, waarin de inhoud van meerdere jaren van een
periodiek op auteur en/of onderwerp is ontsloten. Jaar-
lijkse inhoudsopgaven van tijdschriften, eventueel in
de vorm van een zaak- of personenregister, worden ver-
meld in de rubriek bijzonderheden.

• bijzonderheden (indien van toepassing)
Hier is de mogelijkheid een aantal bijzonderheden van
de periodiek te signaleren. Enkele bijzonderheden zijn,
voorzover ze voorkomen, in een vaste volgorde
geplaatst:
– vermelding van afbeeldingen, boekbesprekingen en

jaarlijkse inhoudsopgaven van periodieken. Voor
jaarlijks verschijnende publicaties is de aanwezig-
heid van inhoudsopgaven niet vermeld. Ook wordt
vermeld indien een periodiek (tijdelijk) in gestencil-
de vorm is verschenen;

– onregelmatigheden en verspringingen in de jaar-
gang- en afleverings nummering en opmerkingen
over de paginering. Indien de jaargangnummering
niet gelijk loopt met het kalenderjaar, wordt vermeld
wanneer de nieuwe jaargang ingaat. Uit deze gege-
vens en de informatie in de rubriek ‘jaren van ver-
schijnen’ is in principe de datering van elk afzonder-
lijk nummer af te leiden;

– de eventuele uitgave van bijlagen, nevenuitgaven,
edities en in beperkte mate van rubrieken.

• relaties (indien van toepassing)
Hier worden de eventuele voorlopers, opvolgers en
afsplitsingen van de betreffende periodiek vermeld,
met de jaartallen van verschijning mits ze in de BKNP
zijn opgenomen. Indien de gesignaleerde titels niet in
het betreffende BKNP-deel zijn opgenomen maar bij-
voorbeeld in BKNP 2, of in het geheel niet omdat het bij-
voorbeeld een Vlaamse uitgave betreft, dan wordt dit in
een bijbehorende noot verantwoord.

• literatuur (indien van toepassing)
Hier wordt verwezen naar publicaties waarin aanvul-
lende informatie wordt verstrekt over de betreffende
periodiek. In andere rubrieken van de beschrijving
wordt in verkorte vorm verwezen naar de onder ‘litera-
tuur’ opgenomen volledige titel.

• autopsie
Hier wordt verantwoord welke jaargangen en afleverin-
gen op basis waarvan de beschrijving werd gemaakt,
zijn ingezien. Aansluitend is vermeld in welke biblio-
theek of archiefbewaarplaats de autopsie heeft plaats-
gevonden. Wanneer verschillende instellingen ten
behoeve van de betreffende beschrijving werden
bezocht, is vermeld welke jaargangen en/of afleverin-
gen alwaar in autopsie zijn genomen. In enkele geval-
len bleek een tijdschrift dat in een bepaalde bewaar-
plaats beschreven was, in een later stadium aldaar niet
meer aanwezig te zijn; hiervan is melding gemaakt in
een noot. 

Een overzicht van de bezochte bibliotheken en
archiefbewaarplaatsen, evenals een lijst van de
gebruikte afkortingen, is hierna in de bibliografie opge-
nomen.

De BKNP is een bibliografie en geen catalogus. Opga-
ve wordt gedaan van de instelling waar de betreffende
periodiek is ingezien. Voor een overzicht van eventuele
andere bewaarplaatsen moet verwezen worden naar
catalogi, allereerst naar de Nederlandse Centrale Catalo-
gus (NCC).

• typering
Hier wordt een korte typering van de betreffende perio-
diek gegeven met een aanduiding van de doelgroep. Zo
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I = less than 101 pp.
II = 101-200 pp.

III = 201-300 pp.
IV = 301-400 pp.
V = 401-500 pp.

VI = more than 500 pp.
In this item as well, the dates of changes in size (where
appropriate) have been indicated, unless the size has
remained the same during the whole publication peri-
od (or in so far as the periodical could be examined).
Covers and advertisement pages, where appropriate,
are not listed, unless they were included in the pagina-
tion of the periodical itself.

• redactie = information on the editorial board
The names of the editors are given as they occur in the
periodical. In the index, however, these names have
been listed according to a standard model, without the
editors’ professional titles. Apart from the editors’
names, the names of the members of editorial boards
and editorial committees have been included; the
names of contributors are not given. After the names
you may find editorial roles, such as hoofdred(acteur)
(general editor) and red(actie) sec(retaris) (editorial
secretary). If the editor’s name is known from a source
other than the periodical, this is accounted for.

• speciale nummers = special issues (where appropri -
ate)
This entry lists the issues of a periodical that were en -
tirely devoted to a specific subject or to a specific person.
If the special issue has a title of its own, this title is
mentioned. If it has no title of its own, some specifica-
tion is given.

• register = index (where appropriate)
This entry mentions the author and/or subject indexes
covering a number of volumes of a periodical. Annually
published contents of periodicals, possibly in the form
of subject and author indexes are mentioned in the spe-
cial details entry.

• bijzonderheden = special details (where appropriate)
This entry provides the opportunity to point out a num-
ber of special details of the periodical. Some details, in
so far as they occur, have been placed in a fixed order: 
– reference to illustrations, book reviews and annual

tables of contents of periodicals. With regard to
annual publications, the presence of a table of con-
tents is not listed. When issues of a periodical were
(temporarily) issued in a stencilled form, this is also
mentioned.

– erratic volume and issue numbering, and remarks
on the pagination. If the volume numbering does
not match the calendar year, the start of the next

volume is indicated. From these facts and from the
information given in the ‘years of publication’ entry,
it is generally possible to deduce the date of each
individual number.

– supplements, additional publications, editions,
where appropriate, and, to some extent, columns.

• relaties = relations (where appropriate)
Where appropriate, this entry gives both the predeces-
sors, successors, and separate publications of the perio-
dical in question. The years of publication are only
mentioned when the predecessors, successors and
separate publications have been included in the present
volume of the BKNP. If the titles found are listed in
another volume of the BKNP, for instance in BKNP
volume 2, or if the titles found are not included at all
because, for instance, they involve Flemish periodicals,
this is accounted for in an accompanying note.

• literatuur = references to literature (where appropria-
te)
This entry refers to publications which provide additio-
nal information on the periodical in question. Other
entries of the description refer, in an abridged form, to
the full title listed here under ‘literature’.

• autopsie = autopsy
This entry mentions which volumes and issues it was
possible to examine in their entirety, on the basis of
which the descriptions were made. In addition the
library or archive where the autopsy took place is listed.
When various institutions were visited in view of the
descriptions in question, there is a reference to the
place where the specific volumes and/or issues were
described. In some cases it appeared that a periodical
was no longer in the repository that held the copy on
the basis of which it had been described; this is men -
tioned in a note.

A survey of the libraries and archives that were 
visited, as well as a list of the abbreviations used, has
been included.

The BKNP is a bibliography, and not a catalogue.
Reference is made to the institution where the periodi-
cal in question was described. For a survey of other
repositories, the reader is referred to catalogues, first of
all to the Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) (Dutch
Central Catalogue).

• typering = characterisation
In this entry a short characterisation is given of the
periodical in question, indicating the intended reader -
ship. If possible the objectives of the periodical, formu-
lated by the editorial board, are mentioned, as well as
the changes in objectives, where appropriate. 
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mogelijk wordt de door de redactie geformuleerde doel-
stelling van het blad en eventuele wijzigingen daarin
weergegeven.

• noten (indien van toepassing)
In de noten worden afwijkingen verantwoord en wordt
aanvullende informatie gegeven die niet strikt binnen
de genoemde rubrieken past. Daarbij wordt soms in
verkorte vorm verwezen naar de rubriek ‘literatuur’,
alwaar de volledige titel is opgenomen, of naar infor-
matie die is verkregen via een briefwisseling met
archiefbewaarplaatsen en die onder de noemer ‘Corres-
pondentie BKNP ’ is opgenomen in het archief van de
BKNP bij het KDC.
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• noten = notes (where appropriate)
This entry accounts for the exceptional and additional
information that, strictly speaking, does not fall under
the categories mentioned. In some cases it refers, in an
abridged form, to the ‘literature’ entry, where the full
title is listed, or to information obtained through an
exchange of letters with archives, to be found in the
BKNP archive at the Catholic Documentation Centre,
under ‘Correspondence BKNP’. 
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Amsterdam Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Nederlands Pers Museum
Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Asten Missiezusters Franciscanessen van de 
H. Antonius van Padua (thans ENK)

Babberich Zusters Clarissen-Capucinessen (thans
ENK)

Bavel Paters van de HH Harten (thans ENK)
Berg en Dal Broeders van Barmhartigheid van St.

Joannes de Deo
Montfortanen 

Bloemendaal Zusters van de Goede Herder
Boxmeer Nederlands Carmelitaans Instituut

Zusters van Julie Postel
Boxtel Missionarissen van Afrika
Breda Franciscanessen ‘Alles voor Allen’

Priesters van het H. Hart van Jezus 
Stedelijk en Bisschoppelijk Museum
Breda, bisschoppelijke collectie

Bronbeek Bibliotheek Museum Bronbeek
Brunssum Zusters van de Gekruisigde Jezus (thans

ENK)
Brussel (B) Koninklijke Bibliotheek
Den Haag Centraal Bureau voor het Katholiek

Onderwijs (in 1990 opgeheven)
Koninklijke Bibliotheek

Goirle Missionarissen van de H. Familie (thans
ENK)

Haastrecht Passionisten
Heemstede Broeders van de Christelijke Scholen

(thans ENK)
Heeswijk Norbertijnen, Abdij van Berne
Heiloo Zusters van de H. Juliana van Falconieri

(thans ENK)
’s-Hertogen- Archief van het bisdom Den Bosch

bosch Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant
(thans in Universiteitsbibliotheek Til-
burg)
Fraters van Tilburg 

Heythuysen Franciscanessen van Heythuysen
Huijbergen Broeders van Huijbergen
Hulst Paters Maristen 
Leeuwarden Tresoar
Leiden Universiteitsbibliotheek Leiden
Maastricht Broeders van Maastricht

Sociaal Historisch Centrum voor 
Limburg

Stadsbibliotheek Maastricht
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Zusters van het Arme Kind Jezus (thans
ENK)

Nijmegen Jezuïeten, Provinciaal Archief Berch -
manianum
Katholiek Documentatie Centrum
Lazaristen, Studiehuis Sint Vincentius 
Priesters van het H. Hart, St. Jozef-
klooster 
Redactie de Bazuin
Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Nijverdal Provinciale Bibliotheek Overijssel
Oosterhout Benedictijnen, St. Paulusabdij
Oudenbosch Broeders van Saint Louis 
Panningen Lazaristen
Rijsenburg- Ursulinen (thans ENK)

Driebergen
Roermond Camillianen 
Roosendaal Missionarissen van Mill Hill
Rotterdam Universiteitsbibliotheek Rotterdam
Schijndel Oblaten van de H. Franciscus van Sales,

Salesianum
St. Agatha Erfgoedcentrum Nederlands Klooster -

leven 
Teteringen Gezelschap van het Goddelijk Woord
Tilburg Missionarissen van het H. Hart (thans

ENK)
Universiteitsbibliotheek Tilburg
Zusters van Liefde (thans ENK)

Utrecht Augustijnen
Fraters van Utrecht (thans ENK)
Museum Catharijneconvent
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Het Utrechts Archief

Vaals Benedictijnen, Abdij St. Benedictusberg,
Mamelis

Valkenburg Franciscanessen van de H. Jozef
Veldhoven Zusters van het H. Hart
Veghel Franciscanessen van Veghel (thans

ENK)
Venlo Zusters van de Goddelijke Voorzienig-

heid 
Vught Missionarissen van Scheut, Sparrendaal

(thans ENK)
Wijchen Franciscanessen van Bennebroek

(thans: Franciscanessen van St. Lucia)
Zwolle Uitgeverij Waanders
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Gebruikte afkortingen van bibliotheken en archiefbewaarplaatsen /
Abbreviations

ENK Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha (bij Cuijk)
HUA Het Utrechts Archief, Utrecht
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
KDC Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
NPM Nederlands Pers Museum, Amsterdam
PGNB Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch
SHCL Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht
UBA Universiteitsbibliotheek Amsterdam
UBL Universiteitsbibliotheek Leiden
UBM Universiteitsbibliotheek Maastricht
UBN Universiteitsbibliotheek Nijmegen
UBR Universiteitsbibliotheek Rotterdam
UBT Universiteitsbibliotheek Tilburg
UBU Universiteitsbibliotheek Utrecht

Gebruikte afkortingen van orden en congregaties / Abbreviations

AA Assumptionisten
CICM Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Missionarissen van Scheut)
CM Congregatie der Missie (Lazaristen)
CP Passionisten
CPS Missiezusters van het Kostbaar Bloed 
CSSp. Congregatie van de Heilige Geest (Spiritijnen)
CSsR Redemptoristen 
FIC Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria (Broeders van Maas tricht)
FMM Franciscanessen Missionarissen van Maria
FSC Broeders van de Christelijke Scholen
JMJ Zusters (Gezelschap) van Jezus, Maria, Jozef
MHM Missionarissen van Mill Hill
MMZ Medische Missiezusters
MSC Missionarissen van het H. Hart van Jezus
MSF Missionarissen van de H. Familie 
OCarm. Geschoeide Karmelieten; Geschoeide Karmelietessen 
OCD Ongeschoeide Karmelieten; Ongeschoeide Karmelietessen
OCSO Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding; Cisterziënzerinnen
OESA Augustijnen 
OFM Franciscanen
OFMCap. Kapucijnen
OFMConv. Conventuelen 
OMI Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria 
OP Dominicanen; Dominicanessen
OPraem. Norbertijnen (Praemonstratenzers)
OSA zie: OESA
OSB Benedictijnen; Benedictinessen
OSC Kruisheren 
OSCam. Camillianen
OSFS Oblaten van St. Franciscus van Sales
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OSU Ursulinen 
SCJ Priesters van het Heilig Hart van Jezus
SDB Salesianen van Don Bosco
SJ Jezuïeten 
SM Maristen 
SMA Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
SMM Montfortanen
SSCC Paters van de HH Harten
SSpS Missiezusters Dienaressen van de H. Geest
SSS Congregatie van het H. Sacrament (Sacramentijnen) 
SVD Gezelschap van het Goddelijk Woord (Missionarissen van Steyl)
WP Witte Paters (Missionarissen van Afrika)
WZ Witte Zusters (Missiezusters van OL Vrouw van Afrika)
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Bibliografische beschrijvingen Bibliographical descriptions



1
Aan de weldoeners van het Hofbauerliefdewerk1

1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 1(febr.) – {1980, nr. 26(sept.)}2

• uitgever Hofbauer-Liefdewerk / Secretariaat van de
Surinaamse Missie
• plaats Amsterdam
• frequentie tweemaal per jaar, in febr. en sept.
• formaat B
• omvang 4 p. per afl.
• redactie Niet in de publicatie vermeld.3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en gestencild.
– 1970, nr. 5(febr.) is in het autopsie-exemplaar in foto-
kopie aanwezig.
• relaties Voortzetting van de St. Clemensbode (1945-
1967)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactbrief van het Hofbauerliefdewerk van
de Redemptoristen, dat tot doel heeft de missie in Suri-
name te ondersteunen. De brief is gericht aan de zela-
tricen en de leden van het Hofbauerliefdewerk en aan
alle weldoeners van de Surinaamse missie. De uitgave
bevat nieuws over de kerk in Suriname, over de men-
sen die er werken, een opgave van ontvangen intenties,
lijsten van overleden weldoeners en vooral oproepen
om het werk financieel te steunen. Na de onafhankelijk-
heid van Suriname (25-11-1975) wordt een dringend
beroep op de weldoeners in Nederland gedaan de kerk
in Suriname te blijven steunen (vgl. 1976, nr. 17(febr.),
p. 3-4). 
• noten
(1) Met de variaties Aan de zelatricen en leden van het
Hofbauerliefdewerk en alle weldoeners van de Surinaam-
se missie ∞ 1968, nr. 1(febr.); Aan alle medewerkers van
het Hofbauer-Liefdewerk en alle weldoeners van de Suri-
naamse missie ∞ 1968, nr. 2(sept.) – 1969, nr. 4(sept);
Aan alle medewerkers en leden van het Hofbauer-Liefde-
werk en weldoeners v.d. Surinaamse missie ∞ 1970, nr.
5(febr.)-nr. 6(sept.); Aan alle weldoeners van het Hofbau-
erliefdewerk ten bate van de Surinaamse missie ∞ 1971,
nr. 7(febr.) – 1976, nr. 18(sept.); Aan de weldoeners van
ons liefdewerk ∞ 1977, nr. 19(febr.) – 1978, nr. 22(sept.);
Aan de weldoeners van het Hofbauerliefdewerk ∞ m.i.v.
1979, nr. 23(febr.).
(2) De brieven verschenen tot en met 1997 en werden
daarna voortgezet als Secretariaat Surinaamse missie.
Deze uitgave verschijnt nog in {2009}.
(3) Alle brieven zijn ondertekend door P.H.A. Witbroek,
directeur, en Paschalis H. Braat, secr. Sur. missie. Pater
Witbroek overleed in 1992. In een artikel in 1993, nr.
51(febr.) wordt hij herdacht als degene die de laatste 25
jaar aan het Hofbauerliefdewerk vorm en inhoud heeft

gegeven. Zijn opvolger in de brief is pater H.A.M. Cox.
(4) Toen na september 1967 de St. Clemensbode niet ver-
der kon verschijnen, werd de oude gewoonte van “een
eenvoudige jaarbrief” (22(1967), ongen.(sept.), p. 1) weer
opgenomen met de jaarlijkse uitgave Aan de weldoeners
van het Hofbauerliefdewerk. De redemptorist pater W.
Wulfingh bedankte in 1891 in een open brief alle wel-
doeners van het Hofbauerliefdewerk (opgericht 15
maart 1890, feestdag van S. Clemens Maria Hofbauer).
Tot 1941 werd elk jaar zo’n open brief verzonden. “In
1945 was het Clemensapostolaat zo boeiend, dat beslo-
ten werd niet een keer, maar vier maal per jaar contact
te houden met alle leden. Zo ontstond de Clemensbode
als contactblad.” Er werd geen abonnementsgeld gehe-
ven. Het contact ‘met tienduizenden’ werd onderhou-
den door zelatricen. “Maar de tijden zijn veranderd. We
mogen niet zeggen dat er geen missieliefde meer is”
maar jonge mensen voelen weinig meer voor het zela-
tricenwerk, wat heeft geleid tot “een aanmerkelijke
achteruitgang van onze inkomsten. (…) Zo werd het ons
financieel onmogelijk de Clemensbode te blijven uitge-
ven. We hebben nu de oorspronkelijke idee van een
jaarbrief weer opgenomen en hopen langs deze weg
Uw belangstelling voor Suriname EN de devotie tot S.
Clemens gaande te houden” (1968, nr. 1(febr.), p. 1).

2
de Abdijklok {1952}-1959
• jaren {1952, ongen.(S. Adelbertsdag 25 juni )} – 1959,
ongen.(sept.)1

• ondertitel Kroniek voor de Vrienden van Egmond
• uitgever Benedictijnen van de St. Adelbertabdij
• plaats Egmond-Binnen
• frequentie twee tot vier afleveringen per jaar
• formaat B
• omvang 4 p. per afl.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Alle afleveringen zijn ongenummerd.
• relaties Vermoedelijk voorzetting van Vrienden van
Egmond ({1949}-1972)2

– Voortgezet als Abdijkroniek voor de Vrienden van
Egmond (1960-{1968})
• autopsie 1952, ongen.(S. Adelbertsdag 25 juni); 1953,
Pasen, sept.; 1954, juni, sept., Kerstmis; 1955, Pasen, S.
Adelbert, feest van kerkwijding (= 7 okt.); 1956, jan.,
april, juli, okt.; 1957, jan., juli, sept., dec.; 1958, maart,
okt.; 1959, maart, sept.
– KDC
• typering De uitgave beoogt “contact te bewaren met
allen, die belangstelling tonen voor de bouw, de groei
en het leven van onze abdij. Zij wordt drie of viermaal
per jaar gratis toegezonden aan de Celstichters, de
leden van de Vereniging ‘Vrienden van Egmond’, de
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Medewerkers en buitengewone Weldoenders” (1955,
ongen.(Pasen), p. 1). Het blad bevat mededelingen van
de vereniging, een ‘Klooster-Kroniek’, artikelen over de
bouw van de nieuwe abdij, het leven van een monnik,
de geschiedenis van de abdij enz.
• noten
(1) Deze aflevering is hoogstwaarschijnlijk de laatste
onder de naam de Abdijklok. De opvolger Abdijkroniek
voor de Vrienden van Egmond 1960, ongen.(april), p. 1
begint met de mededeling dat vanwege de viering van
het vijfentwintigjarig herstel van Egmond “U vandaag
in de bus een andere Abdijklok met een nieuwe naam”
vindt.
(2) In 1949 en in 1950 verschenen twee afleveringen van
Vrienden van Egmond, een uitgave met dezelfde doel-
groep als de Abdijklok. Het eerstvolgende nummer aan-
wezig bij het KDC van Vrienden van Egmond is de afle-
vering van mei 1967. Vermoedelijk is de Abdijklok een
opvolger van de Vrienden van Egmond en is na diens
opvolger Abdijkroniek voor de Vrienden van Egmond
m.i.v. 1967 opnieuw gekozen voor een uitgave onder de
titel Vrienden van Egmond, met dien verstande dat in
1968 nog eenmaal een aflevering verscheen onder de
titel Abdijkroniek.

3
Abdijkroniek voor de Vrienden van Egmond 1960-
{1968}
• jaren 1960, ongen.(april) – {1968, ongen.(nov.)}
• uitgever Benedictijnen van de Sint Adelbertabdij
• plaats Egmond-Binnen
• frequentie onregelmatig
• formaat B ∞ 1960-1961; A ∞ 1962; B ∞ 1963-1968
• omvang 4 p. per afl.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Alle afleveringen zijn ongenummerd.
• relaties Voortzetting van de Abdijklok ({1952}-1959)
– Vermoedelijk voortgezet als Vrienden van Egmond
({1949}-1972)1

• autopsie 1960, april, okt.; 1961, Pasen; 1962, mei, sept.;
1963, febr., aug.; 1964, jan.; 1965, juli, nov.; 1966, juni,
nov.; 1968, nov.
– KDC
• typering Contactorgaan voor de leden van de Vereni-
ging Vrienden van Egmond – donateurs en sympathi-
santen van de Benedictijnen van de St. Adelbertabdij –
met mededelingen over de abdij en artikelen over het
monnikenleven. 
• noten
(1) In 1949 en in 1950 verschenen twee afleveringen van
Vrienden van Egmond, een uitgave met dezelfde doel-
groep als Abdijkroniek en diens voorganger de Abdij-
klok. Het eerstvolgende nummer aanwezig bij het KDC

van Vrienden van Egmond na 1950 is de aflevering van
mei 1967. Vermoedelijk is de Abdijklok een opvolger
van de Vrienden van Egmond en is er na diens opvolger
Abdijkroniek m.i.v. 1967 opnieuw gekozen voor een uit-
gave onder de titel Vrienden van Egmond, met dien ver-
stande dat in 1968 nog eenmaal een uitgave verscheen
onder de titel Abdijkroniek voor de Vrienden van
Egmond.

4
Abdijleven 1957-{1980}
• jaren 1(1957), nr. 1(jan./febr.) – {24(1980), nr. 4(dec.)}1

• uitgever Stichting Vrienden van de Achelse Kluis
• plaats Red. Nederland: Borkel en Schaft (N.-Br.) ∞
1(1957)-22(1978); Valkenswaard ∞ 23(1979)-{24(1980)}
– Red. België: Achel
– Adm. Nederland: Hoorn ∞ 1(1957)-15(1971); Asten ∞
16(1972)-19(1975); Borkel en Schaft ∞ 20(1976)-22(1978);
Valkenswaard ∞ 23(1979)-{24(1980)}
– Adm. België: Hasselt ∞ 1(1959)-20(1976); Achel ∞
21(1977)-{24(1980)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1957)-13(1969)
– driemaandelijks ∞ 14(1970)-{24(1980)}
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet steeds in het tijdschrift vermeld.
1957 frater M. Emmanuel van Gassel OCSO
1957-1961 Joh. J. Ros
1958-1963 frater M. Albericus Vanormelingen OCSO
1963 F.J. Dobber
1963 fr. Amandus Bussel OCSO
1970-1972 “redactie-groep”
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen
(1963, 1965, 1973-1975, 1977-1978, 1980) en inhoudsopga-
ven (1961-1962, 1964-1972).
• autopsie Volledig m.u.v. 17(1973), nr. 4
– UBN
• typering Contactorgaan van de ‘Vrienden van de
Achelse Kluis’. De Achelse Kluis is het Trappisten-
klooster in Achel op de grens van Nederland en België.
Het tijdschrift wil “gezonde begrippen over het
kloosterleven [vestigen], in het bijzonder over dat van
de Cisterciënser monniken der Strenge Observantie: de
Trappisten. Het wil voorts een binding vormen tussen
hen, die de St. Benedictus Abdij te Achel bezoeken of er
bijzondere betrekkingen mee onderhouden” (1(1957), 
nr. 1(jan./febr.), p. 2). Het blad bevat bijdragen over reli-
giositeit, spiritualiteit en over het monnikenleven en
daarnaast personalia en informatie over (publieksge-
richte) activiteiten in de Achelse Kluis. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
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5
Accent {1966}-{1979}
• jaren {2(1966), nr. 1(jan.)} – {1979, ongen.(mei)}1

• uitgever Broeders van Barmhartigheid van St. Joan-
nes de Deo
• plaats Helvoirt
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang III ∞ {2(1966)}; [I] ∞ overige jaargangen
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1978, ongen.(onged.): gewijd aan
een reis van de overste Th. van der Donk naar Sengere-
ma, Tanzania in september van dat jaar
– 1978, ongen.(onged.): gewijd aan een lezing van Franz
Kaspar: ‘Heeft Barmhartigheid nog kansen?’
• bijzonderheden Gestencild.
– Jan. 1968 maakt melding van een: “Uitgave van de
Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid van
St. Joannes de Deo, verschijnt ééns per jaar ten gerieve
van de familieleden van onze broeders”. Deze uitgave
kon niet worden getraceerd.
• autopsie 2(1966), 11 nrs.; 3(1967), jan., mei/juni en
juli/aug.; 4(1968), jan., juni en sept.; 5(1969), jan., aug.,
nov. en dec.; 6(1970), febr., Pasen, juli en nov.; 7(1971),
maart, juni, okt. en dec.; 8(1972), maart, sept. en dec.;
9(1973), mei, aug., okt. en dec.; 10(1974), maart, juni,
sept., nov. en Kerstmis; 1976, nov. en dec.; 1977, maart,
juli, dec.; 1978, mei, 3 nrs. onged.(ongen.); 1979, febr.,
mei
– KDC ∞ 1970, Pasen; 1976, 2 nrs; 1977; 1978, 4 nrs.;
1979, 2 nrs.
– Berg en Dal, Broeders van Barmhartigheid van St.
Joannes de Deo ∞ overige nummers
• typering Intern congregatieblad van de Broeders van
Barmhartigheid van St. Joannes de Deo, bestaande uit
een schrijven van de provinciaal overste met informa-
tie over ontwikkelingen binnen de congregatie en over
de verschillende huizen en personalia.
• noten
(1) Volgens een telefonische mededeling d.d. 12 juni
1997 van de Broeders in Berg en Dal is dit mogelijk het
laatst verschenen nummer.

6
Acliescha1 1967-1971
• jaren 1(1967/68), nr. 1(juli/aug.) – 5(1971), nr. 3(maart)
• ondertitel Tijdschrift voor eigen leden van de congre-
gatie, waarin opgenomen Sint Jozefblaadje
• uitgever Zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’,
moederhuis Maria Mater Dei
• plaats Breda
• frequentie tweemaandelijks (met onregelmatigheden)
• formaat B

• omvang II
• redactie 1967 zuster Margaretha
1967-1968 zuster Electa
1967-1968 zuster Giovanni
1967-1968 zuster Ingrid
1967-1968 zuster Ilona
1967-1968 zuster Jule-Marie
1967-1968 zuster Maria Gemma
1967-1968 zuster Sigfrida
1967-1968 zuster Wilfrida
1969-1970 zuster Achillea
1967-1971 zuster Johanna Francisca
1967-1971 zuster Thérèse, hoofdred.
1969-1971 zuster Berchmans
1969-1971 mevr. M.A. Vermolen-Donders
1970-1971 zuster Wendelina
• bijzonderheden Gestencild.
– Na 1(1967/68), nr. 5(maart/april) verschijnen enige tijd
geen nummers van het blad in verband met het kapit-
tel; wel worden enkele mededelingenstencils uitgege-
ven. Acliescha verschijnt weer in april 1969.
• relaties Voortzetting van Sint Jozefblaadje (1929-1966)
– Voortgezet als MD (1971-1991)
• autopsie Volledig
– Breda, Franciscanessen ‘Alles voor Allen’
• typering Intern congregatie- en contactblad van de
zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’. Bevat con-
gregatienieuws, reisverslagen, artikelen uit de missie
e.d.
• noten
(1) Samentrekking van Actuele Liefde Schakel. De afleve-
ring van 1(1967/68), nr. 1(juli/aug.) heeft nog geen titel.

7
Acta societatis liturgicae Sancti Willibrordi {1918}-
{1919}
• jaren {1918}-{1919}
• uitgever Dekker en Van de Vegt
• plaats Utrecht
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Bijdragen in het Latijn en Frans.
• autopsie 1918 en 1919
– KDC
• typering Deze publicatie geeft informatie over de
werkzaamheden van de federatie van Nederlandse
liturgische verenigingen Sint Willibrord.
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8
Actie-radius1 [1951]-{1962}
• jaren {1(1951/52, nr. 11(1 mei)}2 – {1962, nr. 211(maart)}3

• ondertitel Steeds wijder verspreid schafttijd-orgaan
voor de kernleden ∞ {1(1952), nr. 11(1 mei)}
– Steeds wijder verspreid schafttijd-orgaan ∞ {1955, 
nr. 70(15 maart)} – {1962, nr. 211(maart)}
• uitgever Katholiek Sociaal Centrum (= Bedrijfsaposto-
laat der paters Jezuïeten)
• plaats Red. en adm.: Rotterdam
• frequentie tweemaal per maand ∞ {1(1952), nr.
11(mei)} – 1961, nr. 4(juli)4

– eenmaal per maand, behalve in aug. ∞ 1961, nr.
205(sept.) – {1962, nr. 211(maart)}
• formaat B
• omvang 8 p. per afl. ∞ {1(1952), nr. 11(1 mei)}, {1953, 
nr. 37(onged.)} – {1955, nr. 86(31 dec.)}; II ∞ 1956-1961; 
8 p. per afl. ∞ 1962, nr. 209(jan.)-nr. 211(maart)
• redactie 1951-1962 J. Remmerswaal SJ5

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en doorgepagi-
neerd.
– Jaargangnummering wordt incidenteel vermeld.
– Onder dezelfde titel en wat de inhoud betreft op
dezelfde leest geschoeid, verscheen in Limburg Actie-
radius met als ondertitel: “Steeds wijder verspreid
maandelijks orgaan van de Stichting Actie-Radius Lim-
burg”. Op het KDC is daarvan 1 ex. ongen. en onged., 
4 p. en gedrukt aanwezig, waarin wordt gefulmineerd
tegen het dagblad Het Parool “dat n.b. ook in de Mijn-
streek nog (…) katholieke lezers vindt” en het huma-
nisme.
– In 1956, nr. 102(15 okt.), p. 806-807 wordt Knuppeltje
welkom geheten en begroet als “onze Amsterdamse
collega”. Het is een verwijzing naar ’t Knuppeltje in het
hoenderhok van godsdienst en politiek, beschreven in
BKNP deel 1.
– In 1956, nr. 100(15 sept.), p. 791 bevindt zich een kaart
van het verspreidingsgebied van het blad. M.i.v. 1958,
nr. 146(15 nov.) wordt de prijs van het tijdschrift in Bel-
gië genoemd; in de afleveringen van 1962 wordt ook de
prijs voor Duitsland genoemd. 
• autopsie 1(1952), nr. 11; 1953, nr. 37; 1955, nrs. 70-72, 75,
77-86; 1956-1961; 1962, nrs. 209-211
– KDC
• typering Aan de oorsprong van het blad stond de acti-
viteit van een leerling-liftmonteur, Jan Groen in ’t
Woud (1951): “Het blaadje was bedoeld als band tussen
hem en zijn vrienden, die ook op andere bedrijven
werkten. Geregeld kwamen deze jongelui bij een
priester aan huis tesamen.” Het groepje beoogde gods-
dienstige vorming in eigen katholiek verband en van-
daar uit het verbreiden van het geloof in de maatschap-

pij (1956, nr. 100(15 sept.), p. 792-793). Het blad dat zij
uitgaven groeide uit tot een polemisch blad waarin
“kerk en godsdienst ondermijnende intriges blootge-
legd” worden, dat “wordt gevreesd en gehaat, maar ook
bemind” en waaraan “in de a-religieuze pers en in poli-
tieke radiopraatjes (…) meermalen aandacht” is
geschonken (de Maasbode 1956, 13 okt.; zie ook 1956, nr.
102(15 okt.), p. 805). Het onderscheidt zich in hoofdzaak
door overal vierkant tegen te zijn: socialisme (wij kre-
gen “langzamerhand gezonde huiver voor de Door-
braak”, nr. 100, p. 795), het Vrije volk, de VARA, het
humanisme enz., maar was wel vóór de evangelische
dominee Billy Graham. Aanvankelijk bestemd voor het
eigen clubverband in de stad Rotterdam, werd het al
spoedig ook buiten Rotterdam gelezen. In nr. 100, 
p. 790 wordt geconstateerd dat de ondertitel waarge-
maakt is: “Ons blaadje heeft vaste abonnees in een
behoorlijk aantal plaatsen in Nederland en is zelfs
doorgedrongen in enkele steden in België.” 
• noten
(1) Titel op het omslag: Actie radius.
(2) In het jubileumnummer 100(15 sept. 1956) wordt ver-
meld dat “vijf jaar geleden de eerste Actie-radius” ver-
scheen (p. 789; vgl. ook 1956, nr. 102(15 okt.), p. 805).
(3) Het is niet bekend of het nog langer is verschenen. 
(4) Van 1956, nr. 87(onged.) – 1961, nr. 204(verlaat juli)
vermeldt het titelblad: “verschijnt 2 maal per maand (in
juli slechts 1 maal, in aug. helemaal niet)”.
(5) J. Remmerswaal was van 1950 tot 1963 verbonden
aan het bedrijfsapostolaat in Rotterdam, met als specia-
le opdracht godsdienstonderwijs aan jongens op de
ambachtschool. “Met behulp van deze knapen gaf hij in
die jaren nog zijn Actie-radius, een strijdlustig, scherp
en soms fel arbeiderstijdschrift uit, dat links en rechts
in bepaalde kringen beroering wekte, waarmee hij ver-
antwoordelijke oversten kopzorgen, geleerde mede-
broeders soms fronsende voorhoofden en tegenzin,
vele eenvoudige mensen steun en zichzelf slapeloze
nachten bereidde…. maar het werd gelezen door vriend
en vijand!” Zie SJ 11(1980), nr. 4(april): ‘In memoriam
Jan Remmerswaal 1909-1980’, p. 112-113.

9
Actio catholica 1937-1958
• jaren 1(1937/38), nr. 1(okt.) – 21(1958), nr. 5/6(mei/juni)1

• ondertitel Priesterorgaan voor de Katholieke Actie
aartsbisdom Utrecht ∞ 1(1937/38) – 2(1939), nr. 4(april)
– Priesterorgaan voor de Katholieke Actie ∞ 2(1939), 
nr. 5(mei) – 7(1944), nr. 3(maart)
– Orgaan voor de Katholieke Actie ∞ 7(1944), nr. 4/5
(april/mei) – nr. 8/9(aug./sept.)
– Leidinggevend orgaan voor de Katholieke Actie ∞
7/8(1944/45), nr. 10(okt. 1944/okt. 1945)1 – 10(1947), 
nr. 4(april)
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– Leidinggevend orgaan voor de Katholieke Actie in
Nederland ∞ 10(1947), nr. 5(mei) – 16(1953)
– Uitgave van de Katholieke Actie in Nederland ∞
17(1954)-21(1958)
• uitgever Aartsbisdom Utrecht ∞ {1(1937/38)}2

– Stichting Landelijke Katholieke Actie ∞ {12(1949), 
nr. 1(jan.)}2 – 21(1958)
• plaats Utrecht ∞ {1(1937)}
– Heemstede ∞ {12(1949)}-21(1958)
• frequentie maandelijks1

• formaat B ∞ 1(1937/38)-11(1948); A ∞ 12(1949)-21(1958)
• omvang III ∞ 1(1937/38)-2(1939); II ∞ 3(1940); III ∞
4(1941)-7/8(1944/45); IV ∞ 9(1946)-11(1948); VI ∞
12(1949)-13(1950); V ∞ 14(1951)-17(1954); VI ∞ 18(1955); 
V ∞ 19(1956); VI ∞ 20(1957); II ∞ 21(1958)
• redactie Door het ontbreken van de meeste omslagen
zijn de gegevens over de redactie onvolledig.
{1939}-{1953} (m.i.v. {1953}: mgr.) A.M. Jansen, {1947}-
{1953} hoofdred.3

1940-{1945} dr. A.A. Olierook
1941-{1947} W.M. Bekkers
{1947} Jos. van Campen
{1947} dir. Kraakman
{1947} rector F. Robroek
{1947} L. Speth
{1947} mej. Mia Stollman
{1947} dr.ir. F.Ph.A. Tellegen3

{1947} mr. J.J.M. van der Ven3

{1947} mej. mr. J. Verbeek
{1947} drs. Jos Vermeulen, red.secr.3

{1947}-{1950} Jos Aarts
{1949}-{1953} drs. H. Sleijfer
1949-1958 H. Divendal, 1949-1952 red.secr., 1953-1958
hoofdred.
1949-1958 H. van Santvoort, 1953-1958 red.secr.
1952-1958 dra. A. van Lierop
1954-1958 H. Brans pr.
– Redactieraad (vermeld 1949-1953)
1949-{1950} H.N. Smits
1949-1953 W.M. Bekkers
1949-1953 J. van Campen
1949-1953 mr. A. Diepenbrock
1949-1953 H.B.M.A. Kemna
1949-1953 J.Th.M. Kraakman
1949-1953 F. Robroek
1949-1953 L. Speth
1949-1953 dr.ir. F.Ph.A. Tellegen
1949-1953 mej. mr. J. Verbeek
• speciale nummers 12(1949), p. 193-231: ‘Meebouwen aan
de vrede’. Program van bezinning en apostolaat 1949-
1950. Voor Katholiek Nederland opgesteld in samen-
werking van de Katholieke Actie, Standsorganisaties,
Vrouwen- en Jeugdbeweging
– 13(1950), nr. 6(juni), p. 241-288 (p. 1-48): ‘Christelijke
levensversobering’. Programma van bezinning en

apostolaat 1950-1951. Voor katholiek Nederland opge-
steld in samenwerking van de Katholieke Actie, Stands-
organisaties, Vrouwen- en Jeugdbeweging4

– 19(1956), nr. 12(nov./dec.): ‘Martelaarsboek van onze
dagen. Kalender van de Kerk der stilte’, met register,
samengesteld door dr. Zacharias Anthonisse OFMCap.
104 p. (ook verschenen als afzonderlijke uitgave)
– 20(1957), nr. [5/6](mei/juni): dubbelnummer, uitgege-
ven als ‘album amicorum’ bij het zilveren priesterfeest
van Mr. A. Diepenbrock
• bijzonderheden Boekbesprekingen en inhoudsopga-
ven.
– Als bijlage verscheen: ‘Beschouwingen voor de vor-
mingssamenkomsten van de Katholieke Actie’ 1937-
1948, afzonderlijk gepagineerd.5 Van 2(1939), nr.
10(okt.)-nr. 12(dec.) verschenen bovendien nog beschou-
wingen voor het bisdom Haarlem, p. (1)-(48).
– 3(1940) heeft een aparte rubriek ‘Uit de bisschoppe-
lijke richtlijnen (Haarlem)’.
– 3(1940), nr. 11(nov.), p. 121 drukt een schrijven af van
de bisschop van Den Bosch, mgr. A.F. Diepen, waarin
het blad wordt aangeprezen en melding wordt gemaakt
van het besluit “het uitstekend geredigeerde maand-
schrift Actio catholica van het aartsbisdom aangevuld
met een bijlage voor ons bisdom te nemen als officieel
orgaan voor onze Katholieke Actie”.
– 4(1941), nr. 1(jan.), p. 1 drukt een aanbevelend schrij-
ven af van de bisschop van Breda, mgr. P. Hopmans,
waarin hij de priesters aanspoort een abonnement te
nemen. Van een aparte bijlage voor het Bredase diocees
wordt geen gewag gemaakt.
• relaties Voortgezet als Ruimte (1958-1964) (beschreven
in BKNP 2)
• literatuur Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke
Actie in Nederland (1934-1966), Nijmegen 1994
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Blad bestemd voor de leidende figuren in de
Katholieke Actie (KA). Doel van het blad is “aan de
priesters in de praktijk zooveel mogelijk diensten te
bewijzen bij hun werk voor de zielen”, vooral te gebrui-
ken bij de “vormingssamenkomsten voor de toekomsti-
ge leden der Katholieke Actie” (‘Katholieke Actie’ is
hulp van de leek in de zielzorg van de priester, of vol-
gens Pius XI: “de deelname van den leek aan het hiërar-
chisch apostolaat der Kerk” (1(1937/38), nr. 1(okt.), p. 9)).
Er bestaat een zekere band met de ‘Actie voor God’; deze
laatste wil actie voeren door middel van de bestaande
verenigingen en niet – zoals de Katholieke Actie – door
op zich staande plaatselijke of parochiale comités. Na
de oprichting van de landelijke KA in sept. 1945 bleek
dat er voor de Actie voor God “geen ander lot beschoren
[was] dan te worden opgelost in de KA” (De Haan 
p. 113). Een vergadering van het Comité van de Actie
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voor God, voor 9 november 1945 uitgeschreven, werd
afgelast en daarmee was de Actie voor God feitelijk
opgeheven. Na de oorlog wordt de opzet van het tijd-
schrift als volgt omschreven: “dat katholieken wie het
ernst is met de opdracht tot apostolaat in het volle
leven van de wereld, en die op een of andere wijze orga-
nisatorisch of door louter persoonlijke invloed leiding
geven in het katholieke leven, in Actio catholica voedsel
vinden voor hun bezieling en stof tot hun bezinning en
vorming” (zie 17(1954), nr. 1(jan.), p. 1).
• noten
(1) De eerste jaargang loopt van 1(1937/38), nr. 1(okt.
1937)-nr. 12(dec. 1938). Daarna vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar: “Dit nummer verschijnt
als November-December-nummer om aldus in numme-
ring in den loop van 1938 gelijk te komen met de num-
mers van de ‘Analecta’ van het Aartsbisdom”, aldus
een ‘Mededeeling’ op de binnenkant van het omslag
van nr. 1. Het tijdschrift is de hele oorlog door versche-
nen: “Wegens haar louter godsdienstig en kerkelijk
karakter werd deze organisatie [KA] door de Duitsers
ongemoeid gelaten” (De Haan, p. 85). Het autopsie-
exemplaar bevat na 4(1941), nr. 10(nov.) een mededeling
‘namens redactie en administratie’ dat het december-
nummer van het tijdschrift wegens de verplichting om
op het papier te bezuinigen, niet kan verschijnen. Het
blad verscheen in de oorlogsjaren feitelijk tweemaan-
delijks, met veel dubbelnummers, tot 7(1944), nr. 8/9
(aug./sept.). Daarna enige tijd in het geheel niet.
7(1944), nr. 8/9(aug./sept.) wordt dan gevolgd door jaar-
gang 7/8(1944/45), nr. 10(okt. 1944/okt. 1945) en nr.
11/12(nov. 1944/dec. 1945) (imprimatur: 2 okt. en 17 nov.
1945), waarna de jaargangen weer hun normale ver-
loop hebben: van jan. tot en met dec. Ook in de laatste
jaargang: 21(1958) verscheen het blad in feite twee-
maandelijks. 
(2) Volgens 1(1937/38), nr. 1(okt.) p. 2 is Actio catholica
een uitgave van het aartsbisdom Utrecht. Vanaf 1 jan.
1938 (er staat abusievelijk: 1937) zal het blad “11 maal
per jaar tegelijk met de Analecta van het aartsbisdom
Utrecht verschijnen, doch met eigen omslag en pagi-
neering”. In elk nummer worden vier op een apart blad
gedrukte beschouwingen gegeven, “deze lessen zijn
ook los verkrijgbaar”. In 1939, 1940 en 1941 (zie bij-
zonderheden) krijgt het blad ook toegang in resp. de
bisdommen Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Breda. Daar
bij de meeste geraadpleegde exemplaren de omslagen
met bibliografische gegevens verwijderd bleken, kon
niet worden vastgesteld wanneer de Stichting Lande-
lijke Katholieke Actie de uitgave overnam, vermoede-
lijk in 1945 of 1946. 
De Haan bericht hierover dat spoedig na de oprichting
van de Landelijke KA (in sept. 1945) “enkele min of
meer zelfstandig opererende organisaties (…) voor de
uitvoering van meer specifieke taken” in het leven wer-

den geroepen. “De een was belast met de uitgave van de
periodiek Actio catholica en de ander met die van 
Katholiek archief” (p. 120).
(3) In {1947} wordt vermeld dat deze redactieleden tot
‘de kernredactie’ behoren.
(4) Hetzelfde speciale nummer is in het autopsie-exem-
plaar ook meegebonden in 14(1951), na p. 420. 
(5) De paginering en telling van deze ‘Beschouwingen’
lopen in de jaargangen 1(1937/38) tot en met 6(1943)
door van p. 1-644 en van nr. I-CXL. Daarna beginnen de
paginering en de telling weer van voren af aan: p. 1 en
nr. I in 7/8(1944/45) tot en met p. 564 en nr. CXX in
11(1948). Vanaf 12(1949) worden er geen ‘Beschouwin-
gen’ meer aangetroffen.
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Adres- en jaarboek voor katholiek Nederland {1919}
• jaren {1(1919)}1

• uitgever Publiciteits-Bureau Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– Bevat een alfabetische ‘Lijst van aanbevelenswaardi-
ge firma’s’.
• autopsie 1(1919)
– KDC
• typering “Een gids, die den geloofsgenoot den weg
wijst door het geheele land in zake de door hem ver-
langde adressen voor handel en industrie, voor arbeid
en deelname aan het sociale leven, voor kerk en school”
(‘Voorbericht’, p. V). Een zeer uitgebreide gids, die zich
beweegt op een breed terrein met de nadruk op het han-
delsaspect. Men voorziet dat de omvang weldra zoda-
nig zal toenemen, “dat er na de vereischte schifting en
ordening, een flinke, volledige Katholieke handelsgids
uit ontstaat” (p. VI).
• noten
(1) In het ‘Voorbericht’ is sprake van de volgende jaar-
gang die in het begin van 1920 zal verschijnen. Niet dui-
delijk is of deze eerste jaargang inderdaad een vervolg
heeft gehad.

11
Adresboek1 / Bisdom Rotterdam 1972-1974
• jaren 1972-1974
• ondertitel Officiële uitgave van het bisdom Rotterdam
• uitgever Bisdom Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
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• omvang II
• redactie Niet in het adresboek vermeld.
• bijzonderheden Verschijnt als een bijlage van Analec-
ta voor het bisdom Rotterdam (1956-{1980})
• relaties Voortzetting van Jaarboekje / Bisdom Rotter-
dam (1969-1971) Bisdom Rotterdam 
– Voortgezet als Naamlijst van het bisdom Rotterdam
(1975-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave met de gegevens over bureaus, deke-
naten, organisaties en priesters van het bisdom Rotter-
dam.
• noten
(1) Gevolgd door het betreffende jaartal.

12
Adresboek voor katholiek Nederland1 1976-{1980}
• jaren 1(1976)-{5(1980)}2

• uitgever Gooi en Sticht BV in samenwerking met:
Sekretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in
Nederland ∞ 1(1976)-2(1977)
– Sekretariaat van de RK Kerkprovincie in Nederland ∞
3(1978)-{5(1980)}
• plaats Hilversum ∞ 1(1976)-2(1977); Utrecht ∞
3(1978)-{5(1980)}
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1976); III ∞ 2(1977); II ∞ 3(1978)-
4(1979); III ∞ {5(1980)}
• redactie 1976-{1980} J.H.J. Eijpe
• bijzonderheden Inhoudsopgave in de vorm van een
Zaak- en trefwoordenregister (1976), een Zaak- en tref-
woordenregister en personenregister (1977), Trefwoor-
den- en personenregister (1978)-{(1980)}.
– In de eerste twee jaargangen is het Adresboek opge-
bouwd uit drie delen: 1. Adressen van de organisatie
van de Rooms-Katholieke Kerk; 2. Adressen, raden,
instellingen en personen werkzaam op het terrein van
kerk en maatschappij; 3. Uitgebreid zaak- en trefwoor-
denregister. M.i.v. 3(1978) is om kosten te besparen al
het adressenmateriaal gerangschikt in strikt alfabeti-
sche volgorde volgens trefwoorden. M.i.v. dezelfde
datum worden de paginanummers vervangen door de
letters van het alfabet.
• autopsie 1(1976)-5(1980)
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave met de belangrijkste adres-
sen op het terrein van de organisatie van de katholieke
kerk en de katholieke gemeenschap in Nederland. In
het voorwoord van de eerste jaargang wordt het doel
omschreven als “een poging de communicatie op het
Rooms-Katholieke terrein in Nederland in stand te hou-
den en te bevorderen”. Doordat de uitgebreide Pius-

almanak na 1971 (voorlopig) niet meer verschenen was,
ontbrak er een actueel overzicht van de adressen van
katholiek Nederland. Het minder uitgebreide Adresboek
voorzag in deze lacune (zie ‘Voorwoord’, 18(1993), p. 3). 
• noten
(1) De eerste jaargang verscheen onder de titel Wie wat
waar, met als ondertitel: “Adresboek voor katholiek
Nederland”. M.i.v. 3(1978) luidt de titel: Adresboek
katholiek Nederland.
(2) 18(1993) is de laatste uitgave van Adresboek katho-
liek Nederland. In het voorwoord op p. 3 laat de secreta-
ris-generaal van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in
Nederland, A.H. van Luyn, weten dat “de uitgevers van
het Adresboek en van de Pius-almanak [die sinds 1984
weer verschijnt] hebben besloten beide uitgaven te
laten opgaan in één reeks. Met ingang van volgend jaar
verschijnt het Pius jaarboek; het ene jaar als Almanak
katholiek Nederland en het volgende jaar als Adresboek
katholiek Nederland.”

13
Adresboek en ledenlijst van de Nederlandse Minder-
broeders-provincie1 1956-{1980}
• jaren 1956-{1980}2

• uitgever Nederlandse Provincie der Minderbroeders
Franciscanen
• plaats Weert ∞ 1956-{1971}; Utrecht ∞ {1974}-{1977} 
• frequentie onregelmatig3

• formaat B ∞ 1956-1958; A ∞ 1959-1961; B ∞ 1964-
{1977}
• omvang II, m.u.v. III ∞ 1964
• redactie 1956-{1964} pater Daniël van Wely OFM
{1975} B. Kemmeren OFM
• bijzonderheden Gedeeltelijk gestencild.
– De uitgave verschijnt in 1956 als een bijlage bij Neer-
landia seraphica; m.i.v. 1958 als een uitgave van Neer-
landia seraphica.
– Na het autopsie-exemplaar van 1959 is ingebonden:
‘Supplement (october 1960)’ behorend bij het Adresboek
van oktober 1959, bevattende een ‘Alfabetische lijst’ (24
p.); na 1961 is ingebonden: ‘Supplement (oktober 1962)’
en ‘Supplement (september 1963)’, beide behorend bij
het Adresboek van oktober 1961; na 1964 is ingebonden
‘Ledenlijst van de Nederlandse Minderbroedersprovin-
cie aangevuld tot en met 4 oktober 1965’ en ‘Alfabeti-
sche lijst van de leden van de Nederlandse Minderbroe-
dersprovincie per augustus 1967’ (gestencild) en ‘Leden-
lijst van de Nederlandse Minderbroeders december
1967’; na 1968 is ingebonden ‘Bij de tussentijdse uitga-
ve: Adreslijst 1969’ (met potlood geschreven) en ‘Adres-
lijst van de Nederlandse Minderbroeders per 1.10.1970’
(met schriftelijke aantekeningen); na 1971 verschijnt in
augustus 1972 ‘Bij de tussentijdse uitgave’ (gestencild,
12 p.); na het Adresboek van 1974 is ingebonden: ‘Aan-
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vulling per 1 november 1975’ en ‘Aanvulling per 1
december 1977 adreslijst van de Nederlandse Minder-
broeders’.
– De afleveringen van 1971 en 1974 zijn losbladig.
• relaties Voortzetting van Conspectus van de Neder-
landse Provincie der Minderbroeders … [datum] (1945-
1955)5

• autopsie 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1968, 1971, 1974
(met de aanvullingen op deze gidsen in 1960, 1962, 1963,
1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1975 en 1977)3

– KDC ∞ 1956
– UBU ∞ overige jaargangen en alle aanvullingen
daarop 
• typering De uitgave bevat de adressen van de leden en
huizen binnen en buiten Nederland, telefoon- en giro-
nummers, en een register van de klooster- en familie-
namen. Na 1956 worden ook de jaren van geboorte,
intrede en priesterwijding vermeld.
• noten
(1) De titel van de eerste aflevering luidt Adresboek van
de Nederlandse Minderbroeders-provincie en tevens
samenstelling van de huizen volgens de stand op 1
november 1956. 1958 verschijnt onder de titel Adresboek
van de Nederlandse Minderbroeders-provincie volgens de
stand op 1 october 1958. Tevens samenstelling van de
huizen volgens de stand op 15 october 1958. In 1959
wordt aan de titel toegevoegd “october 1959”; in 1961
“oktober 1961”. De jaren 1968, 1971 en 1974 verschenen
onder de titel Adresboek en ledenlijst van de Nederland-
se Minderbroedersprovincie en van de Nederlandse Min-
derbroeders in Brazilië en Indonesië per … [jaartal]; in
1974: “Brazilië, Indonesië en India”. 
(2) In 1974 verschijnt een reguliere aflevering van het
Adresboek; in 1975 en 1977 verschijnen aanvullingen
(zie bijzonderheden). De laatste aflevering van het
Adresboek en ledenlijst aanwezig bij het KDC is uit
1994. In het voorjaar van 1980 verschijnt daarnaast een
Necrologium van de Minderbroeders, die gestorven zijn
ná 1920 en lid geweest van de Provincie van de Martela-
ren van Gorkum, als losbladige uitgave (aanwezig in
UBU).
(3) De uitgave verschijnt soms jaarlijks, maar meestal
met grotere tussenpozen. In de tussentijd verschijnen
dan doorgaans supplementen of aanvullingen (zie bij-
zonderheden).
(4) Waaraan toegevoegd m.i.v. 1950: “en van de Brazili-
aanse provincie van het H. Kruis”. Aanvankelijk zou de
Conspectus blijven bestaan naast het Adresboek. De
aflevering uit 1956 opent op p. 3 met de mededeling:
“Dit Adresboek van de Nederlandse Minderbroederspro-
vincie is geen Conspectus. U zult hier tevergeefs zoeken
naar de data van geboorte, intrede en priesterwijding
(…). Voor dit alles blijft U aangewezen op de Conspectus
van 4 october 1955”. De uitgave wordt gezien als “een
welkome aanvulling op de Conspectus van 1955”. In

latere afleveringen worden wel de gegevens van de
Minderbroeders vermeld die voorheen in de Conspec-
tus waren opgenomen.

14
Adresboek / Nederlandse Kapucijnen1 {1972}-{1980}
• jaren {1972} – {1980, 1 jan.}2

• uitgever Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het adresboek vermeld.
• bijzonderheden Het Adresboek is steeds gebaseerd op
de gegevens van 1 januari.
– In 1974-1978 verschijnt het Adresboek in twee afzon-
derlijke delen, 1974-[1976]: I. ‘In Nederland en Buiten-
land wonende Nederlandse Kapucijnen (niet-missiona-
rissen)’; II. ‘Kapucijnen van de Nederlandse Provincie
in (de) Missiegebieden’. 1977-1978: 1. ‘In Europa wonen-
de Nederlandse Kapucijnen’; 2. ‘Buiten Europa wonen-
de Nederlandse Kapucijnen’. Van 1976 kon slechts het
eerste deel worden ingezien. In 1974 en 1975 zijn de
twee delen doorgepagineerd, in 1977 en 1978 is elk deel
afzonderlijk gepagineerd.
• relaties Voortzetting van Staat van de Nederlandse
Kapucijnenprovincie ({1969}-{1970})
• autopsie Volledig m.u.v. deel II van 1976
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave met adressen van de hui-
zen, lijst van telefoon- en gironummers, lijst van de
bewoners van de huizen, adressen van medebroeders
buiten de Nederlandse huizen, een missiegedeelte
gevolgd in de afleveringen van 1972-1978 door een alfa-
betische lijst op achternaam van de in Nederland en in
het buitenland wonende Nederlandse medebroeders en
van de missionarissen. 
• noten
(1) In 1972 en 1973 vermeldt het omslag: ‘Nederlandse
Kapucijnen’, daarna: ‘Nederlandse Kapucijnenprovin-
cie’.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1997.

15
Adresboek voor Roomsch-Katholiek Nederland {1933}
• jaren {1933}
• uitgever Drukkerij Laboremus
• plaats Schiedam
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang V
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Alfabetische inhoudsopgave.
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– Op de laatste pagina van het Adresboek van 1933
bevindt zich een mededeling van de “Uitgeefster voor
alle Adverteerders en Koopers” van het Adresboek voor
Roomsch-Katholiek Nederland, dat “een aanvulling van
deze uitgave FRANCO en GRATIS [wordt] toegezonden,
bijgewerkt tot 31 December 1932. Alle veranderingen
worden hier eveneens aangebracht.” Deze aanvulling
kon niet worden ingezien.
• autopsie 1933
– KDC
• typering Dit adresboek bestaat uit twee delen: het eer-
ste deel bevat ‘Adressen van Kerken, Kloosters, Gestich-
ten, Ziekenhuizen, Orden en Congregaties, R.K. Veree-
nigingen, Liefdadigheids-instellingen enz. enz.’. Het
tweede deel bevat ‘Adressen van diverse Vakgroepen
en leveranciers van benoodigdheden voor Kloosters en
Gestichten’. De uitgave is rijkelijk voorzien van adver-
tenties.

16
Adresboekje {1974}-{1978}
• jaren {1974, ongen.(mei)} – {1978, ongen.(onged.)}1

• ondertitel RK Pastoraat in de Inrichtingen van Justitie
∞ 1974-1978
• uitgever Bureau Hoofdaalmoezenier bij de Inrichtin-
gen van Justitie
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Adressenlijst van de aalmoe-
zeniers bij de Inrichtingen van Justitie ({1967}-{1972})
• autopsie 1974, ongen.(mei); 1975, ongen.(nov.);
1976/77, ongen.(onged.); 1978, ongen.(onged.)1

– KDC
• typering Net als de voorganger bevat deze uitgave een
lijst van alle aalmoezeniers werkzaam bij justitiële
inrichtingen.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar volgt na 1978 een ongeda-
teerde aflevering die de gegevens tot en met 1980/81
bevat en als titel heeft: Adressenlijst, met als ondertitel:
“RK Geestelijke verzorging bij de Inrichtingen van
Justitie”. De volgende uitgave is gedateerd maart 1982
en draagt weer de titel Adresboekje. Deze publicatie is
verschenen tot en met 1987.

17
Adresboekje van het bisdom Groningen 1972-{1979}
• jaren 1972-{1979}1

• uitgever Bisdom Groningen
• plaats Groningen
– Adm.: Assen
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie 1972-{1979} Secretaris van het bisdom (T.J.
Roorda)
• relaties Voortzetting van Naamlijst van de geestelij-
ken die in het bisdom Groningen in bediening zijn bij de
aanvang van het jaar …[jaartal] (1957-1971)
• autopsie 1972-1979
– KDC
• typering Het Adresboekje bevat gegevens over diverse
diocesane, aartsdiocesane en landelijke instellingen en
commissies, een lijst van dekenaten met de daar dienst-
doende geestelijken en lijsten van priesterwijdingen,
emeriti, overledenen enz. In tegenstelling tot de voor-
ganger van deze uitgave, bevat het geen alfabetische
naamlijst van alle geestelijken van het bisdom Gronin-
gen. 
• noten
(1) In de collectie van het KDC ontbreekt 1980; de uitga-
ve is m.i.v. 1981 – met enkele hiaten – aanwezig tot
2009. Sinds 2006 verschijnt de uitgave onder de titel
Adresboekje van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

18
Adreslijst contact {1954}-1956
• jaren {1954, ongen.(15 maart)} – 1956, ongen.(15 dec.)
• uitgever Niet in de adreslijst vermeld.
• plaats Niet in de adreslijst vermeld.
• frequentie vier maal per jaar
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de adreslijst vermeld.
• relaties Voortgezet als Namen en adressen van leger-
en vloot-aalmoezeniers, katholieke kapellen, katholieke
centra, katholieke vormingscentra en katholieke militai-
re tehuizen …[datum] (1957-1963)
• autopsie 1954, ongen.(15 maart), ongen.(1 juni),
ongen.(1 aug.), ongen.(15 dec.); 1955, ongen.(15 maart),
ongen.(25 april), ongen.(15 juli), ongen.(15 nov.); 1956,
ongen.(15 febr.), ongen.(15 mei), ongen.(1 sept.),
ongen.(15 dec.)
– KDC
• typering Uitgave met namen en adressen van leger-
en vlootaalmoezeniers en andere katholieke instellin-
gen die speciaal gericht zijn op militairen.
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Adreslijst van de Nederlandse Lazaristen1 {1972}-
{1980}
• jaren {1972}-{1980}2

• uitgever Provincialaat Lazaristen (Congregatie der
Missie, CM)
• plaats Panningen 
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– M.i.v. 1979 worden behalve de gegevens uit Neder-
land en Ethiopië ook gegevens vermeld van de Brazili-
aanse en Indonesische provincies.
• autopsie 1972; 1974-1980
– KDC ∞ 1975-1980
– UBU ∞ 1972 en 1974
• typering Bevat namen en adressen van het bestuur en
van de huizen van de Nederlandse Provincie van de
Lazaristen (Congregatie der Missie) en van een aantal
andere provincies waar Nederlandse leden van de con-
gregatie werkzaam zijn. Daarnaast is er een alfabeti-
sche naamlijst van de Nederlandse Lazaristen in opge-
nomen.
• noten
(1) In {1972} en {1974} luidt de titel: Adreslijst van de
Nederlandse Provincie der Lazaristen. Van 1975-1978
luidt de titel kortweg: Lazaristen, met als ondertitel:
“Nederlandse Provincie en Nederlandse Vice-Provincie
van Ethiopië”.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is van
1992.

20
Adressenlijst van de aalmoezeniers bij de1 Inrichtin-
gen van2 Justitie {1967}-{1972}
• jaren {1967, ongen.(nov.)}3 – {1972, ongen.(okt.)}
• uitgever Bureau Hoofdaalmoezenier bij de Inrichtin-
gen van Justitie
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1967, 1970-1971; A ∞ 1972
• omvang I
• redactie Niet in de adressenlijst vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Adresboekje ({1974}-{1978}) van
het RK pastoraat in de inrichtingen van justitie3

• autopsie 1967, ongen.(nov.); 1970, ongen.(juli); 1971,
ongen.(sept.); 1972, ongen.(okt.)
– KDC ∞ 1970-1972
– UBU ∞ 1967
• typering Adressenlijst van de aalmoezeniers werk-

zaam bij justitiële instellingen, met o.a. vermelding
van de hoofdaalmoezenier en de aalmoezeniers voor
buitenlandse gedetineerden.
• noten
(1) 1971, ongen.(sept.): “bij de” afgekort tot “b.d.”.
(2) Alleen in 1967, ongen.(nov.) voluit geschreven. In de
latere afleveringen afgekort tot “v.”.
(3) Eerder verscheen als bijlage een ‘Lijst van aalmoeze-
niers bij de inrichtingen van justitie’ bij Contactblad
van de RK geestelijke verzorging bij inrichtingen van
justitie 1953, nr. 1(okt.), 1954, nr. 4(sept.) en 8(1957), 
nr. 4(okt.) en bij Contactblad van de aalmoezeniers bij de
inrichtingen van justitie 11(1960), nr. 5(dec.) en 13(1962),
nr. 1(april).

21
Adressenlijst van Nederlandse medebroeders1 in
binnen- en buitenland {1970}-{1979}
• jaren {1970, ongen.(6 nov.)} – {1979, ongen.(jan.)}
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ)
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– In het autopsie-exemplaar ontbreekt 1972. Vermoede-
lijk is er in dat jaar geen Adressenlijst verschenen,
gezien de verschuiving van de verschijningsdatum:
1971 is gedateerd op 15 dec. en in 1973 en volgende jaren
verschijnen de afleveringen in jan. of febr. (1973, 7
febr.).
• autopsie 1970, ongen.(6 nov.) – 1979, ongen.(jan.) 
– KDC
• typering Uitgave met de lijst van adressen van alle
Nederlandse leden van de Priesters van het H. Hart van
Jezus in binnen- en buitenland.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd m..i.v. 1975, ongen.(17 febr.):
“SCJ”.

22
Adressenlijst Nederlandse Oblatenprovincie1 {1971}-
{1980}
• jaren {1971}-{1980}2

• uitgever Nederlandse Oblatenprovincie (Oblati di
Maria Immaculata (OMI), Missionarissen Oblaten van
de Onbevlekte Maagd Maria)
• plaats Cuyk
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de adressenlijst vermeld.
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• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1971-1980
– KDC ∞ 1976-1980
– ENK, Archief van Missionarissen Oblaten van Maria
∞ 1971-1975
• typering De lijst bevat naast de algemene gegevens
over generaal-, provinciaal- en vice-provinciaal bestuur
van Suriname een uitvoerige alfabetische opgave van
de leden van de Nederlandse Provincie en Vice-Provin-
cie Suriname, met adres, geboortedatum, functie, fami-
lieadres, giro- of banknummer enz.
• noten
(1) Het omslag draagt de titel Adressen OMI (waarbij
m.i.v. 1979 “OMI” in handschrift is toegevoegd).
(2) De laatste Adressenlijst aanwezig op het KDC is van
1982.

23
Adveniat 1956-1972
• jaren 1(1956/57), nr. 1(dec.) – 17(1972),
ongen.(nov./dec.)1

• ondertitel Twee-maandelijks tijdschrift voor leken -
apostolaat ∞ 1(1956/57)-9(1964)
– Maandelijks tijdschrift voor lekenapostolaat2 ∞
10(1965) – 14(1969), nr. 10/11(okt./nov.)
– Maandblad van Unitas ∞ 14(1969), nr. 12(dec.) –
17(1972), nr. 9/10(sept./okt.)
• uitgever Copieerinrichting Oudejans ∞ 1(1956/57) –
{9(1964), nr. 5/6(okt./dec.)}3; Internationaal Bestuur Uni-
tas ∞ 11(1966), nr. 6(juli) – 17(1972), nr. 9/10(sept./okt.)
• plaats Lutterade ∞ 1(1956/57) – 9(1964), nr.
5/6(okt./dec.); Werkhoven ∞ 10(1965), nr. 1(jan.) –
{11(1966), nr. 11(dec.)}3

– Red.: Bunnik ∞ 14(1969), nr. 3(maart) – 17(1972), 
nr. 7/8(juli/aug.); Witmarsum/De Bilt ∞ {17(1972), 
nr. 9/10(sept./okt.)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1956/57)-9(1964)
– maandelijks ∞ 10(1965)-17(1972)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1956/57), {4(1960)-9(1964)}; II ∞
10(1965)-13(1968); III ∞ 14(1969)-16(1971); II ∞ 17(1972)
• redactie Tot 1969 niet als zodanig vermeld.
{1966} mej. J. Keve4

1969-1970 zuster M. Jozefa
1969-1972 H. Hunsche
1969-1972 H. Stufkens5

• speciale nummers 11(1966), nr. 7(aug.): ‘Verslag van de
nationale vergadering gehouden te Uden aug. 1966’6

– 17(1972), ongen.(nov./dec.): ‘Herdenkingsnummer
Adveniat bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
Unitas gevierd te Witmarsum 19 nov. 1972’, ongepagi-
neerd met afbeeldingen
• bijzonderheden Gestencild.
– In 1960 verspringt de jaargangnummering van 4

naar 5: 4(1960), nr. 4(aug.) wordt gevolgd door 5(1960),
nr. 5(okt.) en nr. 6(dec.), waarna de jaargangtelling
wordt voortgezet met 6(1961).
– 11(1966), nr. 6 abusievelijk juni; moet zijn: juli. In
april is het blad niet verschenen.
– 12, nr. 1(jan.) abusievelijk 1966; moet zijn: 1967.
– In 12(1967), nr. 4(april) ontbreekt in het autopsie-
exemplaar pagina 5.
– 13(1968), nr. 5 abusievelijk maart; moet zijn: mei.
– In de periode 1966-1978 verschijnt er tevens een Duit-
se uitgave: Adveniat. Monatschrift für Unitas.
• relaties [Waarin opgenomen het Maria-uur (1938-
{1948})]7

– Voortgezet als Kommunikant (1973-{1980})1

• literatuur José Eijt, Een roeping in de wereld. Geschie-
denis van het seculier instituut Unitas 1942-1987,
Nijmegen 1990
• autopsie 1(1956/57), nrs. 1-3, 5; 4/5(1960), nrs. 2, 4-6;
6(1961), nrs. 4-6; volledig: 7(1962); 8(1963), nrs. 1-2, 5-6;
volledig: 9(1964)-17(1972), m.u.v. 12(1967), nr. 98

– KDC
• typering Aanvankelijk strikt intern contactblad voor
de leden van het Gezelschap van de Bruiden van Jezus.
De titel Adveniat, ontleend aan het Onze Vader, ver-
wijst naar “de uitbreiding van het Rijk van Jezus”, als
strijdleuze en als ideaal. Het blad wil geen eenvoudig
missieblaadje zijn, maar “een instructief verhandelen
van alles wat met het grote ideaal samenhangt”
(1(1956/57), nr. 1(dec.)). In het blad worden artikelen
over het geestelijk leven gecombineerd met nieuws uit
Brazilië (later ook uit Afrika) en met verslagen van bij-
eenkomsten. Het Gezelschap van de Bruiden van Jezus
werd door pater Jos.M. Drehmanns CSsR opgericht op
15 okt. 1942, feestdag van Theresia van Avila. Het Gezel-
schap bestond uit een groep vrouwen die in de wereld
wilden blijven werken en tegelijkertijd op zoek waren
naar een dieper geestelijk leven om van daaruit “ook
anderen te brengen tot het volle leven” (13(1968), 
nr. 8/9(aug./sept.), p. 20). Vanuit Nederland breidde de
groep zich uit naar Luxemburg en Duitsland en in 1950
vestigde de stichter zich met enkele vrouwen in Brazi-
lië: “Het apostolaat moet uit de contemplatie voortko-
men, zoals bij de heilige Theresia” (12(1967), nr. 10
(nov.), p. 5). 
In 1965 krijgt het Gezelschap de naam ‘Seculier Insti-
tuut Unitas’ en in 1966 wordt Adveniat een uitgave van
het internationaal bestuur van Unitas (11(1966), nr.
7(aug.). In deze periode beweegt Unitas en daarmee ook
het blad zich in de richting van de oecumene. Binnen
Unitas ontstaat een oecumenische jongerengroep
‘Unit’. Na de Algemene Vergadering van 1968 staat het
lidmaatschap van Unitas ook open voor gehuwden met
belangstelling voor het ontwikkelingswerk (14(1969),
nr. 5(mei), p. 19). Voor de communicatie is het belang-
rijk dat vanwege de band met Unitas, ook de leden van
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Unit en een groeiende groep belangstellenden, aan wie
Unitas ter harte gaat, het blad ontvangen. Het blad
kiest daarmee voor een andere, meer open opzet en
bevat voortaan een bezinnend gedeelte met conferen-
ties, Bijbeluitleg enz. en een informatief gedeelte met
onderwerpen die betrekking hebben op de houding als
christen tegenover actuele sociale en politieke gebeurte-
nissen (16(1971), nr. 2(febr.), p. 2). 
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel in Nederland: “Om
te onderstrepen dat wij tot verandering bereid zijn, om
duidelijk te stellen dat wij dat zoeken naar een nieuwe
koers willen gaan volbrengen (…) verschijnt nu deze
Kommunikant. Ter vervanging dus van Adveniat dat
vele jaren diende als kommunikatiemiddel binnen de
eigen, wat gesloten groep. Nu moeten de deuren open!”
(Kommunikant 1(1973), nr. 1(jan.), p. 1). Anders dan
Adveniat is Kommunikant dus geen intern contactblad.
De Duitstalige uitgave van het Unitas-contactblad Adve-
niat voor de Europese afdelingen bleef bestaan tot 1978
(Eijt, p. 65-66). Daarna kreeg Kommunikant ook de func-
tie van contactblad van Unitas voor Nederland. 
(2) Hoewel het tijdschrift na 11(1966), nr. 4(mei) maan-
delijks blijft verschijnen, vermelden 11(1966), nr.
5(juni)-nr. 11(dec.) als ondertitel: “Tweemaandelijks tijd-
schrift voor lekenapostolaat”. 
(3) In feite is Adveniat een uitgave van het Gezelschap
van de Bruiden van Jezus en de Stichting St. Theresia
van Avila. Na de dood van de stichter, pater dr. J.M.
Drehmanns CSsR in 1959, wordt de overste Maria Berg-
stein de eerst verantwoordelijke. Tot en met 7(1962), 
nr. 2(april) wordt alleen het correspondentie-adres van
Adveniat vermeld: mej. M. Bergstein, Kerkrade. M.i.v.
nr. 3(juni) wordt daaraan het gironummer toegevoegd
ten name van Stichting St. Theresia van Avila, Amster-
dam. Door de kerkelijke overheid wordt in 1964 een
nieuwe geestelijke leider aangewezen in de persoon
van pater dr. M. Agterberg OSA (10(1965), nr. 7(aug.), 
p. 15-16). Het correspondentie-adres wordt m.i.v.
10(1965), nr. 1(jan.) de Priorij Gods Werkhof te Werk -
hoven. De Priorij is dan het vaste adres voor het Gezel-
schap, waar zuster Jozefa de zorg voor de administratie
op zich neemt. In 1967 krijgt de ‘Stichting Unitas’ haar
eigen giro- en banknummer, nadat de Stichting There-
sia van Avila is omgezet in de Stichting Unitas, in het
streven deze laatste erkend te krijgen als onderdeel van
de Nederlandse kerkprovincie (vgl. 11(1966), nr. (maart), 
p. 12). 12(1967), nr. 2(febr.), p. 16 meldt dat de kardinaal
de statuten van de Stichting Unitas heeft goedgekeurd,
waardoor het lekeninstituut officieel is erkend. M.i.v.
11(1966), nr. 6(juli) wordt het blad door het internatio-
naal bestuur van Stichting Unitas uitgegeven.
(4) “De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt voor de
inhoud van het maandblad Adveniat (…) volgens de
besluiten van de algemene vergadering, (…) bij het

internationaal bestuur. Deze vergadering heeft mej. 
J. Keve gedelegeerd als redactrice” (11(1966), nr. 6(juli),
p. 23).
(5) H. Stufkens is tevens aangesteld als deskundige
voor zakelijke aangelegenheden (14(1969), nr. 3(maart),
p. 17; zie ook 17(1972), nr. 9/10(sept./okt.), p. 24).
(6) In het autopsie-exemplaar bevindt zich een inlegvel
met het verzoek aan de ontvangers van het blad om “in
verband met het bijzonder karakter van dit nummer, er
op te willen letten, dat het blad niet in handen komt van
buitenstaanders”.
(7) De eerste aflevering van Adveniat opent met: “Ver-
schillende jaren hebben wij het verdienstelijke tijd-
schrift gehad, dat door omstandigheden niet langer
kon verschijnen. Nu hebben wij besloten een nieuwe
geregelde uitgave te verzorgen, die van Brazilië uit
wordt geredigeerd” (1(1956/57), nr. 1(dec.), p. 1, ‘Ons tijd-
schrift’). Het is onduidelijk naar welk tijdschrift hier
wordt verwezen. Het blad het Maria-uur wordt pas later
opgenomen in Adveniat blijkens een mededeling uit
4(1959/60), nr. 2(april 1960), p. 13. In 1959 overleed de
redacteur pater J.M. Drehmanns CSsR, die sinds 1950 in
Brazilië woonde: “Zeer tot onze spijt kon er na Vaders
overlijden niemand gevonden worden, die bereid was
de redactie van het Maria-uur op zich te nemen. Het zal
dus niet meer verschijnen. Om echter Vaders leer
levend te houden en zijn geest te laten doorwerken in
de zielen zullen wij in het vervolg in Adveniat telkens
een artikel over het geestelijk leven met het nieuws uit
onze missie in Brazilië combineren.”
(8) In het Archief van het Seculier Instituut Unitas
(aanwezig in het KDC), in de map ‘Folders houdende
gegevens over Unitas’, bevindt zich een aflevering
gedateerd 15 october 1967, geheel gevuld met felicitaties,
ontvangen bij gelegenheid van het zilveren jubileum
van Unitas. Uit deze aflevering blijkt (p. 14) dat er een
jubileumuitgave van Adveniat is verschenen, die echter
niet in autopsie kon worden genomen. 12(1967), nr.
10(nov.) bevat een verslag van de jubileumviering.

24
Advertentieblad ten dienste van eerw. heeren
geestelijken, kloosters, seminariën, pensionaten,
gestichten van onderwijs, liefdegestichten, Vincen-
tius-vereenigingen, parochiale scholen enz. {1892}
• jaren {1(1892), nr. 2(1 juli)}-{nr. 3(15 juli)}
• uitgever Drukker en Uitgever M. Waterreus
• plaats Roermond
• frequentie tweemaal per maand
• formaat E ∞ {1(1892), nr. 2(1 juli)}; D ∞ {1(1892), nr. 3(5
juli)}
• omvang 4 p. per aflevering
• redactie Niet in het blad vermeld.
• relaties Voortgezet als Kerkelijk nieuws- en adverten-
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tieblad ten dienste van eerw. heeren geestelijken,
kloosters, seminariën, pensionaten, gestichten van
onderwijs, liefdegestichten, Vincentius-vereenigingen,
parochiale scholen enz. ({1894})
• autopsie 1(1892), nr. 2(1 juli) en nr. 3(15 juli)
– NPM
• typering Het blad bevat behalve de rubriek ‘Benoemin-
gen en verplaatsingen van eerw. heeren geestelijken’,
uitsluitend advertenties gericht op de doelgroep, zoals
wijnen, torenuurwerken, medicijnen en zijaltaartjes.

25
Africa Christo 1952-1967
• jaren 48(1952), nr. 1/2(jan./febr.) – 63(1967), nr. 6(nov.)1

• ondertitel Orgaan van het Spiritijns Missiegenoot-
schap: Africa Christo ∞ 48(1952), nr. 3(maart)-nr.
10(okt.)
– Tweemaandelijks missietijdschrift der Paters van de
Heilige Geest ∞ 49(1953)-63(1967)
• uitgever Paters van de H. Geest (samenwerking van
Nederlandse en Belgische Spiritijnen)
– Ook worden soms als uitgevende instanties
genoemd: het Spiritijns Missiegenootschap Africa
Christo en de Aartsbroederschap van de H. Geest
• plaats Adm.: Rhenen
– Red.: Rhenen ∞ 48(1952); Baarle-Nassau ∞ 49(1953),
nr. 1(jan./febr.)-nr. 4(juli/aug.); Rhenen ∞ 49(1953), nr.
5(sept./okt.) – 50(1954), nr. 5(sept./okt.); Weert ∞
50(1954), nr. 6(nov./dec.) – 59(1963), nr. 1(jan.); Rhenen
∞ 59(1963), nr. 2 (maart) – 60(1964), nr. 5(sept.); Berg en
Dal ∞ 60(1964), nr. 6(nov.) – 62(1966), nr. 5(sept.); 
Gennep ∞ 62(1966), nr. 6(dec.) – 63(1967), nr. 3(mei);
Keulen ∞ 63(1967), nr. 4(juli)-nr. 6(nov.)
• frequentie maandelijks ∞ 48(1952)
– tweemaandelijks ∞ 49(1953)-63(1967)
• formaat B
• omvang II ∞ 48(1952)-50(1954); III ∞ 51(1955)-63(1967)
• redactie 1952 A. Rijnen CSSp.
1952-1954 A.L. van Kaam CSSp.
1954-1964 P. van der Ploeg CSSp.
1957 en 1963-1964 R. Smets CSSp.
1964-1967 E.P. Rijkers CSSp.
• speciale nummers 48(1952), nr. 1/2(jan./febr.) is gewijd
aan de honderdste sterfdag van de oprichter van de
congregatie, Franciscus Maria Paulus Libermann
– 48(1952), nr. 7(juli) draagt de titel ‘Bisschop in de
groene hel’ en is gewijd aan Mgr. Jouke de CSSp., titu-
lair bisschop van Fotiche, praelaat nullius van Tefé,
Amazonas, Brazilië
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Vanaf 49(1953), nr. 1(jan./febr.) verschijnt in het tijd-
schrift de rubriek ‘Ons missievriendje: Africa Christo’s
bijblad voor de jeugd’.2

– In 48(1952) is in het tijdschrift opgenomen: ‘Spiritijns
missienieuws – Europa, Amerika, Afrika, Azië’.

– Vanaf 1 januari 1953 zal het blad verschijnen in
samenwerking met de Vlaamse uitgave van de Paters
van de H. Geest te België, aldus een aankondiging in
Ons orgaan 1953, nr. 25(jan.).
• relaties Voortzetting van Bode van den H. Geest (1905-
1951)
– Samengegaan met een groot aantal andere missietijd-
schriften en voortgezet als Bijeen (1968-{1980})1

– Ten dele voortgezet als Onder elkaar (1968-{1980})
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Missietijdschrift van de (Nederlandse en Bel-
gische) Paters van de H. Geest ter bevordering van de
devotie tot de H. Geest en de steun aan de missie. In het
blad worden vooral de werkzaamheden van de missio-
narissen van de H. Geest beschreven. Daarnaast is er
veel aandacht voor sociale, politieke en religieuze
omstandigheden in de missielanden. Het tijdschrift
bevat ook ‘gewone’ (vervolg)verhalen, jeugdbijlage,
brieven aan de redactie, personalia (benoemingen, ver-
plaatsingen, overlijdensberichten, etc.).
• noten
(1) In België verscheen Africa Christo als blad van de
Paters van de H. Geest reeds vanaf 1946. Het bleef er
verschijnen tot en met 1976.
(2) Vanaf aug. 1921 geven de Paters van de H. Geest een
zelfstandige publicatie uit onder de titel Ons missie-
vriendje (beschreven in BKNP 4). In september 1953 ver-
schijnt deze zelfstandige publicatie voor het laatst. De
gelijkluidende jeugdrubriek die m.i.v. jaargang
49(1953) in Africa Christo verschijnt, is veel beknopter
en heeft een andere opzet dan de zelfstandige publicatie
Ons missievriendje.

26
Afrika 1948-1967
• jaren 65(1948/49), nr. 1(Kerstnr.) – 83(1967), nr. 8(dec.)
• ondertitel Maandblad van de Witte Paters ∞
65(1948/49) – 70(1954), nr. 5(mei)1

– Missietijdschrift van de Witte Paters ∞ 70(1954), 
nr. 6(juni) – 78(1962)
– Tijdschrift van Witte Paters en Witte Zusters2 ∞
79(1963) – 82(1966), nr. 4(juni)
– Missietijdschrift-Witte Paters – Witte Zusters ∞
82(1966), nr. 5(aug.) – 83(1967)
• uitgever Witte Paters ∞ 65(1948/49) – 78(1962)
– Witte Paters en Witte Zusters ∞ 79(1963) – 83(1967)
• plaats Red.: Boxtel, adm.: Oudenbosch ∞ 65(1948/49)
– Red. en adm.: Boxtel ∞ 66(1950) – 78(1962); Esch
(N.Br.) ∞ 79(1963) – 83(1967)
• frequentie maandelijks ∞ 65(1948/49) – 70(1954), 
nr. 5(mei)
– om de zes weken (8 nrs. per jaar) ∞ 70(1954), nr. 6(30
juni) – 83(1967), nr. 8(dec.)
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• formaat B
• omvang III 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld van 1956-1960.
1948-1955, 1961-1962 A. de Koning WP
1963 zuster Maria WZ
1963-1966 zuster Cyprianus WZ
1963-1967 dr. S. Donders WP
1963-1967 P. Essers WP
1964-1966 zuster Francis WZ
1966-1967 F. Koets WP
1966-1967 zuster Gérardine-Marie prov. WZ
• speciale nummers 73(1957), nr. 8(onged.): speciaal
nummer getiteld Fidei donum, 62 p.
– 80(1964), nr. 6/7(okt.): ‘Zwarte martelaren’. Speciaal
nummer ter gelegenheid van de heiligverklaring van
een groep martelaren in Oeganda, 64 p. (afzonderlijk
gepagineerd).
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Doorlopende paginering per jaargang.
– 1964, nr. 4(juni) foutieve jaargangnummering: 79;
moet zijn: 80(1964), nr. 4(juni).
• relaties Voortzetting van Annalen van de Witte Paters
Missionarissen van Afrika (1931-1948)
– Hierin opgenomen Kroniek der Witte Zusters ({1948}-
1962)3

– Samengegaan met veertien andere missietijdschrif-
ten en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Missietijdschrift van de Missionarissen van
Afrika (Witte Paters) en m.i.v. 1963 ook van de eveneens
door kardinaal Charles Lavigerie opgerichte congrega-
tie van de Missiezusters van OL Vrouw van Afrika
(Witte Zusters). Het tijdschrift geeft informatie over de
werkzaamheden van de missiecongregaties en bevat
brieven van missionarissen, een (vervolg)verhaal, kort
missienieuws en personalia. In toenemende mate
wordt aandacht besteed aan de politieke, sociaal-econo-
mische en godsdienstige situatie in Afrikaanse landen.
• noten
(1) Op het omslag reeds m.i.v. 70(1954), nr. 1(jan.): ‘Mis-
sietijdschrift van de Witte Paters’.
(2) Van 79(1963)-83(1967) op het omslag: ‘Witte Paters
Witte Zusters’.
(3) 79(1963), nr. 1(onged.), p. 1 deelt het samengaan mede
van Afrika en het missietijdschrift van de Witte
Zusters Kroniek der Witte Zusters, met dien verstande
dat beide tijdschriften het ‘eigene’ zullen behouden:
“De fusie, die met deze aflevering begint, is een samen-
gaan en geen samenvoegen.”
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Afrika almanak1 {1940}-1950
• jaren {1940}2-1950
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
– Druk: Missiehuis Bemelen ∞1940; CV Boek-, Steen-
en Offsetdrukkerij B. van Eerd & Zn. ∞ 1949; Eerste
Soester Electr. Drukkerij ∞ 1950
• plaats Cadier en Keer
– Druk: Bemelen ∞ 1940; Tilburg ∞ 1949; Soestdijk ∞
1950
– Red. en adm.: Bemelen ∞ 1941
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1940; II ∞ 1941; I ∞ 1949-1950
• redactie Medewerkers:
{1940} Paul Haimon
{1940} Frans van Oldenburg Ermke
{1940} pater H. Rothoff
{1940} mevr. Alb. Schelfhout-v.d. Meulen
{1940}; {1949}-1950 pater ({1949}-1950: drs.) F.C. van Trigt
SMA
{1949} Anton Eykens
{1949} B. Gootzen SMA
{1949} C. van Oers SMA
{1949} dr. A. v.d. Weyden SMA
{1949}-1950 Hub. Geurts
{1949}-1950 F. Koolen SMA
{1949}-1950 J. v.d. Kooy
1950 J. Terlinden SMA
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Katholiek gezinsboek (1951-
1952)3

• autopsie 1940-1941; 1949-1950
– KDC ∞ 1940, 1949-1950
– UBT ∞ 1941
• typering Almanak, uitgegeven “ten bate van de mis -
siën der Nederlandse Provincie van de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën Cadier en Keer, werkzaam aan de
Goudkust (West Afrika)”, aldus 1949, [p. 1]. De almanak
bevat gegevens over het kerkelijk jaar, feestdagen, alge-
mene christelijke feestdagen, quatertemperdagen, ver-
jaardagen van het koninklijk huis, een heiligenkalen-
der, poëzie en puzzels. Het grootste deel is gewijd aan
artikelen over de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en
verhalen uit en over Afrika. 
• noten
(1) De almanak verschijnt in {1940}-{1941} onder de titel
Afrika aan Christus, met op achterzijde omslag: “Alma-
nak 1940 Cadier en Keer” en “Almanak 1941 Cadier en
Keer”.
(2) In het ‘Ten Geleide’ van de opvolger Katholiek
gezinsboek 1951, p. 2 is sprake van de “vijftiende jaar-
gang van onze almanak”. Als deze informatie correct
is, dan zou dat betekenen dat de almanak bij een jaar-
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lijks verschijnen (dus ook in de oorlogsjaren) vanaf
1937 is verschenen.
(3) Aldus bevestigd in een schrijven d.d. 29 april 1997
van pater J. van Brakel, archivaris van de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën (zie Correspondentie BKNP).

28
Afrika … nu! 1959-{1960}
• jaren {1(1959/60), nr. 2(dec.)}-{nr. 6(juni/juli)}
• uitgever Stichting Opbouw Katholieke Actie Nyasa-
land
• plaats Red. en adm.: Amsterdam 
• frequentie maandelijks
• formaat D
• omvang 4 p. per aflevering
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1(1959/60), nrs. 2-6 en 1 ongen.(onged.) num-
mer
– KDC
• typering Blad uitgegeven door de Stichting Opbouw
Katholieke Actie Nyasaland ter ondersteuning van het
werk van de Stichting. “Want nu zijn wij, de leken, te
hulp geroepen in Afrika, maar de missionaris, de
priester, de broeder en de zuster hebben er de hele
twintigste eeuw alleen geploeterd en de grondslagen
gelegd – zodat wij nu kúnnen komen”, aldus drs. C.
Verhaak in de bijdrage ‘Missie gaat tweede fase in’,
1(1959/60), nr. 4(maart/april), p. 1. Het blad bevat versla-
gen van de uitzending van lekenhelpers en -helpsters
naar Nyasaland en van Nederlandse acties op scholen,
films, lezingen enz. om steun te werven voor Afrika.
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Afrika ontwaakt 1949-1967
• jaren 21(1949), nr. 9/10(okt./nov.)1 – 40(1967), nr. 7/8
(nov./dec.) 2

• ondertitel Maandblad van3 de Sociëteit voor Afrikaan-
se Missiën Cadier en Keer (L) ∞ 21(1949), nr.
9/10(okt./nov.) – 24(1952), nr. 3(maart)
– Titelpagina: Orgaan van de leden van het Missiege-
nootschap Afrika aan Christus; buitenkant omslag:
Maandblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
∞ 24(1952), nr. 4(april) – 25(1953), nr. 3(maart)
– Maandblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Cadier en Keer (L) ∞ 25(1953), nr. 4(april) – 33(1960)
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Cadier en Keer (L.)
– Adm.: Oosterbeek
– Red.: Oosterbeek ∞ 21(1949), nr. 9/10(okt./nov.) –
32(1959), nr. 7/8(juli/aug.); Cadier en Keer ∞ 32(1959),
nr. 9(sept.) – 36(1963); Oosterbeek ∞ 37(1964)-39(1966);
Cadier en Keer ∞ 40(1967)

• frequentie maandelijks ∞ 21(1949)-33(1960)
– tweemaandelijks ∞ 34(1961)-37(1964)
– 3 nrs. per jaar ∞ 38(1965)-39(1966)
– 4 nrs. ∞ 40(1967)
• formaat B
• omvang I ∞ 21(1949); II ∞ 22(1950)-25(1953); III ∞
27(1954)-29(1956); II ∞ 30(1957); III ∞ 31(1958)-36(1963);
II ∞ 37(1964)-38(1965); III ∞ 39(1966); II ∞ 40(1967)
• redactie 1949-1967 J. v.d. Kooy (ook: J. van de(r) Kooij)
SMA, hoofdred.4

• speciale nummers 29(1956), nr. 8(sept./okt.) en nr.
9(nov./dec.): feestnummers ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën
– 35(1962), nr. 5/6(sept./dec.): speciaal nummer met tek-
sten van inleidingen en discussies van het ‘Tweede
Afrika Congres voor Onderwijzeressen en Onderwij-
zers’, gehouden te Cadier en Keer in aug. 1962
– 36(1963), nr. 4/5(juli/okt.) eerste deel, 37(1964), nr. 3/4
(mei/aug.) tweede deel van ‘Afrika in vogelvlucht’, 
speciale nummers over missioneringsgeschiedenis en
actuele situatie (bevolking, regering, bronnen van
bestaan e.d.) van alle Afrikaanse staten
– 38(1965), nr. 1(maart/juni): Concilienummer; ook
38(1965), nr. 3(okt./nov.), 39(1966), nr. 1/2/3(april) en 
nr. 4/5(aug.) staan vrijwel geheel in het teken van het
Tweede Vaticaans Concilie
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen.
– Jaargang 26 is in de telling overgeslagen: 25(1953), 
nr. 11(dec. ) wordt gevolgd door 27(1954), nr. 1(jan.).
– In het autopsie-exemplaar is jaargang 34(1961) achter-
stevoren ingebonden.
– In de drie afleveringen van 21(1949) bevindt zich een
losse ‘Bijlage van Afrika ontwaakt’: de Toekan, “ons
nieuwe kinderblad [dat] voortaan iedere maand van de
Goudkust komt vliegen” (‘Een woord van welkom’, 1e
bijlage, [1949], ongen.(onged.)). Zie de beschrijving in
BKNP 4.
• relaties Voortzetting van Afrikaansche missiën (1946-
1949)5

– Samengegaan met een groot aantal missietijdschrif-
ten en voortgezet als Bijeen (1968-{1980})
– Gedeeltelijk voortgezet in Onze krant (1960-{1980})6

• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Tijdschrift van de Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën, met informatie over de SMA-missies en de
sociëteit in Nederland, artikelen over Afrikaanse cul-
tuur en muziek en over godsdienstige, politieke en eco-
nomische ontwikkelingen in Afrikaanse landen, een
vervolgverhaal en een brievenrubriek.
• noten
(1) Jaargang- en afleveringsnummering en doorlopende
paginering van de voorganger Afrikaansche missiën
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worden voortgezet. De eerste aflevering wordt ten
onrechte aangeboden als een dubbelnummer voor okto-
ber en november; het is bedoeld als nummer voor okto-
ber (zie 21(1949), nr. 9/10(okt./nov.), p. 151: ‘Rectificatie’).
(2) “Dit is dan het laatste nummer van Afrika ontwaakt,
het laatste nummer van de 40ste jaargang”, aldus J. v.d
Kooy SMA, “tot voorheen redacteur van Afrika ont-
waakt”, op binnenkant omslag van 40(1967), nr.
7/8(nov./dec). De buitenkant van het omslag vermeldt:
“op weg naar Bijeen’” waarin het tijdschrift met een
groot aantal andere missietijdschriften in 1968 opgaat.
(3) 21(1949), nr. 9/10(okt./nov.) vermeldt op het omslag
abusievelijk “voor”; zie p. 151: ‘Rectificatie’.
(4) J. v.d. Kooy SMA geeft in Afrika ontwaakt 40(1967),
nr. 7/8(nov./dec.), binnenzijde omslag ‘Een laatste
groet’, een overzicht van de medewerkers aan het mis-
sietijdschrift van de SMA sinds “de doop” van het Afri-
kaansch missieklokje in 1926.
(5) Gekozen wordt voor een nieuwe naam omdat Afrika
zich snel ontwikkelt tot een continent dat “zich meer en
meer bewust [wordt] van zijn plaats onder de volke-
ren”, aldus Afrikaansche missiën 21(1949), nr. 9(sept.), 
p. 1.
(6) In het laatste nummer, voor het opgaan van het tijd-
schrift in Bijeen, schrijft pater J. v.d. Kooy in zijn
afscheidswoord aan de lezers ‘Een laatste groet’,
binnenkant omslag, dat de Sociëteit “op geregelde tij-
den nog bij U terugkomt met een contactblad, dat wij
waarschijnlijk Onze krant zullen noemen en dat U gra-
tis zal worden toegestuurd”. Het blad Onze krant
bestond al sinds 1960 als een intern blad van de Socië-
teit voor Afrikaanse Missiën, maar m.i.v. 9(1968) wordt
het een breder contactblad “dat de goede relaties tussen
ons, de SMA’ers, en u, onze vrienden en weldoeners, in
stand wil houden” (Onze krant 9(1968), nr. 1(maart), 
p. 1).

30
Afrikaansch missieklokje1 1926-1945
• jaren 1(1926), nr. 1(jan.) – 16(1941), nr. 7(juli)2

– 16(1945), nooduitgave(dec.)3

• ondertitel Maandschrift ∞ 7(1932-12(1937)
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Cadier en Keer
– Red.: Blitterswijk ∞ {9(1934), nr. 1(jan.)-nr. 10(okt.)};
Bemelen ∞ 13(1938) – 16(1941), nr. 7(juli); Aalbeek ∞
16(1945), nooduitgave(dec.)
– Adm.: Cadier en Keer ∞ 1(1926)-4(1929); Blitterswijk
∞ 5(1930), nr. 2(febr.) – 10(1935); Bemelen ∞ 11(1936) –
16(1945), nooduitgave(dec.) 
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1926)-12(1937); II ∞ 13(1938)-15(1940); 
I ∞ 16(1941); 4 p. ∞ 16(1945), nooduitgave(dec.)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

• speciale nummers 7(1932), nr. 7(juli): ‘Jubelklanken na
vijf en zeventig jaar’, dubbelnummer b.g.v. het 75-jarig
bestaan van de Sociëteit
• register In het archief van de Sociëteit voor Afrikaan-
se Missiën, aanwezig in het ENK, bevindt zich een
onderwerpenregister op het tijdschrift onder de titel
Alfabetische gids en nomenklatuur voor het Afrikaansch
Missieklokje-Archief
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen (vanaf 1934).
– De afleveringen zijn per jaargang doorgepagineerd.
– 12(1937), dec. abusievelijk genummerd nr. 12; moet
zijn: nr. 11.
– 13(1938) bevat 11 ongen. onged. afleveringen, waarvan
nummer en datum van verschijnen uit de inhoud zijn
af te leiden (‘Februari gedachte’ enz.).
• relaties Voortgezet als Afrikaansche missiën (1946-
1949)3

• autopsie Volledig, m.u.v. 6(1931), nr. 7
– KDC ∞ 1(1926)-2(1927); 3(1928), nrs. 1, 6-12; 4(1929);
5(1930), nrs. 3, 8-11; 7(1932), nrs. 5-7; 8(1933), nrs. 1-2, 5, 7
en 12; 9(1934), nrs. 1, 3/4-7, 9 en 11; 10(1935)-16(1941/45)
– ENK, Archief Sociëteit voor Afrikaanse Missiën ∞
overige afleveringen en register
• typering Missietijdschrift van de Sociëteit voor Afri-
kaanse Missiën (SMA) dat in 1926 voor het eerst ver-
schijnt – ondanks de reeds bestaande overvloed aan
missietijdschriften in Nederland – omdat “onze volks-
stammen van West-Afrika, een heidenbevolking van
meer dan 20 millioen zielen, (…) tot nu toe niemand
[hadden] om in Nederland hun belangen te bepleiten,
hun nood te doen kennen, hun stem te doen hooren, die
roept om priesters, om gebed en om hulp. Zij zijn noch-
tans onze christelijke belangstelling overwaardig”
(1(1926), nr. 1(jan.), p. 2). De redactie voegt toe dat met
name Nederland moreel verplicht is om in te gaan op
deze noodoproep omdat ons land in het verleden zeer
actief was in de slavenhandel in dit gebied. Het tijd-
schrift bevat verhalen over de SMA, haar stichter, arti-
kelen over de missionering in West-Afrika, (vervolg) -
verhalen, een jeugdrubriek, personalia (wijdingen,
jubilea, benoemingen), een overzicht van overledenen
en een lijst van giften.
• noten
(1) 1(1926), nr. 1(jan.) – 12(1937), nr. 3(maart) met de toe-
voeging: van de Paters der Afrikaansche Missiën,
Cadier-en-Keer, met de volgende variaties: “v.d.”,
“Afrik.”, “Missies”, “Cadier en Keer”, “Cadier & Keer”.
(2) Volgens de nooduitgave van dec. 1945, p. 1 is het blad
“sinds Juni 1941” niet meer verschenen. De laatste afle-
vering in 1941 is nr. 7(juli) en bevat op p. 83 de volgende
mededeling: “‘Beperking’ van het aantal afleveringen
per jaar goedgekeurd door het Departement van Han-
del, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 29031 N.P. d.d.
30 Juni 1941.” 

30. Afrikaansch missieklokje 38



(3) In 16(1945), nooduitgave(dec.) wordt aangekondigd
dat het Afrikaansch missieklokje zal worden voortge-
zet. In Afrikaansche missiën 17(1946), nr. 1(maart), p. 1
meldt de redactie dat “we ons tijdschrift, ons missie-
klokje, opnieuw beginnen onder den titel van Afrikaan-
sche missiën”. 
(4) J. van de Kooy SMA geeft in Afrika ontwaakt
40(1967), nr. 7/8(nov./dec.), binnenzijde omslag ‘Een
laatste groet’, een overzicht van de medewerkers (overi-
gens zonder concrete redacteuren te noemen) aan het
missietijdschrift van de SMA sinds ‘de doop’ van het
Afrikaansch missieklokje.

31
Afrikaansche almanak van den H. Geest {1902}-{1908}
• jaren {1902}-{1908}
• uitgever Congregatie van den H. Geest en van het 
H. Hart van Maria ∞ {1902}-{1905}
– Apostolische School (van de Paters van de H. Geest)
∞ {1907}-{1908}
• plaats Lier ∞ {1902}-{1905}; Weert ∞ {1907-1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1902-1905, 1907-1908
– KDC
• typering Almanak met (heiligen)kalender, stichtende
al dan niet historische verhalen, verhalen uit de missie
van de Congregatie van de H. Geest, puzzels, anekdotes
enz.
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Afrikaansche1 missiën 1946-1949
• jaren 17(1946), nr. 1(maart)2 – 21(1949), nr. 9(sept.)3

• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Cadier en Keer
– Red.: Aalbeek, adm.: Bemelen ∞ 17(1946), nr. 1
(maart)-nr. 7(sept.)
– Red. en adm.: Bemelen ∞ 17(1946), nr. 8(okt.) –
19(1948), nr. 4(april)
– Red. en adm.: Oosterbeek ∞ 19(1948), nr. 5(mei) –
21(1949), nr. 9(sept.)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Na (1949), nr. 5(mei) verspringt de jaargangnumme-
ring: van 20(1949), nr. 5(mei) naar 21(1949), nr. 6(juni).
Deze laatste jaargangnummering wordt vervolgens
voortgezet.

• relaties Voortzetting van Afrikaansch missieklokje
(1926-1945)2

– Voortgezet als Afrika ontwaakt (1949-1967)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van de Sociëteit voor Afri-
kaanse Missiën (SMA), met bijdragen over de Sociëteit
en de stichter, verhalen over en uit de missiegebieden
van de SMA en een jeugdrubriek.
• noten
(1) Binnenzijde omslag vanaf 18(1947), nr. 6(juni), bui-
tenzijde omslag vanaf 19(1948), nr. 1(jan.): Afrikaanse
missiën.
(2) 17(1946), nr. 1(maart), p. 1 meldt dat “we ons tijd-
schrift, ons missieklokje, opnieuw beginnen onder den
titel van Afrikaansche missiën”. De jaargangnumme-
ring van het Afrikaansch missieklokje wordt daarbij
voortgezet.
(3) Het laatste nummer onder deze titel. In dit nummer
wijst de redactie er op p. 139 op dat Afrika de laatste
decennia een verbazingwekkende evolutie heeft door-
gemaakt. “Nog voor kort een onbekend land met een
primitieve bevolking, gaan er nu reeds stemmen op, die
pleiten voor zelfbestuur en de afschaffing van het kolo-
niale tijdperk. Afrika gaat zich meer en meer bewust
worden van zijn plaats onder de volkeren. Daarom
meenden wij het titelhoofd Afrikaanse missiën te moe-
ten vervangen door Afrika ontwaakt.”
(4) J. v.d. Kooy SMA geeft in Afrika ontwaakt 40(1967),
nr. 7/8(nov./dec.), binnenzijde omslag ‘Een laatste
groet’, een overzicht van de medewerkers (zonder ver-
melding van redacteuren) aan het missietijdschrift van
de SMA sinds “de doop” van het Afrikaansch missie-
klokje in 1926.
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Aggiornamento {1974}-{1976}
• jaren {1974, nr. 47(april)} – {1976, nr. 61(sept.)}
• uitgever Corr.adres: J. Haarselhorst SJ
• plaats Nijmegen
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1974, nr. 47; 1976, nrs. 57-61
– KDC
• typering Uitgave met Engelstalige artikelen die
gewijd zijn aan structurele veranderingen in kerk, 
theologie en christendom en die zijn overgenomen uit
o.a. la Civiltà cattolica, Theology digest, l’Osservatore
Romano, la Documentation catholique en Herder-Korres-
pondenz.
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Akkervoorde 1955-{1960}
• jaren {1(1955/56), nr. 4(febr.)} – {5(1959/60), nr. 3(juli
1960)}
• uitgever Franciscaans Lekeninstituut van de Derde
Orde
• plaats Brummen
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1955/56)-3(1957/58); I ∞ 4(1958/59)-
{5(1959/60)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1(1955/56), nr. 4(febr.) – 5(1959/60), nr. 3(juli)
– UBU
• typering Blad van het Franciscaans Lekeninstituut
van de Derde Orde met mededelingen, verslagen en
artikelen over franciscaanse spiritualiteit.

35
Aktueel {1971}-{1973}
• jaren {1971, nr. 1(16 febr.)} – {1973, nr. 1(9 maart)}
• uitgever Militair Pastoraal Centrum ∞ 1971, nr. 1(16
febr.)-{nr. 6(12 mei)}
– Studoc en Militair Pastoraal Centrum ∞ {1971, nr. 8
(1 juni)}-nr. 16(21 okt.)
– Militair Pastoraal Centrum ∞ 1971, nr. 17(22 nov.) –
{1973, nr. 1(9 maart)}
• plaats Leidschendam ∞ 1971 – {1972, nr. 2(6 maart)};
Amersfoort ∞ {1973, nr. 1(9 maart)}
• frequentie onregelmatig
– 18 nrs. ∞ 19711; zeker 2 nrs. ∞ 1972; zeker 1 nr. ∞ 1973
• formaat B
• omvang II ∞ 1971; 6 p. ∞ 1972, nr. 1(12 jan.); 18 p. ∞
1972, nr. 2(6 maart); 19 p. ∞ 1973, nr. 1(9 maart)
• redactie 1971 en 1972 niet in het blad vermeld.
{1973} A.J. Boef, dir.
{1973} P.H.J. Wols, staflid
{1973} R.J. Kuilman, secr.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1971, m.u.v. nrs. 2-3 en 7; 1972, nrs. 1-2; 1973,
nr. 1
– KDC
• typering “Aktueel geeft informatie over aktuele zaken
aan geestelijke verzorgers in de krijgsmacht”, aldus de
titelpagina van het blad. De meeste afleveringen bevat-
ten berichten uit de pers rond één actueel thema, zoals
de volkstelling, de wijding van bisschop A. Simonis,
het nieuwe echtscheidingsrecht, geweld en de Ierse
kwestie; enkele nummers bevatten uitgeschreven 
teksten van uitgezonden gesprekken van Godfried
Bomans met H.M. Kuitert en Jan van Kilsdonk SJ.

• noten
(1) In Nu en dan, 1971, nr. 9(juli), wordt op p. 8-9 een
overzicht gegeven van de nummers van Aktueel die in
de eerste helft van 1971 verschenen.
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Al doende 1979-{1980}
• jaren 1979, nr. 1(9 febr.) – {2(1980), nr. 7(dec.)}1

• ondertitel Kontaktblad ∞ 1979, nr. 1(9 febr.)
– Kontaktblad voor missionaire vormingsgroepen in
eigen land ∞ 1(1979), nr. 2(mei) – {2(1980)}
• uitgever Nederlandse Missieraad
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Red.: ’s-Hertogenbosch
• frequentie 4 nrs ∞ 1(1979); 3 nrs. ∞ {2(1980)}
• formaat B
• omvang I
• redactie 1979-{1980} Commissie Missionaire Vorming
– Redactiegroep:
{1979} P. Devolder
{1979} J. van Engelen
{1979} J. Koek
{1979} J. Schrama
Na 1979 niet meer vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen en besprekingen
van brochures en andere publicaties.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– De jaargangaanduiding begint bij 1(1979), nr. 2(mei).
• autopsie 1979-1980
– KDC
• typering De landelijke Commissie Missionaire Vor-
ming wil haar “betrokkenheid bij plaatselijke experi-
menten en ervaringen van groepen die, hier en in de
derde wereld, werken aan bevrijding, gerechtigheid en
vrede” vergroten door dit contactblad. “Waar gewenst
hoopt zij ook een service te kunnen bieden tot doorstro-
ming, kommunikatie, en uitwisseling naar landelijke
organen die zich bezig houden met mondiale vorming
en aan plaatselijke vormingsgroepen onderling” (1979,
nr. 1(9 febr.), titelpagina). De uitgave bevat artikelen
over missionaire vorming, methoden van bewustma-
king en groepsactiviteiten en de vaste rubrieken ‘Expe-
rimenten en ervaringen met missionaire vorming’,
‘Wegwijzer’, waarin publicaties worden besproken, 
en ‘Reacties’.
• noten
(1) In het ingebonden autopsie-exemplaar is het laatste
aanwezige nummer onder deze titel gedateerd: 4(1982),
nr. 13(mei). Het is niet duidelijk of en onder welke naam
deze publicatie is voortgezet. Vanaf 1983/84 verscheen
van dezelfde uitgever Missionaire agenda, bedoeld als
een handreiking voor alle missionaire groepen in
Nederland, zonder direct een contactblad te zijn; ook
wordt de Commissie Missionaire Vorming hierin niet
genoemd.
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Algemeen Nederlandsch eucharistisch tijdschrift
1922-1935
• jaren 1(1922), nr. 1(jan.) – 14(1935), nr. 6(nov.)
• uitgever Norbertijner Abdij Tongerloo
• plaats Tongerloo (B.)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1922)-6(1927)
– 8 nrs. ∞ 7(1928); 6 nrs. ∞ 8(1929); 5 nrs. ∞ 9(1930)-
10(1931)
– 6 nrs. per jaar ∞ 11(1932)-14(1935)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1922); III ∞ 2(1923)-(1927); IV ∞
7(1928)-14(1935)
• redactie [pater Anton Van Clé OPraem.]1

[Cyriel Jozef Nijs OPraem., hoofdred.]2

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven; tijdschriftenrubrieken; zakenre-
gister.
• omvang Voortgezet als Eucharistisch tijdschrift (1936-
1940)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Belgisch tijdschrift, mede voor Nederland
bedoeld, dat geheel in het teken staat van de eucharisti-
sche gedachte. De bedoeling van de redactie is, aldus
een aankondiging van het tijdschrift in het Tijdschrift
voor liturgie 3(1921/22), nr. 3(onged.), p. 277 “de gansche
Eucharistische leer te omvatten, zoo breed als ze is. Zoo
zal het Tijdschrift o.m. handelen over de Eucharistie in
de H. Schrift, in de Godgeleerdheid, ascese en mystiek,
in liturgie, kunst en geschiedenis, op wetenschappelijk
en sociaal gebied, enz. Ook zal het verslag uitbrengen
over alle Eucharistische werken en mededeelingen
geven over de Eucharistische beweging in alle landen”.
• noten
(1) Zie Tijdschrift voor liturgie 41(1937), nr. 1(onged.), 
p. 2: “…de onvergetelijke Pater Anton Van Clé, O.Praem.
(…) welke lange jaren het liturgisch zo hoogstaande
Algemeen Nederlands Eucharistisch Tijdschrift had uit-
gegeven”. Jaartallen worden niet vermeld.
(2) Zie Pro nostris 32(1967), nr. 4(onged.), p. 73: “Als
hoofdredakteur van het Algemeen Nederlands Eucha-
ristisch Tijdschrift, dat hij op een hoger wetenschappe-
lijk peil bracht, was hij ook de bezieler van de Eucha-
ristisch Liturgische Documentatie, een bijlage van het
tijdschrift, die internationaal gewaardeerd werd”. Jaar-
tallen worden niet genoemd. Wat de genoemde bijlage
betreft, mogelijk gaat het hier om een voorloper van
‘Eucharistie en liturgie. Bibliographische bijlage’ die is
aangetroffen bij de jaargangen 1939 en 1940 van het
Eucharistisch tijdschrift.
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Algemeene missiekalender1 1926-1980
• jaren 1926-19432

– 1946-19803

• ondertitel Uitgegeven onder medewerking der missio-
neerende orden en congregaties ∞ 1926-1929
– Samengesteld met medewerking der meeste missio-
neerende orden en congregaties ∞ 1930-1931
– Samengesteld met medewerking van 52 missionee-
rende orden en congregaties ∞ 1932-1933
– Samengesteld met medewerking van 51 missionee-
rende orden en congregaties in Nederland ∞ 1934
– In Nederland samengesteld met medewerking van
634 missioneerende orden en congregaties ∞ 1935-1937
– Dagkalender. Samengesteld met medewerking van
745 missioneerende orden en congregaties ∞ 1939-1942
– Samengesteld met medewerking van de 63 Neder-
landse missie-kerkvoogden en 63 missionerende orden
en congregaties ∞ 1952
– Samengesteld met medewerking van 636 missione-
rende orden en congregaties ∞ 1953-1954
– Samengesteld met medewerking van de Nederlandse
missionerende orden en congregaties ∞ 1955 (dag -
kalender)7

Ondertitel op het schild: 
– Uitgegeven onder medewerking der missioneerende
orden en congregaties ∞ 1930-1936
– Uitgegeven onder medewerking van 698 orden en
congregaties ∞ 1937-1939
– Samengesteld met medewerking van 80 orden en
congregaties ∞ 1940
– Uitgegeven onder medewerking van 73 orden en con-
gregaties ∞ 1941
– Met medewerking van 56 missioneerende orden en
congregaties ∞ 1942
• uitgever St. Claverbond ∞ 1926-19557

– 259 missionerende orden en congregaties10 in Neder-
land ∞ 19557-1964
– Missionerende orden en congregaties in Nederland,
voor de uitgave van de kalender samenwerkend in het
Centraal Missie Commissariaat en de Stichting Ver -
enigde Missionarissen ∞ 1965-1967
– Centraal Missie Commissariaat ∞ 1968-1970
– De samenwerkende missionerende ordes en congre-
gaties door bemiddeling van het Centraal Missie Com-
missariaat ∞ 1971-1980
• plaats Nijmegen ∞ 1926-19557

– Red.: Grave; adm.: Nijmegen ∞ 1926-1931
– Red. en adm.: Nijmegen ∞ 1932-1954
– Adm.: Tilburg ∞ 19557-1964; ’s-Gravenhage ∞ 1965-
1980
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1926-1942; C ∞ 1943-1954; A ∞195511; B
∞ 195512-1961; C ∞ 1962-1967; B ∞ 1968; C ∞ 1969-1980
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• omvang II ∞ 1926-1937; IV ∞ 1938-1942; I ∞ 1943-
195511; IV ∞ 195512; I ∞ 1956-1980
• redactie 1926-1931 “Huize Mariëndaal Grave”
Verder niet vermeld tot 1968.
1968 prof.dr. P.H.J.M. Camps OFM, eindred.
1968 Gabriël Smit, eindred.
1969-1970 drs. J.G.M. Vroemen
1969-1972 rector Jos.A.A. Schoenmakers
1969-1972 J. Simmers SVD
1969-1980 B.J. van der Mee
1969-1980 P.L. van der Vliet
1971 J. Filius
1971-1972 S.L. Pleijsant
1972 Jan J. van Capelleveen
1972 mej. I. de Klerk
– Redactiecommissie
1973 ds. L. Laurense
1973 S.L. Pleijsant
1973-1978 rector Jos.A.A. Schoenmakers
1973-1980 J. Filius
1973-1980 P. Noordam
1973-1980 J. Simmers (tot en met 1974: SVD)
1974-1980 ds. A. Rigters
1978-1980 H.A. van de Paverd
1979-1980 G. van Loon
• speciale nummers 1957: in woord en beeld gewijd aan
de encycliek van Pius XII, Evangelii Praecones (1952) 
– 1960: gewijd aan Latijns-Amerika
– 1975: uitgave gepresenteerd als een zendings/missie-
kalender, samengesteld rond de drie kernpunten “ont-
moeting, herkenning, herinnering” aldus de gezamen-
lijke inleiding van het Centraal Missie Commissariaat
en de Nederlandse Zendingsraad
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De meeste kalenders bevatten een lijst van alle mee-
werkende orden en congregaties, in aantal uiteenlo-
pend van 31 in 1926 tot 80 in 1940. In 1949 worden de
orden en congregaties in drie categorieën verdeeld: 22
Priesters-missionarissen, 5 Broeders-missionarissen
en 21 Zusters-missionarissen, met de toevoeging: “Vele
anderen betuigden hun spijt, dat zij – vooral door het
na-oorlogse gebrek aan foto-materiaal – nog niet in
staat waren aan de AMK mede te werken.” Vanaf 1955
worden alleen nog de namen van circa 25 priesterorden
en -congregaties vermeld. M.i.v. 1965 worden ook
zuster- en broedercongregaties vermeld die de AMK
verspreiden, waardoor het aantal toeneemt tot 44 in
1965, 46 in 1966 en 47 in 1967. Na 1968 worden geen
namen en aantallen van orden en congregaties meer
genoemd.
– In het autopsie-exemplaar van de Algemene missie -
kalender van 1956 ontbreken alle pagina’s na de week
van 8-14 april.
– De missiekalender van 1939 wordt “eerbiedig en dank-
baar opgedragen en gewijd” aan “Zijne Eminentie

Petrus Kardinaal Fumasoni-Biondi Prefekt der Congre-
gatie van de Voortplanting des Geloofs” en “Aan alle
heldhaftige zonen van Nederland die als Bisschop,
Apostolisch Vicaris, Apostolisch Prefekt in de missie
werkzaam zijn”.
• relaties Voortzetting van Missiekalender (1920-1925)
– Voortgezet als Missie-zendingskalender ({1980})3

• autopsie 1926-1980; de kalender van 1956 is onvolledig
ingezien
– KDC
• typering Kalender, uitgegeven om de missieactivitei-
ten van een groot aantal orden en congregaties in
Nederland (financieel) te ondersteunen. De kalender
bevat naast gegevens over kerkelijke feestdagen, heili-
gendagen en maan- en zonstanden, vooral foto’s uit
missielanden, informatieve en/of stichtende teksten ter
bevordering van de missie-ijver, missieverhalen en 
-humor, versjes, gebeden en puzzels. Van 1926-1937
bestaat de scheurkalender overwegend uit 1 blaadje per
2 dagen. Van 1938 tot 1942 is het een dagkalender: “Iede-
ren dag een blaadje, iederen dag een praatje over de
Missie!” (achterzijde blaadje van 1 januari 1938). De
papierschaarste tijdens de oorlog vormt de aanleiding
de uitgave om te zetten in een weekkalender, wat zo
blijft tot 1961 (m.u.v. van het jaar 1955, waarin zowel
een dag- als weekkalender verschijnt; zie noot 7). In
1962 krijgt de Algemene missiekalender of AMK zoals de
uitgave inmiddels meestal wordt genoemd, een nieuwe
opzet: “geen weekkalender (…) volgens het oude en ver-
trouwde recept. Wel: een maandkalender, zonder tekst
op de achterkant zelfs”. De kalender is gereduceerd tot
“elke maand een frisse plaat als wandversiering (…).
Daarbij een pakkende spreuk die u herinnert aan het
missiewerk”. Maar in 1963 wordt het tekstgedeelte op
de achterzijde weer hervat met elke maand achter-
grondinformatie over de maatschappelijke en kerkelij-
ke situatie in de missie- en ontwikkelingslanden. M.i.v.
1968 hebben de meeste jaargangen van de AMK een
bepaald thema, zoals ‘De grote godsdiensten’ (1968),
‘Samenspel’ (1973) en ‘Wij met elkaar’(1980). 
• noten
(1) De titel op het titelblad/het eerste blad van het
scheurblok luidt van 1926-1931: Algemeene missie-
scheurkalender. Van 1943-1948 ontbreekt de titel op het
titelblad. M.i.v. 1949 luidt de titel: Algemene missieka-
lender (ook: Algemene missie kalender). M.i.v. 1966 ver-
meldt het omslag enkel AMK en het titelblad AMK
naast Algemene missiekalender; m.i.v. 1969 luidt de titel
kortweg AMK gevolgd door het jaartal.
De titel op het schild (het geïllustreerde karton waar-
aan de kalender is bevestigd) luidt van 1926-1947 Alge-
meene missiekalender gevolgd door het betreffende
jaartal. Van 1948-1954 luidt de titel op het schild: Alge-
mene missiekalender. Daarna wordt de kalender zonder
schild uitgegeven.
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(2) In de oorlogsjaren 1944 en 1945 is de uitgave ver-
moedelijk niet verschenen. 
(3) Laatste uitgave onder deze titel. In 1980 verschijnen
er twee kalenders: de 58e Algemene missiekalender en
de 1e Missie-zendingskalender (overigens in 1980 nog
niet onder deze titel), de eerste uitgegeven door “de
samenwerkende missionerende orden en kongregaties
(…) door bemiddeling van het Centraal Missie Commis-
sariaat in Den Haag”; de tweede is “een uitgave van het
Centraal Missie Commissariaat in Den Haag en de
Nederlandse Zendingsraad in Amsterdam”. Elke pagi-
na van de laatstgenoemde kalender draagt zowel het
logo AMK als NZR. B.J. van der Mee en P.L. van der
Vliet werken als redacteuren mee aan beide kalenders.
Hoewel men op de achterpagina van de AMK van 1980
nog wordt uitgenodigd de volgende missiekalender
‘AMK 1981’ te reserveren, is deze hoogstwaarschijnlijk
niet meer onder deze titel verschenen. Op de achterpa-
gina van het tijdschrift Bijeen 12(1979), nr. 8(sept.)
wordt de ‘Algemene missiekalender 1980’ aangekon-
digd. In de volgende jaargang van Bijeen wordt alleen
nog reclame gemaakt voor de Missie-zendingskalender
(Bijeen 13(1980), nr. 1(jan.), p. 18 en nr. 11(dec.), p. 26).
(4) In 1936: “58”; in 1937: “69”. 
(5) In 1940: “80”; in 1941 “73”; in 1942: “56”. 
(6) In 1954 “67”.
(7) In 1955 verschijnen er twee kalenders onder dezelf-
de titel: een weekkalender, die m.i.v. 1955 in Tilburg
wordt uitgegeven door 25 missionerende orden en con-
gregaties, en een dagkalender. De laatstgenoemde uit-
gave meldt op het titelblad: “Weer dagkalender. Na 12
jaren hangt de Algemene missiekalender nu weer als
dagkalender in uw huiskamer.” De dagkalender van
1955, de laatste kalender die wordt uitgegeven door de
St. Claverbond in Nijmegen, blijkt een eenmalige uitga-
ve en wordt in 1956 niet meer voortgezet. In deze dagka-
lender worden dezelfde 25 orden en congregaties
genoemd als in de weekkalender van 1955, m.u.v. de
Reguliere Kanunniken van St. Augustinus en met toe-
voeging van de Salesianen van Don Bosco en de Missie-
vereniging St. Franciscus Xaverius, Theologicum War-
mond en nog een groot aantal andere orden en congre-
gaties die “bovendien nog [meewerkten] aan deze
kalender” (volgen 35 namen, hoofdzakelijk van zuster-
congregaties).
(8) In 1939: “74”. 
(9) Van 1957-1960: “26”; in 1962: “24”; in 1964: “27”.
(10) Van 1958-1959: “kongregaties”. 
(11) Weekkalender.
(12) Dagkalender.
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Alles voor allen1 1947-1950
• jaren 1(1947), nr. 1(jan.) – 4(1950), nr. 12(dec.)
• ondertitel Montfortaans missietijdschrift2

• uitgever Montfortanen (Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red.: Oirschot ∞ 1(1947)-3(1949); H. Landstich-
ting, Nijmegen ∞ 4(1950)
– Adm.: Oirschot ∞ 1(1947)-3(1949); Berg en Dal ∞
4(1950)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1947)-2(1948); III ∞ 3(1949)-4(1950)
• redactie 1947 pater Joan Bertrand SMM
1947-1949 pater H. Wansink, hoofdred.
1947-1950 pater drs. W. Reinders
1949-1950 pater drs. Jos. Muris
1950 pater E. Liedekerken, hoofdred.
• speciale nummers 1950, nr. 4(april/mei): Feestnum-
mer ter gelegenheid van de bisschopswijding van mgr.
dr. J. Theunissen SMM
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Jaargang 1(1947) staat in het teken van ‘Montforts
Heiligverklaring’ op zondag 20 juli 1947.
– Volgens een mededeling in 1(1947), nr. 7(juli), p. 99,
wordt aan de abonnees van het tijdschrift aangeboden
“een gratis en keurig verzorgde herdenkingsalbum als
feestgave (…): Rondom Montforts heiligverklaring. Na
afloop van de feestelijkheden (eind Sept. begin Oct.) zal
U dit worden thuisbezorgd”. De heiligverklaring vond
plaats op 20 juli 1947. Deze brochure is in fotokopie en
onder de titel Rond de heiligverklaring van Montfort
aanwezig op het KDC (28 p.).
– In het autopsie-exemplaar is 2(1948), nr. 5(mei) (abu-
sievelijk gedateerd nr. 4(april)) een fotokopie.
• relaties Ten dele voortzetting van Schepter en kruis
(1935-1946)
– Opgegaan in In slagorde (1947-1964)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van de Monfortanen. “AVA
wil geen liefdadigheidsblad zijn, zeker geen bedelblad.
(…) Maar wel kan en zal AVA er aan meewerken om U
lezer(es), alles voor allen te doen zijn” zoals een missio-
naris dat moet zijn om Christus’ werk voort te zetten
(1(1947), nr. 1(jan.), p. 3). Het tijdschrift bevat informatie
over de missieactiviteiten van de Montfortanen, de
rubrieken ‘missie op school’ en ‘missionaris van de
maand’, een missieroman, artikelen en verhalen over
de stichter Louis-Marie Grignion de Montfort en een
rubriek voor kinderen.
• noten
(1) In het tijdschrift zelf doorgaans aangeduid als AVA.
(2) In 1(1947), nr. 1(jan.)-nr. 6(juni) wordt de ondertitel
aangevuld met: “Voortzetting van Schepter en kruis”.
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(3) De directie van de Montfortaanse Werken heeft “na
lang wikken en wegen, op velerlei verlangen en om
zeer goede redenen besloten om onze beide tijdschrif-
ten In slagorde en AVA met ingang van 1 Januari 1951 te
laten samenkomen in een enkel nieuw tijdschrift van
32 bladzijden groot, onder de titel die reeds gebruikt
werd voor een van de tijdschriften: In slagorde” (Alles
voor allen, 4(1950), nr. 12(dec.), binnenzijde omslag).
Schepter en kruis was m.i.v. 1947 juist gesplitst: Alles
voor allen werd toen missietijdschrift, terwijl het mari-
ale gedeelte werd voortgezet in In slagorde. Veel lezers
wilden echter van beide onderwerpen op de hoogte
worden gehouden maar konden zich geen twee abon-
nementen veroorloven, aldus de binnenzijde omslag
van het laatste nummer van Alles voor allen.
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ALMA1 1948-1957
• jaren [1948], ongen.(onged.)1 – {9(1957), nr. 1(jan.)}2

• ondertitel Contactblad van de Academische Leken-
Missie-Actie3 ∞ 1(1948/49), nr. 3(juli) – {9(1957), nr.
1(jan.)}
• uitgever Academische Leken-Missie-Actie
• plaats Red. en adm.: Utrecht ∞ [1948]-3(1950/51)
– Red.: Utrecht, adm.: Den Haag ∞ 4(1951/52) – {9(1957),
nr. 1(jan.)}
• frequentie 10 nrs. ∞ 1(1948/49)4

– tweemaandelijks ∞ 2(1949/50)-6(1953/54)
– 5 nrs. ∞ 7(1955); 3 nrs. ∞ 8(1956); {1 nr.} ∞ 9(1957)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1948/49); III ∞ 2(1949/50)-3(1950/51); 
II ∞ 4(1951/52)-6(1953/54); III ∞ 7(1955); I ∞ 8(1956); 
[I] ∞ 9(1957)
• redactie 1948-1949 T. Bindels
1948-1949 mej. E. Hermans
1948-1949 J. Stoop
1949 mej. T. Jansen
1951 P.F.L.J.M. Cremers
1951-1952 Olav Bijvoet
1951-1952 S.G.F. Henssen
1951-1952 Th.G. Lutters
1952-1955 J. Hetzler, commissaris voor publiciteit
1952-1955 A. van der Linden
1954-1957 W.J. Hornix, hoofdred.
1955-1957 A.A.M. Feiertag, red.secr.
– Redactieraad
1949-1950 G.G.M. Lachmeijer
1949-1951 L.M.A. Lucas
1949-1957 mr. L.M. Stallaert
1949-1957 N.J.M. Vendrik pr.
1949-1957 prof.dr. J. Wils
1950 E.G.M. van Rooy
1950-1951 J.L.M. Lelyveld
1950-1951 C. Reith
1951 S.G.F. Henssen

• speciale nummers 2(1949/50), nr. 3(febr.): medisch
nummer, geheel gewijd aan het medisch missiewerk 
– 4(1951/52), nr. 6(mei 1952): lustrumnummer in ver-
band met vijf jaren ALMA
• bijzonderheden Afbeeldingen (1950); boekbesprekin-
gen.
– Gestencild.
– De eerste zes jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen, lopend ongeveer van oktober tot oktober. Jaargang
7(1955) loopt van nr. 1(jan.) tot en met nr. 5(nov.); jaar-
gang 8(1956) van nr. 1(febr.) tot en met nr. 3(juli). Van
9(1957) is slechts 1 afl. ingezien; mogelijk is dit de laat-
ste aflevering.
– Van het tweede ALMA-bulletin1 ontbreekt p. 8.
– 3(1950/51), nr. 3 is abusievelijk gedateerd februari
1950; moet zijn: febr. 1951.
– In het autopsie-exemplaar is 5(1952/53), nr. 1(okt.) als
enige nummer van die jaargang ingebonden in de band
1950-1952, na 4(1951/52), nr. 6(mei). De nrs. 2 tot en met 6
bevinden zich in de band 1952-1954, ingebonden tussen
6(1953/54), nr. 1(okt.) en 6(1953/54), nr. 3(febr./maart).
Deze band 1952-1954 opent met het omslag en de
inhoudsopgave van 6(1953/54), nr. 2(dec.), maar de rest
van het nummer ontbreekt.
– Het autopsie-exemplaar van 5(1952/53), nr. 2(dec.) is
achterstevoren ingebonden: de paginering loopt van 
p. 44 naar p. 25. Ook 6(1953/54), nr. 1(okt.) is achterste -
voren ingebonden: de paginering loopt van p. 33 naar 
p. 1. Van de jaargang 8(1956) zijn alle drie de afleverin-
gen achterstevoren ingebonden, de jaargang opent met
p. 63.
• relaties Samengegaan met het Sint Melania-blad
(1929-1957) en voortgezet als de Brug der volken (1957-
1964)5

• autopsie Volledig tot en met 9(1957), nr. 1(jan.), m.u.v.
6(1953/54), nr. 2(dec.)
– KDC
• typering Tijdschrift van de Academische Leken Mis-
sie Actie, een “groepering van intellectuele leken, die
hun specifieke taak in de missie-actie willen vervullen
door het uitoefenen van leken-apostolaat in de Missie”
(1(1948/49), nr. 3(juli), p. 1). Het doel van het blad is ver-
dieping van de lekenmissie-gedachte en bevordering
van het contact tussen de verschillende afdelingen en
de uitgezonden ‘Almisten’. Het blad bevat mededelin-
gen en artikelen van de verschillende afdelingen, per-
sonalia, nieuws over de lekenmissie, aankondigingen
en verslagen van activiteiten, bijdragen van deskundi-
gen op missiologisch, geestelijk en wetenschappelijk
gebied en in de beginjaren ook bijdragen “ter geestelij-
ke vorming”.
• noten
(1) Aan 1(1948/49), nr. 3(juli), het eerste officieel geda-
teerde nummer van ALMA, gaan twee ongedateerde
proefafleveringen vooraf onder de titel ALMA-bulletin,
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met als ondertitel: “Contactblad van de Academische
lekenmissie Actie in Nederland” (nr. 1) en “Contact-blad
van de Academische Leken Missie Actie” (nr. 2). Uit de
inhoud valt af te leiden dat de eerste aflevering begin
1948 (in ieder geval na 20 dec. 1947) is verschenen en de
tweede aflevering ergens tussen 3 april en 18 juni 1948.
(2) Het is niet duidelijk of er na deze aflevering nog
meer nummers zijn verschenen. In ‘Hoe vaart de Alma’
(p. 14-17) wordt gewag gemaakt van de moeilijkheden
waarmee de ALMA wordt geconfronteerd: “te weinig
binding met de groep, te weinig enthousiasme, te wei-
nig hart voor de zaak, te weinig contacten met het
Hoofdbestuur, Seniores en Studentenafdelingen, te wei-
nig besef van de wereldproblematiek en een gemis aan
verlangen hier beter van op de hoogte te komen”. Er
wordt ingegaan op de mogelijkheden daar ingrijpende
veranderingen in aan te brengen. Of dat is gelukt en of
dat dan zijn neerslag in een volgend nummer heeft
gekregen, kon niet worden nagegaan.
(3) Met de variaties “Leken-Missieactie” in 1(1948/49),
nr. 3(juli)-nr. 10(onged.) en “Leken Missie Actie” m.i.v.
4(1951/52), nr. 5(april).
(4) Met inbegrip van de twee ongedateerde en onge-
nummerde proefnummers.
(5) Het laatst verschenen nummer van het Sint Mela-
nia-blad, 1957, nr. 3(onged.), bevat op p. 27 de medede-
ling dat het blad in een nieuwe vorm zal verschijnen:
“Het blad wordt groter en zal de naam dragen Brug der
volken. Het zal het periodiek zijn van de drie lekenorga-
nisaties de ALMA (academische lekenactie), de Graal en
het Sint Melaniawerk.” Zie ook het eerste nummer van
de Brug der volken (1957/58, nr. 1(sept.), p. 3).
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ALMA contact stencil1 1959-{1966}
• jaren 1959, nr. 1(1 febr.) – {1966, ongen.(maart)}
• uitgever Academische Leken Missie Actie
• plaats Red.: Amsterdam ∞ 1959. nr. 1(1 febr.) – {1960,
nr. 3(20 aug.)}; Nijmegen ∞ {1961, ongen.(juni)} – 1963,
ongen.(mei); Wageningen ∞ 1963, ongen.(nov.) – 1965,
ongen.(maart); Nijmegen (corresp. adres) ∞ 1965,
ongen.(okt.) – {1966} 
• frequentie onregelmatig2

• formaat B ∞ 1959 – 1960, ongen.(juli); C ∞ 1960, nr. 3
(20 aug.); B ∞ 1960, ongen.(12 dec.); C ∞ 1961 – 1962, nr.
8[april]; B ∞ 1963, ongen.(mei) – 1964, ongen.(okt.); 
C ∞ 1964, ongen.(onged.); B ∞ 1965, ongen.(maart); 
C ∞ 1965, ongen.(okt.) – {1966, ongen.(maart)}
• omvang I
• redactie 1959-{1961} H.R. Scholte (1960: eindred.)
1960-{1961} A.A.J. Jacobs, eindred.
1960-{1965} landelijk bestuur van de ALMA
• speciale nummers [1962], ongen.(onged.): bijlage, Con-
cept Alma-statuten

– [1966]: extra uitgave met het programma van het con-
gres te Munster W.F. op 4, 5, 6 maart, getiteld Christian
Student Leadership for Asia. Een ontmoeting tussen
Aziatische, Duitse en Nederlandse studenten, 13 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– In 1961 zijn er twee contactstencils met nummer 4
verschenen. Het ene draagt het met inkt geschreven
jaartal 1961 dat ook op de poststempel te vinden is; het
andere is gedateerd november 1961.
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich een ongenum-
merde en ongedateerde aflevering die met inkt is geda-
teerd: 1962. Uit de inhoud van het stencil zelf blijkt ech-
ter dat het moet zijn verschenen na sept. 1964.
• relaties Afgesplitst van de Brug der volken (1957-1964)3

• autopsie 1959: 2 nrs.; 1960: 3 nrs.; 1961: 5 nrs.; 1962: 3
nrs.; 1963: 3 nrs.; 1964: 5 nrs.; 1965: 4 nrs.; 1966: 3 nrs.
– KDC
• typering Het blad is heel specifiek bedoeld als contact-
blad tussen de afdelingen van de Academische Leken
Missie Actie in de verschillende universiteitssteden.
Het blad is opgericht om het hiaat op te vullen dat is
ontstaan door het opgaan van ALMA (1948-1957) in de
Brug der volken (1957-1964). Het contactstencil brengt
mededelingen van het landelijk bestuur en de afde-
lingsbesturen, verslagen van vergaderingen en con-
gressen, mededelingen over contacten met andere
nationale en internationale organisaties op het gebied
van missieactiviteiten door leken.
• noten
(1) Met de variaties: “… contactstencil”; “… contact-sten-
cil”; “ … kontaktstencil”; “ … kontakt-stencil”.
(2) Het ALMA contact-stencil zou “zo vaak verschijnen
als nodig was voor een goed contact tussen de afdelin-
gen”, maar in de praktijk blijkt daar weinig van terecht
te komen: “de afdelingsbesturen functioneren als
lompe instituten, waarin door sluwe afschuifsystemen
de effectieve werkzaamheid tot het minimum wordt
gereduceerd” (aldus H.R. Scholte in 1959, nr. 1(1 febr.), 
p. 1, ‘Ten geleide’). In 1961, ongen.(juni), p. 10 deelt het
landelijk bestuur mee: “Het Contact-stencil zal voortaan
door het l.b. worden verzorgd, en verschijnt tienmaal 
’s jaars” (zie ook 1961, nr. 2(sept.), p. 3). Per jaargang
zijn slechts 2 tot 5 afleveringen ingezien. 
(3) In 1957 gaat het contactblad ALMA (1948-1957)
samen met het Sint Melania-blad (1929-1957) en wordt
het voortgezet als de Brug der volken (1957-1964). Na
ruim een jaar blijkt echter dat de Brug der volken te wei-
nig plaats biedt aan specifiek ALMA-nieuws en dat het
blad niet vaak genoeg verschijnt om actueel nieuws te
kunnen brengen. Om deze reden wordt het ALMA con-
tact-stencil opgericht (zie 1959, nr. 1(1 febr.), p. 1).
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Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas
1822-1829
• jaren 1(1822)-7(1829)1

• uitgever Adolphe Stapleaux ∞ 1(1822) 
– Pinchon-De Broux ∞ 2(1823) 
– M. Hayez ∞ 3(1824)-7(1829) 
• plaats Bruxelles
• frequentie jaarlijks, behalve in 1827
• formaat A
• omvang IV
• redactie 1822-1829 J.-B.-P. Bouquié
• bijzonderheden Afbeeldingen (1822-1826); zaak -
register. 
– Franstalig.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijkse, Franstalige uitgave met een calen-
darium en gegevens over de samenstelling van het col-
lege van kardinalen en over de kerkelijke inrichting
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, met de
namen van bisschoppen, aartspriesters, dekens,
pastoors en de vestigingsplaatsen van kloosters. Bevat
ook wetten die kerkelijke zaken betreffen (‘législation’).
• noten
(1) In 1827 is er geen aflevering verschenen.
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Almanak der Algemeene Aartsbroederschap van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1893
• jaren 1(1893)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart (MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Almanak van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart (1894-1953)
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Almanak met godsdienstige verhalen, artike-
len over de missie en stichtelijke en luimige bijdragen.
In het voorwoord wordt over de titel gezegd: “Waarom
de titel: Almanak van OLV van ’t H. Hart? Omdat hij U
aangeboden wordt door hare kinderen, de missionaris-
sen van Jezus’ H. Hart, die, welken naam de elkander
opvolgende redacteurs ook mogen dragen, allen steeds
zullen trachten in den geest dier Heilige en Zoete Moe-
der te spreken en te handelen. Deze titel herinnert den
Lezer, dat de Almanak niet slechts alles vermijden zal,
wat het meest kiesche gemoed zou kunnen kwetsen,

maar, wat meer is, met de hulp der Moedermaagd zich
beijveren zal om de reinste reinheid van hart en geest
bevorderlijk te zijn.”

44
Almanak onder bescherming van OL Vrouw van
Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus 1965
• jaren 38(1965)
• ondertitel Titelpagina: Tot steun van het binnenlands
apostolaat en de missies van de paters Redemptoristen
– Omslag: Tot steun van het redemptoristisch aposto-
laat onder bescherming van OL Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand en de H. Gerardus
• uitgever Administratie St. Gerardusklokje
• plaats Wittem
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Opvolger van en voortgezet als Sint Gerardus
almanak (1964) en (1966-1967)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave voor het gezin met kalender, verha-
len over de missies in Suriname en Brazilië en over het
binnenlands apostolaat van de Redemptoristen, gedich-
ten, (sterke) verhalen en een puzzel.
• noten
(1) Sint Gerardus almanak 37(1964), met als ondertitel
“Gezinsboek 1964 tot steun van het apostolaat van de
paters Redemptoristen” is de opvolger van Almanak ter
ere van OL Vrouw van Altijddurende Bijstand en de 
H. Gerardus (Majella) (1958-1963). Jaargang 38(1965) ver-
schijnt onder een titel die hier sterk op lijkt: Almanak
onder bescherming van OL Vrouw van Altijddurende Bij-
stand en de H. Gerardus. De jaargangen 39(1966) en
40(1967) verschijnen onder de titel Sint-Gerardus 
almanak.
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Almanak … 1 ten dienste van de congregatie der 
Fraters van OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
{1918}
• jaren {1918}
• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• relaties Voortgezet als Kalender … [jaartal] ten dienst
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van de congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid ({1920}-{1980})
• autopsie 1918
– KDC
• typering Overzicht waarin per dag melding wordt
gemaakt van de kerkelijke feestdagen, van de in de con-
gregatie gevierde feestdagen en van alle overleden
medebroeders.
• noten
(1) “voor het jaar OHJC” gevolgd door het jaartal.
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Almanak ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durende Bijstand en de H. Gerardus1 1958-1963
• jaren 1958-36(1963)
• ondertitel Tot steun van het apostolaat en de missies
van de paters Redemptoristen ∞ {32(1959)}-36(1963) 
• uitgever Administratie St. Gerardusklokje
• plaats Wittem
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 36(1963) is gewijd aan ‘een verant-
woorde vrijetijdsbesteding’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Missiealmanak van OL
Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van den Heiligen
Gerardus (1932-1957)
– Voortgezet als Sint Gerardus almanak (1964 en 1966-
1967)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Almanak met kalender, stichtende en span-
nende verhalen, nuttige informatie over velerlei zaken
(o.a. geschiedenis, huishoudelijke tips) en over de con-
gregatie en de missies van de Redemptoristen. 
• noten
(1) M.i.v. 33(1960) wordt “H. Gerardus” gewijzigd in
“Heilige Gerardus Majella”. In de aflevering van 1958
ontbreekt de titelpagina. De titel op het omslag luidt
Jaarboek OL Vrouw van Altijddurende Bijstand en de 
H. Gerardus. Alle volgende afleveringen hebben op het
omslag “Almanak” in plaats van “Jaarboek”.
(2) 1965, de 38e jaargang, verschijnt onder de titel Alma-
nak onder bescherming van OL Vrouw van Altijddurende
Bijstand en de H. Gerardus.

47
Almanak van den Heiligen Vincentius à Paulo1

{1930}-1941
• jaren {1930}-1941
• uitgever Congregatie der Missie (CM, Lazaristen)
• plaats Luik / Helden-Panningen ∞ {1930}; Luik / 

Leuven ∞ 1931; Helden-Panningen ∞ 1932-1935; 
Nijmegen ∞ 1936-1941
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 1930 en 1931 (wellicht ook reeds in 1929) bedoeld
voor Nederland én België.
• relaties Na de oorlog verscheen gedurende enkele
jaren als jaarlijkse uitgave van de Lazaristen Oogst-
land, dat niet langer een almanak wilde zijn, maar een
missieboek, “wat wij U jaarlijks aanbieden en waarin
wij er naar zullen streven U de mooiste verhalen over
de missie en uit de landen, waar de missie werkt, voor
te leggen” (inleiding van Oogstland 1949)2

• autopsie 1930-1941
– Panningen, provincialaat van de Lazaristen
• typering Almanak met heiligenkalender, stichtelijke
verhalen, gedichten enz.
• noten
(1) De uitgave verschijnt in 1936 onder de titel Sint Vin-
centiusalmanak; van 1938-1941 onder de titel Almanak
St. Vincentius à Paulo.
(2) Oogstland, aflevering 2 uit de zomer van 1950, is aan-
wezig op het KDC, en is aldus het colofon samengesteld
door de “Redactie van Missiefront”.
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Almanak der HH Harten van Jezus en Maria1 {1911}-
{1915}
• jaren {1911}-{1915}
• ondertitel Uitgave van de Paters van de HH Harten
• uitgever Damianus-stichting (Paters der HH Harten)
• plaats Red. en adm.: Grave
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als een Bloempje ter eere van de
Heilige Harten van Jezus en Maria (1917-1942)
• autopsie 1911-1915 m.u.v. de omslagen van 1911 en 1915.
– KDC
• typering Almanak ter bevordering van de devotie tot
de HH Harten van Jezus en Maria; bevat naast een
kalender en een lijst met posttarieven ook “nieuws en
verscheidene kiekjes uit de verre missiën van Oceanië,
(…) allerlei stichtende, boeiende en vroolijke lectuur en
[een] overvloed van keurige plaatjes” (‘Ter inleiding’,
1911, p. 2).
• noten
(1) Op het omslag van {1912}-{1914} wordt als titel ver-
meld: Almanak der Heilige Harten … [jaartal].
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Almanak van Onze Lieve Vrouw1 van het Heilig1

Hart2 1894-1953
• jaren 2(1894)-52(1942)3

– 53(1947)-59(1952/53)4

• ondertitel Uitgegeven door de Missionarissen van het
H. Hart ten bate van het Klein Liefdewerk ∞ 2(1894)
– Uitgegeven door de Missionarissen van het H. Hart
∞ 3(1895)-5(1897)
– Uitgave van het missiehuis van het H. Hart ∞ 8(1898)
– Uitgegeven in het missiehuis van het H. Hart ∞
9(1899)
– Uitgave van het5 missiehuis van het H. Hart ∞
10(1900)-26(1916)
– Uitgave van de6 Missionarissen van het H. Hart ∞
27(1927)-55(1949) en 58(1952)
– Uitgave Missiehuis Tilburg ∞ 56(1950)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart (MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II7 ∞ 2(1894); III7 ∞ 3(1895)-29(1919); II7 ∞
30(1920); III7 ∞ 31(1921)-39(1929); II7 ∞ 40(1930); III7 ∞
41(1931)-43(1933); II7 ∞ 44(1934)-47(1937); I ∞ 48(1938)-
59(1952/53)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Onregelmatigheden in de jaargangnummering:
2(1894), 3(1895), 7(1896), 5(1897), 8(1898), 9(1899)-
59(1952/53). De jaargangnummers 4 en 6 zijn niet in de
telling opgenomen. Mogelijk is de foutieve jaargangtel-
ling overgenomen van de gelijknamige Vlaamse uitga-
ve Almanak van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart,
waarvan jaargang 20 verscheen in 1910; wanneer de
jaargangtelling van deze almanak correct is, dan kan
worden afgeleid dat de eerste aflevering is verschenen
als 1(1891).
– Kolomnummering i.p.v. paginanummering (3(1895)-
47(1937)). 
– Het autopsie-exemplaar van 44(1934)-45(1935) bevat
een wandkalender als losse bijlage.
• relaties Voortzetting van Almanak der Algemeene
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart (1893)
– Voortgezet als Jeugdjuweel (1953-{1980})8

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 3(1895)-30(1920), 32(1922)-38(1928), 40(1930)-
45(1935), 48(1938)-50(1940), 52(1942); 54(1948)-58(1952)
– ENK ∞ overige afleveringen
• typering Almanak uitgegeven door de Missionarissen
van het H. Hart (MSC), met een heiligenkalender,
katholieke feestdagen, informatie over jaar- en week-
markten (in de eerste jaren), platen, stichtelijke verha-
len en gedichten, bijdragen over de congregatie en over

de missiegebieden van de MSC en puzzels en prijsvra-
gen voor de jeugd.
• noten
(1) Ook afgekort: “OL Vrouw”, “OLV” en “H.”.
(2) Jaargang [57](1950/51) verschijnt onder de titel Alma-
nak missiehuis Tilburg; jaargang 59(1952/53) verschijnt
onder de titel MSC Almanak.
(3) Voor het jaar 1941 verschijnt er “wegens de zeer bij-
zondere omstandigheden” geen Almanak, maar Lieve
Vrouwe Psalter (aldus binnenzijde omslag ); net als de
Almanak betreft deze uitgave een bundel verhalen,
schetsen en gedichten ter ere van Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart.
(4) De jaargangen [57] en 59 hebben in tegenstelling tot
de overige jaargangen een overlopende jaargangaan-
duiding: [57](1950/1951) en 59(1952/53).(5) Ook met weg-
lating van “Uitgave van het”.
(6) Ook met weglating van “Uitgave van de”; ook “der”
i.p.v. “van de”.
(7) De weergegeven omvang betreft het aantal kolom-
men.
(8) Jeugdjuweel wordt beschreven in BKNP 4.
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de ALMA-post1 [1949]-{1951}
• jaren [1949], ongen.(onged.)2 – {1951, ongen.(sept.)}
• ondertitel Orgaan van de Academische Leken Missie
Actie ∞ {1950, ongen.(sept.)} – {1951, ongen.(sept.)}
• uitgever Vrienden van de ALMA
• plaats Red. en adm.: Nijmegen
• frequentie [driemaal per jaar]3

• formaat B ∞ [1949], 2 ongedateerde nrs.; D ∞ {1950,
ongen.(sept.)} – {1951, ongen.(sept.)}
• omvang [I]4

• redactie {1949} Th. van Kolck5

{1949} L.C. Niesen5

{1949} T. van Rens5

{1949} mej. E. Spauwen5

• bijzonderheden De twee ongedateerde nummers van
1949 zijn gestencild.
• autopsie [1949], twee ongedateerde nrs.; 1950,
ongen.(sept.); 1951, ongen.(febr.), ongen.(sept.)
– KDC
• typering Vriendenblad van de Academische Leken
Missie Actie dat gratis wordt verspreid “onder alle
lagen van de bevolking, onder intellectuelen en arbei-
ders, zakenmensen en geestelijken” (ALMA 2(1949/50),
nr. 4(april), p. 151). De ALMA-post verschijnt naast
ALMA, het contactblad van de Academische Leken Mis-
sie Actie dat een meer academisch karakter heeft. De
bedoeling van het vriendenblad is: “de Vrienden van de
ALMA geregeld op de hoogte te houden van wat er in
de ALMA gebeurt (…)”, aldus de binnenkant van het
omslag van de twee ongedateerde afleveringen. Het
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blad bevat brieven van in de missie werkzame academi-
ci aan het thuisfront, beschouwende artikeltjes over
missiewerk en apostolaat, informatie over het werk
van ‘Almisten’, een ‘sterk verhaal’ en aansporingen om
actief lid te worden van de ALMA. 
• noten
(1) Met kleine variatie in de titel in de afleveringen van
1951 en 1952: Alma post.
(2) Er zijn twee ongedateerde afleveringen aangetrof-
fen. Een ervan moet zijn verschenen tussen 18 februari
en 29 april 1949 en is vermoedelijk niet de eerst ver-
schenen aflevering: op p. 5 worden de lezers bedankt
voor de blijken van waardering die zijn betoond bij het
verschijnen van de ALMA-post. Dit nummer is echter
evenmin het vriendenblad waarvan gewag wordt
gemaakt in het contactblad ALMA 1949/50, nr. 1(okt.), 
p. 2: “Wij ontvingen de Circulaire voor de ‘Vrienden van
de ALMA’ no 2, Juni 1949” (uit de mededeling blijkt dat
de genoemde circulaire zeker 37 pagina’s telt, terwijl
het in autopsie genomen nummer slechts 12 pagina’s
telt).
De volgende ongedateerde aflevering die is ingezien, is
een kerstnummer. In ALMA 2(1949/50), nr. 3(febr.)
wordt op p. 100-101 naar dit kerstnummer verwezen als
zijnde het eerste nummer van de ALMA-post. 
(3) “Zoals sommigen reeds weten, krijgen alle vrienden
thans drie maal per jaar het vriendenblad de Alma-post
toegestuurd” (ALMA 2(1949/50), nr. 3(febr.), p. 100).
(4) De twee ongedateerde afleveringen van 1949 tellen
elk 12 pagina’s, de overige ingeziene afleveringen tellen
elk 2 pagina’s.
(5) Alleen vermeld in de beide ongedateerde afleverin-
gen uit 1949.

51
Alphabetische naamlijst der EEHH dienstdoende
geestelijken der vijf Nederlandsche bisdommen1

1868-[1874]
• jaren 1868-[7(1874)]2

• uitgever C.L. van Langenhuysen
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De jaargangtelling begint bij 2(1869).
• relaties Mogelijk is de uitgave voortgezet als Naam-
lijst der dienstdoende geestelijken in Nederland, die in
het laatst van het jaar …[jaartal] in bediening waren, die
van 1874-1893 verscheen bij G. Mosmans te ’s-Hertogen-
bosch. Qua opzet en jaargangnummering wijkt deze
naamlijst af van die van Van Langenhuysen, maar
inhoudelijk geven beide publicaties nagenoeg dezelfde
informatie. 

• autopsie 1868-6(1873)
– UBN
• typering Bevat de naamlijst van de dienstdoende
geestelijken in Nederland, met vermelding van functie,
standplaats, het aantal communicanten in de stand-
plaats en de jaren van geboorte, priesterwijding en
benoeming van de betreffende geestelijke.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “voorafgegaan van eene afzon-
derlijke en meer breedvoerige opgave der namen en
waardigheden van de hooge geestelijkheid” ∞ 1868;
“voorafgegaan van eene afzonderlijke en meer breed-
voerige opgave der namen en waardigheden van de
hooge geestelijkheid, en gevolgd door eene alphabeti-
sche naamlijst van alle Nederlandsche plaatsen, met
aanwijzing der aldaar geplaatste EEHH geestelijken”
∞ 2(1869)-{6(1873)}.
(2) In W.P.C. Knuttel, Nederlandsche bibliographie van
kerkgeschiedenis (Amsterdam 1889), p. 230 wordt ver-
meld dat de naamlijst verscheen van 1868 tot en met
1874; ook in Brinkman’s catalogus der boeken, plaat- en
kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Neder-
land zijn uitgegeven of herdrukt (Leiden 1966), p. 836,
wordt melding gemaakt van 7 jaargangen: 1868-1874.

52
Als de hei bloeit 1947-1951
• jaren 1(1947/48), nr. 1(sept.) – 4(1951), nr. 26(nov.)
• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven
door de Zusters van de Goede Herder Zoeterwoude (Lei-
derdorp)
• uitgever Zusters van de Goede Herder
• plaats Zoeterwoude (Leiderdorp)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Jaargang 1(1947/48) telt 8 afleveringen en loopt tot en
met nov. 1948; daarna volgt de jaargangtelling het
kalenderjaar.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortgezet als de Goede Herder (1952-1968) 
• autopsie Volledig
– Bloemendaal, Zusters van de Goede Herder
• typering Blad van de Zusters van de Goede Herder. In
Nederland richt de congregatie zich op de zorg voor
‘ontspoorde’ meisjes, die worden opgevangen en
‘heropgevoed’ in een aantal gesloten instituten. Door
middel van het blad wordt contact onderhouden met
oud-pupillen, familieleden en belangstellenden. Daar-
naast is het blad bedoeld om de congregatie en haar
werkzaamheden meer bekend te maken in Nederland.
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53
America Latina 1965-1969
• jaren 1(1965/66), nr. 1(1 april) – 4(1968/69), nr.
5/6(april)1

• ondertitel Informatieblad over Latijns-Amerika
• uitgever Stichting Latijns-Amerika
– [Druk: Handelsdrukkerij Limburgs Dagblad]2

• plaats Red.secr.: ’s-Gravenhage
– Adm.: voor Nederland: Roermond ∞ 1(1965/66) –
2(1966/67), nr. 1(juni); Heerlen ∞ 2(1966/67), nr. 2(sept.)
– 4(1968/69)
– Adm. voor België: Leuven ∞ 1(1965/66)-2(1966/67);
Vilvoorde ∞ 3(1967/68)-4(1968/69)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1965 J. Janss
1965 mr. E. De Los Santos
1965-1969 J. d’Haenens
1965-1969 R. Henrard
1965-1969 P. Nelen
1965-1969 S.W. Wolf, red.secr.
1966-1969 R. Th. J. Buve
1967-1969 H. Gevers
1967-1969 A. van Niekerk
– Redactieraad
1965 J. Terlingen
1965-1966 E.H. van der Perre
1965-1969 L. Baeck
1965-1969 J. v.d. Besselaar
1965-1969 Ch. Donker
1965-1969 H. Linnebank
1965-1969 H. Riemens
1965-1969 A. Vanistendael
1965-1969 H. van Roosmalen
1967-1969 J. Alders
1967-1969 E.H. Ghekiere
1967-1969 J.M. van der Linde
1967-1969 L. Tindemans
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen.
• relaties Voor Vlaanderen: voortzetting van Nooit te
laat (1962-1964) (niet beschreven in de BKNP)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Vanaf het begin wordt dit blad uitgegeven in
samenwerking met Vlaanderen, waar het een voortzet-
ting is van het Vlaamse tijdschrift Nooit te laat (zie
1(1965/66), nr. 1(1 april), p. 2). Het tijdschrift geeft infor-
matie over Latijns-Amerika in de meest ruime zin: op
politiek, sociaal en cultureel gebied en over de kerk in
Latijns-Amerika en de Celam (Latijns-Amerikaanse bis-
schoppenconferentie). In 3(1967/68), nr. 1(juni), p. 1
wordt melding gemaakt van enkele veranderingen in

de opzet van het blad: “Voortaan zal ieder nummer
gebouwd zijn om een bepaald thema dat van uit ver-
schillende visies belicht wordt.” Enkele van deze the-
ma’s zijn: missie en zending, ontwikkelingshulp, de
mens in Latijns-Amerika en het vakbondswezen in
Latijns-Amerika.
• noten
(1) Dit is het laatst verschenen nummer. “Na vele
besprekingen en langdurig beraad heeft het stichtings-
bestuur moeten besluiten de uitgave van dit blad te sta-
ken (…), omdat we de financiële lasten niet meer kun-
nen dragen” (‘Mededeling van het bestuur’, 4(1968/69),
nr. 5/6(april), p. 1).
(2) In het laatste nummer wordt de afdeling Handels-
drukkerij Limburgs Dagblad door de voorzitter van het
bestuur bedankt: “niet alleen heeft zij technisch het
blad uitstekend verzorgd, maar heeft zij een uitzonder-
lijk goed begrip getoond voor onze bedoelingen; dat we
zo lang konden doorgaan danken we aan haar instel-
ling, die de strikt zakelijke verhouding wist te doorbre-
ken te onzen gunste” (4(1968/69), nr. 5/6(april), p. 1).

54
Analecta voor het aartsbisdom Utrecht1 1928-{1980}
• jaren 1(1928), ongen.(onged.) – {53(1980),
ongen.(onged.)}2

• ondertitel Officieele (vanaf 1948: Officiële) uitgave van
het aartsbisdom Utrecht3

• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Utrecht
– Red.: Driebergen ∞ 1928-{1931}
• frequentie maandelijks4

• formaat B
• omvang II ∞ 1(1928)-2(1929); III ∞ 3(1930); II ∞
4(1931)-15(1942); I ∞ 16(1943)-18(1945); II ∞ 19(1946)-
32(1959); III ∞ 33(1960)-36(1963); IV ∞ 37(1964)-42(1969);
III ∞ 43(1970); VI ∞ 44(1971)-49(1976); V ∞ 50(1977)-
51(1978); IV ∞ 52(1979)-{53(1980)}
• redactie (van het niet-officiële gedeelte)
1928-1931 F.A.H. van de Loo
1928-? H.F. Frank
1932-? W. Mulder
Na 1932 niet meer vermeld.
• register Alfabetisch register op onderwerp: jaargang
1-10(1928-1937); jaargang 1-30(1928-1957).
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (alfabetisch op
onderwerp); boekbesprekingen (1928-1937).
– Statistisch overzicht van parochianen per dekenaat,
huwelijken, geboorten e.d.
– In de autopsie-exemplaren van 45(1972)-47(1974) zijn
afzonderlijk gepagineerd achterin opgenomen de
‘financieel economische rubrieken’ uit de Analecta:
– In 45(1972): 1) een brief van de econoom drs. B.J.
Weterman gericht ‘Aan de kerkbesturen’ van de paro-
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chies in het aartsbisdom Utrecht, met bijgesloten finan-
ciële bescheiden voor 1973, uit Analecta 1973, p. 50 tot en
met 83, 34 p.; 2) dezelfde rubriek als reeds geïntegreerd
aanwezig in de Analecta 1972, p. 29 tot en met 64, 36 p.
– In 46(1973): idem 1) ‘Aan de kerkbesturen’, uit Analec-
ta 1973 (moet zijn: 1974), p. 65 tot en met 100, met finan-
ciële bescheiden voor 1974, 36 p.
– In 47(1974): idem 1) ‘Brief van de Econoom ten behoe-
ve van de Kerkbesturen’, uit Analecta 1975, p. 51 tot en
met 72, 22 p.; 2) In dezelfde rubriek, ingebonden na p.
22: ‘Brief aan de Kerkbesturen betr. concept nota rechts-
positieregeling pastorale werkers’, uit Analecta 1975, p.
50, met vermelding: “(reeds aan de kerkbesturen toege-
zonden)”. Vervolgens nog zeven andere onderwerpen
uit de financieel economische rubriek met dezelfde
paginering als ze in de betreffende Analecta hebben.
– Vanaf 48(1975) is deze rubriek alleen nog geïnte-
greerd in de afleveringen aanwezig (Onderwerp:
‘Ec(k)onomaat’ in het alfabetisch register).
• relaties Ten dele voortgezet als Analecta Groningen
(1957-{1980})5

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Publiciteitsorgaan van het aartsbisdom
Utrecht, in hoofdzaak bedoeld voor de clerus. Het blad
bevat een officieel gedeelte met alle besluiten, brieven
e.d. van de hiërarchische overheid (Utrecht, Rome) en
een niet-officieel gedeelte met artikelen en andere bij-
dragen van geestelijken. Daarnaast is er in het blad
ruimte voor mededelingen van praktisch belang.
• noten
(1) 29(1956): Analecta voor het aartsbisdom Utrecht en
het bisdom Groningen; 39(1966)-43(1970): Analecta van
het aartsbisdom Utrecht; 44(1971)-{1980}: Analecta
aartsbisdom Utrecht.
(2) De publicatie verschijnt nog in {2010}.
(3) 29(1956): ‘Officiële uitgave van het aartsbisdom
Utrecht en het bisdom Groningen’.
(4) Doordat de afleveringen ongenummerd en ongeda-
teerd zijn en de paginering doorloopt over de jaargang,
is niet altijd precies vast te stellen hoeveel afleveringen
de jaargangen tellen. 
(5) In het voorwoord bij de eerste aflevering van de Ana-
lecta Groningen wordt vermeld dat het bisdom 
Groningen, nu het zelfstandig is en geen deel meer 
uitmaakt van het aartsbisdom Utrecht, voortaan zijn
eigen publiciteitsorgaan zal hebben. “Tot nu toe geno-
ten we gastvrijheid in de Analecta van het Aartsbisdom,
waar we tot voor kort niet alleen gast maar ook huisge-
noot waren” (1957, ongen.(onged.), p. 1). In 1956 zijn de
Analecta voor het aartsbisdom Utrecht verschenen
onder de titel Analecta voor het aartsbisdom Utrecht en
het bisdom Groningen. In het decembernummer van die
jaargang wordt vermeld onder het kopje ‘Eigen Analec-
ta voor het bisdom Groningen’, dat het in de bedoeling

ligt met ingang van het volgende jaar een eigen Ana -
lecta voor het bisdom Groningen in te voeren (p. 193).

55
Analecta augustiniana Provinciae Hollandicae1 1936-
1960
• jaren [1936, nr. 1(aug.)]2 – 1960, nr. 87(onged.)3

• uitgever Nederlandse Provincie der Augustijnen
• plaats Niet in het blad vermeld.
• frequentie 2 nrs. ∞ 1936, 1938 en 12(1949); 1 nr. ∞ 
1960
– driemaandelijks ∞ overige jaargangen 
• formaat B
• omvang I ∞ 1936; II ∞ 1937; I ∞ 1938; II ∞ 1939-
5(1941); I ∞ 6(1942)-8(1944/45); II ∞ 9(1946)-11(1948); 
I ∞ 12(1949); II ∞ 13(1950)-22(1959); I ∞ 1960
• redactie Niet in het blad vermeld.4

1936-1938 pater Angelus Meijers OESA, hoofdred.
1938-1939 en 1950-1960 Jeroen Buis OESA, hoofdred.
{1940} pater Petrus Wesselink5

1940-1949 pater Cyprianus Hildebrand OESA
• speciale nummers Extra nr.: ‘Verslagen van de Con-
venten over de 5 oorlogsjaren’, 121 p. In het autopsie-
exemplaar ingebonden tussen 8(1944/45), nr. 2(XXX)(1
april/30 juni) en nr. 3(XXXI)(1 juli 1944/30 sept. 1945)
• register Op p. 21 van de eerste aflevering van de opvol-
ger, Nederlandse analecta OSA 1(1960), nr. 1(onged.),
wordt medegedeeld dat pater Jeroen Buijs nog een laat-
ste nummer zal uitgeven van de “Analecta oude serie”,
waarin o.a. een index zal verschijnen op heel de oude
serie. Deze index is echter niet aangetroffen.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1936-1939)6.
– Gestencild.
– Met ingang van 13(1950), nr. 1(47)(onged.) zijn de twee
gedeeltes waaruit de afleveringen bestaan, afzonderlijk
gepagineerd: het eerste, officiële gedeelte met Romein-
se cijfers en het tweede gedeelte met Arabische cijfers,
m.u.v. de afleveringen 13(1950), nr. 3(49) en 15(1952), 
nr. 2(56) die alleen met Arabische cijfers zijn gepa -
gineerd.
– De jaargangtelling begint met 5(1941), nr. 1 (feitelijk
een foutieve nummering; had eigenlijk 6(1941) moeten
zijn).
– De 8e jaargang is een overlopende jaargang:
8(1944/45), nr. 1(XXIX)(1 jan./31 maart 1944)-nr. 4
(XXXII)(1 okt./31 dec. 1945). Het laatste nummer is 
abusievelijk gedateerd: 1946.
– Nummering: tot en met 1938, nr. 1 zijn de afleverin-
gen per jaargang genummerd. Vervolgens wordt de
nummering gecorrigeerd in een doorlopende numme-
ring en volgt 1938, nr. 8(1 april/31 dec.) – 1940, nr. 16
(1 nov./31 dec.). Vanaf 5(1941 zijn de afleveringen dubbel
genummerd: per jaargang en doorlopend: 5(1941), 
nr. 1(nr. XVII)(1 jan./31 maart) enz. Met ingang van
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12(1949), nr. 2 wordt het tweede nummer uitgedrukt in
Arabische cijfers: 12(1946), nr. 2(46)(onged.) enz.
– De aflevering van 1940, nr. 13 is abusievelijk geda-
teerd: 1 april/30 juni 1940; moet zijn: 1 jan/31 maart
1940.
– Bijlage bij 1952, nr. 2(56): ‘Persbeoordelingen van de
Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland. Gedenk-
boek uitgegeven bij het Gouden Feest van het Augustij-
nenklooster te Witmarsum 30 augustus 1951’, 28 p.
– Bijlage bij 1954, nr. 4(66): ‘Bij het zestiende eeuwfeest
van de geboorte van St. Augustinus 354-1954’, 90 p.
– Bijlage bij 1955, nr. 4(70): ‘Verslag van de bijeenkomst
van prioren, rectoren en paters-leraren van de middel-
bare scholen der paters Augustijnen te Culemborg op 
3 en 4 jan. 1955’, 33 p.
– In het autopsie-exemplaar bevinden zich ingebonden
na 22(1959), nr. 4(86)(onged.) twee afleveringen ‘Brieven
en documenten van het Provincialaat anno 1960’, elk 24
p.
– Het tweede gedeelte van de laatste aflevering (1960,
nr. 87(onged.)) staat geheel in het teken van de
augustijnse slotzusters.
– In het autopsie-exemplaar in het ENK zijn drie afleve-
ringen van Analecta aanwezig, verschenen na 1960, nr.
87(onged.): het betreft bijlagen met officiële stukken
(i.c. toespraken en schrijven van de provinciale en gene-
rale oversten, gegevens provinciaal kapittel 1961) van de
jaren 1960, 1961 en 1962. In de bijlage met de stukken
van 1960 wordt gezegd: “Tijdens de voorbereidingen tot
de uitgave van de nieuwe Analecta werd besloten, de
officiële scripta van het Provincialaat niet in hun geheel
op te nemen doch deze slechts met een min of meer
kort bericht te vermelden. Opdat onze huizen toch de
volledige tekst van de Provinciale bescheiden in bezit
en dus bij de hand zouden hebben, werd bovendien
bepaald, deze van een heel jaar in brochurevorm uit te
geven, als aanvulling op de Nederlandse Analecta.”
• relaties Voortgezet als Nederlandse analecta OSA
(1960-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern mededelingenblad van de Nederland-
se Augustijnenprovincie, waarvan de afleveringen zijn
opgebouwd uit twee delen: een officieel gedeelte met als
doel richtlijnen en bestuursmededelingen toegankelijk
te maken en een gedeelte dat bestaat uit nieuws over de
afzonderlijke huizen en aanbevelingen van literatuur
over de geschiedenis der Augustijnen in Nederland. 
• noten
(1) Met ingang van 7(1943), nr. 3(XXVII)(1 juli/30 sept.
1943) op het titelblad “Neerlandicae”. Het omslag hand-
haaft “Hollandicae” tot en met 8(1944/45) m.u.v. het
extra nummer in 1945 dat op het omslag “Neerlandi-
cae” heeft. Met ingang van de 9e jaargang (1946) zowel
op het titelblad als op het omslag “Neerlandicae”.

(2) De 1e aflevering is ongenummerd en ongedateerd.
Het ‘Ter inleiding’ draagt de datum augustus 1936 
(zie ook inhoudsopgave 1936-1938).
(3) 1960, nr. 87(onged.) vermeldt op de titelpagina: ‘Laat-
ste aflevering’ en bevat op p. 15 een ‘Ten afscheid’, waar-
in de opvolger wordt aangekondigd.
(4) Gegevens zijn ontleend aan de eerste aflevering van
de opvolger, Nederlandse analecta OSA 1(1960), nr.
1(onged.), p. 2.
(5) Zie 1940, nr. 15(1 juli/31 okt.), p. 1.
(6) De inhoudsopgaven van 1936-1938 zijn verschenen
in de vorm van een bijlage (5 p.) bij de eerste 8 afleverin-
gen: “Vanaf augustus 1936 (eerste verschijnen) tot en
met december ’38 volgt hieronder de inhoudsopgave in
alphabetische orde” (p. 1). Deze inhoudsopgaven zijn in
het autopsie-exemplaar ingebonden voorafgaand aan
de eerste aflevering van 1936.

56
Analecta / Bisdom Breda 1966-1968
• jaren 1966, ongen.(1 febr.) – 1968, ongen.(1 dec.)
• uitgever Secretariaat bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie onregelmatig: 5 nrs. ∞ 1966; 2 nrs. ∞ 1967;
4 nrs. ∞ 1968
• formaat B
• omvang I
• redactie Secretariaat en persdienst van het bisdom
Breda
• bijzonderheden Losbladige uitgave, niet chronologisch
gepagineerd, maar alfabetisch geordend per trefwoord.
• relaties Voortzetting van Analecta Bredana (1956-1965)
– Samen gegaan met Opbouw (1964-1968) en voortgezet
als Analecta / Opbouw (1969-1973)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officiële uitgave van het bisdom Breda die
bestemd is voor priesters. Het blad bevat bisschoppe-
lijke documenten en geeft informatie over benoemin-
gen en over oprichtingen en grenswijzigingen van
parochies en dekenaten.
• noten
(1) De eerste aflevering van de opvolger opent met een
bericht aan de lezers van Analecta en Opbouw, geda-
teerd januari 1969: “Vele jaren hebben in het bisdom
Breda twee documentatiemappen bestaan: Analecta
Bredana, speciaal bestemd voor de priesters, en
Opbouw, dat ook beschikbaar werd gesteld aan leken.
Nu de noodzaak voor een dergelijke scheiding niet of
nauwelijks nog wordt gevoeld, is met instemming van
bisschop H. Ernst besloten de twee mappen samen te
voegen.”
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57
Analecta voor het bisdom Haarlem 1954-{1980}
• jaren 1(1954), nr. 1(sept.) – {1980,
ongen.(okt./nov./dec.)}
• ondertitel Officiële uitgave van het bisdom Haarlem
∞ 1(1954)-8(1961)
• uitgever Bisdom Haarlem
– Druk: van der Linden’s Boekdrukkerij en Reproduc-
tie-inrichting ∞ (1(1954)-8(1961)
– Red.: Secretariaat bisdom ∞ 9(1962)-20(1973)
– Adm. en druk: NV Gooi & Sticht (m.i.v. {20(1973), 
nr. 1/2(maart)}: Gooi en Sticht BV) ∞ 9(1962)-20(1973)
– Red. en adm.: Secretariaat bisdom ∞ 21(1974)-{1980}
• plaats Haarlem
– Red.: Oegstgeest ∞ 1(1954)-8(1961); Haarlem ∞
9(1962)-20(1973)
– Exp.adr.: Voorschoten ∞ 1(1954), nr. 3(dec.) – 8(1961)
– Adm. en druk: Hilversum ∞ 9(1962)-20(1973)
– Red. en adm.: Haarlem ∞ 21(1974)-{1980}
• frequentie onregelmatig
– 3 nrs. ∞ 1(1954); 1 nr. ∞ 24(1977); 2 nrs. ∞ 1980
– 4 à 12 nrs. ∞ overige jaargangen 
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1954); II ∞ 2(1955)-6(1959); III ∞
7(1960)-10(1963); II ∞ 11(1964); III ∞ 12(1965); II ∞
13(1966)-15(1968); III ∞ 16(1969); II ∞ 17(1970)-21(1974); 
I ∞ 1975; II ∞ 23(1976); I ∞ 24(1977); II ∞ 25(1978)-
{1980}
• redactie Niet in het blad vermeld.1

1962-{1980} Secretariaat van het bisdom
• speciale nummers 13(1966), ongen.(9 maart): extra uit-
gave bij het overlijden van mgr. dr. J.A.E. van Dode-
waard, bisschop van Haarlem
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1956-1957, 1960-1962,
1964-1967, 1969-1970, 1972-{1980}).
– Met ingang van 1974 vormen de Analecta die door de
verschillende bisdommen worden uitgegeven een
onderdeel van een uitgebreider geheel, waaraan alle
bisdommen behalve het aartsbisdom Utrecht meewer-
ken. De diocesane redacties blijven hun eigen bisdom-
melijk nieuws verzorgen; dit wordt gedrukt op wit
papier. Daarnaast ontvangen de abonnees een boven-
diocesaan deel: de groene pagina’s, gemerkt met W,
geven nieuws uit de wereldkerk; de gele pagina’s,
gemerkt met N, geven nieuws uit Nederland. Het
bovendiocesane deel is in dit deel van de BKNP beschre-
ven als een afzonderlijke titel: Analecta / Nederlandse
kerkprovincie (1974-{1980}).2

– De jaargangen zijn genummerd tot en met 26(1979).
– Jaaropgave 26(1979) abusievelijk gedateerd:
jan./febr./maart 1980.
– In het autopsie-exemplaar van 1980 bevindt zich een
losse bijlage met o.a. een verslag van het ‘Europees
Priesterberaad’, gehouden in Fribourg van 14 tot 18

april, de priesterjubilea van het bisdom Haarlem in
1980, de agenda van de bisschop, gepagineerd p. 32-38. 
• relaties Afgesplitst van Sint Bavo (1898-1956)3

• autopsie 1954-1980
– KDC
• typering Mededelingenblad, in eerste instantie
bedoeld voor de Haarlemse clerus; bevat officiële do-
cumenten, herderlijke brieven, benoemingen, necro-
logieën enz.
• noten
(1) Op p. 1 van 9(1962), nr. 1(jan.) bedankt dr. J.A.E. van
Dodewaard, bisschop van Haarlem, “de Z.E. Heer H.
Sondaal, die jarenlang de kopij heeft verzorgd”.
(2) Zie ook de beschrijvingen in dit deel van de BKNP
van de : Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-
{1980}), de Analecta van het Militair Vicariaat (1974-
{1980}) en de Analecta van de overige bisdommen: de
Analecta Breda (1974-{1980}), de Analecta bisdom 
’s-Hertogenbosch (1969-{1980}), de Analecta voor het 
bisdom Rotterdam (1956-{1980}), de Analecta Groningen
(1957-{1980}) en de Analecta voor het bisdom Roermond
(1916-{1980}).
(3) In 1(1954), nr. 1(sept.), p. 1 verantwoordt de bisschop
van Haarlem, mgr. J.P. Huibers, in ‘Aan de priesters
van ons Bisdom’, de uitgave van de Analecta: geduren-
de ruim 55 jaar waren deze mededelingen van het bis-
dom opgenomen in Sint Bavo, aanvankelijk uitgegeven
als godsdienstig weekblad ten bate van de nieuwe
kathedraal, later ook het orgaan van het Liefdewerk
voor de Arme Parochies in het bisdom. De uitgroei van
het bisdom maakte de uitgave van een afzonderlijk
communicatieorgaan tussen het bisdom en de geeste-
lijkheid noodzakelijk, een orgaan uitsluitend bestemd
voor de clergé. Sint Bavo blijft gewoon voortbestaan.

58
Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch 1969-{1980}
• jaren 1969, ongen.(jan.) – {1980, ongen.(juni)}1

• ondertitel Uitgave van het bisdom ’s-Hertogenbosch
∞ 1969-1979
– Dienst pers en publiciteit bisdom ’s-Hertogenbosch
∞ 1979-{1980}
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie onregelmatig (4 tot 15 nrs. per jaar)
– kwartaaluitgave ∞ 1973-1977
– “als regel iedere maand” ∞ m.i.v. 1978
• formaat B
• omvang V ∞ 1969; II ∞ 1970-1972; III ∞ 1973; II ∞
1974-1975; I ∞ 1976-1977; II ∞ 19782; I ∞ 1979; II ∞
1980 
• redactie 1969-1970 J. Biemans
1969-1976 E. Schraven
1969-{1980} J. Reinhard
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1971-1972 P. Jeurgens
1974-{1980} drs. H. Mostermans
1977-{1980} B. Spekman
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1969-1975).3

– Losbladige uitgave in ringbandformaat.
– Met ingang van 1974 vormen de Analecta die door de
verschillende bisdommen worden uitgegeven een
onderdeel van een uitgebreider geheel, waaraan alle
bisdommen behalve het aartsbisdom Utrecht meewer-
ken. De diocesane redacties blijven hun eigen bisdom-
melijk nieuws verzorgen; dit wordt gedrukt op wit
papier. Daarnaast ontvangen de abonnees een boven-
diocesaan deel: de groene pagina’s, gemerkt met W,
geven nieuws uit de wereldkerk; de gele pagina’s,
gemerkt met N, geven nieuws uit Nederland. Het
bovendiocesane deel is in dit deel van de BKNP beschre-
ven als een afzonderlijke titel: Analecta / Nederlandse
kerkprovincie (1974-{1980}).4

– Met ingang van 1978 bestaan de Bossche Analecta uit
twee delen: het algemene deel en een nieuw deel II:
‘Beheer en financiën’, met een “eigen, paarse, tussen-
kaft en nummering F 1, F 2 etc.”
– 1969 bevat een apart bijlagendeel bij de diverse afleve-
ringen, gewijd aan projecten van het Diocesaan Pasto-
raal Centrum en andere diensten van het bisdom.5

– 1978 bevat een brochure Naar 1985. Bouwstenen voor
de pastoraal in het bisdom ’s-Hertogenbosch, p. A.1-E
124.6

– Het autopsie-exemplaar van 1975 opent met de
inhoudsopgave van dat jaar, gepagineerd p. 97-108, ter-
wijl de paginering van het diocesane deel ná p. 96 door-
loopt tot en met p. 127.
• relaties Voortzetting van Analecta Den Bosch (1961-
1968)
• autopsie 1969-1980
– KDC
• typering Mededelingen- en communicatieblad, in eer-
ste instantie bedoeld voor de Bossche clergé, waarin
aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen in de
pastoraal van het bisdom. Na een mislukte poging geen
‘eenrichtingsverkeer’ te bieden, maar een soort podium
te zijn voor de vele raden en beraden, voor parochiële,
wijk-, plaatselijke of dekenale activiteiten (1971, p. 1), is
het blad nu een “eigensoortig bisdommelijk naslag-
werk (…) waarin alles wat bewaard móét blijven of de
moeite van het bewaren waard is, wordt opgenomen”. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Met ingang van 1978 bestaan de Analecta uit twee
delen. Het 2e deel, ‘Beheer en financiën’, is afzonderlijk
genummerd, F.1, F.2 enz. Bij het berekenen van de
omvang zijn deze pagina’s inbegrepen.
(3) In 1974 en 1975 bestaan de inhoudsopgaven uit een
alfabetisch zakenregister en een alfabetisch personen-
register. Hierin is ook de inhoud opgenomen van de

bovendiocesane Analecta (zie bijzonderheden).
(4) Zie ook de beschrijvingen in dit deel van de BKNP
van Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}),
Analecta van het Militair Vicariaat (1974-{1980}) en de
Analecta van de overige bisdommen: Analecta Breda
(1974-{1980}), Analecta voor het bisdom Rotterdam (1956-
{1980}), Analecta voor het bisdom Haarlem (1954-{1980}),
Analecta Groningen (1957-{1980}) en Analecta voor het
bisdom Roermond (1916-{1980}).
(5) In Analecta 1970, nr. 1(onged.), p.1 wordt de ‘Geachte
Abonné’ meegedeeld dat er een financieel tekort is,
“voornamelijk afkomstig van de extra kosten voor de
afdeling Bijlagen (…). Deze worden niet meer als onder-
deel bij de Analecta afgedrukt, maar afzonderlijk op het
secretariaat van het bisdom zelf via off-set gemultipli-
ceerd en tegen kostprijs aan aanvragers ter beschik-
king gesteld.” In de Analecta wordt alleen nog vermeld
welke bijlagen er zijn verschenen en wat de inhoud
ervan is.
(6) Deze brochure bevat vijf hoofdstukken, alle afzon-
derlijk gepagineerd: A.1-6; B.1-12; C.1-4; D.1-24 en E.1-124.
In het autopsie-exemplaar is de brochure ingebonden
na 1978, ongen.(15 dec.), maar aangekondigd op p. 69-70,
waar blijkt dat zij eind aug. 1978 is verzonden “naar de
pastores, parochies, katecheten, rustende priesters en
enkele andere personen en instanties”. Tussen de pagi-
na’s D.24 en E.1 is abusievelijk ingebonden Deel II van
de Analecta van 1978, ‘Beheer en financiën’, p. F. 1-42.
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Analecta voor het bisdom Roermond 1916-{1980}
• jaren 1(1916), nr. 1(onged.) – 26(1941), nr. 3(onged.)
– 26(1945), nr. 4(onged.) – {61(1980), ongen.(nov./dec.)}
• ondertitel Officiële uitgave van het bisdom Roermond
∞ 1(1916)-54(1973)
• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: J.J. Romen en Zonen ∞ 1(1916)-54(1973)
• plaats Roermond
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1916)-52(1971)
– onregelmatig ∞ 52(1972)-{61(1980)}
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1916); III ∞ 2(1917)-(1918); II ∞ 4(1919)-
16(1931); III ∞ 17(1932)-21(1936); II ∞ 22(1937); III ∞
23(1938); II ∞ 24(1939); III ∞ 25(1940)-26(1941/45); II ∞
27(1946); III ∞ 28(1947); II ∞ 29(1948); III ∞ 30(1949)-
31(1950); II ∞ 32(1951)-40(1959); III ∞ 41(1960)-45(1964);
II ∞ 46(1965)-47(1966); III ∞ 48(1967)-51(1970); II ∞
52(1971)-53(1972); I ∞ 54(1973)-56(1975); II ∞ 57(1976)-
60(1979); III ∞ {61(1980)}
• redactie {1965}-{1971} dr. P.A. van den Baar
{1965}-{1971} drs. L. Hermans
{1965}-{1971} drs. J. Moonen, red.secr.
{1965}-{1971} drs. H. Sanders
• speciale nummers {1941} heeft als bijvoegsel Mededee-
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lingen van de Katholieke Aktie voor de geestelijkheid van
het bisdom Roermond
• register Bij 6(1921) alfabetische index over 1916-1921; bij
12(1927) over 1922-1927; bij 18(1933) over 1928-1933; bij
25(1940) over 1916-1940
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1922-1973).
– Vanaf 1974 krijgen de Analecta een nieuwe opzet en
maakt het blad deel uit van een groot samenwerkings-
verband, waaraan alle bisdommen behalve het aarts-
bisdom Utrecht deelnemen. Ook het Militair Vicariaat
maakt deel uit van dit verband. De Analecta worden in
drie delen gesplitst: witte bladzijden voor diocesane
zaken; gele bladzijden voor zaken die de hele Neder-
landse kerkprovincie raken; groene bladzijden voor
internationale kerkelijke zaken. De gele en groene pagi-
na’s zijn in de BKNP beschreven onder de titel Analecta
/ Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}).1

– In ‘Aan onze abonnees’, 58(1977), ongen.(jan./febr.),
binnenkant omslag, meldt de redactie dat m.i.v. 1977 de
Analecta weer gebrocheerd verschijnen omdat de los-
bladige uitgave door veel abonnees ‘bezwaarlijk’ werd
gevonden: “In de plaats van de kleuren wit, geel en
groen, zullen nu de bronnen van de Analecta-informa-
tie duidelijk herkenbaar gerubriceerd worden als: Bis-
dom, R.K. Nederlandse Kerkprovincie en Universele
Kerk.” In het autopsie-exemplaar is overigens alleen
56(1975) als losbladige uitgave aanwezig in de drie kleu-
ren, gepagineerd: W1 – W17 (groen), N1 – N33 (geel) en
Rd1 – Rd 46A (wit). De jaargangen 55(1974) en 57(1976)
zijn alleen aanwezig herdrukt in boekvorm, mét de drie
rubrieken, echter allemaal op wit papier.
– De aflevering van 59(1978), ongen.(maart/april) opent
met een ‘Overweging voor de Vastentijd 1978’, getiteld
‘Het lijden van ons mensen, het lijden van Jezus
Christus, onze Heer’, door mgr. J. Gijsen. Dezelfde tekst
is in het autopsie-exemplaar in brochurevorm ingebon-
den in de band van 59(1978), vergezeld van een begelei-
dend schrijven van de bisschop: ‘Aan de priesters en
diakens, werkzaam in het bisdom Roermond, alsmede
aan de oversten van de communiteiten van religieuzen
in het diocees’, gedateerd 28 januari 1978.
– De band van 59(1978) van het autopsie-exemplaar
bevat achterin ingebonden een ongedateerd schrijven
van de bisschop ‘Aan alle priesters van het bisdom
Roermond en in dit bisdom werkzaam’ over de recon-
structie en uitbreiding van de staf van het bisdom, 7 p. 
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering Diocesaan mededelingenblad, in eerste
instantie bedoeld voor de Limburgse clerus. Het blad
bevat officiële documenten, herderlijke brieven, benoe-
mingen, jubilea, necrologieën, mededelingen over het
oprichten van parochies e.d. Vanaf 55(1974) bevatten de
jaargangen ook de Analecta van de Nederlandse kerk-
provincie en de universele kerk.

• noten
(1) In 54(1973), ongen.(onged.), p. 73 wordt melding
gemaakt van een toekomstige ‘Gestroomlijnde Analec-
ta’ met “een uniforme uitvoering van bovenbisdomme-
lijke analecta, dus stukken betreffende het Nederlandse
episcopaat en de wereldkerk. Daarnaast verzorgt elk
bisdom zijn eigen analecta.” Zie ook de beschrijvingen
in dit deel van de BKNP van de Analecta / Nederlandse
kerkprovincie (1974-{1980}), de Analecta van het Militair
Vicariaat (1974-{1980}) en de Analecta van de overige
bisdommen: de Analecta Breda (1974-{1980}), de Analec-
ta bisdom ’s-Hertogenbosch (1969-{1980}), de Analecta
voor het bisdom Rotterdam (1956-{1980}), de Analecta
voor het bisdom Haarlem (1954-{1980}) en de Analecta
Groningen (1957-{1980}).
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Analecta voor het bisdom Rotterdam 1956-{1980}
• jaren 1(1956), nr. 1(onged.) – {25(1980), nr. 5(nov.)}1

• ondertitel Officiële uitgave van het bisdom Rotterdam
∞ 1(1956)-{18(1973)}
• uitgever Secretariaat bisdom Rotterdam
• plaats Red.: Oegstgeest ∞ 1(1956)-14(1969); Rotterdam
∞ 15(1970)-{25(1980)}
– Adm./exp.: Voorschoten ∞ 1(1956)-14(1969); Leiden ∞
15(1970)-19(1974); Rotterdam 20(1975)-{25(1980)}
• frequentie onregelmatig (5 tot 11 nrs. per jaar)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1956); III ∞ 2(1957)-5(1960); IV ∞
6(1961)-7(1962); III ∞ 8(1963); IV ∞ 9(1964)-11(1966); V ∞
12(1967); IV ∞ 13(1968)-15(1970); III ∞ 16(1971)-19(1974);
II ∞ 20(1975)-23(1978); III ∞ 24(1979); II ∞ {25(1980)}
• redactie 1956-1961 H. Sondaal pr.
1961-1969 Th. van Vugt pr.
Na 1969 niet meer vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (tot en met 1968); boek-
besprekingen (1965-1970); inhoudsopgaven in de vorm
van alfabetische registers (m.u.v. 1974, 1978 en 1980)2.
– Losbladige uitgave in ringbandformaat m.i.v.
19(1974).3

– Met ingang van 1974 vormen de Analecta die door de
verschillende bisdommen worden uitgegeven een
onderdeel van een uitgebreider geheel, waaraan alle
bisdommen behalve het aartsbisdom Utrecht meewer-
ken. De diocesane redacties blijven hun eigen bisdom-
nieuws verzorgen; dit wordt gedrukt op wit papier.
Daarnaast ontvangen de abonnees een bovendiocesaan
deel: de groene pagina’s, gemerkt met W, geven nieuws
uit de wereldkerk; de gele pagina’s, gemerkt met N,
geven nieuws uit Nederland. Het bovendiocesane deel
is in dit deel van de BKNP beschreven als een afzonder-
lijke titel: Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-
{1980}).4

– 15(1970), nr. 7(juli): Jaarboekje 1970 van het bisdom
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Rotterdam; ook het Jaarboekje van 1971 verschijnt als
bijlage of extra nummer van Analecta voor het bisdom
Rotterdam 16(1971). Hetzelfde geldt voor de opvolger
van het Jaarboekje: het Adresboek … [jaartal] (1972-1974)
van het bisdom Rotterdam verschijnt als een bijlage
van Analecta voor het bisdom Rotterdam 17(1972)-
19(1974). Het Jaarboekje en het Adresboek zijn in dit deel
van de BKNP als afzonderlijke uitgaven beschreven.
– In 18(1973), nr. 11/12(nov./dec.) is na p. III van het
register opgenomen: ‘Rede, gehouden b.g.v. de jaarver-
gadering van het Genootschap van de Stille Omgang te
Amsterdam op 21 januari 1973, door dr. A.J. Simonis,
bisschop van Rotterdam’, 8 p.
• autopsie 1(1956)-25(1980)
– KDC
• typering Officiële uitgave van het bisdom Rotterdam.
Het blad bevat teksten van bisschoppelijke brieven en
decreten, benoemingen, necrologieën etc. De eerste afle-
vering staat geheel in het teken van het afscheid van
het bisdom Haarlem en de introductie van het nieuwe
bisdom Rotterdam.
• noten
(1) De publicatie verschijnt nog in {2010}.
(2) Bij 7(1962) is een register op de jaargangen 1(1956)-
7(1962) gevoegd; vanaf 8(1963) jaarlijks een register.
(3) Jaargang 20(1975) wordt geleverd in brochurevorm,
omdat blijkt dat veel lezers de losbladige uitgave
onpraktisch vinden. Jaargang 21(1976) is echter weer
losbladig.
(4) In 18(1973), nr. 11/12(nov./dec.), p. 265 wordt meege-
deeld dat de laatste Analecta van het jaar ook de laatste
is in de oude, vertrouwde uitvoering: “Met ingang van
het nieuwe jaar zal de Analecta verschijnen in multo-
ring-bandformaat en bestaan uit drie gekleurde delen.”
Zie ook de beschrijvingen in dit deel van de BKNP van
de Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}),
de Analecta van het Militair Vicariaat (1974-{1980}) en
de Analecta van de overige bisdommen: de Analecta
Breda (1974-{1980}), de Analecta bisdom ’s-Hertogen-
bosch (1969-{1980}), de Analecta voor het bisdom Haar-
lem (1954-{1980}), de Analecta Groningen (1957-{1980})
en de Analecta voor het bisdom Roermond (1916-{1980}).
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Analecta Breda 1974-{1980}
• jaren 1974, ongen.(jan.) – {1980, ongen.(okt.)}1

• uitgever Persdienst van het bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie 4 tot 5 nrs. per jaargang ∞ 1974-1978; 3 nrs.
∞ 1979; 2 nrs. ∞ 1980 
• formaat B
• omvang I
• redactie Persdienst bisdom Breda
• bijzonderheden Alfabetisch op onderwerp geordende

inhoudsopgaven in de vorm van losbladige zakenre-
gisters.
– Met ingang van 1974 vormen de Analecta die door de
verschillende bisdommen worden uitgegeven een
onderdeel van een uitgebreider geheel, waaraan alle
bisdommen behalve het aartsbisdom Utrecht meewer-
ken. De diocesane redacties blijven hun eigen bisdom-
melijk nieuws verzorgen; dit wordt gedrukt op wit
papier. Daarnaast ontvangen de abonnees een boven-
diocesaan deel: de groene pagina’s, gemerkt met W,
geven nieuws uit de wereldkerk; de gele pagina’s,
gemerkt met N, geven nieuws uit Nederland. Het
bovendiocesane deel is in dit deel van de BKNP beschre-
ven als een afzonderlijke titel: Analecta / Nederlandse
kerkprovincie (1974-{1980}).2

• relaties Voortzetting van Analecta / Opbouw (1969-
1973)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officieel mededelingenblad van het bisdom
Breda. Ter sprake komende onderwerpen blijven strikt
beperkt tot zaken die van belang zijn voor de priesters
en kerkbesturen van het bisdom Breda: toespraken van
de bisschop, mededelingen over financiële regelingen,
oprichting en samenvoeging van parochies enz.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010} onder de titel Ana-
lecta bisdom Breda (2009).
(2) In het autopsie-exemplaar van de voorloper Analec-
ta / Opbouw bevindt zich een begeleidend schrijven van
de persdienst van het bisdom Breda aan de abonnees,
gedateerd december 1973, waarin dit samenwerkings-
verband wordt aangekondigd: “Tijdens het beraad van
de verantwoordelijke redakteuren van de zeven bis-
dommen en van het militaire vikariaat is onlangs
besloten inniger te gaan samenwerken. Dit betekent
dat de informatie via Analecta van landelijk of interna-
tionaal karakter belangrijk zal worden uitgebreid en
dat deze sektie op één plaats voor alle belanghebbenden
wordt gedrukt. De diocesane redakties blijven hun
eigen bisdommelijk nieuws verzorgen.” De jaargangen
bestaan nu uit “een geschakeerd pakket waarbij ver-
schillende kleuren papier de aard aangeven”. Zie ook de
beschrijvingen in dit deel van de BKNP van Analecta /
Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}), Analecta van
het Militair Vicariaat (1974-{1980}) en de Analecta van
de overige bisdommen: Analecta bisdom ’s-Hertogen-
bosch (1969-{1980}), Analecta voor het bisdom Rotterdam
(1956-{1980}), Analecta voor het bisdom Haarlem (1954-
{1980}), Analecta Groningen (1957-{1980}) en Analecta
voor het bisdom Roermond (1916-{1980}).
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Analecta Bredana 1956-1965
• jaren 1(1956), nr. 1(onged.) – 10(1965), nr. 5(nov.)
• uitgever Bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1956); II ∞ 2(1957)-7(1962); III ∞
8(1963); II ∞ 9(1964)-10(1965)
• redactie 1956-[1961] dr. J.J. Dellepoort1

• register 4(1959): Alphabetisch zakenregister jaargan-
gen I-IV (1956-1959)
– 5(1960): Alphabetisch zakenregister jaargangen I-V
(1956-1960), doorlopend gepagineerd
– Alphabetisch zakenregister jrg. I-II-III (1956-1957-
1958), achterin ingebonden in het autopsie-exemplaar
5(1960), afzonderlijk gepagineerd, 8 p.
– 6(1961): Alphabetisch zakenregister VI(1961)
– 7(1962): Alphabetisch zakenregister VI(1961) en
VII(1962)
– 9(1964): Alphabetisch zakenregister (jaargangen VI-
IX, 1961 tot en met 1964), ongepagineerd
• bijzonderheden Afbeeldingen (1956-1957, 1961, 1963-
1965); boekbesprekingen (1959-1960); inhoudsopgave
(1956).
• relaties Afgesplitst van Sancta Maria (1923-1957)2

– Voortgezet als Analecta / Bisdom Breda (1966-1968) 
• autopsie Volledig, met alleen de omslagen van
9(1964), nr. 1(febr.) en 10(1965)
– KDC
• typering Officiële uitgave van het bisdom Breda,
bedoeld voor priesters. Het blad bevat pauselijke en bis-
schoppelijke documenten en geeft informatie over
benoemingen en over oprichtingen en grenswijzigin-
gen van parochies en dekenaten.
• noten
(1) Vanaf 1958 wordt de redactie van de Analecta ver-
meld in de Naamlijst der geestelijken die in het bisdom
van Breda in bediening waren (met vermelding van het
betreffende jaartal). Volgens deze naamlijst voert Delle-
poort de redactie tot en met 1961. Vanaf 1962 wordt,
aldus de naamlijst, de redactie van de Analecta ver-
zorgd door het secretariaat van het bisdom Breda.
(2) “Daar het diocesaan weekblad Sancta Maria zich niet
goed leent voor de opname van de officiële mededelin-
gen, die wij zo vaak aan onze priesters moeten doen,
beginnen wij naast Sancta Maria met de uitgave van
Analecta Bredana”, aldus Joseph W.M. Baeten, bisschop
van Breda in het eerste nummer, p. 1.
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Analecta Den Bosch1 1961-1968
• jaren 1(1961), nr. 1(onged.) – 8(1968), nr. 6(nov./dec.)
• ondertitel Uitgave van het bisdom Den Bosch
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats 1961-1962: ’s-Hertogenbosch
– 1963-1968: red.: ’s-Hertogenbosch; adm.: St. Michiels-
gestel
• frequentie “ongeveer zes maal per jaar”
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1961); III ∞ 2(1962); II ∞ 3(1963)-
6(1966); IV ∞ 7(1967); III ∞ 8(1968)
• redactie 1961-1965 J.A. Brouwers
1961-1966 drs. J.A.A. van Laarhoven
1961-1967 H.A.G. Hens
1961-1968 J.C.A. Beex, 1961-1966 red.secr.
1966-1968 J.P.J.M. Biemans, 1967-1968 red.secr.
1967-1968 drs. W.J.J. Adriaanse
1967-1968 drs. J.H.M. Arts
• speciale nummers 1(1961), ongen.(onged.), extra-uitga-
ve: ‘Tekst van de redevoering van mgr. W.M. Bekkers
op de twee en twintigste dekenale priestervergadering,
met kort verslag van besprekingen die er op gevolgd
zijn’; 28 p. (in het autopsie-exemplaar ingebonden tus-
sen p. 76 en p. 77)
– 4(1964), extra-uitgave: ‘Leven wonen werken in
Noord-Brabant’. Verslag sociale studiedagen Gemert 
17-18-19 juli 1964. Balans en vooruitzichten; gehouden
door de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse
Katholieke Arbeidersbeweging
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (m.u.v. 1966)2. 
– In 6(1966) is de tweede aflevering (ongenummerd 
en ongedateerd; omslagen ontbreken) geheel gewijd
aan het overlijden van mgr. Bekkers, bisschop van 
’s-Hertogenbosch, p. 33-71.
• relaties Voortzetting van Communicanda dioecesis
buscoducensis … [jaaraanduiding] ({1868}-1961)
– Voortgezet als Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch
(1969-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– KDC
• typering Mededelingenblad, in eerste instantie
bedoeld voor de Bossche clerus, bedoeld om mogelijk-
heid te bieden tot meer regelmatige contacten tussen
bisschop, curie (secretariaat) en geestelijkheid. Daarom
wil het niet slechts officiële mededelingen over
bestuurlijke kwesties bevatten zoals de voorganger:
“Het blad zal moeten resoneren in heel de belangen-
sfeer en interessesfeer van onze priesters” (aldus mgr.
W.M. Bekkers in het ‘Ten geleide’, 1(1961), nr. 1(onged.),
p. 1). Er wordt dan ook gerekend op inbreng van de
priesters zelf, hetgeen echter nauwelijks uit de verf
komt. Verder bevat het evenals de voorloper officiële
documenten, herderlijke brieven, informatie over
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benoemingen e.d., artikelen, o.a. over de geschiedenis
van het bisdom ’s-Hertogenbosch, necrologieën etc. 
• noten
(1) Op het omslag van de afleveringen van 1967 en op de
eerste pagina van 1968 wordt als titel gegeven Analecta
bisdom ’s-Hertogenbosch.
(2) Deze zijn in het autopsie-exemplaar ingebonden na
de laatste afl. van 6(1966).

64
Analecta Groningen1 1957-{1980}
• jaren 1957, ongen.(onged.) – {1980 ongen.(dec.)}2

• uitgever Secretariaat bisdom Groningen
• plaats Red.: Groningen ∞ 1957-[1974]; Assen ∞ [1975-
{1979}]3

– Adm.: Groningen ∞ 1957-[1973]; Assen ∞ [1974-
{1979}]3

• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang VI ∞ I(1957-1961)-II(1962-1966); V ∞ III(1967-
1970)-IV(1971-1973); I ∞ 1974-{1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[1957-1972 T.J. Roorda]3

• bijzonderheden – Inhoudsopgaven in de vorm van
registers (m.u.v. 1975).
– Losbladig. 
– De afleveringen van 1957 tot en met 1973 zijn onge-
nummerd en ongedateerd. Vanaf 1974 tot en met {1980}
zijn de afleveringen gedateerd.
– Niet ingedeeld volgens jaargang, maar in delen: band
I over de jaren 1956-1961 met register over deze jaren;
band II over 1962-1966 met jaarlijks register en register
over de jaren 1962-1966; band III over 1967-1970 met
register over deze jaren; band IV over 1971-1973 met
register over deze jaren; de afleveringen zijn ook per
band doorgepagineerd. 1974 met alfabetisch register;
1976 tot en met {1980} hebben een ‘Jaaroverzicht’.
Inhoudsopgave ontbreekt in 1975. 
– Tot 1974 doorlopende paginering per band: band I
(1956-1961) p. 1-545; band II (1962-1966) p. 1-546; band III
(1967-1970) p. 1-498; band IV (1971-1973) p. 1-214. Vanaf
1974 doorlopende paginering per jaargang.
– De belangrijkste publicaties rond de op- en inrichting
van het bisdom, reeds opgenomen in de Analecta voor
het aartsbisdom Utrecht, zijn in de eerste aflevering
opnieuw afgedrukt. Op het register van band I wordt
daarom vermeld: 1956-1961. Hierdoor ontstaat echter de
misvatting dat de Analecta Groningen m.i.v. 1956 zou-
den zijn verschenen. Uit de Analecta voor het aartsbis-
dom Utrecht van december 19564 blijkt dat de Analecta
Groningen pas vanaf 1957 verschijnen: op p. 193 wordt
vermeld dat het in de bedoeling ligt met ingang van het
volgende jaar een eigen Analecta voor het bisdom Gro-
ningen in te voeren. 

– Vanaf 1974 krijgen de Analecta een nieuwe opzet en
maakt het blad deel uit van een groot samenwerkings-
verband, waaraan alle bisdommen behalve het aartsbis-
dom Utrecht deelnemen. Ook het Militair Vicariaat
maakt deel uit van dit verband. De Analecta worden in
drie delen gesplitst: witte bladzijden voor diocesane 
zaken; gele bladzijden voor zaken die de hele Nederland-
se kerkprovincie raken; groene bladzijden voor interna-
tionale kerkelijke zaken. In het autopsie-exemplaar zijn
alleen de witte pagina’s gebundeld. De gele en groene 
pagina’s zijn in de BKNP beschreven onder de titel 
Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}).5

• relaties Afgesplitst van Analecta voor het aartsbisdom
Utrecht (1928-{1980})4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officieel publiciteitsorgaan van het bisdom
Groningen, opgericht om het jonge bisdom Groningen,
dat voordat het zelfstandig werd deel uitmaakte van
het aartsbisdom Utrecht, een eigen gezicht te geven.
Het mededelingenblad is op de eerste plaats bedoeld
voor priesters en andere pastoraal werkenden en bevat
behalve mededelingen, benoemingen, pauselijke en
bisschoppelijke brieven ook de “waardevolle artikelen,
die [de lezers] gewend waren te vinden in de Analecta
van het Aartsbisdom” (‘Ten geleide’, 1956, p. 1).
• noten
(1) M.i.v. 1974 luidt de titel Analecta / Bisdom Groningen.
(2) Het tijdschrift wordt in 2006 voortgezet als Analecta
van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
(3) In de Naamlijst van de geestelijken die in het bisdom
van Groningen in bediening zijn (1957-1971) en het Adres-
boekje van het bisdom Groningen (1972-{1980}; ingezien
tot en met 1979) wordt vermeld dat de redactie en admi-
nistratie van de Analecta tot en met 1972 worden
gevoerd door de secretaris van het bisdom (zie ook de
Analecta voor het aartsbisdom Utrecht en het bisdom
Groningen 1956, ongen.(onged.), p. 194). Deze functie
wordt sinds 1956 bekleed door T.J. Roorda. Vanaf 1974
wordt volgens het Adresboekje de administratie van
het tijdschrift gevoerd te Assen en vanaf 1975 ook de
redactie.
(4) In het voorwoord bij de eerste aflevering van de
Analecta Groningen wordt vermeld dat het bisdom 
Groningen, nu het zelfstandig is en geen deel meer 
uitmaakt van het aartsbisdom Utrecht, voortaan zijn
eigen publiciteitsorgaan zal hebben. “Tot nu toe geno-
ten we gastvrijheid in de Analecta van het Aartsbisdom,
waar we tot voor kort niet alleen gast maar ook huis -
genoot waren.” (1957, ongen.(onged.), p. 1). In 1956 zijn
de Analecta voor het aartsbisdom Utrecht verschenen
onder de titel Analecta voor het aartsbisdom Utrecht en
het bisdom Groningen. In het decembernummer van die
jaargang wordt vermeld onder het kopje ‘Eigen Analec-
ta voor het bisdom Groningen’, dat het in de bedoeling
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ligt met ingang van het volgende jaar een eigen Analec-
ta voor het bisdom Groningen in te voeren (p. 193).
(5) Zie ook de beschrijvingen in dit deel van de BKNP
van Analecta / Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}),
Analecta van het Militair Vicariaat (1974-{1980}) en de
Analecta van de overige bisdommen: Analecta Breda
(1974-{1980}), Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch (1969-
{1980}), Analecta voor het bisdom Rotterdam (1956-
{1980}), Analecta voor het bisdom Haarlem (1954-{1980})
en Analecta voor het bisdom Roermond (1916-{1980}).

65
Analecta (van het) Militair Vicariaat 1974-{1980}
• jaren 29(1974), nr. 1(mei) – {31(1976), nr. 1(juni)}1

• uitgever Militair Pastoraal Centrum2

• plaats Militair Pastoraal Centrum: Amersfoort
– Secretariaat van het Militair Vicariaat: ’s-Gravenhage2

• frequentie 2 nrs. ∞ 29(1974); niet verschenen ∞ 1975;
1 nr. ∞ 31(1976)3

• formaat B
• omvang 23 p. ∞ {29(1974, nr. 1(mei)}; 26 p. ∞ 1976, 
nr. 1(juni)
• redactie 1974-{1976} P. Wols OP, legeraalmoezenier
• bijzonderheden Afbeeldingen ({1976}).
– Losbladig.
– Voortzetting van de jaargangnummering van Con-
tact (1945-1973) van het Bureau van de Hoofdlegeraal-
moezenier.
– De Analecta van het Militair Vicariaat vormen een
onderdeel van een uitgebreider geheel, dat bestaat uit
een algemene Analecta van de RK kerkprovincie in
Nederland (gedrukt op geel en groen papier), met daar-
aan hangend de specifieke Analecta van de bisdommen
en het Militair Vicariaat (gedrukt op wit papier).4 De
algemene en alle specifieke Analecta zijn in dit deel van
de BKNP afzonderlijk beschreven.
• relaties Ten dele voortzetting van Contact / Bureau
van de Hoofdlegeraalmoezenier (1945-1973)5

• autopsie 29(1974), nr. 1(mei) en 31(1976),
ongen.(onged.)
– KDC
• typering Uitgave bestemd voor alle militaire aalmoe-
zeniers en bedoeld als bijdrage tot het goed vervullen
van de opdracht van het militaire pastoraat: het vorm-
geven van de getuigenis en de dienst van de kerken in
de krijgsmacht. De Analecta bevatten allerlei documen-
ten, officiële brieven, pastoralia etc. die het Militair
Vicariaat betreffen.
• noten
(1) Na juni 1976 zijn er tot juli 1984 geen afleveringen
meer verschenen, waarna wordt besloten via een korte
inhaalmanoeuvre de jaren 1976-1984 te overbruggen en
het blad in de toekomst regelmatig te laten verschijnen.
Jaargang 39(1984) bestaat uit drie afleveringen van in

totaal 168 p., met daarin gegevens, documenten, brie-
ven enz. die reeds eerder zijn gepubliceerd in de tijd-
schriften Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1, Uitgelezen
en Onder ons. Interne mededelingen van het Bureau
Hoofdlegeraalmoezenier (39(1984), ongen.(aug.), p. 3).
De aflevering van augustus 1984 betreft de jaargangen
31(1976)-35(1980), die van oktober omvat 36(1981)-
38(1983) en die van december bevat alle gegevens en
documenten uit 1984. Het is niet duidelijk of het blad na
1984 nog daadwerkelijk is verschenen.
(2) De uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid
van de Raad van het Militair Vicariaat, aldus 29(1974),
nr. 1(mei), p. 2.
(3) 39(1984), ongen.(aug.), p. 2: “Ondanks alle goede
bedoelingen zijn er (…) slechts drie afleveringen ver-
schenen: in mei 1974, oktober 1974 en juni 1976.”
(4) Zie 1974, nr. 1(mei), p. 1/2: “Concreet houdt dit in dat
documenten / regelingen / gegevens etc. die de Wereld-
kerk en de hele Nederlandse Kerkprovincie betreffen
worden gepubliceerd in de ‘bovenbisdommelijke ana-
lecta’. Daarnaast moet dan ieder bisdom, ook het Mili-
tair Vicariaat, uitkomen met eigen analecta, in formaat
etc. passend bij deze algemene analecta.” Zie ook de
beschrijvingen in dit deel van de BKNP van de Analecta
/ Nederlandse kerkprovincie (1974-{1980}) en de Analec-
ta van de verschillende bisdommen: Analecta Breda
(1974-{1980}), Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch (1969-
{1980}), Analecta voor het bisdom Rotterdam (1956-
{1980}), Analecta voor het bisdom Haarlem (1954-{1980}),
Analecta Groningen (1957-{1980}) en Analecta voor het
bisdom Roermond (1916-{1980}). Alleen het aartsbisdom
Utrecht werkt niet mee in dit grote verband. 
(5) M.i.v. 18(1963), nr. 1 luidt de titel van Contact op het
omslag Militair pastoraal contact. Deze titel blijft in de
Analecta gehandhaafd en is op elke pagina van de inge-
ziene afleveringen onderaan afgedrukt. Naast de Ana-
lecta van het Militair Vicariaat, waarin de officiële docu-
menten worden opgenomen die tot dan werden gepu-
bliceerd in Contact, verschijnt m.i.v. 1974 het Militair
pastoraal contact cahier, dat primair de communicatie-
functie van de voorganger wil voortzetten: het wil een
trefpunt blijven van mensen en meningen. Van Mili-
tair pastoraal contact cahier is slechts één aflevering
ingezien. Het is niet duidelijk of het bij deze ene uitga-
ve is gebleven.

66
Analecta / Nederlandse kerkprovincie 1974-{1980}
• jaren 1(1974), ongen.(jan.) – {1980, ongen.(dec.)}1

• uitgever Secretariaat Nederlandse kerkprovincie
• plaats Utrecht
• frequentie onregelmatig:
– 2 tot 7 nrs. op geel papier per jaar
– 1 tot 5 nrs. op groen papier per jaar
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• formaat B
• omvang geel: II ∞ 1(1974); I ∞ 2(1975(; II ∞ 3(1976)-
4(1977); I ∞ 5(1978); II ∞ 1979; I ∞ 1980.
– groen: II ∞ 1(1974); I ∞ 2(1975)-{1980}
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1974-1978).2

– Losbladige uitgave, die bestaat uit twee delen,
gedrukt op resp. geel en groen papier (zie Typering).
– Jaargangnummering tot en met 5(1978).
– De enige in 1978 op groen papier verschenen afleve-
ring van de Analecta is geheel gewijd aan het boek
Christen zijn van Hans Küng en bestaat uit twee delen:
de verklaring van de Duitse bisschoppenconferentie
t.a.v. het boek Christen zijn (gepagineerd W 1-8) en de
reactie van Hans Küng op deze verklaring (W 8a-8r).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave van het secretariaat der Nederlandse
kerkprovincie. Met ingang van 1974 vormen de Analec-
ta die door de verschillende bisdommen worden uitge-
geven een onderdeel van een uitgebreider geheel, waar-
aan alle bisdommen behalve het aartsbisdom Utrecht
meewerken. De diocesane redacties blijven elk hun
eigen bisdommelijk nieuws verzorgen; dit wordt
gedrukt op wit papier (deze op wit papier gedrukte dio-
cesane Analecta zijn in dit deel van de BKNP beschre-
ven als afzonderlijke titels).3 Daarnaast ontvangen de
abonnees een bovendiocesaan deel van de Analecta,
gedrukt op geel en groen papier. De groene pagina’s,
gemerkt met W, bevatten documenten over onderwer-
pen die de wereldkerk aangaan; de gele pagina’s,
gemerkt met N, bevatten documenten die uitsluitend op
de gehele Nederlandse kerkprovincie betrekking heb-
ben (nieuwsberichten, mededelingen van het econo-
mencollege, brieven, toespraken van de Nederlandse
bisschoppen, artikelen, enz.). 
• noten
(1) Het blad is verschenen tot en met 1984.
(2) De inhoudsopgaven zijn gemeenschappelijk voor
zowel het gele als het groene deel en bestaan uit een
alfabetisch personen- en zakenregister. De inhoudsop-
gave van 1974-1977 is aanwezig in het autopsie-exem-
plaar van zowel het gele als groene deel; die van 1978 is
alleen in het autopsie-exemplaar van het gele deel aan-
wezig.
(3) Het betreft hier de Analecta Breda (1974-{1980}), 
de Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch (1969-{1980}), 
de Analecta voor het bisdom Rotterdam (1956-{1980}), 
de Analecta voor het bisdom Haarlem (1954-{1980}), 
de Analecta Groningen (1957-{1980}) en de Analecta voor
het bisdom Roermond (1916-{1980}). Ook de Analecta van
het Militair Vicariaat (1974-{1980}) maken deel uit van
dit grote verband.

67
Analecta / Opbouw1 1969-1973
• jaren 1969, ongen.(onged.) – 1973, ongen.(dec.)2

• uitgever Persdienst van het bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie “per jaar circa zes afleveringen”
• formaat B
• omvang II
• redactie Persdienst bisdom Breda
• bijzonderheden Losbladige uitgave; niet chronolo-
gisch maar alfabetisch op onderwerp geordend. Voor-
afgaand aan de eerste aflevering bevindt zich een ‘Code
voor Analecta’, een codelijst met de gehanteerde tref-
woorden.
• relaties Samensmelting van Analecta / Bisdom Breda
(1966-1968) en Opbouw (1964-1968)3

– Voortgezet als Analecta Breda (1974-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officiële mededelingen van het bisdom
Breda, voortzetting en combinatie van de bisdombladen
Analecta (hoofdzakelijk voor priesters) en Opbouw (in
eerste instantie voor leken). De bedoeling van deze com-
binatie is “de meer duurzame voorlichting vanuit het
bisdom zo goed mogelijk te verzorgen. Ook streven wij
ernaar verschillende instituten in het geheel te doen
meespelen” (‘Aan de lezers van Analecta en Opbouw’, 
F. Oudejans, perschef bisdom Breda, januari 1969). 
De map bevat mededelingen over een breed scala aan
onderwerpen die in het bisdom spelen, over financiën,
liturgie, oecumene, priesteropleiding, missie etc.
• noten
(1) In 1973 wordt als titel alleen nog Analecta vermeld.
(2) Bij de laatste aflevering van jaargang 1973 is een
begeleidend schrijven gevoegd van de Persdienst bis-
dom Breda: ‘Aan de abonnees op Analecta’, gedateerd
december 1973: “De aflevering van Analecta die u hier-
bij ontvangt, is de laatste van jaargang 1973. Zij bete-
kent tevens in zekere zin de afsluiting van een perio-
de.”
(3) De eerste aflevering opent met een bericht aan de
lezers van Analecta en Opbouw, gedateerd januari 1969:
“Vele jaren hebben in het bisdom Breda twee documen-
tatiemappen bestaan: Analecta Bredana, speciaal
bestemd voor de priesters, en Opbouw, dat ook beschik-
baar werd gesteld aan leken. Nu de noodzaak voor een
dergelijke scheiding niet of nauwelijks nog wordt
gevoeld, is met instemming van bisschop H. Ernst
besloten de twee mappen samen te voegen.”
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68
Analecta voor het Vicariaat1 van de Nederlandse
Strijdkrachten 1961-{1966}
• jaren 1(1961), nr. 1(febr.) – {6(1966), nr. 2(sept.)}
• ondertitel Officiële uitgave van het legervicariaat1

• uitgever Legervicariaat
• plaats Niet in de publicatie vermeld.2

• frequentie “Zij zullen uitkomen naar behoefte. Voor -
lopig is gedacht aan zes afleveringen per jaar”3

– 4 nrs. per jaar ∞ 1(1961)-2(1962); zeker 2 nrs. per jaar
∞ 3(1963), 5(1965) en 6(1966); zeker 1 nr. ∞ 4(1964)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1961)-2(1962); 60 p. ∞ 3(1963), 2 nrs.;  
32 p. ∞ 4(1964), 1 nr.; 100 p. ∞ 5(1965), 2 nrs.; 68 p. ∞
6(1966), 2 nrs. 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden 2(1962), nr. 1(febr.) heeft op het omslag
abusievelijk 2(1961).
– In het autopsie-exemplaar van 5(1965), nr. 1(mei) zijn
p. 30 en 31 blanco.
• relaties Afgesplitst van Contact / Bureau van de
Hoofdlegeraalmoezenier (1945-1973)4

• autopsie 1(1961), nrs. 1-4; 2(1962), nrs. 1-4; 3(1963), 
nrs. 1-2; 4(1964), nr. 1; 5(1965), nrs. 1-2; 6(1966), nrs. 1-2
– KDC
• typering Het “officiële mededelingenblad van het
leger-vicariaat”, bestemd voor alle aalmoezeniers. Het
blad biedt ruimte aan alle mededelingen van de bis-
schop aan de priesters van zijn diocees: “Het Legervica-
riaat is een zelfstandig bisdom. Maar het heeft zijn
plaats in de Nederlandse kerkprovincie” (‘Ten geleide’,
1(1961), nr. 1(febr.), p. 1). Daarnaast bevat het documen-
ten van het Nederlandse episcopaat, toespraken,
instructies enz.
• noten
(1) Vanaf 2(1962), nr. 1(febr.): “Vikariaat” en “leger -
vikariaat”.
(2) Vermelding van plaats en/of adres ontbreekt: de
aartsbisschop van Utrecht is vicaris van de Nederland-
se strijdkrachten.
(3) Zie 1(1961), nr. 1(febr.), p. 1.
(4) “Vorig jaar is een poging gedaan Analecta voor het
Vicariaat van de Nederlandse Strijdkrachten te combine-
ren met het maandblad Contact.” Omdat deze combina-
tie niet levensvatbaar bleek “zal nu aan de Analecta
voor het Vicariaat van de Nederlandse Strijdkrachten
een zelfstandig bestaan gegeven worden”, aldus Bern.
kardinaal Alfrink in het voorwoord op p. 1 van 1(1961),
nr. 1(febr.) (zie ook Contact 15(1960), nr. 1(onged.), 
p. 4-5).

69
’t Anker / Bedrijfsapostolaat Kapucijnen 1951-{1980}
• jaren 1951, nr. 1(jan.) – {30(1980), nr. 10(dec.)}1

• ondertitel Contactblad voor de medewerkers van …2 ∞
10(1960), nr. 12(dec.) – 12(1962)
– Contact- en mededelingenblad voor de medewerkers
van NDSM en onderaannemers: …2 ∞ 13(1963)-16(1966)
– Contact- (en) mededelingenblad van de Werkgroep
Capucijnen voor de medewerk(st)ers van (en onderaan-
nemers): …2 ∞ 17(1967) – 25(1975), nr. 2(febr.)
– Contact- mededelingenblad van de Werkgroep
Bedrijfsapostolaat voor medewerk(st)ers van: …2 ∞
25(1975), nr. 3(maart) – 27(1977), nr. 6(juni/juli)
– Contact- mededelingenblad van de Werkgroep Capu-
cijnen Bedrijfsapostolaat – DISK Amsterdam (m.i.v.
28(1978), nr. 3(maart): DISK Amsterdam – Bedrijfs-
apostolaat) voor medewerk(st)ers van: …2 ∞ 27(1977),
nr. 7(aug./sept.) – {30(1980)}
• uitgever Stichting Bedrijfsapostolaat Kapucijnen
• plaats Amsterdam
• frequentie 8 nrs. ∞ 1951
– maandelijks3

• formaat B
• omvang I ∞ 1951-5(1955); II ∞ 6(1956)-12(1962); I ∞
13(1963)-14(1964); II ∞ 15(1965); I ∞ 16(1966)-{30(1980)}
• redactie 1951-{1980} pater Floris OFMCap.
• speciale nummers 10(1960), nr. 4(april): Feestuitgave
bij gelegenheid van het 2e lustrum van het Bedrijfs-
apostolaat
• bijzonderheden Gestencild.
– Jaargangnummering m.i.v. 2(1952), nr. 1(jan.).
– Het bedrijfsapostolaat en OKEBA (protestantse orga-
nisatie) gaan m.i.v. 1977 samen onder de naam DISK –
A’DAM, om gezamenlijk het organiseren van zinvol
werk en bezigheden voor “iedereen, die vrijgesteld is
vanwege ziekte of leeftijd van alle gezindten” op zich te
nemen (27(1977), nr. 7(aug./sept.), p. 52).
– 25(1975), nr. 4(april) is deels gewijd aan het 25-jarig
bestaan van het Bedrijfsapostolaat Amsterdam.
• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Orgaan van het bedrijfsapostolaat van de
Kapucijnen, dat zowel bedoeld is voor mededelingen
als voor het verstevigen van de onderlinge contacten
(1(1951), nr. 1(jan.), p. 1). Het blad bevat informatie en
overwegingen voor arbeiders, werklozen en gepensio-
neerden of zieken, een activiteitenkalender, informatie
over cursussen en personalia. Ofschoon het blad in
principe bedoeld is voor het Amsterdamse bedrijfs-
apostolaat, wordt het lokale belang overstegen door de
landelijke contacten van het apostolaat. 
• noten
(1) Het laatste nummer is 51(2001), nr. 3(maart). Met de
verhuizing van pater Floris, sinds 1950 bedrijfsaalmoe-
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zenier in Amsterdam en oprichter en redacteur van 
’t Anker, naar het bejaardenhuis van de Kapucijnen in
Tilburg, wordt het blad opgeheven.
(2) Gevolgd door de namen van de bedrijven en (m.i.v.
1963) onderaannemers. In wisselende samenstellingen
worden de volgende instanties genoemd: NDSM, Ned
Dok en Scheepsbouw Mij (RSV); Ned. Scheepsbouw
Mij-ADM-Thomassen; Groenpol (NV Groenpol-Geveke,
Geveke en Groenpol NV, Groenpol (SHV-concern; Groen-
pol SHV); Wits (Fa. Wits, Fa. K. Wits of Fa. W.K. Wits en
Zns.; Wits Randstad BV); Hornstra; Fa. (H.) Kok; Fa. (D.)
Cornelissen (en Zns.); H. Cornelissen (BV); D. Cornelis-
sen BV; Bronswerk e.a.; NV Kiekens (Kiekens BV); (NV)
(Joh.) Vis en Co (Joh. Vis & Co BV); NV Groeneveld vd
Poll; NV Kivit-co. e.a.; Nedo; Bancor; Veha; Asmij (e.a.);
NV Kon. Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker (Fokker VWF
concern Nederland; Fokker BV); Verolme Electra (RSV).
(3) M.i.v. 4(1954), nr. 2(febr.) staat op het titelblad
“Maandblad” vermeld. Naast “Maandblad” wordt 
vermeld: “verschijnt 10 maal per jaar” ∞ 29(1979), 
nr. 1(jan.) – {30(1980)}.

70
Annalen van de Aartsbroederschap van Onze Lieve
Vrouw van het H. Hart 1883-1885
• jaren 1(1883), nr. 1(maart) – 3(1885), nr. 12(dec.)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart (MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang IV ∞ 1(1883)-2(1884); I ∞ bijvoegsel 1884; 
II ∞ 3(1885); II ∞ bijvoegsel 1885
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Vanaf 2(1884), nr. 8(aug.) verschijnt
maandelijks een afzonderlijk gepagineerd ‘Bijvoegsel
der Annalen der Aartsbroederschap van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart’, gewijd aan “den H. Jozef,
Vriend van het H. Hart, Patroon van den zaligen dood,
en aan de zielen des Vagevuurs”. Dit bijvoegsel is niet
afzonderlijk te verkrijgen, “tenzij men er een zeker
getal aanvraagt” (Bijvoegsel 2(1884), p. 51). De bedoeling
is, dat gefortuneerde katholieken een groot aantal abon-
nementen op het Bijvoegsel betalen; exemplaren van
het Bijvoegsel worden dan aan behoeftige katholieken
gratis uitgedeeld.
• relaties Voortgezet als Annalen van Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart (1886-1956)
• autopsie 1(1883)-3(1885)
– UBN ∞ 3(1885), volledig m.u.v. het Bijvoegsel van
juni 1885
– Tilburg, Missionarissen van het H. Hart ∞ overige
jaargangen en bijvoegsel van juni 1885.
• typering Godsdienstig blad met hoofdzakelijk artike-
len tot het opwekken van godsvrucht tot het H. Hart,

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, de H. Jozef en de
‘zielen des vagevuurs’. Daarnaast bevat het berichten
over de lotgevallen van de Aartsbroederschap van Onze
Lieve Vrouw van het H. Hart, gebedsverhoringen en
nieuws over activiteiten van de Aartsbroederschap in
de missie.

71
Annalen der Afrikaansche missiën1 1884-1930
• jaren 1(1884/85), nr. 1(juli)2 – 47(1930), nr. 6(dec.)
• ondertitel Liefdewerk van den H. Augustinus en de 
H. Monica
• uitgever Instituut St. Louis; Witte Paters, Liefdewerk
van den H. Augustinus en de H. Monica
• plaats Oudenbosch 
– Druk: Rotterdam ∞ 1(1884/85)-3(1886/87); Vechel [sic]
∞ 4(1887/88), nr. 1(juli/aug.)-nr. 4(jan./febr.)
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1884/85)-2(1885/86)
– tweemaandelijks ∞ 3(1886/87)-5(1888/89)
– maandelijks ∞ 6(1889/90)-47(1930)
• formaat A ∞ 1(1884/85)-3(1886/87); B ∞ 4(1887/88)-
6(1889/90); A ∞ 7(1890/91)-17(1900/01); B ∞ 18(1901/02)-
47(1930)
• omvang II ∞ 1(1884/85)-5(1888/89); IV ∞ 6(1889/90)-
17(1900/01); III ∞ 18(1901/02)-35(1918/19); IV ∞
36(1919/20); III ∞ 37(1920/21)-46(1929/30); II ∞ 47(1930)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

• speciale nummers 25(1908/09), nr. 1(1 juli): Feestnum-
mer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Annalen der Afrikaansche missiën
– 26(1909/10) bevat een extra nummer, gedateerd 15
maart 1910, gewijd aan de bisschopswijding van mgr.
Jos. Sweens op 20 jan. 1910 te ’s-Hertogenbosch (36 p.)
– 36(1919/20), nr. 12(juni) is gewijd aan ‘De zaligverkla-
ring van de 22 Martelaren van Uganda’
• bijzonderheden Afbeeldingen (waaronder kaarten);
inhoudsopgaven (1884/85-1886/87 en 1904/05-1930).
– In het autopsie-exemplaar is achterin in 9(1892/93)
ingebonden de bijlage ‘In memoriam Z. Em. Kardinaal
Lavigerie, Aartsbisschop van Carthago en Algiers, Pri-
maat van Afrika, † 26 november 1892’ (84 p., in drie afle-
veringen; ook als aparte uitgave verschenen). 
– 24(1907), nr. 1(juli) vermeldt abusievelijk jaargang 23
i.p.v. 24. 
• relaties Min of meer afsplitsing van Verslag der 
Afrikaansche Missien. Missiën van Algiers (1879-1885)2

– Voortgezet als Annalen van de Witte Paters Missiona-
rissen van Afrika (1931-1948)
• autopsie Volledig, m.u.v. 43(1926/27) en 45(1928/29),
nrs. 1-4 en 7-12.
– UBN ∞ 1(1884/85)-35(1918/19), 38(1921/22)-42(1925/26),
44(1927/28); 45(1928/29), nrs. 5 en 6, 47(1930)
– UBM ∞ 36(1919/20)-37(1920/21), 46(1929/30)
• typering Missietijdschrift van de Witte Paters of Mis-
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sionarissen van Afrika. De Witte Paters werden in 1868
door kardinaal Charles Lavigerie in Algiers opgericht
en waren aanvankelijk alleen werkzaam onder de mos-
limbevolking van Noord-Afrika. Naarmate Lavigerie
zich ontwikkelde tot een fervent tegenstander van de
slavenhandel – en door de openlegging van het Afri-
kaanse binnenland – breidden de Witte Paters hun acti-
viteiten steeds verder uit tot Centraal- en Oost-Afrika.
Het tijdschrift besteedt aandacht aan kardinaal Lavige-
rie en aan de werkzaamheden van de Witte Paters en
van de eveneens door Lavigerie opgerichte congregatie
van de Witte Zusters. Verder bevat het verhalen over de
slavenhandel, over het vrijkopen van slaven en over
tochten van karavanen begeleid door oud-zouaven naar
het binnenland van Afrika, brieven van missionaris-
sen, informatie uit de missiegebieden, mededelingen,
lijsten van giften en necrologieën.
• noten
(1) M.i.v. 38(1921/22), nr. 1(juli) vermeldt het omslag:
Annalen van de Afrikaansche missiën der Witte Paters.
M.i.v. 41(1924/25), nr. 9(maart) vermeldt de titelpagina:
Annalen der Afrikaansche missiën van de Witte Paters.
(2) In het ‘Feestnummer bij gelegenheid van de 50ste
jaargang van de Annalen’ (Annalen van de Witte Paters
Missionarissen van Afrika 50(1933/34), nr. 1(juli)) wordt
verhaald hoe Broeder Bernardinus van de Broeders van
Oudenbosch op zich had genomen om het blad dat in
Vlaanderen vanaf 1879 verscheen onder de titel Verslag
der Afrikaansche Missiën. Missiën van Algiers, in
Nederland te verspreiden. “In het Zuiden van het land
gelukte zulks vrij goed, maar boven den Moerdijk viel
het Vlaamsch op den duur niet in den smaak, zoodat
men besloot tot een eigen uitgave, uitsluitend ten bate
van de Missies der Witte Paters. Dit was in Nederland
het eerste missie-tijdschrift van die soort, welk voor-
beeld later door vrijwel alle missioneerende Orden en
Congregaties is gevolgd.” 
(3) Uit 25(1908/09), nr. 1(1 juli), p. 7 (feestnummer) blijkt
dat broeder Bernardinus de oprichter der Annalen is,
dat hij werd opgevolgd door broeder Augustinus en dat
de heer W. Peeters als mede-oprichter mag worden
gezien (zie ook noot 2).

72
Annalen der Franciscanessen Missionarissen van
Maria 1933-{1936}
• jaren 1(1933), nr. 1(jan.) – {4(1936), nr. 12(dec.)}
• uitgever Missieprocuur der Franciscanessen 
Missionarissen van Maria
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd.
– Verscheen in twee uitgaven, een ‘gewone’ en een
‘kunstuitgave’, ook wel ‘prachtuitgave’ genoemd.
• relaties Min of meer afsplitsing van Uit verre landen
({1924}-1968)1

• autopsie 1(1933)-4(1936)
– KDC ∞ 2(1934), nr. 3; 4(1936), nr. 5
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Missietijdschrift van de Franciscanessen
Missionarissen van Maria, met veel aandacht voor de
congregatie en haar werkzaamheden in onder meer
Noord-Afrika, Congo, China, Japan, IJsland en de 
Færöer-eilanden. Bevat tevens informatie over uitzen-
dingen.
• noten
(1) 1(1933), nr. 1(jan.), p. 1 meldt dat al sinds 17 jaar in
Nederland de Vlaamse editie van de Annalen werd ver-
spreid, met als titel Uit verre landen. Dit blad bleef
bestaan tot en met 1968. Mogelijk zijn de Nederlandse
Annalen der Franciscanessen Missionarissen van Maria
weer opgegaan in Uit verre landen.

73
Annalen van het Genootschap der Heilige 
Kindschheid1 1850-1934
• jaren 1850/51, nr. 1(onged.) – 84(1934), nr. 499(febr.)
• ondertitel tot het doopen en vrijkoopen van de2 onge-
loovige kinderen in Sina3 en (in) andere afgodische lan-
den
• uitgever Genootschap der H. Kindschheid4

– Druk: Drukkerij van het RK Jongensweeshuis
• plaats Druk: Tilburg
• frequentie tweemaandelijks
• formaat A ∞ 1850/51-71(1921); B ∞ 72(1922)-84(1934)
• omvang IV ∞ 1850/51-3(1853); III ∞ 4(1854)-20(1870);
II ∞ 21(1871); III ∞ 22(1872); II ∞ 23(1873)-75(1925); 32 p.
elk ∞ 76(1927), nr. 451, 77(1927), nr. 459, 78(1928), nrs.
464-465, 79(1927), nr. 470; II ∞ 80(1930)-83(1933); 32 p.
∞ 84(1934), nr. 499
• redactie Niet in de uitgave vermeld.5

• bijzonderheden Afbeeldingen (1887-1934).
– Alle afleveringen zijn ongedateerd en doorgenum-
merd.
– 84(1934), nr. 499(onged.) is op het KDC in fotokopie
aanwezig.
– De jaargangnummering begint bij 2(1852), nr.
7(onged.). Zeker de eerste jaargangen moeten doorlo-
pende jaargangen zijn geweest. Het titelblad van afl. 1
draagt het jaartal 1850, maar in nr. 3 is sprake van
“schoone nieuwjaarsgeschenken”, “voor dit jaar 1851”
(p. 145) en nr. 6 opent met mededelingen van de Centra-
le Raad, gedateerd “Junij 1851”.
– In het autopsie-exemplaar worden de Annalen van het
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Genootschap der Heilige Kindschheid 1(1850/51), nr.
1(onged.) voorafgegaan door een ‘Voorrede’ van F.J. van
Vree, “directeur van het Genootschap in de Hollandsche
zending”, gedateerd 10 Julij 1850. In deze Voorrede ver-
meldt Van Vree dat er, als gevolg van de invoering van
het Genootschap der Heilige Kindsheid in “de Holland-
sche zending” in 1849, voortaan “om de twee maanden
een boekje” moet verschijnen met actuele berichten van
het Genootschap. Omdat het Genootschap al in 1843 in
Parijs is opgericht acht Van Vree het nuttig de Neder-
landse leden op de hoogte te brengen van de oorsprong
en van de “vroegere Berigten” d.m.v. twee publicaties,
die na de ‘Voorrede’ volgen: Beknopte geschiedenis van
het Genootschap der H. Kindschheid, [Tilburg 1850] (70
p.) en Beschrijving van het Genootschap der Heilige
Kindschheid, tot het doopen en vrijkoopen van de onge-
loovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen,
Tilburg 1851 (16 p.).
• relaties Voortgezet als de Kleine apostel (1934-1966)6

• autopsie 1850/51-4(1854); 5(1855), nrs. 25, 27, 29-30;
6(1856)-14(1864); 15(1865), nrs. 85-87, 90; 16(1866)-
27(1877); 28(1878), nrs. 163-165, 167-168; 29(1879)-75(1925);
76(1926), nr. 452; 77(1927), nr. 459; 78(1928), nrs. 464-
465; 79(1929) nr. 470; 80(1930)-84(1934)
– KDC
• typering Orgaan voor de leden van de Nederlandse
afdeling van het Genootschap der H. Kindsheid “waar-
in de Berigten, aangaande den toestand van het Genoot-
schap en de vruchten die het voortbrengt, medegedeeld
moeten worden” (‘Voorrede’, voorafgaand aan 1850, nr.
1(onged.), [p. 1]). Naast algemene informatie over het
Genootschap bevat de uitgave mededelingen van het
Centraal Bureau in Parijs, berichten over de voortgang,
giften en activiteiten van het Genootschap in de Neder-
landse bisdommen, verzoeken tot steun van
(missie)bisschoppen, brieven van missionarissen en
overzichten en verantwoording van de ontvangsten
van het Genootschap. Aanvankelijk zijn de berichten en
brieven vooral afkomstig uit China en aangrenzende
gebieden, later ook uit andere missielanden. In de loop
van de twintigste eeuw richt het blad zich steeds min-
der op de bestuurders van het Genootschap en steeds
meer op zelatricen en kinderen, met brieven en verhaal-
tjes uit de missie en foto’s van optochten van de H.
Kindsheid. 
• noten
(1) Met ingang van 20(1870), nr. 115(onged.): “H. Kinds-
heid”.
(2) Ook “der” of “van” i.p.v. “van de”.
(3) Op het omslag wordt met ingang van {46(1896)}
“China” vermeld; met ingang van 64(1914) ook op de
titelpagina.
(4) “Met goedkeuring van het Doorl. Episcopaat van
Nederland hebben de vijf Direkteuren eene Stichting in
het leven geroepen.” De Stichting draagt de naam

Genootschap der H. Kindsheid en is gevestigd te Roer-
mond. Het doel is het Genootschap rechtspersoonlijk-
heid te verschaffen, “ten einde te voorkomen dat (…)
schenkingen, erfstellingen en legaten aan het Genoot-
schap, verloren zouden gaan”, aldus 83(1933), nr.
493(onged.), p. 3.
(5) De Kleine apostel 84(1934), nr. 500(april), p. 5 ver-
meldt: “Hartelijk dank aan den Z.E. Heer Rector [A.]
Vingerhoets, die in het verleden als redacteur anoniem
zooveel heeft gedaan om de Annalen voor de kinderen
aantrekkelijk te maken en de jeugd met liefde voor de
Missie te bezielen.”
(6) “Jullie hebt de òude Annalen in hun nièuw pakje
zeker niet herkend! Ze hebben zelfs ’n nieuwe náám er
bij gekregen: de Kleine apostel!”, aldus het eerste num-
mer op p. 4. De nummering van zowel de jaargangen
als de afleveringen van de Annalen van het Genootschap
der H. Kindschheid wordt voortgezet: het eerste num-
mer is gedateerd: 84(1934), nr. 500(april). De Kleine
apostel is beschreven in BKNP 4.

74
Annalen van het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs 1833-1950
• jaren {1(1833/34), nr. 2(april)} – 115(1942), nr. 674(aug.)1

– 115(1948), nr. 671(juni)1 – 117(1950), nr. 674(febr.)
• ondertitel Tijdschrift bevattende brieven van de bis-
schoppen en missionarissen der missiën van America
en de andere werelddeelen, alsmede alle berigten
rakende2 de zendingen2 en het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs ∞ {1(1833/34), nr. 2(april)} – 8(1841)
– Tijdschrift behelzende brieven van de bisschoppen en
missionarissen der missiën van de twee werelddeelen,
mitsgaders alle berigten, die de missiën en het Genoot-
schap tot Voortplanting des Geloofs betreffen ∞
9(1842)-12(1845)
– Tijdschrift behelzende brieven van de3 bisschoppen
en missionarissen van de missiën der twee4 werelddee-
len, mitsgaders alle berigten, betrekking hebbende tot
de missiën en het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs ∞ 13(1846)-15(1848)
– Tijdschrift behelzende5 brieven van bisschoppen en
missionarissen van de missiën der onderscheidene6

werelddeelen, mitsgaders7 alle berigten8, betrekking
hebbende tot9 de missiën en het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs ∞ 16(1849)-109(1937)
• uitgever Genootschap tot Voortplanting des Geloofs
• plaats Mechelen ∞ {1(1833/34), nr. 2(april)} – 8(1841)
– St. Michielsgestel (Instituut voor Doofstommen)10 ∞
9(1842)-117(1950)
• frequentie 5 nrs. ∞ {1(1833/34)}
– tweemaandelijks ∞ {3(1835/36), nr. 17(juli)} –
109(1937)
– driemaandelijks ∞ 110(1938) – 115(1942), nr. 674(aug.)
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– 1 nr. ∞ 115(1948); 2 nrs. ∞ 116(1949); 1 nr. onder deze
titel ∞ 117(1950)
• formaat A ∞ 1(1833/34)-89(1917); B ∞ 90(1918)-
117(1950)
• omvang VI ∞ {1(1833/34)}; {3(1835/36)}-14(1847); V ∞
15(1848); VI ∞ 16(1849); V ∞ 17(1850)-24(1852); VI ∞
25(1853)-26(1854); V ∞ 27(1855)-32(1860); VI ∞ 33(1861)-
34(1862); V ∞ 35(1863)-53(1881); IV ∞ 54(1882)-58(1886);
V ∞ 59(1887)-69(1897); IV ∞ 70(1898)-85(1913); V ∞
86(1914); IV ∞ 87(1915)-89(1917); III ∞ 90(1918)-95(1923);
II ∞ 96(1924)-114(1941); I ∞ 115(1942); 115(1948)-117(1950)
• redactie Voor het eerst genoemd in 112(1939), nr. 660
(febr.).
{1939}-1942 C. van Dijck pr.
1948-1950 M. Terwindt pr.
• speciale nummers 94(1922), nr. 3(onged.): speciaal
nummer bij het eerste eeuwfeest van het Genootschap
tot Voortplanting des Geloofs
• bijzonderheden
Afbeeldingen (1881-1950); inhoudsopgaven ({1833/34};
{1835/36}, {1837/38}-{1840}, 1846-1920 m.u.v. 1911). 
– Het tijdschrift verscheen voor het eerst in 1822 in
Lyon onder de titel Annales de la Propagation de la Foi.
M.i.v. 1833 startte men met een Belgische en een Neder-
landse uitgave onder de gelijkluidende titel Annalen
van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Om
parallel te lopen met de oorspronkelijke Franse uitgave
begon de Nederlandse uitgave jaargang 9(1842) niet
met nr. 50, zoals juist zou zijn geweest, maar met nr.
80, aldus het ‘Voorberigt’ van 9(1842): “Om zoo zeer
mogelijk eene volstrekte gelijkvormigheid in te voeren
tusschen de oorspronkelijke Fransche en de vertaalde
Annalen, en aldus de moeijelijkheden te ontwijken,
welke onfeilbaar ontstaan uit het verschil der Num-
mers in de onderscheidene talen, waarom zoo dikwijls
nazoekingen of vergelijkingen tusschen dezelve moe-
ten plaats hebben, is goedgevonden op de Hollandsche
uitgave hetzelfde Nummer te stellen, dat zich op de
Fransche, waaruit zij vertaald zijn, bevindt.” Om dezelf-
de reden liet men enkele jaren later de jaargangnum-
mering verspringen: na 17(1850) volgt 23(1851).
– Overlopende jaargangen tot en met 6(1938/39); jaar-
gang 7 beslaat geheel 1840.
– Jaargang 85, nr. 506(onged.) is abusievelijk gedateerd
85(1912); moet zijn: 85(1913).
– In 86(1914) volgen na p. 304 enige ongenummerde
pagina’s, met op een ervan de volgende ‘Mededeeling’:
“Wijl de verbreking der verbindingslijnen in een groot
aantal landen deed vrezen, dat de Annalen niet regel-
matig konden verzonden worden en de leden zouden
bereiken, hebben de centrale Raden, die er prijs op stel-
len, dat het verslag der uitgaven van het Genootschap
door allen gekend zij, beter gedacht dit overzicht uit te
stellen tot op het tijdstip, dat deze verbindingen zullen
hersteld zijn.” Daarna vervolgen de Annalen met p. 410
en de rubriek ‘Europa’.

– 88(1916): onjuiste paginering: na p. 180 begint
88(1916), nr. 527(juli) met pagina 125.
– 101(1929) opent met nr. 602(febr.), 102(1930) met 
nr. 603(febr.); bij 103(1931) wordt de nummering gecor-
rigeerd: deze jaargang opent met nr. 614(febr.).
– 110(1938) wordt gevolgd door 112(1939). Volgens de
catalogus-Dercx staat op de nrs. 657-659 het jaargang-
cijfer 111. Door het ontbreken van de omslagen bij het
autopsie-exemplaar kon dit niet worden geverifieerd.
– 114(1941) en 115(1942) zijn doorgepagineerd: p. 1-176.
• relaties Voortgezet als Annalen van het Pauselijk
Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (1950-1961)
• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC)
• autopsie 1(1833/34), nrs. 2-3, 5; 3(1835/36), nr. 17(juli);
4(1836/37), nrs. 18-20, 22; 5(1837/38), 6(1838/39), nrs. 33-
37; 7(1840)-117(1950) m.u.v. 89(1917), nr. 532
– UBN ∞ 1(1833/34), nrs. 2-3, 5; 4(1836/37), nr. 22(mei);
5(1937/38); 6(1838/39), nrs. 33-37; 7(1840)-117(1950) m.u.v.
89(1917), nr. 532
– UBT ∞ 3(1835/36), nr. 17; 4(1936/37), nrs. 18-20
• typering Tijdschrift van het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs. Deze organisatie werd in 1822
opgericht in Lyon door Pauline Jaricot met als doel
financiële en morele steun te verwerven voor missiona-
rissen. Het missietijdschrift publiceert voornamelijk
brieven van missionarissen en (missie)bisschoppen en
bevat daarnaast kronieken, verslagen en financiële
overzichten van het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs, berichten over de voortgang van het missie-
werk en achtergrondartikelen over bepaalde missiege-
bieden. In de loop van de twintigste eeuw wordt steeds
meer plaats ingeruimd voor berichtgeving over uiteen-
lopende missieactiviteiten en opbrengsten van collectes
in de verschillende Nederlandse bisdommen.
• noten
(1) Onregelmatige nummering als gevolg van de onder-
breking tijdens de oorlog. “Na een onderbreking van
ongeveer zeven jaren, mogen wij U nu weer de Annalen
van de Voortplanting des Geloofs aanbieden. In de oor-
logsjaren werd de uitgave verboden; na de oorlog duur-
de het lang vóór wij papier konden verkrijgen, want de
noodzakelijke oplage was zó groot” (‘Met nieuwe
moed’, 115(1948), nr. 671(juni), p. 1).
(2) In 1(1933/34): “raekende” en “missiën”.
(3) “alle” ∞ 15(1848).
(4) M.i.v. 14(1847): “onderscheidene”.
(5) M.i.v. 84(1912): “bevattende”.
(6) M.i.v. 81(1909): “verschillende”.
(7) M.i.v. 80(1908): “alsook”.
(8) M.i.v. 77(1905): “berichten”.
(9) M.i.v. 77(1905): “op”.
(10) Toegevoegd wordt dat in het Instituut voor Doof-
stommen de drukkerij van het bisdom ’s-Hertogen-
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bosch is gevestigd. M.i.v. 112(1939) wordt een onder-
scheid aangebracht tussen de administratie die in het
Instituut voor Doofstommen verzorgd wordt, en de
redactie die gevestigd is in het kleinseminarie Beek-
vliet, eveneens in St. Michielsgestel.

75
Annalen der Heilig-Land-Stichting 1913-1914
• jaren 1(1913/14), nr. 1(april)-nr. 19/20(eerste vrijdag mei
1914)
• ondertitel ter Jesus gedachtenis
• uitgever Heilig-Land-Stichting
• plaats Nijmegen
– Red.: ’t Heilig Land bij Nijmegen 
– Adm.: Waalwijk ∞ 1(1913/14), nr. 1(april)-nr. 3(juni);
Nijmegen ∞ 1(1913/14), nr. 4(juli)-nr. 19/20(eerste vrij-
dag mei 1914) 
• frequentie 20 nrs. tussen april 1913 en mei 1914
• formaat B
• omvang II
• redactie 1913-1914 Arn.A. Suys, vicaris van de Heilig-
Land-Stichting1

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als ’t H. Land (1914-1968)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering “Onze Annalen willen ons volk in kennis
stellen met het vroegere en tegenwoordige H. Land en
zijne bewoners en gebruiken, ten einde een helderen
kijk te geven op het Boek der Boeken de H. Schrift”
(1(1913), nr. 1(april), p. 2). Het blad bevat zes rubrieken:
‘Mededelingen’ over de geschiedenis en de actuele situ-
atie van de H. Land-Stichting door de secretaris van de
H. Land-Stichting P.W. Maas en de Vicaris Arn. Suijs,
‘Gebouwen der H. Plaatsen’ door de architecten Jan
Stuijt en Jos. Margry, ‘Museum’ door Piet Gerrits met
verslagen over het op te richten Bijbels Museum, ‘het
H. Land’ door A. Suijs, ‘Berichten en correspondentie’
door Nico van der Vliet en ‘Vragen’.
• noten
(1) Het blad is opgericht door mgr. Arn.A. Suys (1870-
1941), grondvester van de Heilig-Landstichting. Zie de
Katholieke Illustratie 14 mei 1936.

76
Annalen van het missiehuis te Roosendaal en het
studiehuis te Tilburg 1915-1920
• jaren 26(1915/1916), nr. 9(Kerstnummer/1 jan.)1 –
31(1920/21), nr. 6(okt. 1920)
• uitgever Missionarissen van Mill Hill (MHM)
• plaats Roosendaal
• frequentie maandelijks
• formaat B

• omvang I ∞ 26(1915/16)2; II ∞ 27(1916/17)-30(1919/20); 
I ∞ 31(1920/21)3

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
[1915-1920 J. Thoonen MHM]4

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(1915/16-1919/20).
– De jaargang- en afleveringsnummering van de voor-
ganger worden voortgezet.
• relaties Voortzetting van Annalen van het missiehuis
te Rozendaal (1890-1915)
– Voortgezet als Annalen der St. Joseph-congregatie van
Mill Hill (1920-1935)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van de Missionarissen van
Mill-Hill (MHM) met brieven van missionarissen over
hun werkzaamheden en het land waarin zij werken,
algemene missie-informatie en nieuws uit de Mill Hill-
huizen in Roosendaal en Tilburg. 
• noten
(1) De laatste aflevering van de voorganger is gedateerd:
26(1915), nr. 8(1 dec.).
(2) Samen met laatste jaargang voorganger: III
(3) Samen met eerste jaargang opvolger: II.
(4) Zie Mill Hill 72(1965/66), nr. 1(mei), [p. 5].

77
Annalen van het missiehuis te Rozendaal1 1890-1915
• jaren 1(1890/91), nr. 1(mei) – 26(1915), nr. 8(1 dec.)
• uitgever Missionarissen van Mill Hill (MHM)
• plaats Rozendaal/Roosendaal
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1890/91)-5(1894/95); II ∞ 6(1895/96)-
23(1912/13); III ∞ 24(1913/14); II ∞ 25(1914/15)-26(1915)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

[1890-1902 A. Merkes MHM]3

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(1910/11, 1912/13-1915/16)4.
– Paginering loopt door tot en met 10(1899/1900); van
11(1900/01)-13(1902/03); van 15(1904/05)-16(1905/06) en
van 17(1906/07)-18(1907/08).
– In 15(1904/05) volgt na nr. 10(1 febr.) abusievelijk nr.
10(1 maart); moet zijn: nr. 11. 
• relaties Voortgezet als Annalen van het missiehuis te
Roosendaal en het studiehuis te Tilburg (1915-1920)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1890/91), m.u.v. nrs. 1-2; 2(1891/92); 3(1892/93)
m.u.v. nr. 2; 4(1893/94) m.u.v. nrs. 2, 7-8; 5(1894/95),
nrs. 9-12; 6(1895/96)-9(1898/99); 11(1900/01)-18(1907/08);
19(1908/09) m.u.v. nrs. 3 en 11; 20(1909/10)-21(1910/11);
22(1911/12), m.u.v. nr. 1; 23(1912/13) m.u.v. nrs. 4 en 10;
24(1913/14) m.u.v. nrs. 1 en 9; 25(1914/15) – 26(1915), nr.
8(1 dec.)
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– Roosendaal, Missionarissen van Mill Hill ∞ overige
afleveringen
• typering Tijdschrift van de Missionarissen (‘Fathers’)
van Mill-Hill (MHM), in 1866 gesticht door Herbert
Vaughan en in 1890 in Nederland gevestigd, met “brie-
ven van Missionarissen onzer Congregatie; beschrij-
vingen van de landstreken, waar zij werkzaam zijn;
verhalen uit het leven van Missionarissen, die ons zijn
voorgegaan, en verder alle nieuws uit het missiehuis te
Rozendaal, of het moederhuis te Mill Hill (Engeland),
waarin wij oordeelen, dat onze lezers belang zullen
stellen” (binnenkant omslag 1(1890/91)). De uitgave
bevat tevens een lijst van giften en personalia (wijding,
vertrek en overlijden van missionarissen).
• noten
(1) Vanaf 10(1899/00), nr. 1(1 mei) op de eerste pagina:
“Roosendaal”. Op het omslag blijft “Rozendaal”
gehandhaafd. M.i.v. 11(1900/01) ook op het omslag:
“Roosendaal”.
(2) Annalen der St. Joseph’s congregatie van Mill Hill
37(1926/27), nr. 10(febr.), p. 150 meldt dat de Broeders
van St. Louis “zich grootendeels met de redactie belast-
ten”. In F.U. Ros, Mill Hill 100 jaar in Nederland 1890-
1990 (’s-Hertogenbosch z.j.), p. 16 wordt J. Aelen MHM
genoemd als de oprichter van het blad. Er wordt verder
op gewezen dat de Annalen een succes waren, maar de
uitgave zeven jaar later van een almanak “liep uit op
een fiasco. De onkosten waren zo hoog en de concurren-
tie zo fel – de Nederlandse markt werd in die jaren
overspoeld met almanakken – dat de publicatie van
deze St.-Joseph’s almanak al na twee jaar moest worden
beëindigd” (p. 16-17). Deze St.-Joseph’s almanak kon niet
in autopsie worden genomen. 
(3) Zie Mill Hill 72(1965/66), nr. 1(mei), [p. 2] en 74(1967),
nr. 7(dec.), p. 173.
(4) De inhoudsopgave van de afleveringen van de 26e
jaargang bevindt zich in de opvolger, de Annalen van
het missiehuis te Roosendaal en het studiehuis te Til-
burg, die de jaargang- en afleveringsnummering van de
voorganger voortzet.

78
Annalen der Missionarissen van Sparrendaal1 1901-
1950
• jaren 1(1901), nr. 1(15 jan.) – 41(1941), nr. 9(sept.)
– 41(1945), nr. 10(sept./okt.) – 46(1950), nr. 5(mei)
• ondertitel Missiën in China, Mongolië, Congo ∞
{1(1901), nr. 1(15 jan.)}
– Maandschrift ∞ {15(1915)}-35(1935)
– Maandblad van de Nederlandse afdeling van de Mis-
sionarissen van Scheut ∞ 36(1936)-46(1950)
• uitgever Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria (CICM; Missionarissen van Scheut) 
• plaats Vught

– Red. en adm.: Utrecht ∞ {24(1924)}; Nijmegen ∞
{25(1925)}; red.: Vught, adm.: Nijmegen ∞ {28(1928)}-
30(1930); red. en adm.: Vught ∞ 31(1931)-39(1939); red.:
Nijmegen, adm.: Vught ∞ 40(1940)-46(1950)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1901)-40(1940); II ∞ 41(1941/45)-
44(1948); III ∞ 45(1949)-46(1950)
• redactie Alleen vermeld in 1950.
{1950} C. Hoogedoorn
{1950} drs. G. Linssen
{1950} A. Verschure 
• speciale nummers 12(1912), nr. 5(onged.): ‘Feestnum-
mer der Annalen 1899-1912 uit dankbaarheid aangebo-
den aan 
de geachte lezeressen en lezers door de Missionarissen
van Sparrendaal’
– 37(1937), nr. 11/12(nov./dec.): jubileumnummer t.g.v.
het 75-jarig bestaan van de congregatie
– 40(1940), nr. 6/7(juni/juli): feestnummer ‘Ter herden-
king van de honderdste geboortedag en het veertigste
jaarfeest der marteling van onzen groten medebroeder
mgr. Ferdinand Hamer bisschop-martelaar’
– 40(1940), nr. 8/9(aug./sept.): speciaal nummer ‘Mgr.
Ferdinand Hamer en de vorming van inlandse
priesters’; beide nummers 40(1940), 48 p. en op afwij-
kend formaat.
– 41(1941), nr. 1/2(jan./febr.): dubbelnummer gewijd aan
de persoon van mgr. Hamer
– 45(1949), nr. 2/3(febr./maart): speciaal nummer t.g.v.
het 50-jarig bestaan van Sparrendaal
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1903-
1940). De inhoudsopgaven van 1903 en 1904 bevinden
zich in 6(1906); 7(1907) bevat, na nr. 1, p. 22, de inhouds-
opgave van 1906; de inhoudsopgaven van 1907 en 1920
ontbreken.
– Van 2(1902)-11(1911) ontbreken alle omslagen; de jaar-
gangen zijn vastgesteld aan de hand van het imprima-
tur.
– De twee speciale nummers van 40(1940) zijn in het
autopsie-exemplaar in de verkeerde volgorde ingebon-
den.
• relaties Voor Nederland voortzetting van Missiën in
China en Congo (1889-1900)2

– Voortgezet als Scheut (1950-1958)
• literatuur L. van den Berg e.a., Ideaal van mijn jeugd.
Honderd jaar Scheut in Nederland 1899-1999, Vught
1999
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1901-1924; 1925, nrs. 8, 11-12; 1926-1927; 1928,
nr. 5; 1929-1941, 1941/45, nr. 11(nov./dec. 1945) – 1950
– Vught, Sparrendaal, Missionarissen van Scheut ∞
overige afleveringen
• typering Tijdschrift van de Congregatie van het Onbe-
vlekt Hart van Maria dat is bedoeld om bekendheid te
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geven aan en steun te verkrijgen voor de werkzaamhe-
den van de Missionarissen van Scheut. Het blad bevat
voornamelijk brieven van missionarissen met infor-
matie over de aan de Scheutisten toevertrouwde missie-
gebieden (China, Mongolië, Congo en de Filippijnen) en
daarnaast personalia en informatie over de congrega-
tie.
• noten
(1) De titel van dit blad is meerdere malen gewijzigd.
Het verscheen onder de titel Annalen der Missionaris-
sen van Scheut (Sparrendaal) ∞ 24(1924)-35(1935); Anna-
len van de Missionarissen van Sparrendaal ∞ 36(1936)-
40(1940); Annalen van Sparrendaal ∞ 41(1941/45)-
46(1950). De jaargangen 12(1912)-13(1913) hebben als
omslagtitel Missiën in China, Mongolië, Congo & Philip-
pijnen; 14(1914) heeft als omslagtitel Missiën in China,
Congo en Philippijnen.
(2) Kort nadat de congregatie een huis in Nederland
betrok (het landgoed Sparrendaal, Vught) startte men
er een tijdschrift speciaal voor Nederland onder de titel
Annalen der Missionarissen van Sparrendaal. Zie ‘Aan
onze lezers’, 1(1901), nr. 1(15 jan.), p. 3 waar sprake is
van “de vroegere Annalen”, het tijdschrift van het moe-
derhuis van de congregatie dat ter bewerking en ter
verzending is overgenomen door de missionarissen in
Sparrendaal. Zeer waarschijnlijk wordt hiermee
gedoeld op het tijdschrift Missiën in China en Congo,
dat van 1889-1900 zowel in Vlaanderen als in Neder-
land werd verspreid. Missiën in China en Congo bleef
na 1900 bestaan, maar dan alleen voor Vlaanderen.

79
Annalen van de Nederlandsche1 Provincie der
Priesters van het H. Hart van Jezus2 1945-1967
• jaren serie I(1945), nr. 1(1 juli)3 – 23(1967), nr. 189(6
nov.)4

• uitgever Provincialaat Priesters van het H. Hart van
Jezus (SCJ)
• plaats Princenhage ∞ serie I(1945), nr. 1(1 juli) – serie
II(1950), nr. 54(1 febr.); Breda ∞ serie III(1950), nr. 55(29
april) – 23(1967)
• frequentie volgens de opzet maandelijks, feitelijk
minder frequent: ca. 8 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang IV ∞ serie I(1945-1947); VI ∞ serie II(1947-
1950); V ∞ serie III(1950-1953) en serie IV(1953-1956); 
II ∞ 12(1956)-13(1957); III ∞ 14(1958); II ∞ 15(1959)-
20(1964); III ∞ 21(1965); IV ∞ 22(1966); III ∞ 23(1967)
• redactie Niet als zodanig in de uitgave vermeld.
1945-1954 G. Raaijmakers SCJ5

[?-1967 H. van Wahnem]6

• speciale nummers Serie I(1945), nr. 5: ‘Elenchus van de
provincie per 1 october 1945’
– Serie I(1945), nr. 7(6 dec.) en nr. 8(7 dec.): ‘Sumatra’.

‘Kort verslag over den interneeringstijd van de missio-
narissen van Zuid-Sumatra’ en ‘Bevrijding en terug-
keer’
– Serie I(1946), nr. 11(30 april): ‘Personeelstaat van de
provincie per 30 april 1946’
– Serie I(1946), nr. 17(15 okt.): ‘Ter vrome herinnering
aan zijne hoogwaardige excellentie mgr. dr. Joannes
Michaël Buckx SCJ’
– Serie I(1946), nr. 18(21 okt.): ‘Elenchus van de provin-
cie per 1 october 1946’
– Serie I(1946), nr. 19(15 nov.): ‘Bijlagen op den Elenchus
van de provincie per 1 oct. 1946’
– Serie II(1947), nr. 31(15 okt.): ‘Elenchus van de provin-
cie per 1 october 1947’
– Serie II(1947), nr. 33(25 nov.): ‘Bij het gouden feest van
onze Congomissie 1897 – 25 december – 1947’
– Serie II(1948), nr. 44(27 dec.): ‘Bij het zilveren feest
van onze Zuid-Sumatra missie 1923 – 27 december –
1948’
– Serie III(1950), nr. 62(30 nov.): ‘Bij het gouden feest
van ons juvenaat te Bergen op Zoom 1900 – 6 december
– 1950’
– Serie III(1950), nr. 63(15 dec.): ‘De Nederlandse
Priesters van het H. Hart 50 jaar in Nederland werk-
zaam 1900 – 6 december – 1950’
– Serie IV(1953), nr. 92(30 sept.): ‘In piam memoriam’,
gewijd aan de generale overste W.Th. Govaart SCJ
(1888-1953)
– 13(1957), nr. 124(7 sept.): ‘Finland 1907 – 1957’
– 15(1959), nr. 140(1 okt.): ‘In memoriam pater dr. Alfons
Maria Lellig 1909-1958’, vierde generale overste
– 15(1959), nr. 142(1 dec.): ‘Bepalingen van het zesde 
provinciaal kapittel 1959’
– 21(1965), nr. 175(25 juni): ‘Onze medebroeders in de
Kongo-troebelen’
– 22(1966), nr. 179(15 jan.): nummer gewijd aan pater
Léon Dehon (1843-1925), stichter van de congregatie
– 22(1966), nr. 180(15 febr.): ‘Uitspraken’, nummer
gewijd aan het zevende provinciaal kapittel 1965
– 22(1966), nr. 183(28 juni): gewijd aan het vijftiende
generaal-kapittel
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel tot 1958;
daarna regelmatig); boekbesprekingen; inhoudsopga-
ven (per serie van 1945 tot 1956, daarna per jaargang;
alfabetisch volgens onderwerp).
– Van 1945-1956 is het periodiek niet verdeeld in jaar-
gangen, maar in series (die min of meer parallel lopen
met de wisseling van het provinciaal bestuur) en wel
als volgt: serie I 1945-1947 (nr. 1(1 juli 1945) – nr. 22
(1 febr. 1947)); serie II 1947-1950 (nr. 23(28 febr. 1947) –
nr. 54(1 febr. 1950)); serie III 1950-1953 (nr. 55(29 april
1950) – nr. 85(1 febr. 1953)); serie IV 1953-1956 (nr. 86
(7 maart 1953) – nr. 111(1 febr. 1956)); daarna gaat men
over op jaargangen en volgt 12(1956), nr. 112(24 maart)-
nr. 119(31 dec.) enz. 
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– Iedere serie en elke jaargang is doorgepagineerd. Alle
afleveringen – zowel series als jaargangen – zijn door-
genummerd.
– In het tijdschrift is van 12(1956), nr. 117(1 okt.) –
21(1965), nr. 178(31 dec.) een uitgebreide (doorlopende)
geschiedenis van de Nederlandse provincie opgenomen
van de hand van J. Jak SCJ.
– 18(1962), nr. 158(30 okt.) bevat een fotoreportage van
Chili-Uruguay; 19(1963), nr. 162(21 juni) bevat een fotore-
portage van de in 1947 opgerichte Poolse provincie.
• relaties Gesplitst in Mededelingen SCJ (1967-{1980}) en
Rotonde / Priesters van het H. Hart van Jezus (1968-
1978)7

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern contactorgaan van de congregatie van
de Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ): “Het einde
van den oorlog in Europa is een geschikt oogenblik om
uitvoering te geven aan een reeds lang gemaakt plan:
een eigen periodiekje voor de leden, Paters, fraters en
broeders, van onze Nederlandsche Provincie. (…) Onze
Provincie telt ongeveer 650 leden. Maar met het grooter
worden der Provincie, met den groei van het aantal
leden, wordt ook de communicatie en het contact lasti-
ger. En toch: we (…) hooren graag het nieuws van onze
Congregatie, onze Provincie, onze Huizen, Missies en
werken, ook van de andere Provincies” (serie I(1945),
nr. 1(1 juli), p. 3). Bij het begin van de tweede serie wordt
toegevoegd dat het nieuwe provinciaal bestuur het tijd-
schrift tevens een geschikt middel vindt “om de onder-
linge band te onderhouden en te versterken, de corps-
geest aan te kweken, het ‘unum sint’ van onze Stichter
in praktijk te brengen” (serie II(1947), nr. 23(28 febr.), 
p. 3). De Annalen bestaan uit twee delen: een officieel
gedeelte met brieven van generale en provinciale over-
sten, mededelingen van generaal en provinciaal
bestuur en officiële kerkelijke documenten (zoals Vati-
caanse instructies, akten en encyclieken) en een niet-
officieel gedeelte, met nieuws van de congregatie, van
de huizen in Nederland en de missies en de werkzaam-
heden van de SCJ’ers (zoals het St. Franciscus Liefde-
werk). De uitgave bevat verder onder meer chronologi-
sche overzichten van oprichtingsjaren van huizen en
afdelingen, statistische gegevens, een kroniek en perso-
nalia (benoemingen, jubilea en overlijdensberichten).
Daarnaast is er ruimte voor meer uitgebreide bijdragen
over het religieuze leven en voor beschouwingen van
theologische, sociologische, historische en missiologi-
sche aard. 
• noten
(1)Vanaf serie III(1950) “Nederlandse”.
(2) Aldus de serie(jaar)bandtitel. M.i.v. 19(1963) luidt de
jaarbandtitel kortweg Annalen. 
De titel op de titelpagina luidt Annalen SCJ Ned. Prov.;
m.i.v. 12(1956): “Provincie” i.p.v. “Prov.”; m.i.v. 16(1960):

“Nederlandse” i.p.v. “Ned.”; m.i.v. 23(1967): Annalen.
Nederlandse Provincie SCJ.
(3) In serie I(1945), nr. 1(1 juli), p. 3 maakt de provinciaal
overste G. Raaijmakers er melding van dat de congrega-
tie “in het verleden (…) al meer van soortgelijke publica-
tie- of contactpogingen” heeft gekend. Titels worden
niet vermeld. Een van deze uitgaven is beschreven in
dit deel van de BKNP, namelijk Cor unum (1929-1930). 
(4) In Mededelingen SCJ 1(1967/68), nr. 1(14 dec.), p. 1
wordt meegedeeld dat “Binnenkort (…) de Annalen
worden afgesloten met het 190e nummer sinds de
oprichting in 1945.” De 23e jaargang sluit echter af met
nr. 189. Niet duidelijk is of er daarna nog een aflevering
is verschenen. 
(5) Annalen, serie IV(1954), nr. 95(4 febr.), p. 143 meldt:
“Het vertrek van Pater G. Raaijmakers betekent ook het
heengaan van de eerste Redacteur der Annalen, zijn
Annalen mogen we wel schrijven. Vanaf 1945, toen
werd begonnen met deze uitgave, tot Januari 1954 heeft
hij met volhardende durf, onvermoeid doorzetten en
accurate zorg voor waardevolle inhoud en juiste gege-
vens, de Annalen geredigeerd.”
(6) Uit de inleiding op Mededelingen SCJ 1(1967/68), 
nr. 1(14 dec.), p. 1 blijkt dat H. van Wahnem als “redac-
teur van de Annalen een belangrijke ervaring verwor-
ven heeft”. 
(7) “Peilingen in onze provincie hebben uitgewezen, dat
de Annalen bij de huidige behoefte aan snelle bericht -
geving tekort schieten”, aldus Mededelingen SCJ
1(1967/68), nr. 1(14 dec.), p. 1. De functies van de Annalen
worden overgenomen door Mededelingen SCJ (voor
actuele informatie) en Rotonde (voor meer opiniërende
artikelen).

80
Annalen van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart1

1886-1956
• jaren 4(1886), nr. 1(1 jan.) – 59(1941), nr. 7(juli)2

– 60(1946), nr. 1/2(jan./febr.)3 – 70(1956), nr. 12(dec.)
• ondertitel Volkstijdschrift voor kennis van gods-
dienst, kerk en missie ∞ 63(1949)-65(1951) en 70(1956)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart (MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie veertiendaags4 ∞ 4(1886)-35(1917)
– maandelijks ∞ 36(1918)-59(1941)
– tweemaandelijks ∞ 60(1946)
– maandelijks ∞ 61(1947)-70(1956)
• formaat B
• omvang IV ∞ 4(1886)-35(1917); III ∞ 36(1918)-37(1919);
II ∞ 38(1920)-39(1921); III ∞ 40(1922)-58(1940); II ∞
59(1941); I ∞ 60(1946); II ∞ 61(1947)-70(1956)
• redactie Niet in de annalen vermeld.
[1885-1909] S.H. Peeters MSC5

[{1922}-1939] C. Keulers MSC5
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[1939-1941] H. Gall MSC5

[1946-1954] Jos Smeets MSC5

• speciale nummers 22(1904), ongen.(1 dec.): feestuitgave
‘Ter gelegenheid van het dubbele gouden jubileum van
De Onbevlekte Maagd en der Stichting van de Congre-
gatie van de Missionarissen van het H. Hart 1854-1904’.
– 47(1929), nr. 12(dec.): feestnummer ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de Congregatie der Missio-
narissen van het H. Hart
– 68(1954), nr. 12(dec.): feestnummer ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de Congregatie der Mis -
sionarissen van het H. Hart
• bijzonderheden Afbeeldingen, inhoudsopgaven (1889-
1940, m.u.v. 1891 en 1910) en boekbesprekingen (1897-
1908 en 1929-1940). 
– De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
– In 19(1901), ongen.(15 dec.), p. 382 worden de zelateurs
en zelatricen gewezen op het ‘losse blaadje’ in deze
Annalen: “vier kleine, allerliefst gekleede en degelijke
boekjes, die per stuk slechts 10 cent kosten. Ook in den
Boekhandel verkrijgbaar.”
• relaties Voortzetting van Annalen van de Aarts-
broederschap van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
(1883-1885)
– Voortgezet als Rerum ecclesiae (1957-1967)
• autopsie Volledig m.u.v. 5 afleveringen die in de 
oorlog zijn verschenen3

– UBN
• typering MSC-tijdschrift met aanvankelijk veel aan-
dacht voor de devotie tot OL Vrouw, artikelen over
geloofs- en zedenleer, geloofsverdediging, poëzie en
verhalen. Het blad ontwikkelt zich geleidelijk tot mis-
sieblad met informatie over het werk van de congrega-
tie in de missiën, brieven van missionarissen enz. 
• noten
(1) Afwisselend: “Onze Lieve Vrouw” en “OL Vrouw”.
Jaargang 17(1899) heeft als titel Annalen van het missie-
huis te Tilburg onder de bescherming van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart.
(2) In het autopsie-exemplaar bevindt zich achteraan in
de band van de 59e jaargang een mededeling van de
Missionarissen van het H. Hart dat de Annalen van OL
Vrouw van het H. Hart voorlopig niet meer zullen ver-
schijnen. “In zooverre dat mogelijk is” zullen de
belangstellenden in het missiehuis en in de Aartsbroe-
derschap van OL Vrouw van het H. Hart “van tijd tot
tijd op de hoogte gehouden worden van ingekomen gif-
ten, beursstichtingen, bestelde H. Missen, gestorven
leden der Aartsbroederschap, etc.”.
(3) Volgens 60(1946), nr. 1/2(jan./febr.), p. 2 verschenen
er nog vijf nummers tussen november 1944 en maart
1945. “Toen dwong de bekende papiernood ons blad af
te zien van verder verschijnen.” Deze vijf nummers
konden niet worden achterhaald.

(4) Maandelijks verschijnt een bijvoegsel, gewijd aan
de H. Jozef en de zielen in het vagevuur, dat “volgens
den wensch van velen, den 15n van elke maand, van de
Annalen gescheiden” zal uitkomen, aldus 4(1886), nr.
1(jan.), p. 2. Niettemin worden de bladzijden van het bij-
voegsel in de lopende paginering opgenomen. Vanaf 15
febr. 1886 verschijnt het blad rond de 15e van de maand.
De bedoeling is aanvankelijk dat op de 1e van elke
maand de normale aflevering verschijnt en op de 15e
het bijvoegsel. M.i.v. 5(1887) vervalt de aparte vermel-
ding ‘Bijvoegsel’ en verschijnen de Annalen veertien-
daags (vgl. ook 50(1932), nr. 1(1 jan.), p. 1-2).
(5) Gegevens zijn ontleend aan J. van Geloven MSC, ‘80
Jaargangen Rerum ecclesiae / 25 jaargangen Missie’, in
Rerum ecclesiae 80(1966), nr. 1(jan.), p. 1-9.

81
Annalen van het Pauselijk Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs1 1950-1961
• jaren 117(1950), nr. 675(sept.)2 – {1961, nr. 694(april)}3

• uitgever Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van
het Geloof
• plaats ’s-Gravenhage
– Red.: St. Michielsgestel ∞ 117(1950), nr. 675(sept.) –
1952, nr. 679(okt.); Haaren ∞ 1953; ’s-Gravenhage ∞
1954 – {1957, nr. 689(okt.)}
– Adm.: St. Michielsgestel, Instituut voor Doofstom-
men
• frequentie 1 nr. ∞ 117(1950)
– tweemaal per jaar ∞ 1951-1958
– eenmaal per jaar ∞ 1959-{1961}
• formaat B
• omvang I
• redactie 1950-{1953} M.L.M. Terwindt pr.
M.i.v. 1954 niet meer in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 1953, nrs. 680(april) en 681(okt.):
‘100 jaar Kromstaf en de missieactie in Nederland’
– 1954, nr. 682(april): nummer gewijd aan de Mariaver-
ering in de missielanden
– 1954, nr. 683(okt.): ‘De kardinaal der missies’ (kardi-
naal W.M. van Rossum)
– 1956, nr. 686(april): nummer gewijd aan ‘De tragiek
van Vietnam’
– 1956, nr. 687(okt.): nummer gewijd aan China
– 1957, nr. 688(april): nummer gewijd aan de missie en
onderontwikkelde gebieden
– 1958, nr. 690(april): nummer gewijd aan India
– 1958, nr. 691(okt.): nummer gewijd aan Congo
– 1959, nr. 692(april): nummer gewijd aan Zuid-Afrika
– 1960, nr. 693(maart): nummer gewijd aan Suriname
– 1961, nr. 694(april): nummer gewijd aan Volta
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1950-1951).
– M.i.v. 1952 vervalt de jaargangnummering.
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– 1950, nr. 675(sept.) vermeldt op het omslag abusieve-
lijk jaargang 112; moet zijn: 117(1950).
– 1951, nr. 677(sept.) vermeldt op het omslag abusieve-
lijk 19(1951); moet zijn: 118(1951).
• relaties Voortzetting van Annalen van het Genoot-
schap tot Voortplanting des Geloofs (1833-1950)
– Hiervan afgesplitst Om godswil (1959-{1960})4

• literatuur Jan Willemsen, Bijdragen aan de wereld-
kerk. De geschiedenis van Missio/Pauselijke Missiewer-
ken Nederland 1822-1997, Den Haag 1997
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift van het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs, een van de drie Pauselijke Missie-
genootschappen, met informatie over ontwikkelingen
op het terrein van de missie. Vanaf 1956 verschijnen
voornamelijk themanummers waarin de situatie in een
bepaald land wordt besproken.
• noten
(1) M.i.v. 118(1951), nr. 677(sept.): “van het Geloof”.
(2) De jaargangtelling en de nummering van de afleve-
ringen van de voorganger worden voortgezet. 
(3) Vermoedelijk de laatste aflevering, ofschoon hierin
geen melding wordt gemaakt van een eventuele ophe-
ffing van het tijdschrift. In Willemsen, p. 53-55 wordt
vermeld dat op 5 oktober 1961 werd besloten het Pause-
lijk Genootschap tot Voortplanting van het Geloof, het
Genootschap van de H. Kindsheid en het Sint Petrus
Liefdewerk (SPL) voortaan onder één gezamenlijk
bestuur te brengen. De organisaties gingen verder
onder de naam Pauselijke Missiewerken, respectieve-
lijk het Pauselijk Missiewerk der Geloofsverbreiding,
het Pauselijk Missiewerk van de Kinderen en het Pau-
selijk Missiewerk voor eigen Priesters. In datzelfde
jaar verschenen, aldus Willemsen, de tijdschriften
Annalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplan-
ting van het Geloof en SPL voor de laatste maal.
(4) Willemsen vermeldt op p. 53 dat bij wijze van expe-
riment in 1959 ter gelegenheid van Wereldmissiedag
een missiekrant – Om godswil – verscheen in plaats
van de Annalen van het Pauselijk Genootschap tot
Voortplanting van het Geloof. Deze missiekrant zou ook
na de opheffing van de Annalen in 1961 nog enkele
malen zijn verschenen.

82
Annalen der St. Joseph-congregatie1 van Mill Hill
1920-1935
• jaren 31(1920/21), nr. 7(nov.)2– 46(1935), nr. 2(juni)3

• uitgever Missionarissen van Mill Hill (MHM)
• plaats Red. en adm.: Roosendaal
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 31(1920/21)4; II ∞ 32(1921/22)-40(1929/30);

III ∞ 41(1930/31); II ∞ 42(1931/32)-45(1934/35); I ∞
46(1935)5

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
[1920-1923 J. Thoonen MHM]6

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (inci-
denteel); inhoudsopgaven (1921/22-1923/24, 1928/29-
1929/30, 1931/32-1934/35).
– In het autopsie-exemplaar volgen na 41(1930/31), nr.
8(dec.), i.p.v. 41(1930/31), nrs. 9-12 de afleveringen van
40(1929/30), nr. 9(jan)-nr. 12(april) mét de inhoudsopga-
ven van de 40e jaargang, die ontbreekt in de band
1927/28-1929/30. 
– In het autopsie-exemplaar is 33(1922/23), nr. 12(april),
mét inhoudsopgaven van de 33e jaargang, als eerste
aflevering aanwezig in band 1923/24-1924/25.
– 46(1935) nr. 1(mei) is in het autopsie-exemplaar inge-
bonden na nr. 2(juni).
• relaties Voortzetting van Annalen van het missiehuis
te Roosendaal en het studiehuis te Tilburg (1915-1920)7

– Voortgezet als Mill Hill (1935-1967)
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– KDC ∞ 31(1920/21) – 46(1935), nr. 2(juni), m.u.v.
41(1930/31), nrs. 9-12
– Roosendaal, Missionarissen van Mill Hill ∞
41(1930/31), nrs. 9-12
• typering Missietijdschrift van de Missionarissen
(‘Fathers’) van Mill Hill met informatie over de werk-
zaamheden van de leden van de congregatie en van
zusters waarmee zij in de missie samenwerken,
nieuws uit de beide Mill Hill-huizen in Nederland (Roo-
sendaal en Tilburg), personalia (uitzending, jubilea,
overlijden), actueel missienieuws in de rubriek ‘Op den
uitkijktoren’, (spannende) verhalen uit de missie, een
kinderrubriek (m.i.v. 40(1929/1930), nr. 9(jan.)) en een
lijst van giften. De congregatie kent geassocieerde
leken (affiliated members) die moeten voldoen aan twee
voorwaarden: gebed voor de missie en jaarlijkse gelde-
lijke steun. Zij ontvangen het missieblad gratis.
• noten
(1) Wisselende schrijfwijze: “St. Joseph-congregatie”;
“St. Joseph’s-congregatie”; “St. Josephs-congregatie”;
ook “Sint” i.p.v. “St.”.
(2) De jaargangtelling en de nummering van de voor-
ganger worden voortgezet.
(3) Op de titelpagina van de afleveringen van de opvol-
ger Mill Hill blijft de titel Annalen der St. Joseph’s-con-
gregatie van Mill Hill nog gehandhaafd tot en met
46(1935), nr. 5(sept.).
(4) Samen met laatste jaargang voorganger: II.
(5) Samen met eerste jaargang opvolger: II.
(6) Zie Mill Hill 72(1965/66), nr. 1(mei), [p. 5].
(7) Na de Eerste Wereldoorlog werd het blad, dat in de
oorlog veel geleden had, verbeterd met onder andere
een nieuwe titelplaat met een opvallende, forse St. Josef
als de patroon van de congregatie en een voorstelling
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van de vlucht naar Egypte: “St. Joseph’s missiereis; zoo
naïef en toch zoo waar heeft onze Stichter Z.E. Kardi-
naal Herbert Vaughan den H. Joseph den eersten missi-
onaris genoemd: lezen wij niet van hem dat hij op
bevel van den Engel het Christuskind naar het heiden-
sche Egypte droeg, en zoo het voorbeeld werd van alle
Apostolische mannen: ‘Speciem habet Apostolorum?’”
(31(1920/21), nr. 7(nov.), p. 97).

83
Annalen van de1 Witte Paters Missionarissen van
Afrika 1931-1948
• jaren 47(1931), nr. 7(jan.)2 – {58(1941), nr. 1(juli)}3

– {63(1947), nr. 5(mei)}3 – 64(1948), nr. 12(dec.)4

• uitgever Witte Paters (Missionarissen van Afrika)
• plaats Red.: Boxtel
– Adm.: Oudenbosch, Instituut St. Louis
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 47(1931); III ∞ 48(1931/32)-52(1935/36); IV
∞ 53(1936/37); III ∞ 54(1937/38)-{57(1940/41)}; niet vast
te stellen ∞ 58(1941); II ∞ {63(1947)}-64(1948)
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
{1933} broeder Cornelis4

• speciale nummers 50(1933/34), nr. 1(juli): Feestnum-
mer bij gelegenheid van de 50ste jaargang van de
Annalen, met foto’s van alle Nederlandse paters en
broeders die “thans in de Sociëteit der Witte Paters
werkzaam” zijn en een lijst van de overleden paters en
broeders
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1931-
{1939/40}).
– Doorlopende paginering per jaargang.
– 53(1936/37), nov. abusievelijk genummerd nr. 4(nov.);
moet zijn: 53(1936/37), nr. 5(nov.).
– Overlopende jaargangen. Vanaf {63(1947)} lopen de
jaargangen gelijk met het kalenderjaar.
• relaties Voortzetting van Annalen der Afrikaansche
missiën (1884-1930)
– Voortgezet als Afrika (1948-1967)
• autopsie 47(1931)-57(1940/41); 58(1941), nr. 1; 63(1947),
nrs. 5-12; 64(1948)
– UBN ∞ 47(1931); 50(1933/34), nr. 1; 52(1935/36), nrs. 7-
8, 12; 53(1936/37), nrs. 2-6, 9, 11; 55(1938/39); 58(1941), nr.
1; 64(1948)
– UBT ∞ 48(1931/32)-49(1932/33); 50(1933/34), nrs. 2-12;
51(1934/35); 52(1955/56), nrs. 1-6, 9-11; 53(1936/37), nrs. 1,
7-8, 10, 12; 54(1937/38); 56(1939/40), nr. 1; 57(1940/41), nr.
12
– UBM ∞ 56(1939/40), nr. 2-12; 57(1940/41), nr. 1-11;
63(1947), nr. 5-12
• typering Missietijdschrift van de Witte Paters met
artikelen over de werkzaamheden van de paters (en
zusters) in de missiegebieden, (vervolg)verhalen, brie-

ven van missionarissen, nieuws uit de missie, persona-
lia, een lijst van overleden weldoeners en een giften-
lijst.
• noten
(1) M.i.v. {63(1947), nr. 5(mei)} wordt op het omslag “van
de” weggelaten.
(2) De jaargang- en afleveringsnummering van de voor-
ganger Annalen der Afrikaansche missiën worden
voortgezet; 47(1931) loopt van nr. 7(jan.) tot en met nr.
12(juni).
(3) Het is niet duidelijk wanneer de uitgave is gestaakt
i.v.m. de oorlog.
(4) In het jubileumnummer 50(1933/34), nr. 1(juli) wor-
den op p. 18 de redacteuren van de Annalen bedankt: de
oprichter broeder Bernardinus, diens opvolger (“den
enthousiasten opbouwer”) broeder Augustinus en de
“neergezeten” redacteur, broeder Cornelis.

84
Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus
Canisius1 1909-1918
• jaren 1(58)(1909)2-10(67)(1918)
• ondertitel het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk
Thijm3

• uitgever C.N. Teulings4

• plaats ’s-Hertogenbosch4

• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang III ∞ 1909; IV ∞ 1910; II ∞ 1912; IV ∞ 1913;
III ∞ 1914-1915; II ∞ 1916-1918
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden In 1911 is de uitgave niet verschenen.
“Om voorgoed een einde te maken aan het geregeld
ongeregeld verschijnen van ons Annuarium werd het
jaar 1911 overgeslagen. Voortaan zal het reeds uitko-
men in de maand October” (6/7(1909/11), p. 28: ‘Jaarver-
slag der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius’).
– Op het titelblad van de uitgave van 1912 staat vermeld:
‘Anno Domini 1912. 3e en 4e jaar’, en onder de onderti-
tel: 60e en 61e jaar. De publicatie bevat het zesde én het
zevende jaarverslag van de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius (1909/1911).
– De jaarverslagen van de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius zijn afzonderlijk gepagineerd met
Romeinse cijfers.
• relaties Voortzetting van het Jaarboekje van Alber-
dingk Thijm (1891-1908)5

• autopsie Volledig
– UBN
• typering De uitgave bevat de jaarverslagen van de
Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, te begin-
nen met het ‘Vierde Jaarverslag’ in 1(1901), en de leden-
lijsten. Daarnaast zijn er overzichten (theologisch, let-
terkundig, geschiedkundig, muzikaal) in opgenomen
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en artikelen op het gebied van godsdienst en politiek.
Het Annuarium bevat ook lijsten met uitgaven van de
Apologetische Vereeniging Petrus Canisius.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “Anno Domini … [jaartal].
…[jaargangnummering] jaar” ∞ 1909-1914 (bijv. in
1(1909): Anno Domini 1909. 1e jaar enz.). M.i.v. 1915
wordt “Anno Domini” vervangen door “Annuarium”.
(2) Tussen haken wordt de jaargangnummering van de
voorloper (40(1891)-57(1908)) voortgezet.
(3) Op het titelblad volgt na de ondertitel het jaargang-
nummer van het Jaarboekje (in 1(1909: 58e jaar enz.). 
(4) Met ingang van 3(60) en 4(61)(1912) ook als uitgeven-
de instantie: “Wed. J.R. v. Rossum”, en als plaats van
uitgave: “Utrecht” vermeld.
(5) “Eenige maanden geleden bood de redactie van het
Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm aan de Apolo-
getische Vereeniging ‘Petrus Canisius’ de uitgave aan
van haar tijdschrift. Op het welkom voorstel ging het
Bestuur van ‘Petrus Canisius’ te eerder in, omdat het
Jaarboekje door zijn apologetische ‘Overzichten’ bijna
geheel in de lijn der Vereeniging arbeidde; slechts de
‘Gedichten’ behoefden uit het boekje te vervallen
(1(58)(1909), p. V). De voorganger het Jaarboekje van
Alberdingk Thijm is beschreven in BKNP 2.

85
Antonius-almanak1 1898-1907
• jaren 1898-1907
• uitgever Jos. J. van Lindert
• plaats Cuijk
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1898; II ∞ 1899-1907
• redactie “Bewerkt door eenige Paters Minderbroe-
ders”
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De pagina’s bestaan uit twee kolommen en zijn per
kolom genummerd.
• relaties Voortgezet als St. Antonius-almanak … [jaar-
tal] (1908-1938)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1898-1903, 1905-1906
– UBU ∞ 1904, 1907
• typering Jaarlijkse uitgave met informatie over jaar-
tellingen, feestdagen, heiligenkalender, titulatuurlijst,
maanstanden en verduisteringen, markten en kermis-
sen en over de katholieke hiërarchie in Nederland.
Daarnaast wil de almanak aansluiten bij de bestaande
godsvrucht voor de H. Antonius van Padua en diens
verering bevorderen. De “verhaaltjes en schetsen” in
het blad zijn bedoeld om de godsdienstzin van de lezers
op te wekken en hun “enkele oogenblikken van schade-
looze ontspanning” te bezorgen en tevens “andere,

minstens twijfelachtig te noemen lectuur” uit de huis-
gezinnen te weren (1898, kol. 31 ‘Aan den lezer!’).
• noten
(1) Met de toevoeging “voor het jaar onzes Heeren …
[jaartal]”.

86
Antoniusbode 1960-1967
• jaren 56(1960), ongen.(jan.)1 – 63(1967), ongen.(dec.)
• ondertitel Volksmaandblad voor het gezin
• uitgever Missiezusters Franciscanessen van de H.
Antonius
• plaats Red. en adm.: Asten
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

• speciale nummers 59(1963), ongen.(febr.): extra num-
mer in 
verband met het 50-jarig bestaan van de congregatie
– 63(1967), ongen.(dec.): overzicht van het werk van de
congregatie in binnen- en buitenland
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen 
(incidenteel).
• relaties Voortzetting van Sint Antonius-bode (1905-
1959)
– Gesplitst in Bijeen (1968-{1980}) en Kontakt met de
Missiezusters van Asten (1968-1970)3

• literatuur Vefie Poels, Vrouwen van het grote missie -
uur. Geschiedenis van de Missiezusters van Asten vanaf
1913, Nijmegen 1997
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 57(1961), maart-dec.; 58(1962)-60(1964);
61(1965), m.u.v. sept.; 62(1966)-63(1967)
– Asten, Missiezusters Franciscanessen van de 
H. Antonius ∞ overige jaargangen
• typering Geïllustreerd gezinsblad van de Missie-
zusters Franciscanessen van de H. Antonius. Het blad
besteedt net als zijn voorganger veel aandacht aan de
activiteiten van de zusters in hun missiegebieden. Het
bevat daarnaast congregatienieuws, vervolgverhalen,
godsdienstige verhalen, actualiteiten op het gebied van
de missie, een rubriek voor kinderen en een lijst met
giften.
• noten
(1) De jaargangtelling van de voorganger wordt voort-
gezet.
(2) “In de jaren vijftig en zestig werd de redactie
gevoerd door zuster Callista Beckers en zuster Yvonne
Waarsenburg”, aldus Poels, p. 104.
(3) Bijeen is een samengaan en voortzetting van een
groot aantal missiebladen, Kontakt met de Missie-
zusters van Asten is voor de eigen kring (zusters en
weldoeners). Op de achterzijde van het omslag van
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63(1967), ongen.(okt.) wordt het einde van de Antonius-
bode door de redactie aangekondigd: “De Stichting
Gezamenlijke Missiepubliciteit start per 1 januari 1968
met een nieuw gezamenlijk missieblad. Negentien
orden en congregaties hebben zich reeds aangesloten,
(…) Bijeen zal het blad heten.”

87
Apologetisch leven 1930-1949
• jaren 7(1930/31), nr. 1(okt.)1 – 17(1941), nr. 2(juni)2

– 18(1947), ongen.(febr.) – 20(1949), nr. 1(onged.)3

• ondertitel Mededeelingen van de AVPC, GGG en het
PC Genootschap ∞ 7(1930/31)-8(1931/32)
– Mededeelingen van de AVPC en het PC Genootschap
∞ 9(1932/33) – 17(1941), nr. 2(juni)
– Mededelingen van de Apologetische Vereniging
Petrus Canisius, Geert Groote Genootschap en het
Petrus Canisius Genootschap ∞ 18(1947)-19(1948)
– Mededelingen van de Sint Willibrord Vereniging,
Geert Groote Genootschap en het Petrus Canisius
Genootschap ∞ 20(1949)
• uitgever Apologetische Vereniging Petrus Canisius,
Geert Groote Genootschap en Petrus Canisius Genoot-
schap ∞ 7(1930-31)-19(1948)
– St. Willibrord Vereniging, Geert Groote Genootschap
en Petrus Canisius Genootschap ∞ 20(1949)
• plaats Red.: Driebergen ∞ 7(1930/31)-11(1934/35);
Utrecht ∞ 12(1935/36)-19(1948); Oegstgeest ∞ 20(1949)
– Adm.: Roermond, H. van der Marck en Zn. (volgens
de op het KDC aanwezige catalogus Dercx)
• frequentie viermaal per jaar ∞ 7(1930/31)-16(1940)
– 2 nrs. ∞ 17(1941)
– 4 nrs. ∞ 18(1947)
– nr. 1/2 ∞ 19(1948)
– 1 nr. ∞ 20(1949)
• formaat B
• omvang III ∞ 7(1930/31)-13(1936/37); II ∞ 14(1937/38)-
16(1940); I ∞ 17(1941); II ∞ 18(1947); I ∞ 19(1948)-
20(1949)
• redactie 1930-1939 prof. H.Th. Mets
1940-1947 rector G.A.H. Groothuis
1947-1948 Th. Sanders OFM, red.secr.
1947-1949 N. Brandsma
1947-1949 dr. C.F. Pauwels OP
1947-1949 dr. F. Thijssen
1947-1949 dr. R. Weel
1949 H. Sondaal, red.secr.
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(1930/31-1938/39).
– Bij 7(1930/31), nr. 1(okt.) – 15(1938/39), nr. 4(juli) is er
sprake van overlopende jaargangen. Vanaf de 16e jaar-
gang (1940, nr. 1(jan.)-nr. 4(nov.)) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
– Het omslag van jaargang 19(1948) draagt abusievelijk
jaargangnummer 29, dat van 20(1949) abusievelijk jaar-
gangnummer 30. 

• relaties Voortzetting van Mededeelingen voor de leden
van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en
van het Geert Groote Genootschap en van het Petrus
Canisius Genootschap (1926-1930)
– Voortgezet als Binnenlands apostolaat (1950-1964)4

• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC)
• autopsie Volledig m.u.v. 16(1939/40), nr. 3(sept.) en
een aantal omslagen
– UBN
• typering Intern orgaan van de Apologetische Vereni-
ging Petrus Canisius (AVPC), het Geert Groote Genoot-
schap (GGG) en het Petrus Canisius Genootschap. In het
laatste nummer van de voorganger Mededeelingen
(6(1929/30), nr. 3(juli), p. 96-100) kondigt de nieuwe
hoofdredacteur, prof. Mets, in ‘Een blik in de toekomst’
het nieuwe tijdschrift Apologetisch leven aan. Het blad
komt voort uit een zeker ongenoegen over de voorgan-
ger: “De Mededeelingen bevatten dikwijls practische,
pittige bemerkingen, maar … deelen zoo weinig mede
van het innerlijke leven van P.C. zelf!” In het nieuwe
tijdschrift Apologetisch leven worden uitgebreidere
mededelingen gedaan. Het bevat overzichten van apolo-
getische actie, literatuur en buitenlandse tijdschriften,
terwijl de rubrieken ‘Moderne zielzorg’, ‘Leeken-
apostolaat’, ‘Roomsche Fouten’ en ‘Podium-vragen’
aanvankelijk worden voortgezet. Verder wil men in het
nieuwe tijdschrift meer aandacht besteden aan het
katholieke Zuiden (de mijnstreek en Brabant) en aan de
RK studenten. Latere jaargangen bevatten de rubrieken
‘Moderne zielzorg’, ‘Van hen, die buiten staan’, ‘Dingen
van de dag’, ‘Verenigingsnieuws’ en ‘Nieuwe wegen in
de apologetiek’.
• noten
(1) De jaargangtelling van de voorganger wordt voort-
gezet.
(2) Hoewel p. 45 van dit nummer vermeldt dat wegens
plaatsgebrek ‘enkele beoordelingen’ achterwege moe-
ten blijven, maar in het volgende nummer zullen wor-
den geplaatst, is dit vermoedelijk de laatste aflevering
tot na de oorlog.
(3) Vermoedelijk het laatst verschenen nummer. De
verandering van de statuten en van de naam Apologeti-
sche Vereniging Petrus Canisius (AVPC) in St. Willi-
brord Vereniging (SWV) wordt erin toegelicht.
(4) De naamsverandering van het blad wordt niet aan-
gekondigd maar de eerste aflevering van Binnenlands
apostolaat 1(1950), nr. 1(april), p. 31 meldt onder het
kopje ‘Mededeling voor de leden der St. Willibrord Ver-
eniging’: “De leden van de St. Willibrord-Vereniging
ontvangen gratis het nieuwe orgaan van onze Vereni-
ging: Binnenlands Apostolaat (voortzetting van het
vroegere Apologetisch Leven).”
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Apostolaat 1938-{1963}
• jaren [1938/39, nr. 1(25 sept.)]1 – 3(1940/41), nr. 5(mei)
– 3(1945), nr. 6(dec.) – {1963, ongen.(sept.)}
• ondertitel Contact van de missieprocuur met haar
weldoeners en weldoensters en eeuwigdurende leden
van het Theresialiefdewerk ∞ 1959, ongen.(sept.)
– Contact van de missieprocuur met haar weldoeners
en weldoensters2 van onze missie ∞ 1959, ongen.(dec.)
• uitgever Missieprocuur Missionarissen van de 
H. Familie (MSF)
• plaats Tilburg
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1938/39-3(1940/41)
– 1 nr. ∞ 3(1945)
– 3 nrs. ∞ 4(1946/47)-6(1949/50); 1952-1954; 1960-1962
– 2 nrs. ∞ 1951; 1955-1959; 1963
• formaat B, m.u.v. C ∞ 4(1946/47), nr. 1(juni) en
6(1949/50), ongen.(sept.)
• omvang I 
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Jaargangnummering m.i.v. 2(1939/40). Jaargang
3(1940/41) wordt na nr. 5(mei) onderbroken, maar
wordt na de oorlog weer voortgezet in 1945, met nr.
6(dec.). De nummering en het verloop der jaargangen
daarna verlopen onregelmatig: 4 loopt van juni 1946
t/m dec. 1947, 5 van mei 1948 t/m sept. 1949; 6, nr. 1
komt tweemaal voor: dec. 1949 en mei 1950. Daarna ver-
valt de jaargangnummering.
– Overlopende jaargangen van 1938/39-3(1940/41) en
4(1946/47)-6(1949/50). De overige jaargangen volgen
het kalenderjaar.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 4(1946), nr. 2(sept.)
– Goirle, Missionarissen van de H. Familie ∞ overige
nummers
• typering Contactblad voor zelateurs en zelatricen en
weldoen(st)ers van de congregatie van de Missionaris-
sen van de H. Familie, met informatie over het St. The-
resialiefdewerk ter ondersteuning van de missie en bij-
dragen over de werkgebieden van de congregatie.
• noten
(1) Datering volgens handgeschreven aantekening op
de eerste aflevering.
(2) I.p.v. “weldoeners en weldoensters”: “ zelateurs en
zelatricen” ∞ 1960, ongen.(jan.)-ongen.(juni); “zelatri-
cen, zelateurs en weldoeners(sters)” ∞ 1960,
ongen.(sept.) – 1961, ongen.(sept.) en 1962, ongen.(sept.);
“propagandisten en weldoeners(sters)” ∞ 1961,
ongen.(dec.); “propagandistes(en) en
weldoeners(sters)” ∞ 1962, ongen.(dec.) – {1963,
ongen.(sept.)}.

89
Apostolaat der Hereeniging 1932-1941
• jaren 5(1932), nr. 1/2(jan./april) – 14(1941), nr. 4(okt.)
• ondertitel Driemaandelijksche mededeelingen in
belang van het Apostolaat
• uitgever Apostolaat der Hereeniging1

– Druk: NV Zuid-Nederlandsche Drukkerij te ’s-Herto-
genbosch
• plaats Red.: Soestdijk 
– Adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ {5(1932), nr. 1(jan./april)}2

• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1932 P. Kok pr.3

1932-{1938} Borromaeus van Meerveldhoven OFMCap.
1932-? C. Kolfschoten SJ
1932-1941 A.G. Smit pr., hoofdred.
{1940} Commissie van redactie4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1932, 1935-1938, 1941).
– In 12(1939), p. 107-112 en p. 142-144 is opgenomen de
catalogus van de ‘Populair-Wetenschappelijke Biblio-
theek’ te Nijmegen.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen van het
Apostolaat der Hereeniging (1928-1931)5

– Voortgezet als de Roepstem uit het Oosten (1946-1970)
• literatuur A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen,
Dat allen één zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: de
geschiedenis van een tijdschrift, Nijmegen 1999 
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– UBN
• typering Orgaan van het Apostolaat der Hereniging in
Nederland, dat zich inzet voor het bevorderen van de
hereniging der christelijke kerken, zowel van het
Oosten als van het Westen (Van der Aalst, p. 18). In de
praktijk richt het Apostolaat zich vooral op de al dan
niet geünieerde Oosterse Kerken, wat ook tot uitdruk-
king komt in het tijdschrift: in de artikelen wordt in
hoofdzaak aandacht besteed aan christelijke gemeen-
schappen uit het Oosten. Het blad bevat tevens versla-
gen van bijeenkomsten en van andere activiteiten van
het Apostolaat in Nederland, mededelingen en corres-
pondentie. 
• noten
(1) M.i.v. 10(1937) hieraan toegevoegd: “Tevens Neder-
landsche afdeeling van de Catholica Unio” (vgl. 9(1936),
nr. 1(1 jan.), p. 1-2: ‘Zeer belangrijke tijding’, waarin mel-
ding wordt gemaakt van het feit dat het Apostolaat der
Hereeniging “óók het doel van de Vereeniging Catholi-
ca Unio als haar eigen doel aanvaardt en optreedt als
een afzonderlijke afdeeling van de Catholica Unio, door
hare medewerking te verleenen tot het welzijn van de
inlandsche geestelijkheid van den Oosterschen ritus”).
(2) Op zowel de buiten- als de binnenzijde van het
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omslag van zeker de eerste aflevering (de overige
omslagen van die jaargang ontbreken) staat de N.V.
Zuid-Nederl. Drukkerij te ’s-Hertogenbosch vermeld als
administratie-adres. In de volgende jaargangen wordt
voor elk bisdom een afzonderlijk administratie-adres
opgegeven: “Voor alles wat de Administratie betreft,
wende men zich tot den diocesanen Secretaris van het
eigen bisdom” (6(1933), nr. 1(1 jan.), binnenkant
omslag).
(3) Uit ‘Het nieuwe jaar’, 6(1933), nr. 1(1 jan.), p. 1, blijkt
dat kapelaan Piet Kok is overleden. Ook de twee andere
redacteuren worden door pastoor Smit bedankt. Niet
duidelijk wordt of zij hun werkzaamheden als redac-
teur ook in de nieuwe jaargang zullen voortzetten. In
10(1937), p. 106 wordt in het verslag van de ‘Plechtige
vergadering ter herdenking van het tweede lustrum
van het Apostolaat der Hereeniging’ over één redacteur
gesproken. Uit 11(1938) blijkt dat pater Kolfschoten naar
Letland vertrekt (11(1938), nr. 1(1 jan.), p. 28); op p. 98 is
sprake van mede-redacteuren van wie pater dr. Borro-
maeus met name wordt genoemd.
(4) “De Hoofdredacteur onzer Mededeelingen Pastoor
A.G. Smit met de 4 verslaggevers stellen zich bereids
beschikbaar om te samen te vormen eene commissie
van redactie”, aldus 13(1940), p. 71.
(5) “Het Hoofdbestuur van het Apostolaat heeft
gemeend, dat, nu het aantal leden vooral onder de
volksmassa zich snel uitbreidt, een ‘nieuw kleed’ voor
ons Tijdschrift noodzakelijk is geworden. Zoowel vorm
als inhoud vraagt een grootere aanpassing aan het gros
der lezers”, aldus 5(1932), nr. 1/2(jan./april), p. 1.

90
Apostolaat van Maria1 1964-{1980}
• jaren 1964, ongen.(maart) – {33(1980/81), nr. 4(okt.
1980)}2

• uitgever Karmel (Ongeschoeide Karmelietessen)
• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ 1964, ongen.(maart) –
1970, ongen.(december); Nijmegen3 ∞ 24(1971/72),
ongen.(mei) – 30(1977/78), nr. 7(maart); H. Landstich-
ting ∞ 30(1977/78), nr. 8(april) – {33(1980/81), nr. 4(okt.
1980)}
• frequentie 10 nrs. per jaar ∞ 1964-1966
– 8 nrs. per jaar ∞ 1967-1969
– 7 nrs. ∞ 1970
– tweemaal per kwartaal ∞ 24(1971/72)-33(1980/81)
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn niet gepagineerd.
– Tot en met 1970 zijn jaargangen noch afleveringen
genummerd. De jaargangtelling en de nummering van
de afleveringen beginnen m.i.v. 24(1971/72), nr. 3(sept.)

en m.i.v. dat jaar is er ook sprake van overlopende jaar-
gangen.
– 31(1978/79), jan. 1979 abusievelijk nr. 7; moet zijn: nr.
6.
• relaties Voortzetting van Apostolaat van het Onbe-
vlekt Hart van Maria (1960-1964)
• autopsie Volledig4

– KDC
• typering Godsdienstige uitgave gericht op de verbrei-
ding van de godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van
Maria, waartoe Maria op 13 mei 1917 te Fatima (Portu-
gal) zou hebben opgeroepen.
• noten
(1) 1970, ongen.(aug.) vermeldt abusievelijk de titel van
de voorganger: Apostolaat van het Onbevlekt Hart van
Maria.
(2) Onder deze titel is de folder nog verschenen tot en
met nr. 8(maart 1981), waarna hij is voortgezet onder de
titel Mediteren met Maria (30(1981), nr. 1[mei]).
(3) Uit ‘Aan de vrienden van het Apostolaat van Maria’,
1971, ongen.(mei), blijkt dat de Karmel te ’s-Hertogen-
bosch door inkrimping van de groep en door verhui-
zing niet meer in staat is de folder te verzorgen. “Thans
zijn we zo gelukkig u te kunnen berichten dat de Kar-
mel te Nijmegen bereid is gevonden de verzending van
de opwekkingen en de daaraan verbonden korrespon-
dentie op zich te nemen.”
(4) De folder is niet verschenen tussen december 1970
en mei 1971.

91
Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria1 1960-
1964
• jaren 1960, ongen.(febr.) – 1964, ongen.(febr.)
• uitgever Karmel (Ongeschoeide Karmelietessen)
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de folder vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Afleveringen zijn genummerd noch gepagineerd.
– In het autopsie-exemplaar zijn enkele afleveringen in
fotokopie aanwezig.
• relaties Voortzetting van Nationaal Apostolaat van
het Onbevlekt Hart van Maria (1948-1959)
– Voortgezet als Apostolaat van Maria (1964-{1980})
• autopsie Volledig2

– KDC
• typering Godsdienstig blaadje, gewijd aan de verbrei-
ding van de godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van
Maria. De folder die in de tekst herhaaldelijk met de
term ‘opwekking’ wordt aangeduid, wordt door de Kar-
melietessen te Den Bosch uitgegeven.
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• noten
(1) De folder is een voortzetting van Nationaal Aposto-
laat van het Onbevlekt Hart van Maria. In 1960,
ongen.(febr.) wordt meegedeeld dat het woord “Natio-
naal” in de titel vervalt en dat de deelnemers in het ver-
volg niet meer met de naam ‘apostelen’ zullen worden
aangesproken, maar eenvoudig met ‘leden’. Ook de
onderscheiding in leden van de 1e en 2e graad vervalt.
(2) De aflevering van juni 1961 ontbreekt zowel op het
KDC als in het archief van de Ongeschoeide Karmelie-
tessen te Beek (L.), hoewel de afl. van 1961, ongen.(mei)
vermeldt: “De volgende Opwekking verschijnt rond de
15e juni.” Ook in 1963 ontbreekt de afl. van juni, die niet
is verschenen: “In juni zonden wij géén opwekking. Er
komen ongeveer 10 opwekkingen jaarlijks.”

92
Apostolaat van de weg 1962-{1963}
• jaren {8(1962), nr. 2(onged.)} – {9(1963), ongen.[okt.]}
• ondertitel Orgaan van de Christofoorbeweging voor
Veilig Verkeer te Elsendorp (N.Br.)
• uitgever Christofoorbeweging voor Veilig Verkeer te
Elsendorp. Vereniging van automobilisten, motorrij-
ders, enz. ∞ {8(1962), nr. 2(onged.)}
– Apostolaat van de Weg ∞ {9(1963), ongen.[mei]} –
{ongen.[okt.]}
• plaats Red.: Nijmegen ∞ {8(1962), nr. 2(onged.)} –
{9(1963), ongen.[okt.]}
– Adm.: Hees-Nijmegen ∞ {8(1962), nr. 2(onged.)} –
{9(1963), ongen.[mei]}; Elsendorp ∞ {9(1963),
ongen.[okt.]}
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat D ∞ {8(1962), nr. 2(onged.)} – {9(1963),
ongen.[mei]}; C ∞ {9(1963), ongen.[okt.]}
• omvang [I]
• redactie 1962-{1963} H.Th.M. Jansen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 9(1963), ongen.[mei] is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
• relaties Voortzetting van Christofoor (1955-1961)1

• autopsie 8(1962), nr. 2(onged.), 9(1963), ongen.[mei] en
9(1963), ongen.[okt.]
– KDC
• typering Blad van het katholieke Apostolaat van de
Weg, of de Christofoorbeweging voor Veilig Verkeer,
dat erop gericht is weggebruikers bewust te maken van
hun verantwoordelijkheid in het verkeer. Verkeersvei-
ligheid gaat allen aan, maar voor katholieken ligt er
volgens het blad een bijzondere taak: “Wij dienen het
liefde-voorbeeld, waarin Christus ons voorging, ook in
ons gedrag op de weg dagelijks te herhalen en opnieuw
te voltrekken!”, aldus 8(1962), nr. 2(onged.), [p. 4].
• noten
(1) Zie noot 2 van de beschrijving van Christofoor in dit
deel van de BKNP.

93
Apostolatus maris 1930-{1941}
• jaren {7(1930), nr. 9(sept.)}1 – {1940/41, nr. 174(dec./jan.)}
• uitgever NV de Courant De Maasbode ∞ {7(1930), 
nr. 9(sept.)}
– Apostolaat ter Zee ∞ {9(1932), nr. 1(jan.)}; {12(1935),
ongen.(jan.)}; {[12(1935)], ongen.(onged.)}2; {15(1938), 
nr. 148(april)}; {16(1939), nr. 167(dec.)} – {17(1940/41), 
nr. 168(jan.)}
– F. van de Vliet ∞ {15(1938), nr. 152(aug.)}
– Federatie van de Genootschappen van het Apostolaat
ter Zee ∞ {17(1940/41), nr. 171(juni/juli)}-{nr.
174(dec./jan.)}
• plaats Red. en adm.: Rotterdam ∞ {7(1930), 
nr. 9(sept.)}; red.: Rotterdam, adm.: Amsterdam ∞
{12(1935), ongen.(jan.)}; Den Haag ∞ {15(1938), 
nr. 152(aug.)}; Amsterdam ∞ overige ingeziene nrs.
• frequentie maandelijks
• formaat E ∞ {7(1930), nr. 9(sept.)}; C ∞ overige inge-
ziene nrs.
• omvang 6 p. ∞ 7(1930), nr. 9(sept.); 12 p. per nr. ∞
9(1932), nr. 1(jan.) en 12(1935), ongen.(jan.); 19 p. ∞
[12(1935)], ongen.(onged.); 8 p. per nr. ∞ 15(1938), 
nr. 148(april) en nr. 152(aug.), 16(1939), nr. 167(dec.),
17(1940/41), nr. 168(jan.); 4 p. per nr. ∞ 17(1940/41), 
nr. 171(juni/juli) en nr. 174(dec./jan.)
• redactie Slechts incidenteel vermeld.
{1935} pater A. van Rixtel SCJ, hoofdredacteur3

{1935} J.G. Welsch, pr.
• speciale nummers [12(1935)], ongen.(onged.): nummer
gewijd aan het Apostolaat ter Zee in het havendistrict
Rotterdam
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Elke afl. draagt als motto: ‘Recht door zee – Down to
the sea’.
– In {7(1930), nr. 9(sept.)} zijn berichten opgenomen in
het Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans
en Maltees; {9(1932)}, nr. 1(jan.)} bevat artikelen in het
Nederlands, Engels en Frans. De overige afleveringen
zijn geheel in het Nederlands gesteld.
• relaties [Voortzetting van Recht door zee (1924-1929)]1

– Voortgezet als Recht door zee (1946-{1980})
• autopsie 7(1930), nr. 9(sept.); 9(1932), nr. 1(jan.);
12(1935), ongen.(jan.); [12(1935)], ongen.(onged.); 15(1938),
nr. 148(april) en nr. 152(aug.); 16(1939), nr. 167(dec.);
17(1940/41), nr. 168(jan.), nr. 171(juni/juli), nr. 174
(dec./jan.)
– KDC ∞ 12(1935), ongen.(jan.); [12(1935)], ongen.
(onged.); 15(1938), nr. 152(aug.)
– NPM ∞ overige afl.
• typering Blad voor rooms-katholieke zeelieden, met
informatie over het Apostolaat ter Zee en over activitei-
ten voor katholieke zeelieden en hun gezinnen; daar-
naast bevat het reisimpressies en stichtelijke verhalen.
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Het tijdschrift is vooral bedoeld als een contactorgaan
voor Nederlandse katholieke zeelieden in alle havens
ter wereld en om “de missiegedachte van ons werk uit
te dragen over Nederland en de overzeesche gewesten”
(12(1935), ongen.(jan.), colofon). Het Apostolaat ter Zee
werd in 1890 in Engeland opgericht. In 1924 werd het in
Nederland gevestigd, aanvankelijk alleen in Rotterdam,
later ook in Amsterdam. Vanaf 1934 werkten deze twee
havendistricten samen in één nationale Federatie van
de Genootschappen van het Apostolaat ter Zee (zie ook
G. Driedonkx SCJ, Apostolaat ter Zee ‘Stella Maris’ te
Rotterdam bediend door de SCJ 1934-1996 (Nijmegen
2009), p. 6-7). 
• noten
(1) Uni trinoque, intern tijdschrift van de paters Kapu-
cijnen, band 1(1924/27), p. 455 noemt Apostolatus maris
als de opvolger van Recht door zee (1924-1929) dat in
Rotterdam werd geredigeerd door de Kapucijn pater
Adrianus. Volgens de Centrale catalogus van periodie-
ken en seriewerken in Nederlandse bibliotheken (CCP),
Den Haag 1983, verscheen dit blad van 1(1924)-6(1929).
Daarom mag worden aangenomen dat de jaargang-
nummering wordt voortgezet in Apostolatus maris.
Het tijdschrift Recht door zee (1924-1929) kon niet in
autopsie worden genomen.
(2) Datering op basis van de inhoud.
(3) In Apostolatus maris [12(1935)], ongen.(onged.), p. 4
worden de Nederlandse Kapucijnen genoemd als dege-
nen die in 1924 het Apostolaat ter Zee in Rotterdam heb-
ben opgezet. Achtereenvolgens zijn pater Adrianus
(1924-27), pater Quirinus vanaf 1927 en pater Laureanus
vanaf 1931 er verantwoordelijk voor. In 1934 wordt het
werk van de Kapucijnen overgenomen door de
Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ) en komt het
onder leiding van havenaalmoezenier Antoon van Rix-
tel SCJ. In Recht door zee 1(1946/47), nr. 1(juli), p. 3 wordt
vermeld dat pater A. van Rixtel in 1939 is verplaatst
naar Argentinië. Hij is als havenaalmoezenier opge-
volgd door pater Van Wezel SCJ, die op zijn beurt wordt
opgevolgd door P. Koevoets SCJ en M. Grootscholten
SCJ.

94
Apostolische Priesterbond 1917-1919
• jaren 1(1917/18), nr. 1(okt.) – 2(1918/19), nr. 7(april)1

• ondertitel Orgaan van den Apostolischen Priester-
bond
• uitgever Apostolische Priesterbond
• plaats Adm.: Katwijk a/d Rijn ∞ 1(1917/18), nr. 1(okt.)-
nr. 10(juli); Amsterdam ∞ 1(1917/18), nr. 11(aug.) –
2(1918/19), nr. 7(april)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I

• redactie 1917-1919 dr. Al. Slijpen SJ
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Het orgaan is in fotokopie op het KDC aanwezig.
– 2(1918/19), nr. 7(april) wordt bijna geheel in beslag
genomen door een artikel in het Frans van Dom A. du
Laurens OSB, ‘À propos du recrutement des missionai-
res’.
• relaties Voortgezet als het Missiewerk (1919-1971)2

• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Missietijdschrift voor priesters en orgaan
voor de leden van de Apostolische Priesterbond (in Ita-
lië opgericht onder de naam Santa Lega Apostolica). Het
blad wil eenheid brengen onder de leden en ijver kwe-
ken voor de missie. Behalve een concept voor een mis-
siepreek bevat het tijdschrift “opwekkende en leerende
artikelen, besprekingen van missie-actie in binnen- en
buitenland, overzichten van den arbeid der missiona-
rissen en van het missie-werk hun ten steun onderno-
men en, ten slotte, aankondiging van boeken en tijd-
schriften” (1(1917/18), nr. 1(okt.), p. 1). Het tijdschrift wil
verder ‘een vrije tribune’ zijn voor missionarissen en
priesters om hun belangen te bepleiten en geschilpun-
ten naar voren te brengen. 
• noten
(1) 2(1919), nr. 6(maart), p. 42 bevat de mededeling dat
men niet kan garanderen dat de gehele jaargang zal
blijven verschijnen in verband met het opheffen van de
Lega.
(2) In ‘Aan alle Zeereerw. Heeren Leden van de Lega
Apostolica zoowel socii als sacerdotes zelatores’
(2(1918/19), nr. 6(maart), p. 41-42) maakt dr. Al. Slijpen SJ
er melding van dat in Italië de Lega op uitdrukkelijk
verzoek van de Propaganda Fide is samengesmolten
met de Unione Missionaria del Clero, de Priestermissie-
bond die in 1916 is opgericht door mgr. P. Manna. Het-
zelfde verzoek is ook aan de Nederlandse afdeling van
de Lega gedaan en is volgens Slijpen eenvoudig te ver-
werkelijken. “Na de oprichting van de missie-comité’s
was de weg daartoe [in Nederland] vanzelf gewezen.
Kwam het tot een federatie dier Comité’s dan was er
voor de priester-missieijveraars in den lande een orga-
nisatie geschapen, die onder de directe leiding van
H.H.D.D. Hoogwaardigheden den Aartsbisschop en de
bisschoppen volkomen geschikt zou wezen om het
werk der Lega over te nemen en ook te vervolmaken.
Deze nieuwe organisatie past meteen wonderwel in het
kader van den Bond, die wereldbond moet worden: de
Unione Missionaria del Clero.” Het orgaan van de
Priestermissiebond is het Missiewerk, waarvan de eer-
ste aflevering verschijnt in augustus 1919.
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Archief Katholieke Geestelijke Verzorging Lucht-
macht Nederland1 1952-{1966}
• jaren 1952, nr. 1(sept.) – {1966, nr. 78[febr./maart]}
• uitgever Bureau Stafaalmoezenier Luchtmacht ∞ 1952
– {1955, nr. 28(maart)}
– Bureau van de Hoofdluchtmachtaalmoezenier ∞
{1963, nr. 72(onged.)} – {1966, nr. 78(onged.)}
• plaats Scheveningen ∞ 1952 – {1955, nr. 28(maart)}; 
’s-Gravenhage ∞ {1963, nr. 72(onged.)} – {1966, 
nr. 78(onged.)}
• frequentie maandelijks ∞ 1952-1954
– onregelmatig voor zover ingezien m.i.v. ∞ 1955, 
nr. 28(onged.)
• formaat B
• omvang I ∞ 1952; III ∞ 1953; II ∞ 1954; samen 48 p.
∞ 1955, 2 nrs.; [I] ∞ overige jaren
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

• bijzonderheden Gestencild.
– Doorlopende paginering (in totaal 1602 p.) en numme-
ring van de afleveringen vanaf 1952, nr. 1(sept.) – {1966,
nr. 78(onged.)}. 
– De titelpagina vermeldt doorgaans: “De periodieke
publicaties onder de aanduiding Archief dragen geen
officieel karakter en hebben dus geen autoriteit van
Ministerie van Oorlog (m.i.v. 1963, nr. 72(onged.):
“Departement van Defensie”) of luchtmachtstaf. De
inhoud van Archief worde behandeld als vertrouwe-
lijke mededelingen.”
– In het autopsie-exemplaar 1964, nr. 75(onged.) is een
brief ingelegd van aalmoezenier W.G. Vroom aan kardi-
naal B. Alfrink d.d. 28 sept. 1964 over het heengaan van
aalmoezenier Jos Letschert.
• autopsie 1952, nr. 1(sept.) – 1954, nr. 25(okt.), nr. 27
(dec.); 1955, nr. 28(maart), nr. 293; 1963, nr. 72(onged.);
1964, nr. 73(onged.)-nr. 75(onged.); 1965, nr. 76(onged.);
1966, nr. 78[febr./maart]
– KDC
• typering Onder het kopje ‘Verantwoording’ wordt in
1952, nr. 1(sept.), p. 1 aangegeven dat het orgaan Archief
bedoeld is als een middel van het bureau van de stafaal-
moezenier van de luchtmacht ter bundeling en publica-
tie van alle gegevens “welke van belang kunnen zijn
voor het werk der geestelijke verzorging of voor de
geschiedenis van dat werk”. De “fel bewogen, snel evo-
luerende historie van onze luchtmacht” schiep behoefte
om deze gegevens vast te leggen. De uitgave, die als
intern en vertrouwelijk wordt beschouwd, bevat o.a.
mededelingen, verslagen van vergaderingen van de
luchtmachtaalmoezeniers en korte levensbeschrijvin-
gen van omgekomen militairen. 
• noten
(1) M.i.v. 1954, nr. 21(mei) “Luchtmacht Nederland” ver-
vangen door “Koninklijke Luchtmacht”. Het omslag

vermeldt tot 1964, nr. 75(onged.) het motto “In de lucht
Christus tegemoet”.
(2) Uit de inhoud blijkt dat van 1952 tot {1955} de stafaal-
moezenier luchtmacht, Lt. kol. R.H.M. Verhoeven, als
redacteur kan worden beschouwd.
(3) Van 1955, nr. 29 ontbreekt het omslag en daarmee de
datum; het nummer is in ieder geval na maart 1955 ver-
schenen.
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Archief van de kerken 1970-{1980}
• jaren 25(1970), nr. 1(2 jan.) 1 – {35(1980), nr. 26(23 dec.)}2

• ondertitel waarin opgenomen Katholiek archief
• uitgever De Horstink3

• plaats Adm. Nederland: Amersfoort
– Adm. België: Antwerpen ∞ 25(1970) – 31(1976), nr.
24(30 nov.); Leuven ∞ 31(1976), nr. 25(7 dec.) – {35(1980)}
• frequentie wekelijks ∞ 25(1970)-27(1972)
– tweewekelijks ∞ 28(1973)-{35(1980)}
• formaat B
• omvang VI
• redactie Voor Nederland
1970-1973 A.Th.J. van Dijk, red.secr.
1970-1975 Jac. Roos
1970-1977 prof.dr. H. Schmidt SJ
1970-{1980} H.J. van Santvoort, hoofdred.
1971-{1980} J.A. Voorburg
1974-{1980} drs. J.J. Leliveld CP, red.secr.
1978 dr. M.P.M. Muskens
1978-{1980} H. ten Kortenaar
– Voor België
1970-1972 J. Waelkens OP
1972-{1980} J. Festjens
1972-{1980} dr. J. Kerkhofs SJ
• bijzonderheden Inhoudsopgaven in de vorm van een
persoons- en zakenregister.
– In het autopsie-exemplaar is 25(1970) achterstevoren
ingebonden; 26(1971) opent met nr. 52(24 dec.) – nr. 13(26
maart), gevolgd door nr. 9(26 febr. ) – nr. 1(1 jan.), waar-
na de nrs. 10(5 maart) – 12(19 maart) zijn ingebonden.
– De afleveringen zijn per kolom gepagineerd.
• relaties Voortzetting van Katholiek archief (1946-
1969)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Evenals in de voorganger Katholiek archief
worden in deze uitgave de officiële documenten van de
katholieke kerk opgenomen, met name brieven, toe-
spraken, rapporten, verslagen en verklaringen van
paus, bisschoppen en uiteenlopende kerkelijke orga -
nisaties. De uitgave bevat daarnaast ook documenten
van protestantse Nederlandse kerkgenootschappen 
en van oecumenische organisaties zoals de Raad van
Kerken. 
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• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(2) De uitgave van Archief van de kerken wordt in 1987
beëindigd. M.i.v. 1988 worden kerkelijke documenten
gepubliceerd in Informatiebulletin 1-2-1.
(3) Waaraan toegevoegd in 25(1970) en 26(1971): “partici-
pant van het Oecumenisch Actie Centrum”.
(4) Op 10 juni 1969 werd in Utrecht het Oecumenisch
Actie Centrum (OAC) aan de pers gepresenteerd, met
als deelnemers Kerk en Wereld, stichting van de Neder-
landse Hervormde Kerk in Driebergen, de St. Willi-
brordvereniging, instituut ten dienste van de oecume-
ne in ’s-Hertogenbosch en De Horstink, Communicatie-
en oriëntatiecentrum voor Kerk en Wereld te Amers-
foort. Katholiek archief 24(1969), nr. 29/30(18-25 juli),
kolom 722 meldt dat de “reeds bestaande publikaties
van de instituten, (…) wat inhoud en redactie betreft,
zullen worden geöecumeniseerd”.
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Assumptie1 [1924]-1964
• jaren [1(1924), nr. 1(jan./febr.)]2– 18(1941), nr.
5(sept./okt.)
– {22(1948), nr. 1(onged.)}2– 39(1964), nr. 6(nov./dec.)3

• ondertitel Stemmen uit Stapelen ∞ {14(1937), nr.
1(jan./febr.)} – {15(1938), nr. 1(jan./febr.)}
– Maandblad voor het katholiek gezin ∞ {22(1948), 
nr. 1(onged.)-nr. 3(mei/juni)}
– Tijdschrift voor het katholiek gezin ∞ {23(1949)} –
{29(1955), nr. 5(sept./okt.)}
– Tijdschrift van de paters Assumptionisten in Neder-
land ∞ {31(1956), nr. 3(mei/juni)} – 39(1964)
• uitgever Assumptionisten
• plaats Stapelen-Boxtel
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 6(1929)-18(1941); {22(1948)}-23(1949);
{25(1951)}; I ∞ 26(1952)-{29(1955)}; II {31(1956)}-39(1964)
• redactie Tot en met {1941} niet vermeld in het tijd-
schrift.
{1948}-{1955} pater Ferdinand(us), hoofdred.
1956-1960 pater M. van Eyck
1960-1961 pater Norbertus Royackers, hoofdred.
1961-1964 pater Robertus van Hoof, hoofdred.
• speciale nummers 17(1940), nr. 1(jan./febr.): jubileum-
nummer ter gelegenheid van de 25-jarige vestiging van
de Assumptionisten in het bisdom ’s-Hertogenbosch
– 33(1958), nrs. 5 en 6: speciale uitgave ‘Lourdes was
mijn hemel’, fotoreportage
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Veel gegevens ontbreken doordat bij het inbinden van
de afleveringen de kaften zijn verwijderd.
– Vanaf 9(1932), nr. 3(mei/juni) – 15(1938), nr.

6(nov./dec.) zijn de afleveringen dubbel genummerd:
nr. 3(51)(mei/juni 1932) – nr. 6(90)(nov./dec. 1938).
– De jaargangnummering verspringt: na {29(1955), nr.
5(sept./okt.)} volgt {31(1956), nr. 3(mei/juni)}.
– In ‘Misschien’, 36(1961), nr. 2(onged.), achterkant
omslag, staat een oproep van de hoofdredacteur, pater
Norbertus Royackers, aan de lezers om eventueel de
eerste vijf jaargangen van Assumptie, die door oorlogs-
omstandigheden enz. in het archief ontbreken, af te
staan. Ook de jaargangen 17, 18, 21 en 26 zijn afwezig.
• relaties Voortgezet als Stemmen van Stapelen (1965-
{1980})3

• autopsie 6(1929)-18(1941); 22(1948), nrs. 1-3; 23(1949);
25(1951), nr. 4; 26(1952)-27(1953); 28(1954), nrs. 1-5;
29(1955), nrs. 1, 3-5; 31(1956), nrs. 3-5; 32(1957), nrs. 1-4, 6;
33(1958)-39(1964)
– KDC
• typering Contactblad van de Nederlandse Assumptie
voor familieleden, vrienden en belangstellenden, om
hen “op de hoogte te houden van het wel en wee van
onze leerlingen en studenten, van broeders en paters,
werkend in of buiten Nederland” (39(1964), nr.
6(nov./dec.), binnenzijde omslag). Het blad bevat infor-
matie over geschiedenis en activiteiten van de Assump-
tionisten, o.a. seminarie- en missienieuws en nieuws
uit het provincialaat: het Kasteel Stapelen in Boxtel. Tot
1956 heeft het tijdschrift onder meer door schetsjes en
verhalen tevens het karakter van een gezinsblad.
• noten
(1) Ook onder de titel Assumtie. In het autopsie-exem-
plaar ontbreken de omslagen van 6(1929)-13(1936)
geheel en daarmee ook de titel. In 6(1929) en 7(1930)
wordt de titel Assumptie wel vermeld in de tekst op p. 1
en p. 2. In 8(1931) en 9(1932) is sprake van Assumtie en
in 10(1933)-13(1936) wordt het blad weer Assumptie
genoemd. De afleveringen van 14(1937), nr.
1(79)(jan./febr.) (het eerste omslag in het autopsie-
exemplaar) – {18(1941), nr. 1(jan./febr.)} dragen de titel
Assumtie.
(2) Uit de opvolger Stemmen van Stapelen 1965, nr.
1(sept.), p. 1 blijkt dat Assumptie voor het eerst ver-
scheen in 1924 (met als ondertitel ‘Stemmen uit Stape-
len’) en dat het eerste nummer na de bevrijding in dec.
1944 werd uitgegeven.
(3) In ‘Geachte Lezers’ (39(1964), nr. 6(onged., binnen-
kant omslag) wordt door pater Thomas de Leeuw, over-
ste van de procure, aangekondigd dat het tijdschrift
Assumptie ophoudt te bestaan. Het regelmatig verschij-
nen, redactie, administratie, verspreiding en het innen
van abonnementsgelden kosten te veel geld, tijd en
mankracht. Het tijdschrift wordt vervangen door een
mededelingenblad dat men enkele malen per jaar wil
laten verschijnen. Dat wordt Stemmen van Stapelen.
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Augustiniana 1939-{1940}
• jaren 1(1939/40), nr. 1(15 nov.)-{nr. 2(15 febr.)}
• ondertitel Driemaandelijks tijdschrift van de Derde
Orde van Sint Augustinus
• uitgever Derde Orde van Sint Augustinus
• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang 36 p. ∞ 1(1939/40), nr. 1(15 nov.); 62 p. ∞
1(1939/40), nr. 2(15 febr.)
• redactie 1939-{1940} pater Honorius Moonen
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1(1939/40), nrs. 1(15 nov.) en 2(15 febr.)
– KDC
• typering Blad van de Augustijnen dat als doel heeft
“onze Tertiarissen te voeden met de illustere, godsdien-
stige geest van St. Augustinus”. Het eerste nummer
geeft een samenvatting van het wezen en het karakter
van de Derde Orde “zowel ter verdieping van de geest
der Derde Ordelingen zelf alsook om bij belangstellen-
de buitenstaanders meer interesse voor haar op te wek-
ken” (1(1939/40), nr. 1(15 nov.), p. 2). De ingeziene afleve-
ringen bevatten o.a. een resumé van de door de tertia-
rissen te verdienen aflaten en passages uit de geschrif-
ten van Sint Augustinus.

99
Augustiniana Boliviana1 1951-{1959}
• jaren 1(1951/52), nr. 1(22 sept) – {1959, tweede serie, 
nr. 10(dec.)}
• ondertitel Tijdschrift en mededelingenblad der vice-
provincie van Sint Thomas van Villanova van de orde
der Augustijnen in Bolivia ∞ {5(1956/57), nr. 1((juni)} –
{1959, tweede serie, nr. 10(dec.)} 
• uitgever Vice-provincie van de H. Thomas van Villa-
nova (Augustijnen)
• plaats La Paz
– Red.: Cochabamba ∞ {7(1958/59), nr. 1(okt.)} – {1959,
tweede serie, nr. 10(dec.)}
• frequentie “iedere drie maanden” ∞ 1(1951/52), nr. 1
(22 sept.)
– “verschijnt tweemaal per jaar” ∞ 7(1958), nr. 1(okt.)
• formaat B m.u.v. C ∞ 1(1951/52), nr. 2(22 dec.) 
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel).
– Gestencild.
– 1(1951/52), nr. 4 is op het titelblad gedateerd: nr. 4
(2 juli), op het omslag: juni 1952.
– In 5(1956/57), nr. 2(jan. 1957) bevindt zich achter in de
aflevering een bijlage, gedateerd januari 1957, met de
‘Kroniek, parochie Señor del Gran Poder, La Paz’, (6 p.);

deze had de redactie te laat bereikt. 
• autopsie 1(1951/52), nr. 1(22 sept.)-nr. 4(2 juli); 2(1952),
nr. 1(1 okt.); 5(1956/57) nr. 1(juni)-nr. 2(jan.); 7(1958/59),
nr. 1(okt.); 1959, tweede serie, nr. 9(mei), tweede serie,
nr. 10(dec.)
– KDC
• typering Informatieblad van de Nederlandse
Augustijnen in de jonge vice-provincie in Bolivia
bestemd voor hun medebroeders in het vaderland. Het
bevat nieuws over benoemingen en verplaatsingen en
over de situatie in de verschillende huizen en paro-
chies. Daarnaast is er ook aandacht voor het missie-
werk van de Augustijnen op Cuba.
• noten
(1) M.i.v.{5(1956/57), nr. 1(juni)} verdwijnt “Boliviana”
uit de titel.

100
Ave Maria / Mariacongregaties 1916-1958
• jaren 1(1916), nr. 1(jan.) – 26(1941), nr. 11(nov.)1

– 31(1946), nr. 1(jan.) – 43(1958), nr. 10(dec.)2

• ondertitel Maandblad voor de Mariacongregaties ∞
1(1916)-6(1921)
– Maandschrift voor vrouwelijke congreganisten ∞
7(1922)-26(1941)
– Maandschrift voor meisjes-congreganisten ∞
31(1946) – 38(1953), nr. 6(juli/aug.)
– Maandblad voor jongedames congregaties ∞
38(1953), nr. 7(sept.) – 41(1956)
– Maandblad voor meisjes ∞ 42(1957)
– Maandblad voor jonge mensen3 ∞ 43(1958)
• uitgever Landelijk Secretariaat der Mariacongregaties
• plaats Maastricht ∞ 1(1916) – 6(1921), nr. 11(nov.); Aal-
beek ∞ 6(1921), nr. 12(dec.) – 7(1922), nr. 7(juli)4; Vught
∞ 7(1922), nr. 8(aug.)4 – 15(1930), nr. 7(juli); Nijmegen
∞ 15(1930), nr. 8(aug.) – 19(1934), nr. 1(jan.); Den Haag
∞ 19(1934), nr. 2(febr.) – 26(1941); Nijmegen ∞ 31(1946),
nr. 1(jan.)5; Den Haag ∞ 31(1946), nr. 2(febr.) – 43(1958)
– Voor België: Leuven ∞ {6(1921)} – {7(1922), nr. 2(febr.)}
• frequentie maandelijks m.i.v. 32(1947) niet in april en
augustus
• formaat B ∞ 1(1916)-14(1929); A ∞ 15(1930)-43(1958)
• omvang I ∞ 1(1916)-3(1918); II ∞ 4(1919)-43(1958)
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld.6

1916-1921 H. van Ruth SJ7

1921-1929; 1932-1946 Jac. Mulders SJ8

1929-1932 C.J. Ligthart SJ8

1946-1954 J.W. Kerssemakers SJ9

1946 J. Reijnders SJ9

1946-1951 L. Paulussen SJ10

1951-1956 H. Minderop SJ11

1954-1958 Franciscus Xaverius Dirks SJ12

1956-1958 M. Smits van Waesberghe SJ13

1958 A. Oremus SJ14
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• speciale nummers 48(1953), ongen.(januari): extra gra-
tis propagandanummer15

• bijzonderheden Afbeeldingen (1925-1958); boekbespre-
kingen (1918-1944); inhoudsopgaven (1922-1940).
– Doorlopende paginering.
–Bij het laatste nummer is een omslag ingesloten van
de volgende jaargang, die onder een nieuwe titel zal
verschijnen.16

• relaties Ten dele voortgezet als Omhoog (1921-1933)17

– Voortgezet als Jonge kerk (1959-{1980})18

• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
en het gratis propagandanummer van januari 1953
– KDC 
• typering Officieel orgaan van de aan de Jezuïeten geli-
eerde Mariacongregatie. Godsdienstig blad, gericht op
het versterken van de onderlinge band tussen de con-
greganisten in Nederland en op het uitbreiden en ver-
diepen van de Mariadevotie en de congregatiegeest.
Vanaf 1921 is het blad voor alleen de vrouwelijke con-
greganisten. De mannelijke congreganisten krijgen
hun eigen blad, getiteld Omhoog.17 Volgens de redactie
is het de taak van beide bladen “de liefde tot ons aller
Moeder te bevorderen, den Congreganisten een zielzor-
ger van Maria te zijn, een vriend en raadsman, om de
honderden Nederlandsche en Vlaamsche Congregaties
den gouden band der saamhoorigheid vast te snoeren,
aan te trekken, ja, om geestdrift te wekken voor de
groote zaak der Mariacongregaties” (zie Omhoog
2(1922), nr. 1(1 jan.)). Op diverse plaatsen wordt onder-
streept dat het tijdschrift niet is bedoeld als ontspan-
ningslectuur, maar als geestelijk studiemateriaal dat
stof biedt om te “mediteren en bepeinzen” (20(1935), nr.
1(jan.), p. 5). “Ons tijdschrift [wil] zijn: een echt Congre-
gatieblad: dat is geen uitspanningslectuur, geen geeste-
lijke lezing ook, maar een echt vereenigingsorgaan.
Wat een vakblad is voor een bepaald beroep, of voor een
vakorganisatie, dat moet ons blad zijn voor de Congre-
gatie” (zie 6(1921), nr. 1(1 jan.). Het bevat informatie over
bijzondere feesten, gedenkdagen en andere activiteiten
van de Mariacongregaties, missienieuws, maandinten-
ties en missie-intenties van het Apostolaat van het
Gebed, nieuws uit het Vaticaan, gebeden, overlijdensbe-
richten, mededelingen van het secretariaat, artikelen
over het congregatieleven in binnen- en buitenland, de
geschiedenis van de Mariacongregatie, haar activitei-
ten en retraites, katholieke actie en lekenapostolaat. Na
de oorlog verandert het tijdschrift van karakter. De
toon wordt luchtiger; in 40(1955), nr. 1(jan.), p. 2-4 stelt
de redacteur dat het uiterlijk en de inhoud van het blad
in de eerste 20 jaren dikwijls “dor en droog” waren. Ave
Maria probeert niet langer een vakblad te zijn, wel wil
het blad nog steeds het geestelijk leven van zijn lezers
steunen en hiervoor inspiratie, materiaal en leiding
geven. Daarnaast wil het een hulpmiddel zijn in het
apostolaat. Het blad is nog steeds in de eerste plaats

bedoeld voor congreganisten, maar is tevens bezig zich
een grotere lezerskring te veroveren. In de loop van de
jaren is er sprake van een ontwikkeling naar een meer
algemeen katholiek blad voor meisjes. Naast bezinning
op de diepere problemen is er ook aandacht voor
wereldse zaken als sport, ontspanning, kleding, verlo-
ving en verkering, christelijke en burgerlijke plichten
en vrouwelijke beroepen. De aandacht voor de Mariade-
votie blijft. 
• noten
(1) In een foldertje, gedateerd november 1941, gevoegd
bij 26(1941), nr. 11(nov.), delen de redactie en de admi-
nistratie aan de abonnees mee dat Ave Maria “voor
onbepaalden tijd” niet meer zal verschijnen.
(2) Het laatst verschenen nummer onder deze titel. In
‘Mededelingen van de Redactie’, 43(1958), nr. 10(dec.), 
p. 146 is sprake van “de nieuwe titel van onze jaargang
voor 1959”. Dat is Jonge kerk.
(3) In het oktobernummer van 1958 wordt vermeld dat
het blad zich voortaan richt tot “alle jonge mensen en
het mannelijk element ook vertegenwoordigd zal zijn”
(43(1958), nr. 8(okt.), p. 114). “Sinds enige tijd nl. hebben
wij ook de mannen er bij betrokken. Is het niet zo, dat
de onderwerpen die wij in ons blad willen behandelen
vragen om hun meningen, ideeën en kritiek?” (43(1958),
nr. 10(dec.), p. 146).
(4) De plaats van uitgave (adres van het algemeen
secretariaat van de Mariacongregaties) wordt vermeld
op het omslag en op de ongenummerde pagina waar-
mee verschillende afleveringen beginnen, maar waar-
van in de autopsie-exemplaren slechts enkele zijn inge-
bonden. In de autopsie-exemplaren van het eveneens
door het algemeen secretariaat uitgegeven tijdschrift
Omhoog zijn ook maar enkele van deze omslagen mee-
gebonden. Hierdoor is de plaats van uitgave niet altijd
met zekerheid vast te stellen. Wel is deze vaak uit de
inhoud van de congregatietijdschriften op te maken. Op
p. 169 van het Directeuren-tijdschrift der Maria-congre-
gaties 6(1922), nr. 4(onged.) wordt vermeld dat het alge-
meen secretariaat op 10 juli 1922 van Aalbeek naar
Vught is overgeplaatst.
(5) Het in november 1942 uit Den Haag verdreven alge-
meen secretariaat van de Mariacongregaties is tijdelijk
ondergebracht bij het bureau van het Apostolaat des
Gebeds te Nijmegen. Zie de Heraut van het Heilig Hart
77(1945), ongen.(sept.), p. 46 en Directeuren-tijdschrift
der Maria-congregaties 29(1945/46), nr. 1(onged.), p. 34.
(6) Ofschoon er in de meeste afleveringen van het tijd-
schrift geen redacteurs op de titelpagina zijn vermeld,
geeft de inhoud van het blad veel informatie over de
redactie. Deze redactie verzorgt niet alleen de publicatie
van Ave Maria, maar ook die van de andere congrega-
tiebladen Omhoog (1921-1933), de opvolger Stella duce
(1933-1963) en het Directeuren-tijdschrift der Maria-con-
gregaties (1917-1960). De redactie van deze tijdschriften
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wordt gevoerd door de leden van het algemeen secreta-
riaat van de Mariacongregaties.
(7) In 20(1935), nr. 12(dec.) wordt op p. 179 pater H. van
Ruth SJ genoemd als stichter van het congregatieblad
(zie ook 40(1955), nr. 1(jan.), p. 3). In 5(1921), nr.
3(onged.), p. 154-155 van het Directeuren-tijdschrift der
Maria-congregaties neemt H. van Ruth SJ afscheid van
het secretariaat. Hij wordt opgevolgd door Jac. Mulders
SJ.
(8) In 13(1929), nr. 3(onged.), p. 145 van het Directeuren-
tijdschrift der Maria-congregaties wordt vermeld dat
Mulders zijn werkzaamheden voor het secretariaat na
acht jaren neerlegt en wordt opgevolgd door C.J. Lig-
thart SJ. In Ave Maria 17(1932), nr. 10(okt.) wordt mede-
gedeeld op p. 145: “De leiding van het Algemeen Secre-
tariaat der Mariacongregaties is van Pater C.J. Ligthart
SJ overgegaan op Pater Jac. Mulders SJ. Daarmede ver-
andert ook de redactie van onze maandbladen.” In het
daaropvolgende nummer (p. 161) wordt vermeld dat
vele congreganisten de nieuwe redacteur nog niet zijn
vergeten als oud-redacteur en als oud-secretaris. In het
oktobernummer van 1946 wordt bekendgemaakt dat
pater Jac. Mulders SJ is afgetreden als algemeen secre-
taris en is opgevolgd door pater L. Paulussen SJ: “Wij
allen zullen zeker graag Pater Mulders dankbaar
gedenken (…), want hij heeft bijna een kwart eeuw voor
de M.C. en haar tijdschrift zijn beste krachten gegeven.
P. Paulussen heten we van harte welkom. Hij zal ook
de propaganda overnemen van P. Reijnders SJ”
(31(1946), nr. 9(okt.), p. 116).
(9) In het tweede nummer na de oorlog wordt een uit-
breiding van het secretariaat aangekondigd: “De alge-
mene secretaris heeft kostbare hulp gekregen in de PP
J.W. Kerssemakers en J. Reijnders” (31(1946), nr. 2
(febr.), p. 16). Reijnders wordt enkele maanden later
afgelost door L. Paulussen SJ (31(1946), nr. 9(okt.), 
p. 116). In het oktobernummer van 1954 wordt pater
Kerssemakers door H. Minderop SJ bedankt voor alles
wat hij “voor de M.C.-beweging in Nederland in het
algemeen en voor de M.C.-tijdschriften in het bijzon-
der, in die acht jaren heeft gedaan”. 
(10) Zie 31(1946), nr. 9(okt.), p. 116. In 36(1951), nr. 2(febr.)
wordt op p. 19 medegedeeld dat de plaats van pater 
L. Paulussen, die in september 1946 pater Jac. Mulders
had opgevolgd als leider van het landelijk secretariaat,
wordt ingenomen door pater H. Minderop SJ.
(11) Zie 36(1951), nr. 2(febr.), p. 19. In Stella duce 21(1956),
nr. 11(nov.), p. 202 wordt vermeld dat pater H. Minderop
als directeur van het landelijk secretariaat is opgevolgd
door pater M. Smits van Waesberghe SJ.
(12) In het oktobernummer van 1954 wordt pater Fran-
ciscus Xaverius Dirks SJ voorgesteld als nieuwe hoofd-
redacteur. In een ‘Brief van de Hoofdredacteur’,
43(1958), nr. 7(sept.), p. 98 neemt pater F.X. Dirks
afscheid.

(13) Zie Stella duce 21(1956), nr. 11(nov.), p. 202. In MC
informatie (het eerder genoemde Directeuren-tijdschrift
der Maria-congregaties werd opgevolgd door achtereen-
volgens Nieuwe tijd (1960-1963) en MC informatie (1963-
1967)) 46(1963), nr. 1(1 okt.) wordt op p. 2 melding
gemaakt van het afscheid van pater dr. M. Smits van
Waesberghe als directeur van het nationaal secretari-
aat op 20 aug. 1963. Hij blijkt deze functie zeven jaar te
hebben bekleed.
(14) Uit ‘Mededelingen van de Redactie’, 43(1958), nr. 8
(okt.), p. 114 blijkt dat pater A. Oremus de opvolger van
Franciscus Xaverius Dirks is.
(15) Zie 38(1953), nr. 1(jan.), p. 2: “Wat Ave Maria biedt,
hebben wij duidelijk trachten te maken in een extra-
propaganda-nummer. We deden daartoe enige grepen
uit de twee laatste jaargangen 1951-1952. (…) Dit extra-
nummer wil slechts een idee geven van wat Ave Maria
is: het onmisbaar lijfblad van de meisjes-congrega-
nisten.” Dit extra nummer is niet in autopsie genomen.
(16) “Hierbij vind je ingesloten de buitenkant en dus het
gezicht en de nieuwe titel van onze jaargang voor 1959,
met reeds in het kort aangeduid welke onderwerpen
wij denken te behandelen” (43(1958), nr. 10(dec.), p. 146).
Het ingesloten omslag is niet in het autopsie-exem-
plaar ingebonden.
(17) Met ingang van 6(1921), nr. 1(1 jan.) wordt het blad
gesplitst “in twee uitgaven: één voor mannen en jonge-
lingen onder den titel Omhoog en Ave Maria voor de
dames” (6(1921, nr. 1(1 jan.), p. 1). Deze scheiding in Ave
Maria tussen mannen en vrouwen wordt in 1958 pas
weer opgeheven (zie ook noot 3), terwijl Stella duce, de
opvolger van het mannentijdschrift Omhoog, in
13(1946), nr. 1(jan.), p. 8 meedeelt: “Stella duce zal voor-
taan het maandblad zijn voor alle volwassen manne-
lijke en vrouwelijke Mariacongreganisten”. Uit Stella
duce 14(1947), nr. 1(jan.), p. 2 blijken de doelgroepen van
de twee congregatiebladen: Ave Maria voor meisjes van
± 17-25 jaar en Stella duce voor alle andere congrega-
nisten, ook voor meisjes “die, hoewel niet precies 25
jaar, voor ernstige lectuur voelen”.
(18) Het tijdschrift Jonge kerk wordt beschreven in
BKNP 4, omdat het zich richt tot jongens en meisjes
beneden de twintig jaar.
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Ave Maria / Uitgeverij A. Kusters
• editie Alkmaar {1891}
• jaren {1891}
• ondertitel Maandschrift vooral gewijd aan de veree-
ring van OL Vrouw van Lourdes
• uitgever A. Kusters
• plaats Alkmaar
• frequentie maandelijks
• formaat A
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• omvang IV ∞ {1891}
• redactie Ferd. Sarton
• autopsie 1891
– UBM
• typering Godsdienstig tijdschrift ter bevordering van
de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

102
Band {1977}-{1980}
• jaren {1977, ongen.(april)} – {1980, ongen.(okt.)}1

• ondertitel Brieven van de paters Marinus en Antoon
Krol
• uitgever Frans Krol
• plaats Waalre
• frequentie twee maal per jaar
• formaat B
• omvang I
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1977-1980
– KDC
• typering Een verzameling brieven van Marinus Krol
en Antoon Krol SVD, twee broers Missionarissen
(Gezelschap) van het Goddelijk Woord, geschreven aan
‘Familie en Vrienden’. Elke aflevering bevat twee brie-
ven van de beide broers en is voorzien van een inlei-
ding door Frans Krol. Marinus is werkzaam op Flores,
Indonesië, en Antoon in Papoea Nieuw Guinea. Zij doen
verslag van hun leven en werkzaamheden en van het
wel en wee van die missiegebieden. De brieven worden
zeker ook verspreid met de bedoeling geld in te zame-
len op het rekeningnummer van hun gezamenlijke
bankrelatie te Eerde (N.-Br.). 
• noten
(1) De brieven verschijnen tot en met het najaar van
2005.
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de Band / Apostolaat der Hereniging 1948-{1970}
• jaren 1948, nr. 1(okt.) – {1970, nr. 81(april)}
• ondertitel Zelatricenblad van het Apostolaat der 
Hereniging ∞ 1948, nr. 1(okt.) – 1986, nr. 75(april)
– Kontactblad van het Apostolaat der Hereniging ∞
1968, nr. 76(sept.) – {1970, nr. 81(april)}
• uitgever Nationaal Bureau van het Apostolaat der 
Hereniging
• plaats Red.: Lage-Keppel ∞ 1948, nr. 1(okt.) – 1949, 
nr. 3(april); Lochem ∞ 1949, nr. 4(juli) – 1953, nr. 20
(okt.); Boxtel ∞ 1954, nr. 21(jan.) – {1970, nr. 81(april}
– Adm.: Boxtel
• frequentie vier maal per jaar1

• formaat B
• omvang I
• redactie 1948-1953 zr. Costanza

Verder niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1951).
– De afleveringen zijn doorlopend genummerd.
– Er zijn twee afleveringen met nr. 24: 1954, nr. 24(okt.)
en 1955, nr. 24(jan.). Daarna volgt 1955, nr. 25(april).
• autopsie 1948, nr. 1(okt.) – 1970, nr. 81(april), m.u.v.
1960, nr. 45(april)
– KDC
• typering Contactblad van het Apostolaat der Hereni-
ging, bedoeld om de band tussen de zelatricen en het
bestuur en tussen de zelatricen onderling te verster-
ken. Het blad geeft richtlijnen van het bestuur aan de
zelatricen, informatie over zelatricenbijeenkomsten,
berichten uit de afdelingen, praktische adviezen voor
het apostolaatswerk, etc. Daarnaast bevat het een kort
verhaal, een ‘lachhoekje’, een brievenrubriek en perso-
nalia.
• noten
(1) Met uitzondering van 1948 (1 nr.); 1952 (3 nrs.); 1967
(3 nrs.); 1969 (2 nrs.); 1970 ({2 nrs.}).
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de Band / Bedrijfsapostolaat Horeca Augustijnen
1959-{1980}
• jaren [1(1959), nr. 1(febr.] – {22(1980). nr. 12(dec.)}1

• uitgever (Stichting) Bedrijfsapostolaat van de Paters
Augustijnen2∞ {1(1959), nr. 4(april)} – nr. 10(okt.)
– Bedrijfsapostolaat Horeca Paters Augustijnen ∞
1(1959), nr. 11(nov.) – {5(1963), nr. 2(febr.)}
– Bedrijfsapostolaat Horeca ∞ {11(1969), nr. 6(juni)} –
{22(1980)}
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks m.u.v. 16(1974)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1959-1973 pater C.J. (Max) de Haas OSA3

1974-{1980} J.M. (Jozef) Baas3

• bijzonderheden Gestencild.
– 1977, nr. 6(juni) heeft abusievelijk als jaargangnr.: 
nr. 20; moet zijn: 19(1977).
– Na 15 jaargangen lang maandelijks te zijn versche-
nen, verschijnt de eerste aflevering van 16(1974) met 
6 maanden vertraging op 1 juni. Dit komt doordat de
opvolging van pater Max de Haas “langer [duurde] dan
men verwacht had” (16(1974), nr. 1(juni), p. 1). Daardoor
telt deze jaargang slechts 7 afleveringen.
• relaties Zie noot 2
• autopsie 1(1959), nr. 4-5, 10-12; 2(1960) m.u.v. nr. 9;
3(1961); 4(1962), nr. 1-2, 4-5, 9-11; 5(1963), nr. 1-2; 11(1969),
nr. 6, 11; 12(1970), nr. 1, 3; 13(1971), nr. 4; 14(1972), nr. 9-12;
15(1973)-22(1980)
– KDC
• typering Contactblad van de bedrijfstak Horeca van
het bedrijfsapostolaat te ’s-Gravenhage. “Wij willen
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trachten de onderlinge band van al degenen, die op een
of andere wijze werken in de horeca, sterker te maken.
(…) Wij willen u op de hoogte houden met alles wat er
reilt en zeilt in ons bedrijfsapostolaat” (aldus de aan-
kondiging in het eerste nummer (zie 25(1983), nr.
10(okt.), p. 34). Het blad is niet alleen voor werknemers,
maar ook voor gepensioneerden en ex-werknemers
bedoeld. Behalve een maandagenda bevat het blad voor-
al mededelingen, nieuwsberichten en allerlei aankondi-
gingen. 
• noten
(1) Uit 25(1983), nr. 10(okt.), p. 34 blijkt dat het eerste
nummer van de Band in februari 1959 is verschenen.
Daaraan was in oktober 1958 een rondzendbrief vooraf-
gegaan die tot doel had “kontakten te leggen en wat
informatie te verschaffen vanuit het bedrijfsapostolaat.
(…). De Band zal in het vervolg onze gewone maande-
lijkse circulaire vervangen.” Het blad is nog verschenen
tot en met 34(1992), ongen.(dec.).
(2) Het Bedrijfsapostolaat Horeca is in juli 1958 opgezet
door twee paters Augustijnen (pater M. de Haas en
pater C. v.d. Leemputte). Zij blijven daarin werkzaam
totdat het stichtingsbestuur in 1974 besluit iemand uit
bredere kring te benoemen tot opvolger en Jozef Baas,
pastoraal werker, de nieuwe bedrijfsaalmoezenier
wordt. M.i.v. 1 jan. 1978 wordt J. Baas door bisschop
Simonis benoemd tot hoofdaalmoezenier van het
bedrijfsapostolaat in het bisdom Rotterdam.
(3) In {13(1971), nr. 4(april)} – 15(1973), nr. 12(dec.) zijn
alle door pater Max de Haas OSA gesigneerde artikelen
eveneens gesigneerd door zuster E. van der Schueren.
Over de opvolging van De Haas door Baas zie 16(1974),
nr. 1(juni), p.1v; nr. 2/3(juli), p. 2v.

105
Bangla Desh bulletin1 1971-1974
• jaren 1(1971/72), nr. 1(sept.) – 3(1974), nr. 2(onged.)2

• uitgever Witte Paters
• plaats Red.: Voorschoten ∞ 1(1971/72)), nr. 1(sept.)-
{nr. 6(april 1972)}; Leimuiden ∞ {2(1972/73), nr. 3
(okt.)} – 3(1974), nr. 2(onged.)
– Adm.: Santpoort
• frequentie 8 nrs. ∞ 1(1971/72)
– 4 nrs. ∞ 2(1972/73)
– 2 nrs. ∞ 3(1974)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1971/72)-2(1972/73); I ∞ 3(1974)
• redactie 1971 Fred Giebel
1971-{1972} Lidwien Cremers
1971-{1972} Gé de Gunst
1971-{1972} Abul Hashem
1971-{1972} Waldemar Pernot
1971-{1972} Piet Terhal
1971-{1972} Joost Zaak

– Na 1972, nr. 6(april) niet meer vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– In het autopsie-exemplaar zijn de eerste twee afleve-
ringen in fotokopie aanwezig. Deze afleveringen zijn
verkeerd ingebonden: van 1971, nr. 1 begint de pagine-
ring met de oneven pagina’s en loopt van p. 19 naar p. 3,
gevolgd door de even pagina’s p. 2-20; in nr. 2 idem van
p. 13 naar p. 3, gevolgd door p. 2-14.
• relaties Voortgezet als Zuid-Azië bulletin (niet katho-
liek)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het bulletin wil aandacht vragen voor de
zaak van Oost-Pakistan met zijn problemen zoals het
vluchtelingenprobleem en de strijd voor zelfbeschik-
king; het wil de krachten bundelen van diegenen die
zich inzetten voor het lot van Oost-Pakistan (1(1971/72),
nr. 1(sept.), p. 2-3). Aanvankelijk vormt het blad vooral
een bundeling van persknipsels over Bangladesh; later
brengt het ook artikelen over de economische en politie-
ke situatie ter plaatse. Op zichzelf is het blad niet katho-
liek, maar uitgegeven of minstens geadministreerd
door de Witte Paters (Missionarissen van Afrika) te
Santpoort.
• noten
(1) M.i.v. 1(1971/72), nr. 8(onged.): Bangladesh bulletin.
(2) Op de binnenkant van het omslag wordt meegedeeld
dat dit het laatste nummer is van Bangladesh bulletin.
Vanaf nummer 3 van deze jaargang verschijnt dit blad
als Zuid-Azië bulletin (niet katholiek).

106
Banneux OLV1 1945-1968
• jaren 1(1945/46), nr. 1(15 okt.) – 24(1968), nr. 3(15 dec.)2

• ondertitel Maandelijks tijdschrift. Nederlandse uitga-
ve ∞ {1(1945/46), nr. 10(15 juli)} – 10(1954/55)
– Maandelijks tijdschrift ter verspreiding van de devo-
tie tot OL Vrouw van Banneux en tot uitbreiding der
Internationale Gebedsunie ∞ 11(1955/56) – 17(1961/62),
nr. 3(15 dec.)
• uitgever Sectie (Afdeling) Nederland van de Interna-
tionale Gebedsunie van Banneux
• plaats Red. en adm.: Maastricht
• frequentie maandelijks (10 tot 12 nrs. per jaar) 
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1945/46); III ∞ 2(1946/47)-5(1949/50);
II ∞ 6(1950/51-21(1965/66); III ∞ 22(1966/67); II ∞
23(1967/68); I ∞ 24(1968)
• redactie [1945]-1966 L.J.M. Olivers3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Op het titelblad van de aflevering van 15 aug. 1948,
jaargang 3(1947/48), staat abusievelijk nr. 10; moet zijn:
nr. 11.
– Op het titelblad van de aflevering van 1 mei 1965, jaar-
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gang 20(1964/65), staat abusievelijk nr. 6, maar op het
omslag staat het juiste nummer: nr. 7. 
– De jaargangen 12(1956/57)-13(1957/58) en 21(1965/66)-
22(1966/67) hebben een doorlopende paginering (resp.
p. 1-340 en p. 1-384).
– In december 1967 (23(1967/68), nr. 3/4(dec./jan.)) ver-
schijnt een speciaal nummer i.v.m. het 35-jarig jubi-
leum van de verschijning van OLV te Banneux (1933-
1968). Hierdoor komt het januarinummer 1968 te ver-
vallen (zie: ‘Algemeen jaarverslag over 1967’,
23(1967/68), nr. 7(15 april 1968), binnenkant omslag).
• relaties Voortgezet als de Kerk der armen in de wereld
van nu (1969-{1980})2

• autopsie 1(1945/46), nr. 10-11; 2(1946/47)-7(1951/52);
8(1952/53) m.u.v. nr. 8; 9(1953/54)-15(1959/60);
16(1960/61) m.u.v. nr. 4 en 6; 17(1961/62)-20(1964/65);
21(1965/66) m.u.v. nr. 3; 22(1966/67) m.u.v. nr. 1;
23(1967/68), nr. 1-9; 24(1968)
– KDC
• typering Nederlandse uitgave ter verspreiding van de
devotie tot OLV van Banneux, de Maagd der armen, en
tot versteviging van de band tussen leden en centrale
van de Internationale Gebedsunie. Artikelen over het
Banneux-wonder, de geschiedenis van deze devotie,
bedevaarten e.d.
• noten
(1) M.i.v. het kerstnummer 22(1966/67), nr. 3 verandert
OLV (Onze Lieve Vrouw) in ND (Notre Dame).
(2) Laatste aflevering onder deze titel. Op de binnenkant
van het omslag wordt vermeld: “Per 1 februari a.s. zal
ons tijdschrift in een geheel nieuwe uitvoering uitko-
men. Het blad wordt n.l. twee maal zo groot als tot nog
toe.” De omvang blijft gehandhaafd op 16 p.; het tijd-
schrift verschijnt dan eens per 2 maanden onder de
titel de Kerk der armen in de wereld van nu.
(3) Volgens 21(1965/66), nr. 8(15 mei), p. 117-119 is de heer
L.J.M. Olivers redacteur en eerste directeur van het Ban-
neux-werk in Nederland. Tijdens de jaarvergadering op
3 april 1966 wordt het directeurschap overgedragen aan
zijn zoon, P.Th.J.M. Olivers, maar op verzoek van het
bestuur heeft de heer Olivers senior zich “bereid ver-
klaard (…) de hoofdredactie van het tijdschrift te blijven
voeren”. Hij overlijdt echter nog hetzelfde jaar. In het
‘In memoriam’ wordt herdacht dat hij iedere maand
het tijdschrift volschreef (21(1965/66), nr. 11(15 sept.), 
p. 161-165). Vermoedelijk heeft zijn zoon ook het redac-
teurschap overgenomen (zie o.a. 23(1967/68), nr. 5
(15 febr.), p. 7). In de opvolger wordt hij uitdrukkelijk
als redacteur vermeld (zie de Kerk der armen in de
wereld van nu 24(1969), nr. 4(febr.), p. 2).

107
de Bazuin 1913-{1980}
• jaren 2(1912/13), nr. 97(20 sept. 1913) – 30(1940/41), 
nr. 1540(30 sept. 1941)1

– twee ongedateerde proefnummers [eind 1947];
31(1948), nr. 1(3 jan.) – {63(1980), nr. 49/50(19 dec.)}2

• ondertitel RK weekblad3 ∞ {2(1912/13), nr. 97
(20 sept.)} – 4(1914/15), nr. 156(13 maart)
– RK Weekblad. Algemeen orgaan voor katholieken ∞
4(1914/15), nr. 157(27 maart) – 5(1915/16), nr. 214 (29 april)
– Algemeen weekblad voor katholieken ∞ 5(1915/16),
nr. 215(6 mei) – {10(1920/21), nr. 503(12 nov.)}4

– Weekblad voor katholieken en zoekenden naar de
waarheid ∞ {11(1921/22), nr. 522(25 maart)}4 –
18(1928/29), nr. 890(13 april)
– Populair godsdienstwetenschappelijk en apologetisch
weekblad voor Nederland en koloniën ∞ 18(1928/29),
nr. 891(20 april) – 29(1939/40), nr. 1468(10 mei 1940)
– Populair apologetisch weekblad voor Nederland en
koloniën5 ∞ 29(1939/40), nr. 1469(24 mei 1940) –
30(1940/41), nr. 1540(30 sept. 1941)
– Populair6 godsdienstig weekblad voor katholieken en
voor doopleerlingen en zoekenden naar de waarheid ∞
31(1948), nr. 1(3 jan.) – 32(1948/49), nr. 4(22 okt 1948)
– Weekblad voor geloofsverkondiging in Nederland ∞
32(1948/49), nr. 5(29 okt 1948) – 34(1950/51)
– Weekblad voor geloofsverkondiging ∞ 35(1951/52)-
42(1958/59)
– Tussen kerk en wereld ∞ 43(1959/60)-44(1960/61)
– Opinieweekblad voor kerk en samenleving ∞
57(1974), nr. 33(30 aug.) – {63(1980)}
• uitgever De administratieve leiding van de Bazuin is
vanaf 1913 tot de Tweede Wereldoorlog in handen van
H. van Wely OP. M.i.v. dec. 1921 is het blad eigendom
van RK Vereeniging de Bazuin; m.i.v. 1951 wordt deze
omgedoopt tot Stichting de Bazuin. Deze vereniging is
vanaf de oprichting in handen van de Dominicanen.
Pas in 1967 besluiten zij het eigendom van het blad te
delen met niet-Dominicanen en komt er een ‘gemengd’
stichtingsbestuur.7

– De technische verzorging van het blad berust aanvan-
kelijk bij het Kasteel van Aemstel in Amsterdam. Na de
Tweede Wereldoorlog wordt deze overgedragen aan de
Centrale Drukkerij NV te Nijmegen (zie 35(1951/52), nr.
8(17 nov.)), waar het blad gedrukt wordt tot en met
50(1966/67).
– Gedurende de 35e jaargang (1951/52) en een gedeelte
van de 36e jaargang (1952/53) wordt de administratie
verzorgd door Uitgeverij Paul Brand. De 51e jaargang
(1967/68) en de 52e jaargang (1968/69) worden in
opdracht van de Stichting uitgegeven door Uitgeverij
Ambo NV te Utrecht; de 53e (1969/70) tot en met de 59e
jaargang (1976) door NV Drukkerij en Uitgeverij Lumax
te Utrecht.
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• plaats Red.: Amsterdam ∞ 2(1912/13)-30(1940/41);
Huissen ∞ 31(1948), nr. 1(3 jan.) – nr. 26(26 juni); Nij-
megen ∞ 31(1948), nr. 27(3 juli) – 47(1963/64), nr. 45(22
aug.); Amsterdam ∞ 47(1963/64), nr. 46(5 sept.) –
50(1966/67); Nijmegen ∞ 51(1967/68) – 59(1976), nr. 37
(24 sept.); Huissen ∞ 59(1976), nr. 38(1 okt.) – {63(1980)}
– Adm.: Amsterdam ∞ 2(1912/13)-30(1940/41); Huissen
∞ 31(1948), nr. 1(3 jan.) – nr. 26(26 juni); Nijmegen ∞
31(1948), nr. 27(3 juli) – 34(1950/51), nr. 51(15 sept.); 
Bussum ∞ 34(1950/51), nr. 52(22 sept.) – 36(1952/53), 
nr. 9(29 nov.); Nijmegen ∞ 36(1952/53), nr. 10(6 dec.) –
49(1965/66), nr. 24(12 maart); Amsterdam ∞
49(1965/66), nr. 25(19 maart) – 50(1966/67), nr. 47([2]
sept.); Utrecht ∞ 50(1966/67), nr. 48(9 sept.) – {63(1980)}
– Vanaf 35(1951/52) wordt de Bazuin ook in België ver-
spreid. Dit gebeurde tot oktober 1959 via Uitgeverij
Geloofsverdediging te Antwerpen
• frequentie wekelijks8

• formaat E ∞ 2(1912/13)-30(1940/41); C ∞ 31(1948)-
{1980}
• omvang I ∞ 2(1912/13); III ∞ 3(1913/14)-28(1938/39); 
II ∞ 29(1939/40); I ∞ 30(1940/41); II ∞ 31(1948); V ∞
32(1948/49); IV ∞ 33(1949/50); V ∞ 34(1950/51)-
45(1961/62); IV ∞ 46(1962/63)-{63(1980)}
• redactie Vermeld vanaf 1948. Redactiegegevens over
de beginperiode zijn aan de inhoud ontleend.9

1921-1927 L.H. Perquin OP, hoofdred.10

1927-1941 Th. Welter OP10

1948 Ambrosius van Groenewoud OP, hoofdred.
1948-1964 Toine Kreykamp OP, hoofdred. 
1951-1953 M. Mazyn OP, red. voor België
1951-1967 Jan Nieuwenhuis OP, red.secr.
1954-1956 Hans Wagemans
1964-1966 Jos van Dijk
1964-1966 Th. Janssen
1964-1966 A. Terwindt
1964-1967 Wim Tepe OP
1967 C. Spoor
1967-1970 dr. Jos Kobessen
1967-1970 Jos Vrijburg
1967-1974 dr. Marian Albinski
1967-1975 dr. Ad Willems OP, 1971-1975 hoofdred.
1967-1980 drs. Nico Versluis OP, 1967-1971 hoofdred.,
1971-1980 red.secr.
1967-{1980} ds. J. Colijn (Ko Colijn)
1967-{1980} Lambert van Gelder OSA, red.secr.
1970-1978 mr. Th. Claessens
1971-1974 M. Huijbregts
1972-1980 dr. Joan Hemels
1974-1976 Ank d’Olivat
1974-1976 drs. Piet Terhal
1974-{1980} drs. Ruud Bunnik
1976-{1980} Wil Bus
1976-{1980} drs. Karl Derksen OP, hoofdred.
1976-{1980} dr. André Lascaris OP, red.secr.

1978-{1980} drs. B. de Groot-Kopetzky
{1980} drs. Jan van Hooydonk
• speciale nummers 21(1931/32), nr. 1026(21 nov.): jubi-
leumnummer ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan
van het blad
– 26(1936/37), nr. 1287(20 nov): jubileumnummer ter
gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het blad
– 35(1951/52), nr. 8(17 nov.): jubileumnummer ter gele-
genheid van het 40-jarige bestaan van het blad
– 35(1951/52), nr. 9(24 nov.): ‘De vier uitersten. Dood,
oordeel, hemel, hel’, 12 p.
– 35(1951/52), nr. 26(29 maart): ‘Geloof en rede’, 12 p.
– 35(1951/52), nr. 31(10 mei): ‘Moeder’, 12 p.
– 36(1952/53), nr. 11(13 dec.): speciaal nummer gewijd
aan de zondagsheiliging, 8 p.
– 36(1952/53), nr. 41(25 juli): speciaal nummer gewijd
aan het priesterschap, 8 p.
– 36(1952/53), nr. 44(15 aug.): ‘Onze broeder het
lichaam’, 12 p.
– 37(1953/54), nr. 10(5 dec.): ‘Inleiding tot het mariale
jaar’, 8 p.
– 37(1953/54), nr. 26(3 april): ‘De Kerk en de priester-
arbeiders’, 24 p.
– 37(1953/54), nr. 48(11 sept.): J.H. Walgrave OP, ‘De
Katholiek en de hedendaagsche humanistische bewe-
ging’, 16 p.
– 38(1954/55), nr. 7(13 nov.): ‘De Bisschop van Hippo 354
– 13 november – 1954’, 8 p.
– 38(1954/55), nr. 11(11 dec.): ‘De Heilige Schrift’, 8 p.
– 38(1954/55), nr. 12/13(18 dec.): ‘Het Boek des Heren’, 
16 p.
– 38(1954/55), nr. 26/27(26 maart): ‘De maaltijd des
Heren’, 16 p. en nr. 28(2 april): ‘Het kind en de mis’, 5 p.
– 39(1955/56), nr. 11/12(10 dec.): speciaal nummer gewijd
aan de bejaarde mens, 16 p.
– 39(1955/56), nr. 6(5 nov.): St. Kreykamp OP, ‘Mondig-
heid van de christen’, 16 p.
– 39(1955/56), nr. 24(10 maart): ‘Opus justitiae pax’, spe-
ciaal nummer ter gelegenheid van de 80ste verjaardag
van Pius XII, 12 p.
– 39(1955/56), nr. 32(5 mei): ‘De huishouder Gods’, speci-
aal nummer over het bisschopsambt, 12 p.
– 39(1955/56), nr. 33(19 mei): ‘De preek’, 24 p.
– Vanaf 1956 tot en met 1970 verschijnt een serie Bijbel-
nummers; aanvankelijk met een regelmaat van onge-
veer drie nummers per jaar, later incidenteler. De afle-
veringen uit deze Bijbelserie dragen een serienummer
tot en met nr. 17(= nr. 47(1963/64), nr. 15(18 jan.)).
– 40(1956/57), nr. 37/38(29 juni): ‘Het lof’, 12 p.
– 41(1957/58), nr. 13/14(4 jan.): ‘De zalving der zieken’, 
12 p.
– 41(1957/58), nr. 16(18 jan.): ‘Vijftig jaar Bidweek, 1908-
1958’, 8 p.
– 41(1957/58), nr. 17(25 jan.): ‘God, mens en wereld in
het communisme’, 16 p.
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– 41(1957/58), nr. 30(3 mei): ‘de Eerste Communie’, 12 p.
– 41(1957/58), nr. 39(12 juli): ‘Nationaal Maria congres
1958’, 8 p.
– 42(1958/59), nr. 16(24 jan.): ‘De KRO als prediker.
Standpunten en discussie’, 8 p.
– 43(1959/60), nr. 8(21 nov.): ‘De Vrijdag’ [over de zin
der vrijdagse onthouding], 8 p.
– 43(1959/60), nr. 18(7 febr.): ‘De zegeningen van het
sacramentele huwelijk’. Samengesteld door E. Schille-
beeckx OP, 12 p.
– 43(1959/60), nr. 25(26 maart): ‘Naar de heerlijkheid
van de verrijzenis. De liturgie bij dood en begrafenis’,
12 p.
– 43(1959/60), nr. 34(4 juni): ‘De Plechtige Communie’,
12 p.
– 43(1959/60), nr. 36(25 juni): Ambrosius Verheul OSB,
‘Misviering door het gelovige volk’, 12 p.
– 45(1961/62), nr. 6(11 nov.): jubileumnummer ter gele-
genheid van 50-jarige bestaan van het blad
– 50(1966/67), nr. 50(23 sept.): jubileumnummer ter
gelegenheid van de vijftigste jaargang
– 52(1968/69), nr. 37/38(8 juni): ‘Dossier van K. Het
gewetensbezwaar tegen de militaire dienst’, 32 p.
– 56(1972/73), nr. 21/22(25 febr.): ‘Portugal in Afrika’, 
32 p.
– 56(1972/73), nr. 54/55(28 okt.): ‘Macht, onmacht, hoop’,
speciaal nummer n.a.v. de Vastenbrief 1974, 32 p.
– 57(1974), nr. 19(10 mei): ‘Katholieke Universiteit’, spe-
ciaal nummer n.a.v. het tiende lustrum van de Katho-
lieke Universiteit te Nijmegen, 8 p.
– 57(1974), nr. 31/32(23 aug.): ‘Verdeel en leef’, 32 p.
– 58(1975), nr. 49/50(19 dec.): ‘Bevrijding. Theologie uit
een onderdrukte wereld’, 24 p.
– 59(1976), nr. 38(1 okt.): speciaal nummer ter gelegen-
heid van de 750ste sterfdag van Franciscus van Assisi,
12 p.
– 59(1976), nr. 49/50(17 dec.): ‘Kinderen krijgen’, 16 p.
– 60(1977), nr. 8/9(25 febr.): ‘Van burger naar wereld-
burger. Special over ethiek in de samenleving’, 16 p.
– 60(1977), nr. 44/45(18 nov.): jubileumnummer ter
gelegenheid van de zestigste jaargang
– 61(1978), nr. 12/13(24 maart): ‘De materialistische bij-
bellezing’, 16 p.
– 61(1978), nr. 20/21(12 mei): ‘In de geest van de revolu-
tie. 1968: Parijs / Praag / Rome / Amsterdam / Medellin
/ Uppsala / Noordwijkerhout’, 16 p.
– 62(1979), nr. 23/24(1 juni): ‘Geloven in Rome’, 16 p.
– 62(1979), nr. 48/49(7/14 dec.): ‘Geloven in Nederland’,
16 p.
– 63(1980), nr. 13(28 maart): ‘Zusterschap’, 16 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1948/49), boekbe-
sprekingen en inhoudsopgaven (1949/50-1965/66). De
inhoudsopgaven bevatten een gecombineerd naam- en
zaakregister en een alfabetisch register van de bespro-
ken boeken.

– Overlopende jaargangen tot en met 56(1972/73). Voor
de Tweede Wereldoorlog begint de nieuwe jaargang
steeds aan het einde van de maand november, bij het
begin van het nieuwe kerkelijk jaar. 31(1948) loopt van
jan. tot en met sept., 32(1948/49)-55(1971/72) van okt. tot
en met sept., 56(1972/73) van okt. 1972 tot en met dec.
1973; vanaf 57(1974) vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar.
– Vanaf 11(1921/22), nr. 522(25 maart) verschijnt er weke-
lijks de vragenrubriek ‘Vragenbus’. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog worden de vragen beantwoord door 
F. Otten OP. Vanaf 1948 voert Jos. B. Bordens OP de
redactie van de rubriek, die in de loop van jaargang
42(1958/59) verdwijnt. Er verschijnen twee ‘Vragen-
nummers’, geheel gevuld met vragen en antwoorden:
35(1951/52), nr. 36(14 juni) en 36(1952/53), nr. 7(15 nov.).
Vanaf 36(1952/53), nr. 3(18 okt.) legt de redactie op gere-
gelde tijden een vraag voor aan de lezers in de rubriek
‘Onze vraag aan U’: “Wij doen dit niet, om de Vragen-
busredacteur althans af en toe enigszins te ontlasten,
maar wij doen dit, om onze lezers de gelegenheid te
geven, hun geloofskennis door een dergelijke steek-
proef eens voor eigen gebruik te peilen en binnens -
kamers te beoordelen.” 
– In het autopsie-exemplaar van een groot deel van de
afleveringen die zijn verschenen tussen 1929 en 1941 is
de St. Vincentiusklok meegebonden, het blad van de
parochie van de H. Vincentius à Paulo te Amsterdam.
• relaties Voortzetting van de Reclame-bazuin (1911-1913)
– Hierin opgenomen: Open boek ({1972}), Open Kerk
kader bulletin (1972-1973), Open Kerk kader informatie
(1973-1973), Open Kerk-nieuws (1972-1973)11

• autopsie 2(1912/13), nr. 97(20 sept. 1913) – 63(1980), nr.
49/50(19 dec.), m.u.v. 10(1920/21), nr. 504 – 11(1921/22),
nr. 521
– KDC ∞ 1948/49-1980
– Redactie de Bazuin, Nijmegen ∞ 1913-1948
– NPM ∞ twee proefnummers, 1947
• typering In de eerste jaren van zijn bestaan is de
Bazuin uitsluitend van lokaal (Amsterdams) belang en
is het een vergroot parochieblad met kerknieuws voor
verschillende parochies, alle met een bijnaam, zoals ‘de
Papegaai’. Behalve parochiemededelingen, aankondi-
gingen van vergaderingen en ‘leerzame en aangename
lectuur’ zoals een feuilleton en humoristische stukjes,
bevat het blad ook een apologetisch element: de rubriek
tegen vrijdenkers ‘Uit den Rooden Hoek’. Een koerswij-
ziging vindt plaats vanaf de elfde jaargang. In ‘Aan
onze lezers’ in 11(1921/22), nr. 522(25 maart) wordt aan-
gekondigd dat het blad, dat “wat de redactie betreft,
geen plaatselijk karakter heeft”, ook buiten Amsterdam
verspreid zal worden. De parochieberichten worden in
de jaren ’20 tot een minimum teruggebracht en het
blad groeit uit tot een apologetisch tijdschrift met een
duidelijke stellingname tegen met name socialisten en
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communisten, maar ook protestanten, oud-katholieken,
vrijdenkers en soms liberalen. Na de Tweede Wereld-
oorlog verdwijnt het apologetische karakter en wordt
de Bazuin vanaf de jaren ’50 steeds meer een spreek-
buis voor theologische, kerkelijke en maatschappelijke
vernieuwing. 
• noten
(1) ‘Mededeeling’ in 30(1940/41), nr. 1540(30 sept.): “Tot
ons leedwezen moeten wij U mededeelen dat de Bazuin
voorlopig niet kan verschijnen.”
(2) In 2002 is de Bazuin samengegaan met Hervormd
Nederland en voortgezet als Volzin.
(3) Waaraan toegevoegd: “Gratis verspreid orgaan aan
roomsch katholieken, wonende in de parochies: H. Ca -
tharina, HH Petrus en Paulus, (H. Joseph, ‘Papagaai’),
St. Willibrordus (binnen) ‘het Duifje’, H. Augustinus,
H. Dominicus, (H. Thomas van Aquine, ‘het Torentje’),
H. Ignatius, (St. Franciscus Xaverius ‘de Krijtberg’ en
H. Joseph ‘Constantia’), OL Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen ‘de Posthoorn’, (H. Antonius, Tichelstraat), HH
Nicolaas en Barbara ‘de Liefde’, Allerh. Hart van Jesus,
H. Vincentius à Paolo.” De woorden “Gratis verspreid”
vervallen m.i.v. 3(1913/14), nr. 140(19 juli). 
(4) De nummers 504 tot en met 521 konden niet worden
ingezien. Vermoedelijk is de nieuwe ondertitel voor het
eerst gebruikt in nr. 522 van 25 maart 1922, omdat het
blad vanaf dit nummer van opzet verandert.
(5) Vanaf 29(1939/40), nr. 1472(14 juni) wordt ook de korte-
re ondertitel ‘Populair apologetisch weekblad’ gebruikt.
(6) Het woord “populair” vervalt m.i.v. 31(1948), nr. 12
(20 maart).
(7) Gegevens zijn ontleend aan het jubileumnummer
74(1991), nr. 48/50(20 dec.). 
(8) I.v.m. het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kan
de Bazuin tijdelijk niet verschijnen; na 3(1913/14), nr. 143
(8 aug. 1914) volgt nr. 144(17 okt. 1914). Vervolgens komt
het blad tot en met 4(1914/15), nr. 157(27 maart 1915)
eens in de twee weken uit. In de week na het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog is er geen aflevering ver-
schenen.
(9) Zie 45(1961/62), nr. 6(11 nov), p. 1 en het jubileum-
nummer ‘75 jaar’ (74(1991), nr. 48/50(20 dec.)). Als
medewerkers uit de beginperiode worden genoemd:
kapelaan P. van Dorp, Willem Nieuwenhuis, pater 
Th. Bensdorp CSsR (schrijvend onder het pseudoniem
M.V. Dircks) en de paters Capucijnen Cajetanus 
(= J.H.C. Sweering), Quirinus (= J.M. Sas) en Fabianus 
(= W.E. van de Ven). 
(10) Volgens 45(1961/62), nr. 6(11 nov.), p. 1 voert Perquin
de redactionele leiding tot maart 1929, maar volgens de
afleveringen van de Bazuin uit 1927 en volgens
26(1936/37), nr. 1287(20 nov.), p. 2 heeft de redactiewis-
seling al in 1927 plaatsgevonden. Ook in het jubileum-
nummer ‘75 jaar’ (74(1991), nr. 48/50(20 dec.)) wordt dat
jaartal aangehouden.

(11) In 57(1974), nr. 24(14 juni), p. 3 wordt meegedeeld
dat de Bazuin voortaan ook zal dienen “om – zonder het
karakter van de Bazuin geweld aan te doen – mee te hel-
pen aan het bevorderen van de communicatie tussen de
leden van Open Kerk”. Vanaf april 1973 waren de uitga-
ven van Open Kerk gestaakt.

108
Bedevaarten naar Sittard1 1882-1885
• jaren 1882, ongen.(onged.[31 juli]) – 1885,
ongen.(onged.)
• ondertitel Een geschenk voor de inteekenaren op het
Maandschrift2 ∞ 1882
– Een geschenk voor de inteekenaren op het Maand-
schrift van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart2 ∞ 1883-
1885
• uitgever J.J. Romen en Zonen
– Ursulinen3

• plaats Roermond
– Sittard
• frequentie jaarlijks twee nrs. ∞ 18824-1884
– 1 nr. ∞ 1885
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Datering op basis van het imprimatur. 
– Gratis uitgave voor de abonnees van het Maandschrift
voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart.
• relaties Voortgezet als de Maria-zomer te Sittard
(1886-1906)
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1882, ongen.(onged.[31 juli]); 1883,
ongen.(onged.[8 nov.]); 1884, ongen.(onged.[12 aug.])
– UBM ∞ overige nummers
• typering Uitgave, opgedragen aan mgr. J.A. Paredis,
bisschop van Roermond, waarin verslag wordt gedaan
van de bedevaarten naar Sittard. Het blad is een orgaan
van de Broederschap van OL Vrouw van het H. Hart,
opgericht ter bevordering van de devotie voor OL
Vrouw van het H. Hart.
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd in 1(1882), ongen.(onged.
[31 juli]): “in 1882”. Omslagpagina 1882 vermeldt “Bede-
vaart” i.p.v. “Bedevaarten”.
(2) Hiermee wordt verwezen naar het Maandschrift
voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart (ook wel bekend als ‘het Blauwe boekje’). 
(3) Zie omslagpagina 1882, ongen.(onged.[31 juli]). In
dezelfde aflevering op [p. 9] bedanken de Ursulinen te
Sittard de lezer “voor den godvruchtigen ijver, waarme-
de gij maandelijks het “Blauwe Boekje”, aan de eer van
OL Vrouw van het H. Hart gewijd, ter aankweeking
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uwer devotie tot de Gezegende Moedermaagd leest”.
(4) In ‘Aan de abonnés van ’t Maandschrift’ (1882,
ongen.(onged.[31 juli]), [p. 9]), wordt aangekondigd dat
“nog eene aflevering u in October zal worden toegezon-
den”.

109
Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Tilburg {1965}-
{1966}
• jaren {1965/66, nr. 1(okt.)} – {1966/67, nr. 2(dec.)}
• ondertitel Uitgave voor medewerkers en belangstel-
lenden
• uitgever Bedrijfsapostolaat Assumptionisten
• plaats Tilburg
• frequentie [5 nrs. per jaar]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Verschijnt in de vorm van een folder.
– De inhoud van alle ingeziene afleveringen is identiek
aan die van de overeenkomstige afleveringen van de
folders Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amsterdam,
Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amsterdam en Bedrijfs-
apostolaat bisdom Breda (alle drie in dit deel van de
BKNP beschreven), met uitzondering van de achterpa-
gina waarop administratieve gegevens en de namen
van de aalmoezeniers zijn vermeld.
– Bij het autopsie-exemplaar bevindt zich een ongeda-
teerde aflevering (die op de voorpagina dezelfde afbeel-
ding draagt als 1965/66, nr. 4(maart 1966)) over het
bedrijfsapostolaat, met o.a. ‘Een greep uit de grote
bedrijven van Nederland’, een overzicht van het
bedrijfsapostolaat in Nederland en de namen van de
bedrijfsaalmoezeniers.
– Elk van de beide ingeziene jaargangen heeft een eigen
jaarthema. Dat van 1965/66 is: ‘Gods bedoeling met de
mens van de technische tijd’; dat van 1966/67: ‘Zorg om
de mens in bedrijf en samenleving’.
• autopsie 1965/66; 1966/67, nr. 1-2; 1 ongedateerde afl.
– KDC
• typering Uitgave van het Bedrijfsapostolaat te Tilburg
dat “priester en werkende mens – van hoog tot laag –
samen [wil] laten zoeken naar een eigentijdse vormge-
ving van het christen-zijn in het dagelijks werk”
(onged. afl.). Feitelijk gaat het hier om een gezamenlijke
uitgave van het Bedrijfsapostolaat Franciscanen Water-
looplein Amsterdam, het Bedrijfsapostolaat Kapucij-
nen Noordermarkt Amsterdam, het Bedrijfsapostolaat
Assumptionisten Tilburg en het Bedrijfsapostolaat bis-
dom Breda. Elke aflevering bevat een aantal ‘vragen
voor gespreksgroepen’ die betrekking hebben op de
artikelen in het blad en op het jaarthema.

110
Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amsterdam 1964-
{1966}
• jaren 1964/65, ongen.(sept.) – {1965/66, nr. 3(jan.)}
• ondertitel Contactblad voor medewerkers en belang-
stellenden
• uitgever Bedrijfsapostolaat Franciscanen, Centrum
Waterlooplein
• plaats Amsterdam
• frequentie 5 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Verschijnt in de vorm van een folder.
– De folder van 1964/65, nr. 1(sept.) vermeldt op de
achterpagina: “Franciscanen en Kapucijnen gaan nauw
samenwerken. Met ingang van het werkjaar 1964-65
zullen de twee teams van Noordermarkt en Waterloo-
plein zo goed mogelijk gaan samenwerken.” Deze
samenwerking houdt o.a. in: “de uitgave van gezamen-
lijke folders over de christen en zijn arbeid”. Vanaf die
datum is de inhoud van de folders dezelfde met dien
verstande dat op de voorpagina’s i.p.v. resp. “Bedrijfs-
apostolaat Amsterdam Centrum Waterlooplein” en
“Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amsterdam”, nu
“Bedrijfsapostolaat Amsterdam” staat en op de achter-
pagina’s de contact- en administratieve gegevens staan
van het Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amsterdam en
het Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amsterdam. Hetzelf-
de geldt voor de folders Bedrijfsapostolaat Assumptio-
nisten Tilburg en Bedrijfsapostolaat bisdom Breda waar-
van de inhoud m.i.v. jaargang {1965/66} identiek is aan
die van de bovenvermelde folders van dezelfde datum,
met uitzondering van de achterzijde waarop admi-
nistratieve gegevens en de namen van de aalmoeze-
niers worden vermeld.
– Elk van de beide ingeziene jaargangen heeft een eigen
programma. Dat van 1964/65 is ‘De positie van de arbei-
dende mens in de maalstroom van veranderingen in
kerk en wereld’; dat van 1965/66 ‘Gods bedoeling met de
mens van de technische tijd’.
• relaties Voortzetting van de Brug / Bedrijfsapostolaat
Minderbroeders ({1963}-[1964])1

• autopsie 1964/65; 1965/66, nrs. 1-3
– KDC
• typering Feitelijk gaat het hier om een gezamenlijke
uitgave van het Bedrijfsapostolaat Franciscanen Water-
looplein, het Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Noorder-
markt, het Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Tilburg
en het Bedrijfsapostolaat bisdom Breda. Het contact-
blad is gewijd aan de menselijke waarden en de christe-
lijke levenshouding in het bedrijfsleven. Elke afleve-
ring bevat een vragenrubriek ten dienste van gespreks-
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groepen, naar aanleiding van de artikelen en het jaar-
thema.
• noten
(1) Op de achterpagina van 1964/65, nr. 1(sept.) wordt
vermeld dat de samenwerking in het bedrijfsapostolaat
als gevolg heeft dat de medewerkers van het Waterloo-
plein de eigen publicatie de Brug niet meer zullen ont-
vangen.

111
Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amsterdam 1963-
{1966}
• jaren 3(1962/63), nr. 5(jan.)1 – {1966/67, nr. 2(dec.)}
• ondertitel Contactblad voor medewerkers en belang-
stellenden
• uitgever Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Centrum
Noordermarkt
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks ∞ 3(1962/63)
– 7 nrs. ∞ 4(1963/64)
– 5 nrs. per jaar ∞ 1964/65-{1965/66}
– {2 nrs.} ∞ 1966/67
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Verschijnt in de vorm van een folder.
– Voortzetting van de nummering van de voorloper.
– Met ingang van 1964/65 vervalt de jaargangnumme-
ring.
– De folder van 1964/65, nr. 1(sept.) vermeldt op de
achterpagina: “Franciscanen en Kapucijnen gaan nauw
samenwerken. Met ingang van het werkjaar 1964-65
zullen de twee teams van Noordermarkt en Waterloo-
plein zo goed mogelijk gaan samenwerken.” Deze
samenwerking houdt o.a. in: “de uitgave van gezamen-
lijke folders over de christen en zijn arbeid”. Vanaf die
datum is de inhoud van de folders dezelfde met dien
verstande dat op de voorpagina’s i.p.v. resp. “Bedrijfs-
apostolaat Kapucijnen Amsterdam” en “Bedrijfsaposto-
laat Amsterdam Centrum Waterlooplein”, nu “Bedrijfs-
apostolaat Amsterdam” staat, en op de achterpagina’s
de contact- en administratiegegevens staan van het
Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amsterdam en het
Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amsterdam. Hetzelfde
geldt voor de folders Bedrijfsapostolaat Assumptio-
nisten Tilburg en Bedrijfsapostolaat bisdom Breda waar-
van de inhoud m.i.v. jaargang {1965/66} identiek is aan
die van de bovenvermelde folders van dezelfde datum,
met uitzondering van de achterzijde waarop admi-
nistratieve gegevens en de namen van de aalmoeze-
niers worden vermeld.
– De jaargangen 1964/65-1966/67 hebben elk een eigen
jaarthema, resp.: ‘De positie van de arbeidende mens in

de maalstroom van veranderingen in kerk en wereld’,
‘Gods bedoeling met de mens van de technische tijd’ en
‘Zorg om de mens in bedrijf en samenleving’.
• relaties Voortzetting van Contactblad / Bedrijfs-
apostolaat Kapucijnen (1960-1962)1

• autopsie 3(1963), nr. 5-11/12; 4(1963/64), m.u.v. nr. 6;
1964/65-1965/66; 1966/67, nr. 1-2
– KDC
• typering Folder van het OFMCap.-bedrijfsapostolaat.
De eerste afleveringen bevatten voornamelijk bijdragen
die tot bezinning aanleiding (moeten) geven, met the-
ma’s als ‘Zij herkenden Hem aan het breken van het
brood’ en ‘Luisteren…’. Vanaf januari 1965 bestaat er
een nauwe samenwerking tussen verschillende centra
voor bedrijfsapostolaat in Amsterdam, Breda en Til-
burg en wordt de folder een gezamenlijke uitgave, die
meer rechtstreeks ingaat op de problematiek van de
wereld van de arbeid in de bedrijven. Vanaf die datum
bevat elke aflevering een vragenrubriek ten dienste van
gespreksgroepen, naar aanleiding van de artikelen in
de folder en het jaarthema.
• noten
(1) Uit 3(1962/63), nr. 5(jan.) blijkt dat we hier van doen
hebben met de eerste verschenen folder. In een uiteen-
zetting over het doel en de hulpmiddelen van het
bedrijfsapostolaat wordt vermeld: “Maandelijks komt
er een bezinningsfolder in de bus bij ieder die daar
belang in stelt. (…). U hebt de eerste folder nu in uw
hand.” De datering 3(1962/63) wijst op een voortzetting
van het Contactblad van het bedrijfsapostolaat van de
Kapucijnen, waarvan de laatste ingeziene afleveringen
zijn gedateerd: 2(1961/62), nr. 1(sept.), nr. 3(nov.) en nr.
6(febr.).
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Bedrijfsapostolaat Nijmegen [1960]1-{1965}
• jaren {[1961], ongen.(Pasen)}2 – {1965, ongen.(Kerst-
mis)}
• ondertitel Contactblad3

• uitgever Centrum Bedrijfsapostolaat
• plaats Nijmegen
• frequentie [5 nrs. ∞ 1960]1; {4 nrs.} ∞ 1961-1962; 
{2 nrs.} ∞ 1963-1965
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Alle afleveringen zijn ongenummerd.
– Bij het autopsie-exemplaar bevinden zich de jaarver-
slagen ‘Bedrijfsapostolaat Volwassenen en Apostolaat
onder de Werkende Jeugd’ over 1960, 1961 en 1962. 
– Bij het autopsie-exemplaar bevindt zich het ‘Verslag
van het Weekend op Ons Erf 24 en 25 oktober 1964’.
• autopsie 1961, Pasen, Pinksteren, oktober, Kerstmis;
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1962, Pasen, Pinksteren, oktober, Kerstmis; 1963, Pasen,
Kerstmis; 1964, Pasen, juli; 1965, Pasen, Kerstmis
– KDC
• typering Contactorgaan van het Nijmeegs bedrijfs-
apostolaat; bevat beschouwende artikelen, verslagen
van bijeenkomsten en bezinningsweekends, medede-
lingen, berichten omtrent het apostolaat onder volwas-
senen en het apostolaat onder de werkende jeugd.
• noten
(1) In het ‘Jaarverslag Bedrijfsapostolaat en Apostolaat
onder de Werkende Jeugd’ over 1960 wordt vermeld dat
het contactblad in dat jaar 5 maal is verschenen.
(2) De eerste twee ingeziene afleveringen zijn ongeda-
teerd. Uit gegevens in het jaarverslag over 1961 valt af
te leiden dat het hier gaat om het Paasnummer en het
Pinksternummer van 1961. In het Pinksternummer
worden op p. 8 de ‘Vacantiekampen 1961’ aangekon-
digd.
(3) Vanaf {1963, ongen.(Kerstmis)}: “Kontaktblad”.
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Begrip 1974-{1980}
• jaren 1974/75, nr. 1(7 mei)1– {1980/81, nr.
52(nov./dec.)}2

• ondertitel Christendom – Islam ∞ 1974/75-1976/77
– Moslims – Christenen ∞ 1977/78-{1980/81}3

• uitgever Projekt Spaarnberg ∞ 1974/75, nr. 1(7 mei)-
nr. 2(juni)4

– Bureau ‘Begrip’ ∞1974/75, nr. 3(sept.) – 1980/81, 
nr. 52(nov./dec.)4

• plaats Red.: Santpoort ∞ 1974/75 – 1977/78, nr.
35(nov.); ’s-Hertogenbosch ∞ (1977/78), nr. 36(jan.) –
{1980/81, nr. 52(nov./dec.)}4

– Adm.: Santpoort ∞ 1974/75 – 1980/81, nr.
52(nov./dec.)4

• frequentie 12 nrs. ∞ 1974/75-1976/77; 8 nrs. ∞
1977/78; 5 nrs. ∞ 1978/79-{1980/81}
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld tot en met
1977/78, nr. 39(maart/april 1978).5

1974-{1980} P. Backx6

1974-{1975} A. van Leeuwen6

1978-1980 G. Linssen, provinciaal van Scheut
1978-{1980} H. Obdeijn
1978-{1980} J. Rijk
1978-{1980} J. Slomp
1980-{1980} G. Versteegden, corresponderend lid.
• bijzonderheden Boekbesprekingen, inhoudsopgaven
(telkens in het juninummer).
– Gestencild.
– De jaargangen lopen van september tot en met juni.
Een jaargangnummer wordt niet vermeld. De afleverin-
gen zijn doorlopend genummerd.

– Elke aflevering is aan een thema gewijd.
– Diverse malen verschijnt een inhoudsopgave over
alle nummers: 1977/78, nr. 40(mei/juni 1978) en
1978/79, nr. 41(sept./okt.1978) bevatten beide de
inhoudsopgave van de nrs. 1 t/m 40, terwijl 1979/80, 
nr. 47(nov./dec.) de inhoudsopgave van de nrs. 1 t/m 47
heeft (‘Inhoudsopgave van de verschenen nummers
vanaf mei 1974 t/m dec. 1979’). 1980/81, nr. 51(sept./okt.)
vermeldt op p. 12 in het opschrift dezelfde inhoudsop-
gave ‘vanaf mei 1974 t/m dec. 1979’, d.w.z. van de nrs. 1
t/m 47. De lijst vermeldt echter de thema’s van de nrs. 1
t/m 50. De band 1982-1985 van het autopsie-exemplaar
opent met ‘Inhoudsopgave Begrip vanaf mei 1974’,
d.w.z. de nrs. 1 t/m 75 (1974/75, nr. 1(7 mei) – 1984/85,
nr. 75(mei/juni 1985).
– 1974/75, nr. 11 is abusievelijk gedateerd: april; moet
zijn: mei.
– 1978/79, nr. 45(mei/juni 1979) is abusievelijk ingebon-
den na 1979/80, nr. 46(sept./okt.1979).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Begrip is op initiatief van P. Backx opgericht
als informatief en opiniërend blad met als doelstelling
de relatieopbouw tussen christenen en moslims. Men
tracht dit doel te bereiken door “informatie te geven
betreffende de Islam aan scholen die geïnteresseerd
zijn in de wereld van de Islam en aan basisgroepen die
als gelovige christenen en moslims elkander willen
ontmoeten” (1974/75, nr. 1(7 mei)). Deze informatie zal
in aanvang afkomstig zijn van de Wereldraad van Ker-
ken en van het Instituut voor Arabische studie in
Rome, zo wordt medegedeeld. Veel artikelen zijn over-
genomen uit het Franse tijdschrift Comprendre, “dat
wordt geredigeerd vanuit een lange ervaring met mos-
lim-emigranten in Frankrijk, en dat zelf kan terugval-
len op een grote groep Islam-deskundigen” (zie nr. 32,
p. 1). Door de keuze van de thema’s probeert men echter
zoveel mogelijk rekening te houden met de Nederland-
se situatie. Ook wordt er een rubriek opgenomen met
actuele informatie over gebeurtenissen in Nederland. 
• noten
(1) ‘Ten geleide’ 1974/75, nr. 3(sept.), titelpagina: “Met
dit nummer begint de jaargang 1974/75. De twee eerste
nummers kunt U beschouwen als Introduktienum-
mers”. ‘Ten geleide’ 1974/75, nr. 12(juni 1975), titelpagi-
na: “Dit nummer is ook het laatste van de jaargang
1974-1975.”
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) “Wij meenden dat het toch beter was om te spreken
over Begrip tussen Moslims en Christenen i. p. v. tus-
sen Christendom en Islam” (1977/78, nr. 33(sept.), p. 10).
(4) Binnen het Projekt Spaarnberg, dat uitgaat van de
Witte Paters, proberen “verschillende zelfstandige
instellingen, werkzaam op maatschappelijke, educatie-
ve en culturele terreinen (…) een grotere samenwerking
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te bereiken” (‘Ten geleide’, 1974/75, nr. 1(7 mei), titelpa-
gina). Reeds in september 1973 maakt P. Backx binnen
dit project een bescheiden begin met de opzet van het
Bureau Begrip (zie ook ‘Globaal inzicht in opzet en
werkwijze van Bureau Begrip’, 1974/75, nr. 12(juni), 
p. 9). In ‘Ontwikkelingen in het Bureau Begrip’
(1977/78), nr. 35(nov.), p. 5) deelt P. Backx mee dat aan
het Bureau Begrip “het voorstel is gedaan om te funk-
tioneren binnen de stichting Cura Migratorum (zorg
voor migranten). Deze Stichting is gevestigd te ’s-Her-
togenbosch.” P. Backx verhuist daarheen, maar de uit-
gave van Begrip blijft gevestigd te Santpoort, Wüste-
laan 80. In het colofon blijft dit adres vermeld tot en
met 1980/81, nr. 52(nov./dec. 1980). Daarna wordt het
administratieadres van Begrip: Luybenstraat 17, ’s-Her-
togenbosch en wordt het gironummer vermeld ten
name van Begrip/Cura Migratorum. 
(5) In 1977/78, nr. 40(mei/juni 1978), p. 12 staat de mede-
deling: “Hieronder vindt U de nieuwe samenstelling
van de redaktie van het blad Begrip.” 
(6) Het redacteurschap van Backx en Van Leeuwen
blijkt uit p. 1 van 1976/77, nr. 32(juni 1977). Zij worden
reeds vanaf 1974 aangetroffen als o.a. de onderteke-
naars van het redactionele ‘Ten geleide’, tot en met
1975/76, nr. 15(nov.).
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Benedictijns tijdschrift1 1952-{1980}
• jaren 13(1952), nr. 1(onged.) – {41(1980), nr. 4(onged.)}2

• ondertitel voor geestelijk leven en geschiedenis ∞
13(1952)-20(1959)
– voor bezinning op kerkelijk en kloosterlijk leven ∞
21(1960)-25(1964)
– voor bezinning op kerkelijk leven ∞ 26(1965)
– voor bezinning op kerkelijk en kloosterlijk leven ∞
27(1966)
– voor bezinning op kerkelijk leven ∞ 28(1967)-29(1968)
– voor evangeliese (m.i.v. 41(1980): “evangelische”)
bezinning ∞ 30(1969)-{41(1980)}
• uitgever Sint Adelberts-Abdij3

• plaats Egmond-Binnen
• frequentie 6 nrs. per jaar ∞ 13(1952)-18(1957)
– 4 nrs. per jaar ∞ 19(1958)-24(1963)
– 6 nrs. per jaar ∞ 25(1964)-26(1965)
– 4 nrs. per jaar ∞ 27(1966)-{41(1980)}
• formaat B
• omvang II
• redactie Door verwijdering van de omslagen bij het
inbinden zijn de gegevens slechts fragmentarisch
beschikbaar.
{1956} “onder redactie van de monniken van Egmond”
{1965} dom. A. Lansbergen
{1965} dom dr. F. Dingjan
{1965} dom Ph. Holt

{1965} dom A. Vooges
1967-1979 dom F. Berkelmans4

{1980} Jan van Dijk
{1980} Gerard Mathijsen
{1980} Pieter-Jacob Berkhout red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1952-1960, 1962-1963);
boekbesprekingen; inhoudsopgaven (met uitzondering
van 1965).
– 1957 heeft op de titelpagina abusievelijk “Veertiende
jaargang”; moet zijn: 18(1957). 
– 38(1977), nr. 4(onged.): bijlage bij gelegenheid van het
overlijden van dom Adelbert van der Wielen, abt, op 23-
11-1977; 2 p.
• relaties Voortzetting van Egmondiana (1937-1951)
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Tijdschrift voor godsdienstige bezinning, dat
eigenlijk was opgericht als tijdschrift over de spiritua-
liteit en geschiedenis van de benedictijner orde, vooral
die van de abdij van Egmond, maar dat een steeds wij-
dere verspreiding had gekregen, buiten de strikt
Egmondse vriendenkring. Deze belangstelling wordt in
het vernieuwde Benedictijns tijdschrift beantwoord
“met bijdragen die een wijder terrein bestreken dan de
eigenlijke gezegde benedictijnse geschiedenis en spiri-
tualiteit”: het blad zal “aan de hand van de authentieke
kerkelijke bronnen als heilige Schrift, liturgie, theolo-
gie, kerkelijke schrijvers en leer der pausen (…) een kijk
geven op hetgeen voor de katholieken van Nederland
actueel is” (21(1960), nr. 1(onged.), p. 2). In de loop der
jaren ontwikkelt het tijdschrift zich steeds meer tot een
blad voor louter evangelische bezinning, zoals de
ondertitel aangeeft, met blijvende aandacht voor het
monnikendom, de benedictijnse spiritualiteit en de
geschiedenis van de orde.
• noten
(1) Vanaf 30(1969): Benediktijns tijdschrift.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) Op het omslag van 13(1952), 14(1953) en {17(1956)}: 
“St. Adalberts-Abdij”; op het titelblad met de volgende
variaties: “Sint-Adelberts-Abdij”; “Sint-Adelbertsabdij”
en “Sint-Adelbertabdij”.
(4) ‘Ten geleide’, 40(1979), nr. 4(onged.), p. 137: “Met
deze laatste aflevering van de 40ste jaargang neemt
tevens het eenhoofdig editoriaal bewind van uw redak-
teur een einde. Hij zal met ingang van 1980 door een
team worden opgevolgd. Hoe node hij dit werk, dat hij
sinds de 28ste jaargang (1967) con amore heeft verricht,
ook neerlegt, deze vernieuwende maatregel zal uw blad
stellig ten goede komen.” Deze mededeling is onderte-
kend door F.B. (= dom F. Berkelmans; zie ‘Ten geleide’,
41(1980), nr. 1(onged.), p. 1). In 28(1967), nr. 1(onged.), 
p. 1, was m.i.v. die jaargang een kleine wijziging in de
samenstelling van de redactie aangekondigd.
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Benelux reddende macht1 {1974}-{1975}
• jaren {1(1974/75), nr. 4(onged.)}-{nr. 7(onged. 1975)}
• uitgever Stichting Maria Centrum Madonna van de
Rozen
– Frank J.M.M. van Strijthagen
• plaats Maastricht
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• autopsie 1(1974/75), nr. 4(onged.) en nr. 7(onged. 1975)
– SHCL2

• typering Mededelingenblad met informatie over het
bedevaartprogramma; veel aandacht wordt besteed aan
verschijningen van Maria.
• noten
(1) 1(1974/75), nr. 7(onged. 1975) verschijnt onder de titel
de Reddende macht, met als ondertitel: ‘RK pelgrims-
maandblad’.
(2) Bij verzoek aan SHCL in okt. 1997 om verdere infor-
matie bleek deze titel niet meer aanwezig.

116
de1 Berggalm 1936-1970
• jaren 1(1936/37), nr. 1(15 okt.) – 6(1941/42), nr. 3(april
1942)
– 7(1945/46), nr. 1(Kerstmis) – 1970, nr. 1(jan.)2

• ondertitel Driemaandelijks3 tijdschrift voor de oud-
leerlingen van Huize St. Joseph en alle belangstellen-
den en vrienden ∞ 1(1936/37) – 10(1949), nr. 1(onged.)
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (Huize 
St. Joseph)
• plaats Heer (bij Maastricht)
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1936/37)-9(1947/48)
– tweemaandelijks ∞ 10(1949)-29(1968)
– 2 nrs. ∞ 30(1969)
– 1 nr. ∞ 1970
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1936/37); II ∞ 2(1937/38)-5(1940/41); I ∞
6(1941/42); II ∞ 7(1945/46); I ∞ 8(1946/47); II ∞
9(1947/48)-24(1963); III ∞ 25(1964); II ∞ 26(1965)-
29(1968); I ∞ 30(1969)-1970
• redactie 1936-1969 J. van Hommerich SCJ2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Paginering van 8(1946/47) en 9(1947/48) loopt door.
– Overlopende jaargangen tot en met 9(1947/48), daar-
na volgt 10(1949) enz.
– In plaats van 22(1961), nr. 6 verschijnt een gedenkboek
bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Huize St.
Joseph onder de titel Huize ‘St. Joseph’ Heer, Sittard 1961
(aanwezig bij het KDC). Zie bijlage ‘Aan de lezers van
de Berggalm!’, d.d. november 1961, ingebonden na

22(1961), nr. 5(sept./okt.), met een kroniek van de feeste-
lijke gebeurtenissen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad ter handhaving van het contact tussen
oud-leerlingen en opvoeders van Huize St. Joseph
(voogdijgesticht) te Heer. Het eerste nummer vermeldt
dat sinds de oprichting van het huis door de Priesters
van het H. Hart (SCJ) in 1911 er dertienhonderd jongens
hun opvoeding hebben genoten. Deze jongens, die nu
midden in het leven staan, zal het aldus oud-rector
pater J.M. Kusters in zijn voorwoord “goed doen bij
middel van dit tijdschrift woorden van aanmoediging
en opbeuring te vernemen, die u zullen herinneren, dat
hier op de Heerderberg nog altijd harten kloppen die u
liefhebben” (1(1936/37), nr. 1(15 okt.), p. 2-3). Het blad
tracht de jongens te stimuleren een voorbeeldig katho-
liek leven te leiden en uit te komen voor hun katholieke
geloof. Het bevat onder meer een kroniek van Huize St.
Joseph, familieberichten en mededelingen, ledenlijsten
van de Vereniging Oud-Leerlingen Heer (VOLH), prakti-
sche informatie over vakkeuzes, het onderhoud van
tuinen en hobbies als wandelsport en filatelie en infor-
matie over de congregatie van de Priesters van het 
H. Hart. M.i.v. 10(1949) verschijnen er rubrieken over
het godsdienstig, maatschappelijk en familieleven 
(zie 10(1949), nr. 1(onged.), p. 2).
• noten
(1) Van 10(1949) – 15(1954), nr. 5(sept.) en m.i.v. 16(1955),
nr. 3(mei) wordt “de” op het titelblad weggelaten, maar
op het omslag gehandhaafd.
(2) Het laatste nummer is met de hand gedateerd. De
aflevering begint met een ‘Ter nagedachtenis’ aan pater
J. van Hommerich SCJ door p. D. [pater Dennis], die op
p. 3 aankondigt dat dit de laatste uitgave is “in de oude
vorm” en dat er een nieuw driemaandelijks blad gaat
verschijnen. Men had al langer het idee om het blad bij
de tijd te brengen – veel exemplaren kwamen elke keer
terug met ‘geadresseerde onbekend’ – “maar uit eerbied
en genegenheid voor pater van Hommerich, die de
oprichter van het blad was, zijn we er nog niet toe over-
gegaan ’n blad uit te geven waarin het contact met de
oud-leerlingen beter tot stand kon komen.” Lezers
wordt gevraagd via een inlegvel aan te geven of ze geïn-
teresseerd zijn in zo’n nieuw blad. Voor zover bekend
heeft de Berggalm geen opvolger gekregen.
(3) 10(1949), nr. 1(onged.): “Tweemaandelijks”.
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Berichten en aktualiteiten1 1975-{1980}
• jaren 1975, nr. 1(april) – {1980, nr. 36(dec.)}2

• uitgever Buro voor Internationale Solidariteit ter
behartiging van missie-, ontwikkelings- en vredes-
vraagstukken in Limburg3
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• plaats Roermond
• frequentie 6 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie 1975-{1980 } P. Nelen4

• speciale nummers 1979, nr. 30(dec.) is grotendeels
gewijd aan het 5-jarig bestaan van het Buro voor Inter-
nationale Solidariteit
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Waarschijnlijk is het blad de eerste tijd tevens als een
soort bijblad verzonden aan abonnees van Missie aktie
(zie 1975, nr. 12(mei), p.1).
– Naast Berichten en aktualiteiten worden door BIS
‘Werkschriften’ uitgegeven met “praktische en inhou-
delijke tips” voor groepen die actief zijn op het gebied
van missie in brede zin. Eind 1979 waren er acht ver-
schenen. Zie 1979, nr. 30(dec.), p. 8. Deze werkschriften
zijn niet opgenomen in de BKNP. 
• relaties Afgesplitst van Present (1961-{1976})5

• autopsie 1975-1980
– KDC
• typering Contactblad van het Buro voor Internationale
Solidariteit (BIS) “om de groepen en individuele sympa-
thisanten van de ontwikkelingen op de hoogte te hou-
den en van achtergrond-informatie te voorzien” (1979,
nr. 30(dec.), p.7). BIS, dat onder leiding staat van Piet
Nelen CSsR, is als een particulier initiatief opgericht na
een conflict met bisschop J. Gijsen over de koers van het
missiewerk en staat daarmee tegenover het Diocesaan
Missiebureau bisdom Roermond. Het blad vraagt aan-
dacht voor diverse projecten in de Derde Wereld en
ondersteunt personen en groepen die zich in Limburg
inzetten op missionair terrein. 
• noten
(1) Vanaf 1979, nr. 25(febr.): Berichten aktualiteiten
m.u.v. 1979, nr. 27(juni): Berichten…aktualiteiten.
(2) M.i.v. 1994, nr. 115(febr.) verschijnt het blad onder de
titel BIS berichten. 
(3) M.i.v. 1975, nr. 3(aug.) beperkt tot ‘Buro voor Interna-
tionale Solidariteit’.
(4) Door verandering van functie neemt Piet Nelen in
1981 afscheid van BIS. Het redacteurschap van Berich-
ten aktualiteiten wordt overgenomen door Karel Weer-
kamp (zie 1981, nr. 40(aug.), p. 1 en nr. 41(okt.), p. 1).
(5) Op 1 febr. 1975 wordt P. Nelen door bisschop J. Gijsen
ontslagen als missiesecretaris en directeur van het Dio-
cesaan Instituut voor Internationale Solidariteit
(DIVIS) en daarmee tevens als redacteur van Present.
Hierna wordt het Buro voor Internationale Solidariteit
(BIS) opgericht als een niet-officiële missieorganisatie
naast het officiële Diocesaan Missiebureau (DIVIS
houdt op te bestaan), met het eigen blad Berichten en
aktualiteiten onder redactie van P. Nelen. In die zin 
kan het blad worden beschouwd als een afsplitsing 
van Present.

118
Berichten van de Broeders van Maastricht 1969-
{1980}
• jaren 1969, nr. 1(juli) – {1980, nr. 5/6(onged.)}1

• uitgever Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der
H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht; FIC)
• plaats Maastricht
– Red. en adm: Maastricht
• frequentie 3 nrs. ∞ 1969
– ‘tweemaandelijks’2

• formaat B
• omvang I ∞ 1969; II ∞ 1970; I ∞ 1971; II ∞ 1972-
{1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[{1969} broeder Thaddeus Bollen]3

[{1969} broeder Bruno v.d. Made]3

[{1969} broeder Patricio Winters]3

• speciale nummers In de jaargangen 1972-1976 zijn de
nrs. 4 geheel gewijd aan alle medebroeders die binnen-
kort een jubileum vieren
– 1972 en 1973, nrs. 4: gezamenlijke uitgave met Berich-
ten generaal bestuur 1972, nr. 7 en 1973, nr. 5 (dit laatste
nr. verschijnt in formaat A)
– 1974-1976, nrs. 4: gecombineerde uitgaven met Oriën-
tatie FIC 1974-1976: resp. nr. 4, nr. 2/3 en nr. 5 (alle nrs.
verschijnen in formaat A; de laatste twee afleveringen
zijn in het autopsie-exemplaar in fotokopie aanwezig)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Fax (1937-1968)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tweemaandelijks contactblad van de Broe-
ders van Maastricht. Het is “meer bedoeld als een infor-
matief bulletin dan als een tijdschrift met gedegen arti-
kelen en goed verzorgde lay-out” (1969, nr. 1(juli): ‘Ter
inleiding’, p. 1). Berichten van het generaal bestuur 1969,
nr. 7(juli), p. 2 voegt toe: “De inhoud zal grotendeels
bestaan uit informatie, die wordt overgenomen uit
Berichten van het generaal bestuur en uit Officiële mede-
delingen van Schiedam. De broeders zélf zullen er dan
ook niet veel nieuws in vinden.” Het blad is vooral
bedoeld voor familieleden van de broeders en vrienden
van de congregatie en voor andere belangstellenden.
Het bevat naast personalia informatie over het leven en
de activiteiten van de broeders in binnen- en buiten-
land.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2009}.
(2) “Het is niet de bedoeling, dat dit blad op geregelde
tijden verschijnt; het verschijnt als we iets te melden
hebben”, aldus 1969, nr. 1(juli), p. 1. Echter in de tweede
aflevering wordt aangekondigd dat het blad tweemaan-
delijks wordt in verband “met de ‘frankering bij abon-
nement’” (1969, nr. 2(sept.), p. 1).
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(3) Zie Berichten van het generaal bestuur 1969, nr.
7(juli), p. 2.
(4) Het bleek steeds meer moeite te kosten om Fax
“regelmatig in interessante afleveringen te laten ver-
schijnen. Er is moeite genoeg voor gedaan (…). Toch
werd steeds duidelijker, dat door veranderde omstan-
digheden ook een totaal andere opzet wenselijk was
geworden. De Berichten die u thans ontvangt, kunt u
zien als een poging om tot deze nieuwe opzet te
komen” (1969, nr. 1(juli), p. 1.).

119
Berichten van het generaal bestuur1 / Broeders van
de Onbevlekte Ontvangenis 1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 1(8 jan.) – {1980, nr. 11(dec.)}2

• uitgever Generaal bestuur congregatie der Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd
Maria (FIC)
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks3

• formaat A
• omvang II ∞ 1968-1969; III ∞ 1970-1973; I ∞ 1974-
1980
• redactie {1972}-1973 broeder Avellinus Janssens4

1973-{1980} “sekretaris van het generaal bestuur”5

• speciale nummers 1969, juli: extra nummer: ‘Verde-
ling gelden Aktie Wereldnood’, 7 p.
– 1972, nr. 7 en 1973, nr. 5: gezamenlijke uitgaven met
Berichten van de Broeders van Maastricht 1972, nr. 4 en
1973, nr. 4; geheel gewijd aan alle medebroeders die
binnenkort een jubileum vieren
– 1971, nr. 9/10(onged.): Indonesia-nummer
– 1972, nr. 4/5(onged.): Malawi-nummer
– 1972, nr. 9/10(onged.): ‘Vrije geluiden’, geheel gewijd
aan persoonlijke belevenissen van broeders met betrek-
king tot hun werk in Nederland, 108 p.
– 1973, nr. 1/2(onged.): Chili-nummer5

– 1973, nr. 7(onged.): ‘Prelude in Ghana’ officiële ope-
ning van Nandom Secondary School; samenstelling
broeder Avellinus, 28 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild (vanaf sept. 1973).
– 1968, nr. 3(25 maart) en nr. 6(12 juni) zijn in het autop-
sie-exemplaar in fotokopie aanwezig. Van de laatste afl.
is p. 8 ondersteboven ingebonden.
– 1972, nr. 7(onged.) draagt op het omslag abusievelijk
de titel Berichten Broeders van Maastricht. Het nummer
is een gezamenlijke uitgave met Berichten van de Broe-
ders van Maastricht 1972, nr. 4. De inhoud is nagenoeg
hetzelfde. Alleen formaat, omslag, voorwoord en slot
zijn verschillend.
– 1973 kent drie nummers 7, hier resp. aangeduid als 7,
7a en 7b: 1. het themanummer ‘Prelude in Ghana’, 2.
Berichten generaal bestuur september 1973 en 3. Berich-
ten generaal bestuur 17 september 1973.

– In 1969, nr. 1(onged.), p. 1 bevindt zich een parallelle
vertaling in het Engels van een mededeling over
Ghana. Uit 1971, nr. 6(onged.), p. 2-3 blijkt dat er van de
Berichten van het generaal bestuur sinds enkele jaren
ook een Engelse editie bestaat, getiteld News from the
Generalate, vooral bestemd voor de Afrikaanse broe-
ders in Ghana. Door de uitbreiding van de missiegebie-
den in Indonesië en Chili zou een viertalige uitgave
nodig zijn, hetgeen echter te kostbaar wordt. “Vanaf
heden verschijnen de Berichten alleen in het Neder-
lands (…) maar met samenvattingen in het Engels,
Spaans en Indonesisch voor de betrokken gebieden.” In
het autopsie-exemplaar zijn enkele ‘Summaries’ (alleen
in het Engels) aanwezig.
– 1968, nr. 6(12 juni): bijlage ‘Brief van Memisa’ aan het
Hoofdbestuur (fotokopie).
– Bij 1973, nr. 3(onged.) en nr. 4(onged.) bevinden zich
twee afzonderlijk gepagineerde bijlagen: ‘Berichten uit
de Nederlandse Provincie’, 10 p. en ‘Beleid v. h. Prov.
Bestuur, Nederland t.a.v. het Huizenbestand’, 8 p.
– In het autopsie-exemplaar zijn drie bijlagen ingebon-
den achter in de band 1972-73. Het eerste is een schrij-
ven van de Broeders Bruno van der Made en Remond
Pennings getiteld, ‘Zou dat mogelijk zijn’ gedateerd
januari 1973, dat aandacht vraagt voor de personeels-
voorziening in gebieden buiten Nederland, 9 p. Ver-
moedelijk behoort dit bij het Chili-nummer. De tweede
bijlage is getiteld ‘Korte berichten’ en de derde is een
nota van het provinciaal bestuur over ‘Bejaarden en
Bejaardenbeleid’, 20 p. Volgens een potloodaantekening
behorend bij de aflevering van 23-7-1973.
– 1973, nr. 11(onged.): ‘Schrijven van Br. Bruno aan de
Ned. Provincie’, op een afwijkende kleur papier, afz.
gepagineerd.
– In 1974, nr. 2(febr.), nr. 3(maart), nr. 4(april), op een
afwijkende kleur papier: Brieven van Br. Bruno van der
Made aan zijn medebroeders over ‘Mentaliteit en
Gestaltegeving’, ongepagineerd.
– In 1975, nr. 3(maart), nr. 4(april) en 1976, nr. 2(febr.),
op een afwijkende kleur papier: Brieven van Br. Bruno
van der Made namens het generaal bestuur over het
‘Generaal kapittel FIC 1976’, resp. 6 p., ongepagineerd.
– 1976, nr. 9(sept.), op een afwijkende kleur papier:
Brief namens het generaal bestuur van Br. Bruno van
der Made aan zijn medebroeders: ‘Samen hoopvol ver-
der gaan’, ongepagineerd.
– In 1976, nr. 10(okt.)-nr. 12(dec.) en in 1977, nr. 1(jan.)-
nr. 6(juni) zijn 9 delen opgenomen ‘Uit de autobiografie
van Mgr. L.H. Rutten’, stichter van de congregatie,
afzonderlijk gepagineerd: 33 p. met afbeeldingen. De
laatste aflevering in 1977, nr. 6 draagt abusievelijk het
afleveringsnummer VIII; moet zijn: nr. IX.
– 1977, nr. 10(nov.) en 1978, nr. 2(febr.): bijlagen ‘Onze
geloofsgemeenschap. Samen levend I en II’, Br. Bruno,
resp. 8 p. en 7 p.
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• relaties Voortzetting van Officiële mededelingen /
Generaal bestuur Broeders van de Onbevlekte Ontvan-
genis (1964-1967)6

– Ten dele voortgezet als Oriëntatie FIC (1973-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Aanvankelijk een blad met informatie over
besluiten van het generaal bestuur, benoemingen, con-
tacten e.d. Geleidelijk worden in het blad ook bijdragen
van anderen dan van het generaal bestuur opgenomen,
bijvoorbeeld uitgebreide reportages over de missie,
informatieve artikelen en speciale uitgaven zoals het
‘Malawi-nummer’ en ‘Vrije geluiden’ in 1972. In 1973
wordt deze ontwikkeling teruggedraaid: “de inhoud
van het blad zal uitsluitend beperkt blijven tot wat de
naam aangeeft: berichten van het generaal bestuur”
(1973, nr. 7a(sept.), p. 1). Voor artikelen die niet recht-
streeks betrekking hebben op de communicatie tussen
het generaal bestuur met zijn staforganen en de con-
gregatie, wordt een nieuw blad in het leven geroepen:
Oriëntatie FIC (zie 1973, nr. 7a(sept.), p. 2).
• noten
(1) Het blad verschijnt ook onder de titel Berichten gene-
raal bestuur.
(2) Het blad verschijnt onder deze titel tot en met 1991
en wordt daarna voortgezet als Information General
Council FIC (Fratrum Immaculatae Conceptionis).
(3) In 1968 verschijnen onregelmatig 11 afleveringen.
“Teneinde de schriftelijke communicatie tussen het
generaal bestuur en de verschillende delen van de con-
gregatie en tussen deze laatste onderling te intensive-
ren, zullen de Berichten voortaan elke maand verschij-
nen (eerste week)” (1968, nr. 10(3 nov.), ongepagineerd).
(4) In het ‘Ten geleide’ van 1972, nr. 2(onged.), p. 1 wordt
broeder Avellinus genoemd als hoofdredacteur.
(5) Zie 1973, nr. 7a(sept.), p. 1.
(6) In het Chili-nummer wordt het volgende thema-
nummer aangekondigd voor 15 april met als onder-
werp: de ervaringen van oudere broeders, van zieken
en bejaarden. Het themanummer komt echter niet
gereed, zie nr. 4(onged.), maar zal twee jaar later als-
nog verschijnen in Oriëntatie FIC 1975, nr. 4/5(onged.):
‘Oud worden – Ziek zijn’. 
(7) Vanaf maart 1966 geeft ook het provinciaal bestuur
Officiële mededelingen uit. Om verwarring te voorko-
men wijzigt het generaal bestuur de titel van zijn uitga-
ve in Berichten van het generaal bestuur.

120
Berichten van het generaal bestuur / Fraters van OL
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1976-{1980}
• jaren 1976, nr. 72(20 dec.)1– {1980, nr. 102(12 nov.)}2

• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid

• plaats Tilburg
• frequentie 1 nr. ∞ 1976; 9 nrs. ∞ 1977; 7 nrs. per jaar
∞ 1978-{1980}3

• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Incidenteel afbeeldingen.
– In het autopsie-exemplaar 1978, nr. 83(18 april) staat
op p. 1 met inkt vermeld: “in losse vellen”; deze zijn ech-
ter verkeerd ingebonden.
– De bijlage bij 1980, nr. 96(17 jan.) is abusievelijk geda-
teerd: november 1979; moet zijn: jan. 1980. 
– Evenals in de voorloper Korte berichten van het gene-
raal bestuur worden teksten van bijzondere aard in ‘Bij-
lagen’ na de reguliere afleveringen opgenomen, deze
keer voorzien van een andere kleur papier: chamois.
• relaties Voortzetting van Korte berichten van het gene-
raal bestuur (1967-1976)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad. De inhoud betreft
voornamelijk het doorgeven van feiten inzake de
Nederlandse provincie en de missiegebieden, persona-
lia, familieberichten, cursussen enz. Achtergrondinfor-
matie is opgenomen in de bijlagen.
• noten
(1) “In januari 1977 zal het periodiek Korte berichten van
het generaal bestuur vervangen worden door Berichten
van het generaal bestuur.” (Korte berichten van het gene-
raal bestuur 1976, nr. 71(9 dec.), p. 3). 
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010} (vanaf 1990,
nr. 173(23 mei) in drie talen: Nederlands, Engels en
Indonesisch).
(3) In het laatste nummer van de voorloper werd ver-
meld: “gestreefd wordt naar een verschijningsfrequen-
tie van minimaal 1 x per maand.” (Korte berichten van
het generaal bestuur 1976, nr. 71(9 dec.), p. 3).

121
Berichten uit Java 1947-1954
• jaren 55(1947), nr. 1(jan.) – 62(1954), nr. 10(dec.)
• ondertitel voor de leden van de St. Claverbond. Uitga-
ve der PP Jezuieten ten bate van hun missie op Java ∞
55(1947)
• uitgever St. Claverbond1 (Jezuïeten)
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks (tweemaandelijks in de maan-
den maart-april en juli-augustus)
• formaat B
• omvang III ∞ 55(1947)-58(1950); II ∞ 59(1951); III ∞
60(1952)-61(1953); II ∞ 62(1954)
• redactie 1947-[1954] pater B. Sondaal SJ2

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– Praktisch alle omslagen ontbreken in het autopsie-
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exemplaar. Nummering en datering kunnen worden
afgeleid uit de inhoudsopgaven.
– 55(1947), nr. 1(jan.) wordt voorafgegaan door 4 onge-
pagineerde bladzijden waarop in het kort de geschiede-
nis van de St. Claverbond, van de Berichten uit Neder-
landsch Oost-Indië en van de Berichten uit Java wordt
geschetst.
• relaties Voortzetting van Berichten uit Nederlandsch
Oost-Indië voor de leden van de St. Claverbond (1941-
1946)
– Voortgezet als Missienieuws der Nederlandse Jezuïe-
ten (1955-1960)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Opvolger van Berichten uit Nederlandsch
Oost-Indië voor de leden van de St. Claverbond, dat was
opgericht ter ondersteuning (door gebed en financiën)
van het missiewerk van de Jezuïeten. “De nieuwe ver-
houdingen, welke groeiende zijn tussen Nederland en
Indië maken het gebruik van deze oude titel niet meer
wenselijk. Daarenboven trokken de Paters Jezuïeten
zich sinds 1902 terug uit grote gebieden, welke zij aan
andere missionerende Orden en Congregaties overdroe-
gen. De oude titel werd daardoor te weids van klank”
(55(1947), nr. 1(jan.), ongepagineerd). Het blad geeft
voornamelijk informatie over de Jezuïetenmissie op
Java. Voor wat de cultuur betreft blijft heel Java het
voorwerp van de beschouwingen. Voor wat de missio-
nering betreft beperkt het zich hoofdzakelijk tot de mis-
siegebieden van de Jezuïeten op West- en Midden-Java.
• noten
(1) Met ingang van {57(1949), nr. 2(febr.)}: Stichting St.
Claverbond.
(2) Vermeld in Missienieuws 75(1967), nr. 6(nov.), p. 12.

122
Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië 1889-1919
• jaren 1889, ongen.(onged.) – 1919, ongen.(onged.)
• ondertitel ten dienste der Eerwaarde Directeuren van
den St. Claver-Bond ∞ 1889-1896
– voor de Leden van de Sint-Claverbond ∞ 1897-1919
• uitgever T.C.B. ten Hagen
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie jaarlijks ∞ 1889-1893; 2 nrs. ∞ 1894; 4 nrs.
∞ 1895; 5 nrs. per jaar ∞ 1896-1897; 4 nrs. per jaar ∞
1898-1899; 5 nrs. ∞ 1900; 4 nrs. per jaar ∞ 1901-1911; 3
nrs. per jaar ∞ 1912-1919
• formaat B
• omvang I ∞ 1889; II ∞ 1890-1891; I ∞ 1892; II ∞ 1893-
1894; III ∞ 1895-1896; IV ∞ 1897-1902; III ∞ 1903-1919
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1909-1918 pater G. Schuurmans SJ1

• speciale nummers 1897, nr. 5(onged.): geheel gewijd
aan de nagedachtenis van mgr. Walterus Jacobus Staal,

titulair bisschop van Mauricastro, apostolisch vicaris
van Batavia.
• register ‘Register op de eerste 50 jaargangen van het
tijdschrift St. Claverbond 1889 tot en met 1938. I. Schrij-
vers-register; II. Platen-register; III. Personen-register;
IV. Historisch-geografisch register; V. Zaken-register’2

• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1899); inhoudsop-
gaven (1907-1909, 1911, 1913-1919).
– Elke jaargang bevat een ‘Algemeen Overzicht der
Dienstverrichtingen van de Eerw. Missionarissen en
der Katholieke Scholen in (m.i.v. 1909: het apostolisch
vicariaat van Batavia in) Nederlandsch Oost-Indië op
het einde van het jaar …[jaartal]’.
– In het autopsie-exemplaar is in de band 1890-1893 ach-
terin ingebonden: H.A. Jansen, Van Noord tot Zuid,
dwars door het land der Beloneesche Koppensnellers:
Reisverhaal van den Zeereerw. Heer H.A. Jansen, Pastoor
te Atapoepoe op het eiland Timor, voor de leden van den
St. Claverbond, ’s-Gravenhage 1893, 38 p.
• relaties Voortgezet als St. Claverbond (1920-1940)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Missietijdschrift, vooral bestemd voor de
leden van de St. Claverbond die is opgericht “tot stoffe-
lijke ondersteuning van het Missiewerk vooral onder
de inlandsche bevolking onzer Nederlandsch-Oost-Indi-
sche Bezittingen” (1889, p. 3; zie ook Berichten uit Java
55(1947), nr. 1(jan.), ongepagineerd: ‘Ter oriëntering
van onze nieuwe abonné’s’). De eerste afleveringen
bevatten vrijwel uitsluitend uittreksels en ook letter-
lijke teksten van brieven en verslagen van missionaris-
sen, later ook studies over het land en de volken van
Oost-Indië, in memoriams e.d. 
• noten
(1) Zie 1919, nr. 3, p. 145 en 153.
(2) Het betreft hier een register op deze titel (1889-1919)
en op de opvolger St. Claverbond (1920-1940).

123
Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor de leden
van den St. Claverbond1 1941-1946
• jaren 53(1941), nr. 1(jan.) – nr. 10(dec.)2

– 54(1946), ongen.(mei) – ongen.(dec.)
• uitgever St. Claverbond (Jezuïeten)
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks behalve in april en augustus
• formaat B
• omvang II
• redactie 1941-1946 pater W. Keller SJ3

1946 pater B. Sondaal SJ3

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– De meeste omslagen ontbreken. Nummering en/of
datering zijn doorgaans afgeleid uit de inhoudsopga-
ven.
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• relaties Voortzetting van St. Claverbond (1920-1940)
– Voortgezet als Berichten uit Java (1947-1954)4

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Orgaan van de St. Claverbond, opgericht om
de missies van de Jezuïeten op Java met gebed en finan-
ciën te steunen. Door de slechte verbinding met Indië
als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is het echter
niet mogelijk missienieuws te geven, waardoor het
blad terugvalt op historische studies en de nagelaten
geschriften van pater Van Lith (zie ‘75 jaargangen Cla-
verbond’ (Missienieuws 75(1967), nr. 6(nov.), p. 12).
• noten
(1) In 54(1946), ongen.(mei) ontbreekt in de titel op het
titelblad het woord “Nederlandsch”.
(2) “Ten gevolge van den 2den Wereldoorlog konden de
Berichten in 1942 tot en met 1945 niet verschijnen”
(titelblad, 54(1946), ongen.(mei)). De laatste aflevering
van 53(1941) bestaat alleen uit de inhoudsopgave van de
jaargang en een mededeling van de directie van de St.
Claverbond, ‘Aan de leden van den St. Claverbond’, dat
het wegens de tijdsomstandigheden niet goed doenlijk
meer is om het periodiek nog te laten verschijnen.
(3) In 54(1946), ongen.(sept.), p. 81 deelt de directie van
de St. Claverbond mee dat met ingang van september
1946 pater B. Sondaal de opvolger wordt van pater 
W. Keller.
(4) In het eerste nummer van de opvolger wordt de
titelwijziging als volgt toegelicht: “De nieuwe verhou-
dingen, welke groeiende zijn tussen Nederland en
Indië maken het gebruik van [de] oude titel niet meer
wenselijk. Daarenboven trokken de Paters Jezuieten
zich sinds 1902 terug uit grote gebieden, welke zij aan
andere missionerende Orden en Congregaties overdroe-
gen. De oude titel werd daardoor te weids van klank”
(55(1947), nr. 1(jan.), ongepagineerd).
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Berne 1948-{1980}
• jaren 1(1948), nr. 1(1 april) – {33(1980), nr. 6(15 dec.)}1

• ondertitel Godsdienstig tijdschrift der Abdij van
Berne ∞ 1(1948), nr. 1(1 april)-nr. 9(1 dec.)
– Godsdienstig maandblad van de Abdij van Berne ∞
2(1949)-5(1952)
– Maandblad voor katholieken onder redactie van de
Norbertijnen, Abdij van Berne, Heeswijk N.B. ∞ 6(1953)
– 7(1954), nr. 5(juni)
– Maandschrift van de norbertijner abdij te Heeswijk
(N.Br.) ∞ 15(1962), nr. 1/2(onged.)
– Godsdienstig tijdschrift ∞ 15(1962), nr. 3(onged.) –
19(1966)
– Tijdschrift van de Norbertijnen in Nederland ∞
20(1967) – 22(1969), nr. 2(april)
• uitgever Abdij van Berne

• plaats Heeswijk N.Br. (m.i.v. 23(1970), nr. 4(aug.):
Heeswijk-Dinther)
• frequentie maandelijks2 ∞ 1(1948) – 9(1956), nr. 2
(maart)
– tweemaandelijks2 ∞ 9(1956), nr. 3/4(mei/juni) –
12(1959), nr. 2(mei)
– “maandschrift”3 ∞ 12(1959), nr. 3(onged.) – 14(1961)
– 6 nrs. ∞ 15(1962)
– maandelijks4 ∞ 16(1963)-19(1966)
– tweemaandelijks ∞ 20(1967)-{33(1980)}
• omvang I ∞ 1(1948); II ∞ 2(1949)-{33(1980)}
• redactie [1948-1950 Fulco van der Heijden OPraem.,
hoofdred.]5

1950-1952 Amandus Bruyninckx OPraem, hoofdred.6

1952-1954 AlexiusTh. Buters OPraem., hoofdred.6

1954-[1956] Wiro van Aken OPraem., hoofdred.7

[1956-1959 Gereon Wijnhoven, hoofdred.]5

1959-1962 Hiëronymus. P. Breugelmans OPraem, hoofd-
red.3

1962-1965 E. Manders OPraem., red.secr.
1962-1966 [en 1970-1971] E.F. (Felix) Hoekx OPraem.,
hoofdred.5

1965-1972 drs. A (ook drs. P. en later P.Q.) van Dongen
OPraem., 1965-1966 red.secr., 1967-1970 hoofdred.8

1972-{1980} drs. A.W. van den Hurk OPraem., hoofdred.
– Vanaf 1962 tevens vermelding van redactieraad
1962-1967 R. de Bruin OPraem.
1962-1967 D. v.d. Lans OPraem.
1962-1972 A. Bruyninckx OPraem.
1962-1972 J. de Kort OPraem.
1965-1972 E. Manders OPraem.
1967-1968 drs. J. van de Lans OPraem.
1968-1970 drs. A.W. van den Hurk OPraem.
1968-1975 W. Goossens OPraem.
1970-{1980} F.A. Hoekx OPraem.
1973-{1980} dr. N. van Beijnen OPraem.
1973-{1980} drs. P. van Dongen
1973-{1980} A. Koks OPraem.
1975-{1980} dr. Th. van de Vossenberg OPraem.
• speciale nummers 10(1957), nr. 1/2(jan./febr.): jubi-
leumnummer ter gelegenheid van ‘100 Jaar Berne in
Heeswijk 1857-1957’
– 19(1966), nr. 9/10(onged.): ‘De Norbertinessen van
Sint-Catharinadal’
• register Register Berne 1948-1969. Index op auteursna-
men en trefwoorden
– Register Berne 1970-1990. Index op auteursnamen en
trefwoorden 
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen
(m.u.v. 1951-1952) en inhoudsopgaven (m.u.v. 1952-1958,
1960,1962-1969).
– De eerste jaargang van het nieuwe tijdschrift Berne
wordt de abonnees samen met het Offer (1946-1967) toe-
gezonden. Met ingang van de tweede jaargang is het
tijdschrift onafhankelijk (zie 2(1949), nr. 1(jan.), p. 1).
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• relaties Afgesplitst van het Offer (1946-1967)9

• literatuur Alph. W. van den Hurk OPraem., ‘Honderd
jaar tijdschriften van de abdij van Berne: 1892-1992’, in:
P. Al OPraem. en M. Schneiders OPraem., Een soort
onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de
Norbertijnen in Nederland (Heeswijk 1992), p. 63-86
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1948)-2(1949), 4(1951), 9(1956), 12(1959)-
33(1980)
– Abdij van Berne, Heeswijk ∞ overige jaargangen
• typering Zelfstandig abdijblad van Berne, dat naast
nieuws van en over de orde beschouwende artikelen
bevat over o.a. de historie van de norbertijnenorde en
de Abdij van Berne, de norbertijnse missiën en de Mis
van Eerherstel.10 Alle onderwerpen uit het Offer (1892-
1942) krijgen hun plaats in dit tijdschrift. Berne ver-
schijnt naast het Offer (1946-1967), dat een uitsluitend
liturgisch tijdschrift is geworden.9

• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(2) “Ingevolge de papiertoewijzing B.P.P. nummer 4919
verschijnt deze uitgave maandelijks en is de omvang
van dit nummer 8 pagina’s formaat 20x27 cm”, aldus
de laatste pagina van de nummers van de 1e jaargang.
M.i.v. {7(1954), nr. 6(aug.)}: “verschijnt iedere maand
behalve in juni en juli”; m.i.v. 8(1955), nr. 6(aug.): “ver-
schijnt iedere maand behalve in april en juli”; m.i.v.
9(1956), nr. 3/4(mei/juni) – 12(1959), nr. 2(mei): “ver-
schijnt om de twee maanden”.
(3) In 12(1959), nr. 3(onged.) is in de mededeling ‘Berne’
op p. 50 sprake van een maandschrift: “Als maand-
schrift zal het nieuws beter tot zijn recht komen en
daarom is de opzet om het telkens rond de helft van de
maand bij U binnen te laten brengen. In de laatste tijd
liet dit wel iets te wensen over”, gedateerd ‘september
1959’ en ondertekend met ‘Breugelmans’ (= H.P. Breu-
gelmans, redacteur van Berne, vaak ook vermeld als
P.J.M.J. Breugelmans. Zie 14(1961), nr. 6/7(juni/juli), p.
50). In 12(1959) verschijnen nog 2 afleveringen: nr. 4 en
nr. 5, beide ongedateerd. In 13(1960) en 14(1961) ver-
schijnt het blad inderdaad maandelijks met resp. 2 en 4
dubbelnummers.
(4) 10 nrs. per jaar waarvan 4 dubbelnrs.
(5) Zie Van den Hurk OPraem., p. 79.
(6) “Precies twee jaar na zijn benoeming tot redacteur
van ons blad gaat Meneer A. Bruyninkx de redactie ver-
laten. (…) Een onderdeel van zijn taak, de redactie van
Berne, ligt nu op onze schouders” (‘Vaarwel ende levet
scone’, 5(1952), nr. 7(sept.), p. 73, ondertekend door
Alexius Buters).
(7) Zie Van den Hurk OPraem., p. 79. Hier wordt ver-
meld: “Max van Aken”.
(8) Zie 20(1967), nr. 1(15 febr.), p. 11. Van den Hurk 
OPraem, p. 79: “Piet van Dongen, 1 januari 1967 – 15
oktober 1970”.

(9) Voorheen verschenen in het blad het Offer liturgi-
sche artikelen, orde- en missienieuws, verhalen enz. In
1948 wordt bepaald dat het Offer voortaan uitsluitend
liturgische bijdragen zal bevatten en dat Berne aan-
dacht zal besteden aan de missie, Derde Orde, Aarts-
broederschap der H. Mis van Eerherstel, kortom aan
“alles wat U van een tijdschrift der abdij van Berne
kunt verwachten, behalve dan liturgisch leven, dat uit-
sluitend aan het Offer zal voorbehouden blijven”
(1(1948), nr. 1(1 april), p. 1). Zie ook het Offer (1946-1967)
3(1948), nr. 4(april), p. 50: “Met dit nummer te beginnen
is het Offer geheel gewijd aan de hernieuwing van de
liturgische geest onder ons volk. Tegelijkertijd presen-
teren wij U vandaag een nieuw tijdschrift, dat de spie-
gel van onze abdij en orde zal zijn. Zo zullen beide
delen van het Offer beter tot hun recht komen.”
(10) De voorloper het Offer (1892-1942) was in eerste
instantie opgericht als orgaan van de Aartsbroeder-
schap van de H. Mis van Eerherstel.
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Beste medebroeder1 1968-1980 
• jaren 1(1968), ongen.(onged.) – 1980, ongen.(onged.)2

• ondertitel Orgaan van de Nederlandse Kapucijnen ∞
1(1968)-1975
• uitgever Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie 27 nrs. ∞ 1(1968); 21 nrs. ∞ 2(1969/70); 
13 nrs. ∞ 3(1970); 11 nrs. ∞ 4(1971); 10 nrs. ∞ 5(1972); 
17 nrs. ∞ 1973; 13 nrs. ∞ 1974; 9 nrs. ∞ 1975; 10 nrs. ∞
1976-1978; 8 nrs. ∞ 1979; 3 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang VI ∞ 1(1968)-3(1970); V ∞ 4(1971); III ∞
5(1972)-6(1973); VI ∞ 7(1974); II ∞ 1975; III ∞ 1976-
1978; II ∞ 1979; I ∞ 1980
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1968); inhoudsopgaven
(in de vorm van zaken- en personenregisters: 1968-1970,
1973-1975, 1977-1980; 1976 alleen personenregister).
– De tweede jaargang is een overlopende jaargang als
gevolg van een kapotte drukmachine en de vertraagde
installatie van een nieuwe machine. De laatste afleve-
ring is “gevoegd bij de vorige jaargang. Dit omdat wij
met het volgend nummer, gedrukt op een nieuwe
machine, het formaat gaan veranderen” (2(1969/70), 
nr. 21(19 jan.), p. 481). 
– De jaargangen 1973 tot en met 1980 zijn gedrukt maar
met gestencilde inhoudsopgave; de overige jaargangen
zijn gestencild of uitgevoerd in offsetdruk.
– 2(1969/70), nr. 21(19 jan. 1970): na p. 480 volgt abusie-
velijk p. 459-506; moet zijn: p. 481-528.
– Vanaf 1973 ontbreken de jaargangnummering, de
nummering en de datering van de afleveringen.
– In het autopsie-exemplaar wordt 21(1969/70), nr. 21(19
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jan. 1970) gevolgd door een rubriek ‘Besproken Zaken’,
BZ nr. 1, 13 oktober, BZ nr. 2, 13 november en BZ nr. 3, 17
december (afzonderlijk gepagineerd, samen 18 p.); het
betreft communiqués van de gevoerde besprekingen
van het definitorium.
• relaties Voortzetting van Uni trinoque (1924-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officieel orgaan (intern) der Nederlandse Pro-
vincie van de Kapucijnen. Het blad bevat zowel officiële
stukken en berichten die voor de toekomst vastgelegd
moeten worden, als niet-officiële informatie, kortom al
wat voor de provincie van belang kan zijn om te weten.
Daarnaast brengt het nieuws uit de missie.
• noten
(1) De titel wordt ook vaak afgekort tot BM.
(2) Als gevolg van de stijgende papier- en drukkosten is
besloten dat BM in de toekomst minder frequent zal
verschijnen en dat men meer gestencilde informatie
zal ontvangen. Aanbevolen wordt de gestencilde papie-
ren ordelijk te bewaren. “De regeling is voorlopig. Op
het einde van het jaar zal bezien worden of ze voldoet”
(Beste medebroeder 1980, ongen.(onged.), p. 37). Het blad
is na 1980 niet meer verschenen.
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Beste vrienden van Egmond 1973-{1976}
• jaren 1973, ongen.(april) -{1976, ongen.(sept.)}1

• uitgever Benedictijnen van de St. Adelbertabdij
• plaats Egmond-Binnen
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang 4 p. per nummer
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Vrienden van Egmond
({1949}-1972)1

• autopsie 1973, ongen.(april), ongen.(nov.); 1974,
ongen.(Pinksteren), ongen.(okt.); 1975, ongen.(april);
1976, ongen.(febr.), ongen.(sept.)
– KDC
• typering Uitgave voor de leden van de Vereniging
Vrienden van Egmond – donateurs en sympathisanten
van de Abdij van Egmond – met een inleidend schrij-
ven van de abt Adelbert van der Wielen, een abdijkro-
niek, informatie over de oblaten (leken die gelieerd zijn
aan de abdij) en over de geschiedenis van de abdij.
• noten
(1) Na 1980 tot {2009} verscheen de uitgave opnieuw
onder de titel Vrienden van Egmond.
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Bestuursblad van den Eucharistischen Kruistocht1

1928-1929
• jaren 1(1928/29), nr. 1(juni) – 2(1929), nr. 5(nov.)
• ondertitel Maandblad voor EK leiders
• uitgever Eucharistisch Secretariaat, Klooster Brakken-
stein
• plaats Red. en adm.: Nijmegen 
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1928-1929 A. Schelstraete SSS
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgave (1928/29, ingebonden in 2(1929, nr. 3
(sept.)).
• relaties Samengegaan met Voor jeugdleiding in den
geest van EK en KJV (1929) en voortgezet als Bestuursor-
gaan van den Eucharistischen Kruistocht (1929-1933)2

• literatuur C.G.M. Vermolen, De Eucharistische
Kruistocht “Pius X”, Brakkenstein-Nijmegen 1948
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift voor leiders van de Eucharisti-
sche Kruistocht, de beweging die de katholieke vor-
ming van volwassenen maar vooral van de jeugd tot
doel heeft, met de eucharistie als middelpunt van het
hele opvoedingswerk. Doel van het tijdschrift is leiding
geven aan en programma’s uitstippelen voor het ge -
hele EK-werk, zodat iedereen werkt volgens dezelfde
grondslagen en methoden. Het blad bevat dogmatische
artikelen over zelfheiliging, de liturgie van de maand,
leidende artikelen voor onderwijzers en opvoeders, stof
voor maandelijkse recollecties, verslagen van EK-dagen
en retraites, EK-nieuws “van hier en uit andere lan-
den”, een vragenbus, etc.
• noten
(1) “Er bestaat (…) een tweevoudige EK: de EK Pius X en
de EKAG. Deze laatste is de EK van het Apostolaat des
Gebeds (…): dus geleid door de paters Jezuïeten” (Ver-
molen, p. 5-6).
(2) Het blad Voor jeugdleiding in den geest van EK en KJV
wordt eveneens uitgegeven door het Eucharistisch
Secretariaat Brakkenstein. In een ‘Zeer belangrijk
bericht’ op p. 31 van de aflevering van nov. 1929 wordt
meegedeeld dat het blad m.i.v. december zal verschij-
nen “tezamen met het Bestuursblad voor leiders(sters)
van EK onder één omslag”. Iedere aflevering van het
nieuwe Bestuursorgaan van den Eucharistischen
Kruistocht zal uit drie afzonderlijk gepagineerde
gedeeltes bestaan, elk met een eigen titel: 1) Bestuursor-
gaan van den Eucharistischen Kruistocht, 2) Bestuursor-
gaan van de Katholieke Jeugdvereeniging voor meisjes
en 3) Bestuursorgaan van de Katholieke Jeugdvereeni-
ging voor jongens. Door deze samenvoeging verandert
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het tijdschrift van een EK-blad in een blad voor EK en
KJV, waarbij het accent verschuift van katholieke en
eucharistische vorming in haar algemeenheid naar
katholieke en eucharistische vorming van de jeugd; het
tijdschrift wordt dan ook verder beschreven in BKNP 4.
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Bestuursbulletin 1970-{1980}
• jaren 1970, nr. 1(sept.) – {1980, nr. 10(dec.)}1

• uitgever Congregatie Fraters van OL Vrouw van het H.
Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1970; 3 nrs. per
jaargang ∞ 1971-1972; 4 nrs. ∞ 1973; 2 nrs. ∞ 1974; 3
nrs. ∞ 1975; {1 nr.}2 ∞ 1976; 4 nrs. ∞ 1977; 2 nrs. ∞
1978; 3 nrs. ∞ 1979; 5 nrs. ∞ 1980 (ongenummerde
‘specials’ zijn meegerekend)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1975, ongen.(mei): special, ‘Aposto-
laire opstelling van de congregatie’, 8 p. (verschijnt tus-
sen nr. 7(febr.) en nr. 8(sept.)
– 1977, ongen.(maart): special, ‘Indonesia’, 15 p. (ver-
schijnt tussen nr. 1(febr.) en nr. 2(sept.)
– 1979, ongen.(5 mei): special, ‘Leefregel’, 18 p. (ver-
schijnt tussen nr. 6(febr.) en nr. 7(sept.)
– 1980, ongen.(juli) en ongen.(nov.): special 1 en 2, ‘Ont-
werp constituties nr. 1 en nr. 2’, resp. 13 en 15 p. 
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn steeds doorgenummerd over ver-
schillende jaargangen: eerst van 1970, nr. 1(sept.) tot en
met 1972, nr. 8(okt.), vervolgens van 1973, nr. 1(febr.) tot
en met 1976, nr. 9(maart) en tenslotte van 1977, nr.
1(febr.) tot en met 1980, nr. 10.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ volledig, m.u.v. 1980, nrs. 8 en 10
– ENK, Archief Fraters van Utrecht ∞ 1980, nrs. 8 en 10
• typering Communicatiebulletin van het algemeen
bestuur van de Fraters van Utrecht. Via bestuurlijke
mededelingen en berichten worden in het blad de pro-
blemen bekend gemaakt die op dat moment aan de orde
zijn.
• noten
(1) Na 1993 is de uitgave niet meer verschenen.
(2) Waarschijnlijk zijn er na 1976, nr. 9(maart) geen
nummers meer verschenen.
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Bethanië 1924-{1980}
• jaren 1[1924], nr. 1(onged.) – 18(1941), nr. 6(onged.)1

– 19(1946), nr. 1(onged.) – {53(1980), nr. 4(nov.)}2

• ondertitel Orgaan van het Gezelschap der Vrouwen
van Bethanië ∞ 1(1924)-33(1960)

– Contactblad van de Vrouwen van Bethanië ∞
34(1961)-35(1962)
– Kontaktblad3 van Bethanië ∞ 36(1963)-40(1967)
• uitgever Gezelschap der Vrouwen van Bethanië
• plaats Red. en adm.: Bloemendaal ∞ 1(1924) –
39(1966), ongen.(juli/aug.); Leiden ∞ 39(1966),
ongen.(sept./okt.) – 40(1967), nr. 2(onged.)
– Adm.: Nijmegen4 ∞ 40(1967), nr. 3(onged.) – {53(1980)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1924)
– 8 nrs. per jaar ∞ 2(1925)-18(1941)
– driemaandelijks ∞ 19(1946)
– tweemaandelijks ∞ 20(1947)-39(1966)
– driemaandelijks ∞ 40(1967)-{53(1980)}
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1924)-17(1940); I ∞ 18(1941); II ∞
19(1946)-{53(1980)}
• redactie Alleen vermeld in de jaren 1969-1971.
{1969}-1971 Marijke de Gijzel
{1969}-1971 Nel van Mil
{1969}-{1971} Christine Schweitzer
{1969}-{1971} Geertruid Veugelers
{1971} Cor de Ruiter
• speciale nummers 6(1929), nr. 5/6: dubbelnummer ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Gezel-
schap der Vrouwen van Bethanië, 100 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Jaargangnummer 40 komt tweemaal voor: 40(1967)
en 40(1968); moet zijn: 41(1968). De juiste nummering
wordt in 42(1969) hervat.
– De nrs. 8 van 3(1926) en 4(1927) bevatten de jaarversla-
gen van de Reinildastichting (lopend respectievelijk van
15 mei 1925 tot 15 mei 1926 en van 15 mei 1926 tot 25 mei
1927), waarin de Vrouwen van Bethanië verslag doen van
hun activiteiten over het afgelopen jaar. Aan de binnen-
zijde van het omslag van 5(1928), nr. 8 wordt aangekon-
digd dat het jaarverslag deze keer “als het een beetje mee-
loopt met de nieuwe abonnementen, als extra-bijlage
[zal] worden gedrukt en dan ingelegd [zal] worden in 
de eerste of tweede aflevering van den nieuwe jaargang.
Het zal dan lopen van januari tot januari.” 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de Vrouwen van Bethanië, gesticht
als lekengroepering in 1919 door dr. Jac. van Ginneken
SJ. In 1932 wordt de groepering een religieuze congrega-
tie. Het blad geeft voornamelijk informatie over de
werkzaamheden van de Vrouwen van Bethanië en over
het apostolaat onder zowel de katholieken als de niet-
katholieken in Nederland. Daarnaast bevat het tijd-
schrift artikelen en gedichten en (vervolg)verhalen die
tot bezinning moeten aanzetten.
• noten
(1) “De laatste aflevering van Bethanië verscheen in het
najaar van 1941” (zie 19(1946), nr. 1(onged.), p. 30). In
april 1942 werd het klooster Bethanië in Bloemendaal
gevorderd door de Duitse Wehrmacht.
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(2) De laatste aflevering van het tijdschrift verschijnt in
augustus 2003, 76e jaargang.
(3) 36(1963), nr. 1(jan./febr.): “Contactblad”. 
(4) Een redactieadres wordt niet meer vermeld. Aan de
binnenzijde van de omslagen van 40(1967), nr. 3(aug.)-
nr. 4(nov.) wordt medegedeeld dat de administratie
m.i.v. 15 augustus 1967 naar Nijmegen is verhuisd. Ver-
moedelijk bevindt de redactie zich nog steeds in Leiden.
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Bethlehem {1906}-{1938}
• jaren {8(1906), nr. 85(jan.)} – {40(1938), nr.
10/11(okt./nov.)}1

• ondertitel Geïllustreerd maandschrift van het Insti-
tuut Bethlehem uitgegeven met den zegen en aanmoe-
diging van onzen H. Vader den Paus en de hooge goed-
keuring van Mgr. Haas Bisschop van Bazel en Lugano
en ZDH Mgr. J.F. Battaglia, Bisschop van Chur ∞
{8(1906), nr. 85(jan.)}-{nr. 96(dec.)}
– Geïllustreerd maandschrift ∞ {17(1915), nr. 193(jan.)}-
{nr. 204(dec.)}; {40(1938), nr. 10/11(okt./nov.)}
– Op het omslag: Maandschrift van het Missiegezel-
schap Bethlehem ∞ {40(1938), nr. 10/11(nov./dec.)}
• uitgever Instituut Bethlehem ∞ {8(1906)} en {17(1915)}
– Missiegezelschap Bethlehem ∞ {40(1938), nr.
10/11(okt./nov.)}
• plaats Red. en adm.: Immensee, Zwitserland
– Adm. voor Nederland: Vaals L., Bureau Bethlehem ∞
{40(1938), nr. 10/11(okt./nov.)}
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ {8(1906)}2, {17(1915}, 40(1938), nr.
10/11(okt./nov.)}
• omvang IV ∞ {8(1906)}2 en {17(1915)}; 30 p. ∞ 40(1938),
nr. 10/11(okt./nov.)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
({1906}, {1915}).
• autopsie 1906; 1915; 40(1938), nr. 10/11(okt./nov.)
– KDC ∞ 40(1938), nr. 10/11(okt./nov.)
– UBT ∞ 1906, 1915
• typering Het tijdschrift is een voor Nederland bedoel-
de uitgave van Bethlehem: illustrierte Monatschrift der
Missionsgesellschaft Bethlehem, Missionshaus Bethle-
hem, Immensee (Zwitserland). Het blad bevat stichte-
lijke lectuur, gedichten en gedachten, novenen (speciaal
gericht op de H. Antonius van Padua), verhalen uit 
missiegebieden, nieuws over het werk van het insti-
tuut. Daarnaast bevat het tijdschrift uittreksels uit 
brieven (ex voto-brieven) met dankbetuigingen voor de
goede gunsten die zijn verleend op voorspraak van de
H. Antonius.
• noten
(1) In de Pius-almanak wordt het maandschrift van het
Missiegezelschap Bethlehem te Immensee, met admi-

nistratie voor Nederland te Vaals, Bureau Bethlehem,
vermeld van 1933 tot en met 1943.
(2) 8(1906), nr. 85(jan.) bericht dat met ingang van de
nieuwe jaargang het formaat kleiner is geworden,
maar de omvang is uitgebreid van 16 naar 32 bladzij-
den.

131
Beweging 1968-1970
• jaren 70(1968), nr. 1(jan./febr.) – 72(1970), nr.
5/6(okt./dec.)1

• ondertitel Sint Antonius, nieuws uit de franciskaanse
beweging ∞ 70(1968), nr. 2(maart/april) – 71(1969), nr. 5
(sept./okt.)
• uitgever Franciscaanse Beweging
• plaats Red.: Woerden ∞ 70(1968) – 71(1969), nr. 1(jan./
febr.); Rotterdam ∞ 71(1969), nr. 2(maart/april) –
72(1970), nr. 3(mei/juni); Woerden ∞ 72(1970), nr. 4
(juli/aug.)-nr. 5/6(okt./dec.)
– Adm.: Woerden, administratie Sint Antonius
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1968-1970 Barteld J. Janssen
1968-1970 Gerard Ris
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangnummering van de voorloper Sint Anto-
nius wordt voortgezet, maar daarbij wordt jaargang-
nummer 70 twee keer gebruikt: Sint Antonius 70(1967)
en Beweging 70(1968).
– Het omslag van de eerste aflevering vermeldt abusie-
velijk 70(1968), nr. 5(jan./febr.); moet zijn: nr. 1(jan./
febr.).
• relaties Voortzetting van Sint Antonius (1895-1967)2

– Samengegaan met Mededelingen van de Franciskaan-
se Samenwerking ({1967}-1971) en voortgezet als FM
(1971-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift met ‘nieuws uit de franciscaanse
beweging’ in de ruimste zin van het woord. In het voor-
woord ‘Geachte abonnee’ op p. 5 van de eerste afleve-
ring wordt aangegeven dat het blad in vergelijking met
zijn voorganger “meer korte informatie, betere illustra-
ties, meer achtergronden, meer humor” bevat. Tevens
legt de ‘directie St. Antonius / Beweging’ verantwoor-
ding af waarom het tijdschrift niet is meegegaan met
Bijeen, het nieuwe missietijdschrift dat op de eerste
plaats nieuws en opinie over de missie geeft. Beweging
geeft naast nieuws uit de missie ook berichten over de
vele andere terreinen waarop de Nederlandse Francis-
canen werkzaam zijn. 
• noten
(1) Met dit nummer houdt het tijdschrift op te bestaan.
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“Voor u ligt het laatste nummer van Beweging, een dub-
belnummer. Voor velen misschien toch nog onver-
wacht is er zo een einde gekomen aan een tijdschrift
dat vanaf 1895 in heel wat huisgezinnen gelezen werd”
(72(1970), nr. 5/6(okt./dec.), p. 3). De redenen hiervoor
zijn de afname van het aantal lezers en het gebrek aan
bekwame krachten onder de Franciscanen om een goed
en verantwoord tijdschrift uit te geven. 
(2) “Voor u ligt het geheel vernieuwde tijdschrift: Sint
Antonius, nieuws uit de franciscaanse Beweging. (…)
Antonius of Beweging – kies wat u mooier vindt)”
(70(1968), nr. 1(jan./febr.), p. 5). De titelpagina draagt de
naam Beweging.
(3) Naast Beweging – als voortzetting van Sint Antonius
– verschijnt sinds het ontstaan van de Franciskaanse
Samenwerking een gestencild blad Mededelingen van de
Franciskaanse Samenwerking (1967-1971), aanvankelijk
alleen bestemd om de algemene en provinciale over-
sten op de hoogte te houden van de initiatieven en acti-
viteiten van de Franciskaanse Samenwerking. Aan FM,
de opvolger van de twee tijdschriften, gaat een proef-
nummer vooraf met als titel Mededelingen van de Fran-
ciskaanse Beweging (gedateerd 4 febr. 1971). De overige
afleveringen van de eerste jaargang (die reeds de titel
FM dragen) zijn eveneens proefnummers, zo blijkt uit
de ondertitel ‘Tweemaandelijks nieuwsblad-op-proef
van de Franciskaanse Samenwerking.’

132
Bezinning op het Woord 1979-{1980}
• jaren 1979, ongen.(maart) – {1980, ongen.(dec.)}1

• ondertitel Inleiding in de liturgie van iedere dag
• uitgever Bisdom Roermond, Stichting Liturgisch
Apostolaat
• plaats Roermond
• frequentie “10 à 12 keer per jaar”
• formaat B
• omvang VI
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• autopsie 1979-1980
– KDC
• typering Liturgisch tijdschrift van het bisdom Roer-
mond, “bedoeld voor allen, die zich dagelijks willen
verdiepen in de teksten van de liturgie van de H. Eucha-
ristie zoals deze volgens het vernieuwde Romeinse
missaal van Paulus VI (…) is ingericht” (1979, ongen.
(april), binnenkant omslag). De misformulieren van
het tijdeigen worden becommentarieerd en eventueel
wordt tevens de gedachtenis van een heilige besproken.
In de tweede jaargang is in de algemene Romeinse
kalender het eigene voor het bisdom Roermond inge-
voegd.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.

133
Biddend Nazareth [1938]-{1980}
• jaren [1938, jan.]1 – 5(1942), nr. 3(maart)2

– [6(1946)]3– {40(1980), nr. 12(dec.)}4

• uitgever [Aartsbroederschap van de H. Familie]5

• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ [1938] – 31(1971), 
nr. 9(sept.)
– Roermond ∞ 31(1971), nr. 10(okt.) – {40(1980)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Doorgaans niet vermeld in de uitgave.6

{1965}-{1980} A. Lodders CSsR
• bijzonderheden Gestencild.
– Alle ingeziene afleveringen zijn ongepagineerd. 
– In het autopsie-exemplaar van 29(1969), nr. 5(mei)
zijn de 2e en 3e pagina blanco.
– 32(1972), afl. van juli draagt abusievelijk het nummer
9; moet zijn: nr. 7(juli).
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 423
– Th. de Caluwe CSsR, Een invloedrijke familie die
katholiek Nederland in beweging zette. Geschiedenis van
de Aartsbroederschap van de H. Familie in Nederland,
1844 – 1964 (in manuscript aanwezig in ENK)
• autopsie 4(1941), nr. 10(okt.) – 5(1942), nr. 3(maart);
7(1947), febr. – 26(1966), nr. 12(dec.), m.u.v.: 1948, maart-
mei, aug.-dec., 1949, jan.-sept., nov., 1959, nrs. 3-4, 1962;
nrs. 10-11; 27(1967), nr. 2(febr.), nr. 4(april), nr. 6(juni);
29(1969)-40(1980)
– KDC ∞ 27(1967), nrs. 2, 4 en 6; 29(1969)-40(1980) 
– ENK ∞ 4(1941), nr. 10 – 5(1942), nr. 3; 7(1947), febr. –
26(1966), nr. 12, m.u.v.: 1948, maart-mei, aug.-dec., 1949,
jan.-sept., nov., 1959, nrs. 3-4, 1962; nrs. 10-11
• typering Contactorgaan dat is opgericht om binnen de
gebedsgemeenschap van de Aartsbroederschap van de
H. Familie de algemene en de bijzondere intenties van de
aangesloten katholieke gezinnen te verspreiden. “‘Bid-
dend Nazareth’ (…) is een gebedsbond, waarvan de leden
iedere dag een klein gebed bidden voor elkanders inten-
ties. Zij ontvangen maandelijks een contactblaadje. Het
lidmaatschap is gratis” (38(1978), nr. 4(april), p. 4).
• noten
(1) Vgl. De Meulemeester. In ‘De vlag uit! – Ons Jubel-
jaar’ (40(1980), nr. 1(jan.), p. 2) meldt A. Lodders CSsR,
directeur van Biddend Nazareth evenwel: “Ons maand-
blaadje gaat de 40ste jaargang in, Biddend Nazareth
werd in 1937 opgericht.”
(2) In het autopsie-exemplaar is op de aflevering van
maart in handschrift genoteerd: “NB. Laatste maand-
blad. 28/2 42 verboden”.
(3) Afgaande op de jaargangnummering vermoedelijk
weer verschenen vanaf januari 1946.
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(4) Het tijdschrift is tot en met 2002 verschenen. 
(5) Volgens De Meulemeester, p. 423. In het blad zelf
wordt geen uitgevende instantie vermeld.
(6) Volgens De Caluwe werd het blad achtereenvolgens
verzorgd door: N. Govers CSsR, Jac. Jonckbloedt CSsR,
Jo Dankelman CSsR en A. Carlier CSsR. Vanaf 1965 tot
aan zijn dood in 1988 verzorgde A. Lodders CSsR de uit-
gave.

134
Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der
Minderbroeders in de Nederlanden 1947-1966
• jaren [deel 1](1947), bundel 1 – deel 15(1966), bundel 431

• uitgever Nederlandse Provincie der Minderbroeders
Franciscanen
– De Forel ∞ [deel 1](1947), bundel 1 – [deel
2](1947/48/49/50), bundel 4
– NV Uitgeverij Nieuwvoorde ∞ [deel
2](1947/48/49/50), bundel 5-6
– J. van Poll Suykerbuyk ∞ [deel 3](1951/52), bundel 7 –
deel 15(1966), bundel 43
• plaats Rotterdam ∞ [deel 1](1947), bundel 1 – [deel
2](1947/48/49/50), bundel 4
– Rijswijk ∞ [deel 2](1947/48/49/50), bundel 5-6
– Roosendaal ∞ [deel 3](1951/52), bundel 7 – deel
15(1966), bundel 43
• frequentie Over de frequentie van verschijnen kan het
volgende worden vermeld1:
[deel 1](1947), bundel 1-3; [deel 2](1947/48/49/50), bundel
4-6; [deel 3](1951/52), bundel 7-9; [deel 4](1952/53), bun-
del 10-12; [deel 5](1953/54), bundel 13-15; [deel 6](1954/55),
bundel 16-18; [deel 7](1955/56), bundel 19-21; [deel
8](1956/57), bundel 22-24; [deel 9](1957/58), bundel 25-27;
deel 10(1958/59), bundel 28-30; deel 11(1959/60), bundel
31-33; deel 12(1960/61), bundel 34-36; deel 13(1962/63),
bundel 37-39; deel 14(1963/64/65), bundel 40-42; deel
15(1966), bundel 43
• formaat B
• omvang VI ∞ [deel 1](1947)-[deel 2](1947/48/49/50); 
V ∞ [deel 3](1951/52)-deel 12(1960/61); IV ∞ deel
13(1962/63)-deel 14(1963/64/65); I ∞ deel 15(1966)
• redactie 1947-1954 pater Dalmatius van Heel OFM
1947-1960 pater Cunibertus Sloots OFM
1955-1960 pater Bertilo de Boer OFM
1955-1966 pater Albertus Fick OFM
1960-1966 pater drs. Hilarion Goossens OFM
1960-1966 pater dr. Daniël van Wely OFM
1962-1966 pater drs. Eduard van Eijl OFM
• register deel 15(1966), bundel 43, p. 71-167: ‘Register
van de namen van personen en plaatsen voorkomende
in Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der
Minderbroeders in de Nederlanden, 1947, dl. I – 1965, 
dl. XIV’

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven en registers.
– Bundel 1 vermeldt dat de Bijdragen voor de geschiede-
nis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlan-
den verschijnen in bundels van ongeveer 200 blz. Drie
bundels vormen één deel. Bij de derde bundel worden
titelpagina, inhoudsopgave en register gevoegd. 
• relaties Opgegaan in Franciscana (1946-{1980})2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift met wetenschappelijk karakter,
waarvan de inhoud blijkt uit de titel: de bundels bevat-
ten bijdragen (bronnen en artikelen) over de geschiede-
nis van de franciscaanse aanwezigheid in de Nederlan-
den. De “doelstelling (…) is in hoofdzaak bevordering
van de kennis van het franciscaanse verleden in de
voormalige Nederlanden én van het heden in een zelfde
taalgebied” (deel 15(1966), bundel 43, p. 5).
• noten
(1) De Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der
Minderbroeders in de Nederlanden zijn niet verdeeld
over jaargangen en afleveringen, maar over delen en
bundels (zie bijzonderheden). Vermelding van deel-
nummer m.i.v. deel 10.
(2) “Vanaf 1967 wordt dit tijdschrift voortgezet in
samenwerking met onze Vlaamse medebroeders en zal
tengevolge daarvan als hoofdtitel de naam: Franciscana
dragen met als ondertitel: Bijdragen voor de geschiede-
nis van de minderbroeders in de Nederlanden”, aldus
de redactie in deel 15(1966), bundel 43, p. 5. Het
Vlaams/Nederlandse blad Franciscana is verschenen
tot en met jaargang 55(2000).

135
Bijeen1 1968-{1980}
• jaren 1(1968), nr. 1(jan.) – {13(1980), nr. 11(dec.)}2

• ondertitel Maandblad van de Stichting Gezamenlijke
Missiepubliciteit ∞ 1(1968)-2(1969)
– Maandblad over internationale samenwerking, bij-
zonder op het terrein van missionering, zending en
ontwikkelingswerk ∞ 3(1970)-7(1974)
– Maandblad over internationale samenleving, bijzon-
der op het terrein van godsdienst en ontwikkeling ∞
8(1975)-{13(1980)}
• uitgever Stichting Gezamenlijke Missiepubliciteit
• plaats Red.: Soesterberg ∞ 1(1968) – 5(1972), nr.
7(juli/aug.); Den Haag ∞ 5(1972), nr. 8(sept.) – {13(1980)}
– Adm.: Deurne
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie 1968 B. Takkenberg
1968-1970 H. Bijmans
1968-1977 J. Simmers
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1969-1971 D. Reijmers
1970 Ferry Franssen
1970-1973 Michel Knoups
1971-1972 Dick Rietbergen
1972-1973 Ton Oomen
1972-1973 Jan van Westerhoven
1972-1977 Hans Willems
1973-{1980} Kees Pels, m.i.v. 1978 eindred.
1975-{1980} Jan Brock
1977-1980 Hanneke Lanting
1977-{1980} Jan Landman; m.i.v. 1978 coördinator
1978-{1980} Pieter Luteyn
– Adviesraad
1969 J. van Dam
1969-1970 drs. J.P. Pronk
1969-1971 zuster Y. Waarsenburg
1969-1972 W. Claessens OMI
1969-{1980} R. Auwerda
1969-{1980} Th. Bours
1969-{1980} prof.dr. A. Camps OFM
1969-{1980} J. Filius
1969-{1980} drs. R. van Rossum SSCC
1971-1979 H. Biersteker
1972-1974 drs. C.H. Koetsier
1975-1978 mej. C.I. Dales
1975-{1980} mevr. C. Oudejans-van Eysden (m.i.v. 1976:
Coks van Eysden)
1979-{1980} dr. G. Huizer
1979-{1980} drs. W. Peters
1979-{1980} zuster drs. A. van Pinxteren
1979-{1980} P. Simons
1979-{1980} L. Stuurwold
– Bestuur
1969-1970 L. Hoogwegt
1969-1971 A. Smits
1969-1978 dr. W. Harkx
1969-{1980} R. van Schie
1969-{1980} drs. C. Verhaak
1971-1973 M. Duikers
1973-1980 D. Arnold
1973-{1980} E. Blommaert
1973-{1980} C. de Reus
1973-{1980} drs. W. Hendriks
1979-{1980} dr. A. de Groot
– Directeur
1974-{1980} W. Pepers
• speciale nummers Onregelmatig worden er thema-
nummers uitgegeven:
– 3(1970), nr. 5(mei): ‘Tweede Wereldvoedselcongres
juni 1970 Den Haag’
– 4(1971), nr. 6(juni): ‘Wereldwerkgelegenheid wereld-
werkloosheid’
– 7(1974), nr. 6(juni): ‘Wereldbevolkingsjaar, jaar van
tegengestelde meningen’
– 7(1974), nr. 10(nov.): ‘Samenwerking tussen godsdien-
sten in vier Aziatische landen’

– 9(1976), nr. 2(febr.): ‘Wonen’
– 9(1976), nr. 4(april): ‘UNCTAD’
– 9(1976), nr. 6(juni): ‘Werk gezocht voor 320 miljoen
mensen’
– 9(1976), nr. 10(nov.): ‘Grondstoffen’
– 10(1977), nr. 4(april): ‘De dood’
– 11(1978), nr. 4(april): ‘Zuid Afrika’
– 12(1979), nr. 1(jan.): ‘Kinderen en hun verhalen’
– 13(1980), nr. 1(jan.): ‘Kerk van onderop’
– 13(1980), nr. 4(april): ‘Mondiale vorming/de Derde
Wereld op school’
– 13(1980), nr. 7(juli/aug.): ‘Voedselvraagstuk’
– 13(1980), nr. 8(sept.), ‘12 1/2 jaar Bijeen: verandering in
missie en ontwikkeling – solidariteit’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1969-1972, 1974, 1978-{1980}).
– In het autopsie-exemplaar bevat elke jaargang een
inhoudsopgave. Deze inhoudsopgave moest afzonder-
lijk worden besteld bij de administratie. Zie 7(1974), nr.
3(maart), p. 46 en 10(1977), nr. 4(april), p. 2.
• relaties Voortzetting van Africa Christo (1952-1967),
Afrika (1948-1967), Afrika ontwaakt (1949-1967), Tijd-
schrift over ‘de groeiende kerk’ (1962-1967), Katholieke
missiën (1874-1967), Kruistriomf (1921-1967), Mill Hill
(1935-1967), Missie (1961-1967), Missiefront (1946-1967),
Missieleven (1949-1967), Missienieuws (1961-1967),
Scheut missiekroniek (1964-1967), Antoniusbode (1960-
1967), Stella oriens (1946-1967) en de Wereld rond (1959-
1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het blad is een bundeling en voortzetting
van een groot aantal voorheen zelfstandig verschijnen-
de missiebladen, met informatie op het gebied van
internationale samenwerking, bijzonder op het terrein
van missionering, zending en ontwikkelingswerk. De
redactie verwoordt de doelstelling in het eerste num-
mer als volgt: “Bijeen laat alle verscheidenheid en
eigenheid intact, het wil alleen wijzen op de samen-
hang van zaken. Allereerst op een groeiende broeder-
schap van plaatselijke kerken. Ook op de samenhang en
saamhorigheid van missie en zending. De naam sluit
verder in alle strevingen naar eenheid tussen de
christenen, de samenspraak met andere grote gods-
diensten en de toenadering tussen gelovigen en niet
gelovigen. Tevens kan de verhouding tussen ontwikke-
lingswerk en missionering er in worden onderge-
bracht.” In 13(1980), nr. 8(sept.), p. 2 bij het 121⁄2-jarig
jubileum stelt de redactie dat ze al die jaren hetzelfde is
blijven doen: “de blik richten op het werk aan een bete-
re wereld”, hetzij in de vorm van ontwikkelingssamen-
werking, hetzij in de vorm van missie, waarbij wordt
aangetekend dat het missionair denken aan ingrijpen-
de veranderingen onderhevig is. Solidariteit is daarbij
het nieuwe wachtwoord.
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• noten
(1) In het eerste nummer wordt over de naam van het
blad geschreven dat het de kreet van het Tweede Vati-
caanse Concilie over de missie voor het woord ‘bijeen’
verwijst naar een geloofsleer uit de eerste eeuw: “Daar-
in lezen we dat het volk Gods tussen Christus’ eerste
komst op aarde en zijn terugkeer als een oogst uit de
vier windstreken wordt bijeen gebracht. Hier betekent
‘bijeen’ in geen geval een gezellig samenzijn, maar dit
dynamisch kernwoord geeft een richting aan en inspi-
reert tot vertrouwvol handelen. Het benadrukt niet dat
het heil van ieder mens van ons doen afhankelijk zou
zijn. Uit de omstandigheid echter dat vroegere motive-
ringen wegvallen of aan kracht inboeten, volgt allesbe-
halve dat missionering achterhaald is of zelfs onzin is
geworden. ‘Bijeen’ geeft aan dat er nieuw uitzicht is.
Deze kernachtige boodschap belet ons te berusten in
een vage onvrede met de verdeeldheid en de ellende van
deze wereld, maar roept op tot een duidelijke houding.”
(2) Het blad is verschenen tot en met 37(2004), nr.
6(juni).

136
Bijzondere veldpost {1947}-{1950}
• jaren {1947, nr. 1(juni/juli)} – {1950, nr. 12(onged.)}1

• uitgever Uitgevers Mij Diligentia
• plaats Amsterdam
• frequentie {2 nrs.} ∞ 19472

– maandelijks ∞ 1948-1950
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Illustraties.
• autopsie 1947, nrs. 1-22; 1948-1950
– KDC
• typering Serie vlugschriften die wordt uitgegeven in
opdracht van het Katholiek Thuisfront te Den Haag,
met als doel geestelijke verzorging te geven aan de
Nederlandse militairen in Indonesië. De laatste afleve-
ringen van 1950 staan in het teken van de repatriëring
van de Nederlandse militairen uit Indonesië.
• noten
(1) Vermoedelijk de laatste aflevering, met een artikel
van J.N. van Croonenburg, majoor aalmoezenier: ‘Nog
even voor het vertrek …’.
(2) Het is niet duidelijk of er in 1947 meerdere num-
mers zijn verschenen.

137
Binnenlands apostolaat 1950-1964
• jaren 1(1950), nr. 1(april) – 15(1964), nr. 4(onged.)
• ondertitel Orgaan van de Sint Willibrord Vereniging
• uitgever Sint Willibrord Vereniging
• plaats Red.: Oegstgeest; adm.: ’s-Hertogenbosch ∞
1(1950)
– Red. en adm.: Oegstgeest ∞ {2(1951)}
• frequentie 4 nrs. per jaar ∞ 1(1950)-5(1954)
– onregelmatig, variërend van 2 tot 4 nrs. per jaar ∞
6(1955)-15(1964)
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1950)-2(1951); III ∞ 3(1952); II ∞
4(1953)-13(1962); I ∞ 14(1963); II ∞ 15(1964)
• redactie 1950-{1953} H. Sondaal, red.secr.1

Verder niet in het tijdschrift vermeld.2

• bijzonderheden Afbeeldingen (1962-1963); inhoudsop-
gaven (m.u.v. 1950, 1952, 1958, 1964).
– De afleveringen zijn regelmatig gewijd aan één
onderwerp. 
– 8(1957), ongen.(dec.) bevat het rapport ‘Openheid en
geslotenheid van de katholieken in Nederland’, opge-
steld n.a.v. het bisschoppelijk mandement uit 1954.
• relaties Voortzetting van Apologetisch leven (1930-
1949)3

– Voortgezet als Kerk in ontmoeting (1965-1966)
• literatuur Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen.
Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998,
Nijmegen 1998.
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Binnenlands apostolaat is een uitgave van de
Sint Willibrord Vereniging (SWV), met als doelstelling
het streven naar eenheid van de kerken te steunen door
het bevorderen van goede verhoudingen tussen de RK
kerk en andere kerken. In vergelijking met de voorgan-
ger Apostolisch leven heeft het blad meer aandacht voor
principiële beschouwingen over het herenigings- en
herkersteningswerk in Nederland, oecumenische ont-
wikkelingen, buitenkerkelijkheid en de voorbereidin-
gen voor het Tweede Vaticaans Concilie. Daarnaast
biedt dit ledenorgaan plaats aan verenigingsnieuws,
rapportages van de studiedagen van de SWV, financiële
overzichten en verslagen van ledenvergaderingen.
• noten
(1) In 14(1963), nr. 1/2(onged.) meldt de ‘Kroniek’ (onge-
pagineerd katern tussen p. 20 en p. 21) dat H. Sondaal
afscheid neemt als secretaris van de Sint Willibrord
Vereniging en dat hij wordt opgevolgd door C. Roele-
veld. Tot 1963 ondertekent Sondaal regelmatig de inlei-
dende bijdragen in Binnenlands apostolaat; Roeleveld
neemt deze taak over. 
(2) Volgens Jacobs, p. 47, heeft het blad aanvankelijk
geen eigen vaste redactie. Secretaris Sondaal legt con-
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tact met mogelijke auteurs en selecteert de kopij. Vanaf
najaar 1954 is er wel een vaste redactie, die overigens
niet in het colofon wordt vermeld, bestaande uit J. Wil-
lebrands, C.F. Pauwels, H. Sondaal en “een zekere pater
De Goede, (…) uit het Una Sancta-werk afkomstig”.
(3) De eerste aflevering van Binnenlands apostolaat,
1(1950), nr. 1(april), p. 31 meldt onder het kopje ‘Medede-
ling voor de leden der St. Willibrord Vereniging’: “De
leden van de St. Willibrord-Vereniging ontvangen gra-
tis het nieuwe orgaan van onze Vereniging: Binnen-
lands Apostolaat (voortzetting van het vroegere Apolo-
getisch Leven)”.

138
het Bisdom Breda in perspectief 1969
• jaren 1969, ongen.(3 jan.)-ongen.(20 juni)1

• ondertitel Knipselkrant verzorgd door de persdienst
van het bisdom
• uitgever Persdienst van het bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie onregelmatig: twee à vier nrs. per maand
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden De laatste aflevering van de knipsel-
krant wordt gevolgd door een blad met informatie over
het bisdom Breda, het bestuur van het bisdom, het bis-
schopshuis Breda en de financiering van het bisdom, 
4 p.
• relaties Opgenomen in Overweg (1969-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Knipselkrant, geheel bestaande uit fotokopie -
en van in persorganen verschenen artikelen en berich-
ten over kerkelijke zaken, in het bijzonder het bisdom
Breda betreffende.
• noten
(1) De aflevering van 20 juni 1969 vermeldt: “Dit is het
laatste nummer van de knipselkrant in deze vorm. Per
1 juli zal zij worden opgenomen in het nieuwe informa-
tieblad, dat wordt toegezonden aan alle abonnees van
het huidige Bisdomblad Breda: Overweg”.

139
Bisdomblad / Bisdom Roermond1 1968-1970
• jaren 1968, ongen.([5] jan.) – 1970, nr. 25(26 juni)2

• ondertitel Diocesaan weekblad voor Limburg ∞ 1968,
ongen.([5] jan.)-ongen.(28 juni)
• uitgever Bisdom Roermond
• plaats Roermond ∞ 1968, ongen.([5] jan.)-ongen.
(15 maart)
– Maastricht ∞ 1968, ongen.(22 maart) – 1970, nr. 25 
(26 juni)

• frequentie wekelijks
• formaat D
• omvang VI ∞ 1968-1969; III ∞ 1970
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanaf 1968, nr. 12(juni) zijn de afleveringen genum-
merd.
– 1968, 25 okt. abusievelijk nr. 42; moet zijn: nr. 43.
– De aflevering van 3 jan. 1969 is abusievelijk geda-
teerd: 1968, nr. 53 (3 jan.); moet zijn: 1969, nr. 1(3 jan.).
– Vanaf januari 1968 werken de twee bisdombladen
van de bisdommen Roermond en ’s-Hertogenbosch
samen. M.i.v. 31 mei 1968 is er tevens samenwerking
met het Bisdomblad Breda. Elk van de bisdombladen
blijft zelfstandig, met een eigen financieel beheer, eigen
administratie en eigen redactie. De inhoud wordt
gedeeltelijk gecombineerd in onderling redactioneel
overleg (zie 1968, ongen.(31 mei), p. 12).
– M.i.v. 1970, nr. 1(2 jan.) gaat het Bisdomblad samen-
werken met de Stichting Rooms Leven te Tilburg, die
het blad Kerknieuws uitgeeft.
• relaties Voortzetting van Credo (1949-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Diocesaan informatieblad met officiële
berichten, kerknieuws, mededelingen van de pastoors
en opiniërende artikelen betreffende ontwikkelingen
op kerkelijk en maatschappelijk terrein. De naamsver-
andering van het tijdschrift heeft te maken met de
samenwerking tussen de bisdombladen van het bis-
dom Roermond en het bisdom ’s-Hertogenbosch. Ter
wille van de eenheid wordt gekozen voor de titel Bis-
domblad, de titel die ook geldt in ’s-Hertogenbosch. 
• noten
(1) In 1968, ongen.(5 juli)-nr. 41(11 okt.) luidt de titel: Bis-
domblad Limburg; in 1969, nr. 13(28 maart)-1970, nr.
25(26 juni): Bisdomblad bisdom Roermond.
(2) M.i.v. 1 juli 1970 wordt de uitgave van het Bisdom-
blad gestopt om financieel-economische redenen.
Ondanks de samenwerking met het bisdom ’s-Herto-
genbosch en later gedurende korte tijd met het bisdom
Breda is de exploitatie niet sluitend te krijgen. (‘Bis-
domblad Roermond exit’, 1970, nr. 24(19 juni), p. 3).

140
Bisdomblad Breda 1968-1969
• jaren 1968, ongen.(31 mei) – 1969, ongen.(27 juni)1

• uitgever Bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie wekelijks
• formaat D
• omvang VI
• redactie 1968-1969 Frans Oudejans
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
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– Ongepagineerd.
– Vanaf 12 juli 1968 zijn de afleveringen genummerd,
beginnende met nr. 28. De nummering van de voorgan-
ger wordt voortgezet.
– M.i.v. 31 mei 1968 gaat Bisdomblad Breda samenwer-
ken met de bisdombladen van ’s-Hertogenbosch en
Roermond. Elk der bisdombladen blijft zelfstandig, 
met een eigen financieel beheer, eigen administratie 
en eigen redactie. De inhoud van deze bladen wordt
gedeeltelijk gecombineerd in onderling redactioneel
overleg: zij bestaat uit een algemeen redactie- en adver-
tentiegedeelte en een aantal speciale pagina’s die per
bisdom verschillen om het eigen nieuws te kunnen
brengen.
• relaties Voortzetting van Onderweg (1957-1968)1

– Voortgezet als Overweg (1969-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad van het bisdom Breda met
o.a. benoemingen, plannen, officiële berichten e.d. Het
blad is wat dikker, uitgebreider en kleuriger dan de
voorganger. Onderwerpen als catechese en buitenland-
se informatie, die in Onderweg niet voldoende tot hun
recht kwamen, worden uitvoerig en zeer geregeld
behandeld. Verder blijft het tijdschrift volgens de
redactie in wezen hetzelfde (zie Onderweg 12(1968), nr.
21(25 mei), [p. 1]). Het geeft brede informatie over aller-
lei actuele thema’s m.b.t. kerk en maatschappij. Daar-
naast bevat het een jeugdpagina en tal van artikelen die
aanleiding geven tot bezinning en beschouwing.
• noten
(1) De naamsverandering vormt een voorbereiding op
een op komst zijnde samenwerking met de bisdombla-
den van Den Bosch en Roermond: “Ter wille van de een-
heid zal de naam Onderweg worden vervangen door
Bisdomblad, welke naam eveneens geldt in Den Bosch
en Roermond”, zie Onderweg 12(1968), nr. 18(4 mei).
(2) “Dit is het laatste nummer van het Bisdomblad Breda
in deze vorm: volgende week ontvangen de abonnees
een blad, dat anders is van uiterlijk en ten dele ook van
inhoud. (…) De banden met de zusterbladen in andere
bisdommen blijven behouden, zodat in dezen gelukkig
geen sprake is van een afscheid”, aldus de redactie in
1969, nr. 26(27 juni), p. 3.
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Bisdomblad voor het diocees Den Bosch1 1962-{1980}
• jaren 39(1962), nr. 2002(5 jan.)2 – {58(1980), nr. 51/52(22
dec.)}3

• uitgever Bisdom Den Bosch
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie wekelijks
• formaat A
• omvang VI
• redactie Niet steeds vermeld.

1962-1970 Tijs Dorenbosch
1962-1979 H.A.C. Beex, hoofdred.4

1966-1972 M. Vugts, directie
1966-1976 J.G. Dukker OFM (pater Chrysostomus)
1966-1977 J. Beex
1972-1973 P. v.d. Eijnden OFM
1972-1974 W. v. Helden
1972-1978 zuster Wilhelmina Pelser, red.secr.
1972-1979 L. Stupers, directie
1975-1978 J. Reinhard
1976-{1980} B.G.M. Spekman
1979-{1980} Lydia Janssen
1979-{1980} A. Vollaers, zakelijke leiding
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen.
– Vanaf januari 1968 werken de twee bisdombladen
van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Roermond
samen. M.i.v. 31 mei 1968 is er tevens samenwerking
met bisdomblad van Breda. Elk der bisdombladen blijft
zelfstandig, met een eigen financieel beheer, eigen
administratie en eigen redactie. De inhoud van deze
bladen wordt gedeeltelijk gecombineerd in onderling
redactioneel overleg.
– M.i.v. 47(1970), nr. 1(2 jan.) werkt het Bisdomblad van
Den Bosch samen met de Stichting Rooms Leven te 
Tilburg, die het blad Kerknieuws uitgeeft (zie 47(1970),
nr. 1(2 jan.), p. 1).
– Er verschijnen verschillende edities van het Bisdom-
blad van Den Bosch:
– Editie Boxtel, Oisterwijk en Vught: 23 dec. 1966 – ca. 
19 mei 1967
– Editie Eindhoven: 6 jan. 1961 – 12 aug. 1966
– Editie Helmond: 6 jan. 1961 – 12 aug. 1966
– Editie ’s-Hertogenbosch: 18 febr. 1966 – 17 dec. 1971
– Editie Noord-Oost5: 1 januari 1972 – {58(1980), nr.
51/52(22 dec.)}
– Editie Nijmegen: 6 jan. 1961 – 17 dec. 1971.
• relaties Voortzetting van Sint Jansklokken (1923-1961)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Bisdomblad met artikelen over allerlei ont-
wikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk terrein,
verslagen van het diocesaan pastoraal beraad, voor-
drachten van grote theologen, informatie over cateche-
se, rubrieken als: ‘De preek van de week’, ‘Omkijken’ en
‘Officiële berichten’. Met ingang van de vijftigste jaar-
gang wordt het blad “wat minder programmablad, wat
meer contactblad”. Er verschijnen nog wel kerkberich-
ten maar de uitgebreide parochiële berichten met de
dagelijkse misintenties komen er niet meer in voor.
• noten
(1) Met ingang van 41(1964), nr. 2117(3 april) vervalt op
de titelpagina “voor het diocees Den Bosch” en is de titel
enkel Bisdomblad.
(2) De exacte datum van overgang van Sint Jansklokken
naar Bisdomblad voor het diocees Den Bosch is moeilijk
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vast te stellen: nog jaren ná 1961 blijft Sint Jansklokken
op de titelpagina en later in het colofon staan. Gezien
echter het wijzigen van de kopregel met ingang van
jan. 1962 en het formaat van de letters, lijkt het verant-
woord om m.i.v. 1962 Bisdomblad voor het diocees Den
Bosch als hoofdtitel te beschouwen.
(3) Het Bisdomblad verschijnt nog in {2010}.
(4) In 1979 heeft H. Beex eervol ontslag gekregen als
hoofdredacteur wegens het bereiken van de 65-jarige
leeftijd. Hij blijft medewerker van de rubriek ‘Omkij-
ken’ (57(1979), nr. 35(7 sept.), p. 2).
(5) Editie Noord-Oost omvat de dekenaten Beek-Ubber-
gen, Boxmeer, Cuyk, Druten, Nijmegen, Oss, Raven-
stein, Uden, Wijchen.

142
Bisdomschouw [1968]-[1969]
• jaren 1[1968/69], nr. 1[okt.]1-nr. 10[juli]2

• uitgever Pastoraal Centrum van het bisdom Haarlem
• plaats Red. en adm.: Bergen N.H. ∞ 1[1968/69], nr.
1(onged.)-nr. 2(onged.); Haarlem ∞ 1[1968/69], nr.
3(onged.)-nr. 10(onged.)
• frequentie “verschijnt 11 x per jaar”
• formaat B
• omvang I
• redactie [1968]-[1969] J. Landsdaal
[1968]-[1969] drs. J. van Swieten OFM
[1968]-[1969] Chr. de Waard
• relaties Opgegaan in Informatiebulletin / Bisdom
Haarlem (1967-{1980})
• autopsie [1968]-[1969]
– KDC
• typering In 1967 wordt in het bisdom Haarlem het
Informatiebulletin voor priesters opgericht. Al gauw
blijkt er tevens buiten de clergé behoefte te bestaan aan
een bredere informatie en goede voorlichting over het
wel en wee van het Haarlemse diocees, met name
onder degenen die zijn betrokken bij de pastoraal of
vorming, of bij de dekenale en parochiële raden. De
bedoeling van dit blad is informatie te verschaffen over
de achtergronden van bisschoppelijke initiatieven of
beslissingen, ontwikkelingen rond de oecumene en
liturgie, etc. Daarnaast bevat het blad een rubriek over
de pastorale raad en een rubriek ‘Bisdom-in-beeld’.
• noten
(1) Alle afleveringen zijn ongedateerd en dragen geen
jaartal. De jaren en data van verschijnen zijn afgeleid
uit informatie in de inhoud.
(2) Het laatste nummer onder deze titel. Het Informatie-
bulletin (voor priesters) en Bisdomschouw verschijnen
in het vervolg als één blad: Informatiebulletin. Het
nieuws en de informatie gepubliceerd in Bisdomschouw
bleken ook voor de priesters de moeite waard en omge-
keerd (zie 1[1968/69], nr. 10(onged.), p. 39).

143
het Blauwe boekje {1950}-{1980}
• jaren {76(1950/51), nr. 6(febr.)}1 – {106(1980/81), nr.
2(nov./dec. 1980)}2

• ondertitel Maandschrift van de Aartsbroederschap
van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart ∞ {76(1950/51),
nr. 6(febr.)} – {78(1952/53), nr. 4(dec.)}
– Maandschrift van OL Vrouw v.h. H. Hart Basiliek Sit-
tard3 ∞ {79(1953/54}-102(1976/77)
– Op het omslag: Maandblad ∞ {90(1964/65), nr.
11/12(juli/aug.)} – 93(1967/68); Tweemaandelijks tijd-
schrift ∞ 94(1968/69)-106(1980/81)
• uitgever Nederlandse Aartsbroederschap van OL
Vrouw v.h. H. Hart4

• plaats Red. en adm.: Sittard ∞ 1953-1977
– Verder niet vermeld.
• frequentie maandelijks ∞ {76(1950/51)}-93(1967/68)
– tweemaandelijks ∞ 94(1968/69)-{106(1980/81), nr.
2(nov./dec. 1980)}
• formaat B
• omvang II ∞ {76(1950/51)}; III ∞ 77(1951/52); zeker I
∞ 78(1952/53); III ∞ 79(1953/54)-81(1955/56); II ∞
{83(1957/58)}; III ∞ {87(1961/62)}; {90(1964/65)}-
93(1967/68); II ∞ 94(1968/69)-104(1978/79); III ∞
105(1979/80); 64 p. ∞ 106(1980/81), 2 nrs.
• redactie {1953}-1977 Ursulinen Sittard
– Medewerkers (vermeld tot 1973):
{1953}-{1956} Zeereerw. Heer H. Hogeland
{1953}-{1958} Zeereerw. Heer J. Poels
{1953}-1973 Zeereerw. Heer J. Brouwers
{1953}-1973 Mia v. Maasland
{1961}-{1962} J. Robroek
{1961}-1969 pater M. Molenaar MSC
{1961}-1973 G. Heynen
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(1951/52-1953/54).
– De ingeziene afleveringen van 79(1953/54) vermelden
abusievelijk op het omslag 78e jaargang; moet zijn: 79e
jaargang, zoals ook op enkele titelpagina’s van de inge-
ziene nummers wordt vermeld. De foutieve jaargang-
nummering wordt voortgezet in 1954/55 (waar het
omslag abusievelijk vermeldt 79e jaargang; moet zijn:
80(1954/55)) en in 1955/56 (waar de nrs. 1 tot en met 3
abusievelijk jaargang 80 vermelden; moet zijn: jaar-
gang 81).
– Bij het autopsie-exemplaar van het KDC bevindt zich
een brochure Devotie tot OL Vrouw van het H. Hart, 8 p.,
over het ontstaan, de verspreiding en het nut van deze
devotie (imprimatur april 1953).
• relaties Voortzetting van Maandschrift voor de Broe-
derschap van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (1869-
{1941})
• literatuur Peer Boselie & Jo Kreukels, ‘Sittard: Basiliek
OL Vrouw van het H. Hart’, in: P.J. Margry en Ch. Cas-
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pers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 3: ‘Provincie
Limburg’ (Amsterdam 2000), p. 903-922
• autopsie 76(1950/51), nrs. 6-12; 77(1951/52) m.u.v. nr. 3;
78(1952/53), nrs. 2-4, 8; 79(1953/54)-81(1955/56);
83(1957/58), nrs. 5-11; 84(1958/59); 85(1959/60) m.u.v.
nrs. 4 en 8; 86(1960/61), nrs. 1-5, 7-8, 12; 87(1961/62),
m.u.v. nr. 5; 88(1962/63) m.u.v. nrs. 5 en 7; 89(1963/64)
m.u.v. nrs. 10 en 12; 90(1964/65), nrs. 2-5, 8-12;
91(1965/66)-106(1980/81)
– KDC ∞ 79(1953/54), nrs. 2-4, 6, 8, 10, 12; 80(1954/55),
nrs. 1-4, 8; 83(1957/58), nr. 9; 87(1961/62), nrs. 1, 4, 7, 9-12;
90(1964/65), nrs. 11-12; 91(1965/66)-106(1980/81)
– SHCL ∞ overige afleveringen
• typering Tijdschrift van de Aartsbroederschap van OL
Vrouw van het H. Hart. Het doel is de bevordering van
de Mariadevotie en speciaal die tot OL Vrouw van het
H. Hart, waarvoor de Broederschap werd opgericht.
Deze devotie is ontstaan in Frankrijk rond het jaar 1854
en in 1866 naar ons land overgebracht. Het centrum
van die devotie werd de kapel van het klooster van de
zusters Ursulinen te Sittard, die zich belastten met het
beheer van de Broederschap in Nederland. Later, in
1876, werd aldaar de Basiliek ter ere van OL Vrouw van
het H. Hart gebouwd. In de artikelen, gedichten, versla-
gen van jaarfeesten, pelgrimstochten en gebedsverho-
ringen in de uitgave staat de Mariaverering centraal.
• noten
(1) Het is niet bekend of 76(1950/51) de eerste jaargang is
van het tijdschrift. De laatste ingeziene aflevering van
de voorganger Maandschrift voor de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het H. Hart dateert van 73(1941),
ongen.[aug.]. De laatste ingeziene aflevering van Sittar-
der Maria-almanak, die als geschenk aan de abonnees
van het Maandschrift werd toegezonden, dateert van
1943. Als het Maandschrift zelf ook tot in 1943 is ver-
schenen, dan impliceert de jaargangtelling dat het blad
na de oorlog in 1950 voor het eerst verscheen.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) M.i.v. {90(1964/65), nr. 11/12(juli/aug.)}: “onze Lieve
Vrouw van het heilig Hart” en vervalt “Basiliek Sit-
tard”. Hoewel m.i.v. 94(1968/69) de frequentie twee-
maandelijks wordt, blijft het woord “maandschrift” in
de ondertitel gehandhaafd; op het omslag wordt vanaf
dat moment wel vermeld “Tweemaandelijks tijd-
schrift”.
(4) De Aartsbroederschap van OL Vrouw van het H.
Hart werd in Nederland opgericht door de toenmalige
bisschop van Roermond, mgr. Paredis, en door hem
toevertrouwd aan de zorgen van de Zusters Ursulinen
van het klooster St. Calvaire te Sittard. Na anderhalve
eeuw in stad en streek werkzaam te zijn geweest volg-
de in 1977 het afscheid van de Ursulinen van Sittard. De
zorg voor de Aartsbroederschap werd overgedragen
aan de Dochters van OL Vrouw van het H. Hart en de
Missionarissen van het H. Hart (MSC), beide gesticht

door J. Chevalier. Pater Fr. van Leeuwe MSC werd
benoemd tot directeur van de Aartsbroederschap en tot
rector van de basiliek van OL Vrouw van het H. Hart,
terwijl alle correspondentie in het vervolg moest wor-
den gericht aan ‘Aartsbroederschap van OL Vrouw van
het H. Hart’ te Sittard. Zie het Blauwe boekje
101(1975/76), nr. 5(mei/juni), p. 114-115; zie ook
102(1976/77), nr. 6(juli/aug.), p. 159 en 103(1977/78), nr. 1
(sept.okt.), binnenkant omslag en p. 1.

144
een Bloempje ter eere van de Heilige Harten van
Jezus en Maria1 1917-1942
• jaren 1917-19422

• uitgever Paters van de HH Harten (SSCC)
• plaats Ginneken
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 1917-1919; B ∞ 1920-1942
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In de tweede helft van augustus 1917 verscheen het
eerste boekje. Voor het einde van oktober waren alle
exemplaren (20.000) uitverkocht. Van 1917 werd de
tweede vermeerderde druk ingezien.
• relaties Voortzetting van Almanak der HH Harten van
Jezus en Maria ({1911}-{1915})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave ter verspreiding van de godsvrucht
tot de Heilige Harten van Jezus en Maria, verschijnend
in de vorm van een almanak. Deze bevat o.a. een kalen-
der, informatie over posttarieven, stichtende en vrome
verhalen en schetsen uit de missies.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in 1917: “voor het jaar 1917”; in
1918-1937: “voor het jaar Onzes Heeren … [jaartal]”. In
1938-1940 luidt de titel: het (’t) Bloempje (voor) … (jaar-
tal); in 1941: ’t 1941 Bloempje; in 1942: Bloempje voor het
gezin.
(2) Na de oorlog niet meer verschenen.

145
Bode van den H. Geest1 1905-1951
• jaren 1(1905), nr. 1(jan.) – 37(1941), nr. 7(juli)2

– 1946, nooduitgave(jan.)3 – 47(1951), nr. 12(dec.)
• ondertitel Geïllustreerd missie-maandschrift ∞
15(1919)
– Geïllustreerd missie-maandschrift en orgaan der
Broederschap van den H. Geest ∞ 16(1920)-18(1922)
– Maandelijksch missie-tijdschrift en orgaan der Broe-
derschap van den H. Geest ∞ 19(1923)
– Een maandelijksch tijdschrift, aan de verbreiding van
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de godsvrucht tot den H. Geest gewijd en tevens die-
nende als orgaan van de missies der Paters v.d. H.
Geest ∞ 20(1924)
– Maandschrift, aan de verbreiding van de godsvrucht
tot den H. Geest gewijd en tevens dienende als orgaan
van de missies der Paters van den Heiligen Geest ∞
21(1925)4

• uitgever Congregatie der Paters van de H. Geest 
• plaats Lier (B.) ∞ 1(1905)-7(1911); Weert ∞ 8(1912) –
37(1941), nr. 7(juli); Gemert ∞ 1946, nooduitgave(jan.) –
43(1947), nr. 11(nov.); Rhenen5 ∞ 43(1947), nr. 12(dec.) –
47(1951)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1905)-21(1925); III ∞ 22(1926)-29(1933);
II ∞ 30(1934)-32(1936); III ∞ 33(1937)-36(1940); II ∞
37(1941), 38/42(1946)-47(1951)
• redactie Niet steeds in het blad vermeld.
{1907}-{1908} A. Seynave CSSp.
1926-1928 J. Teernstra CSSp.
1928-1929 Chr. Spaans CSSp.
1929-1935 J. v.d. Zandt CSSp.
?-1941 en 1946 H. Grimmon CSSp.
1946-1951 A. Rijnen CSSp.
• speciale nummers 1939, ongen.(okt.): extra nummer
ter gelegenheid van het zilveren feest van de vestiging
in Gemert 
• bijzonderheden Afbeeldingen; geregeld boekbespre-
kingen (vanaf 1926); inhoudsopgave (1906, {1919}-1921,
1923-1925, 1927-1930, 1932-1933, 1937-1940).
– Van verschillende jaargangen (vermoedelijk tot de
opheffing in het oorlogsjaar 1941) is een ‘gewone uitga-
ve’ en een ‘prachtuitgave’ verschenen. Beide uitgaven
hebben dezelfde inhoud, maar verschillen in de kwa-
liteit van het papier.
• relaties Voortgezet als Africa Christo (1952-1967)6

• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1905-1908, 1913-1951
– ENK ∞ 1909-1912
• typering Maandblad van de Paters van de H. Geest
(CSSp.), dat is opgericht om de godsvrucht tot de
H. Geest te verbreiden en roepingen voor apostolisch
werk te doen ontkiemen. Het tijdschrift bevat artikelen
over de geschiedenis van de Broederschap van de Heili-
ge Geest en over de werkzaamheden van de Congrega-
tie van de Paters van de H. Geest in binnen- en buiten-
land, toespraken, briefwisselingen, gebedsintenties en
vertellingen uit en over de missies. In de loop van de
jaren komt het accent steeds minder op devotie en
steeds meer op missie te liggen.
• noten
(1) Variaties in de titel: de Bode van den H. Geest, Bode
van de H. Geest, Bode van den Heiligen Geest.
(2) Na de aflevering van juli is in het autopsie-exem-
plaar een mededeling ingeplakt ‘Aan de abonné’s van

onze tijdschriften’, gedateerd 8 september 1941. De tijd-
schriften Bode van den H. Geest en Ons missievriendje
mogen niet meer verschijnen. Ingesloten in dezelfde
band bevinden zich nog twee afleveringen gedateerd
Paschen 1942 en een ongedateerde aflevering, elk 8
pagina’s, met een reisverslag van pater A. Rijnen CSSp.
(‘Romantisch avontuur van jonge missionaris’), die in
mei 1940 nog kon vertrekken naar Kameroen.
(3) De nooduitgave wordt gevolgd door een
ongen.(onged.) aflevering, waarna de telling wordt
voortgezet met 38/42(1946), nr. 3/4(april/mei),
38/42(1946), nr. 5(juni) enz. – 47(1951). Uit 1946, nooduit-
gave(jan.), p. 3 blijkt dat aan die aflevering “een zoge-
naamde Voorbode” is voorafgegaan, gezonden aan de
abonnees in het toenmalig reeds bevrijde gebied. Deze
voorbode kon niet worden ingezien.
(4) Vermoedelijk is dit de laatste aflevering met een
ondertitel. Ofschoon van veel afleveringen het omslag
ontbreekt, wordt ook in de afleveringen met omslag
geen ondertitel meer vermeld.
(5) In Ons orgaan 1949, nr. 11(aug.) wordt medegedeeld
dat pater A. Rijnen op 12 juni uit Rhenen is vertrokken
om tijdelijk in Ottersum een assistentie als kapelaan
waar te nemen en dat de redactie van de Bode van den
H. Geest en Ons missievriendje zijn meeverhuisd met
de redacteur. In Ons orgaan 1949, nr. 12(nov.), p. 193
wordt vermeld dat A. Rijnen zijn intrek heeft genomen
te Gemert en dat de administratie van beide tijdschrif-
ten wordt gevoerd door pater A. Rooyakkers te Rhenen.
In Ons orgaan 1950, nr. 16(sept.), p. 2 wordt vermeld dat
A. Rijnen weer teruggaat naar Rhenen.
(6) In 1952, jan./febr. verschijnt de opvolger Africa
Christo: “Met dit nummer begint een heel nieuwe vorm
voor de oude Bode van de H. Geest met een geheel nieu-
we naam: Africa Christo”, aldus de Paters van de H.
Geest in een ‘Verantwoording’ in de eerste aflevering.
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Bode der1 Heilige Familie 1908-1966
• jaren 1(1908), nr. 1(jan.)2 – 34(1941), nr. 8/9(aug./sept.)3

– 35(1946), nr. 1(jan./febr.) – 55(1966), nr. 6(dec.)4

• ondertitel Door het ontbreken van een groot deel van
de omslagen zijn deze gegevens niet volledig.
– Orgaan voor christelijke huisgezinnen vooral voor de
leden der broederschap der H. Familie ∞ {3(1910), nr.
9(sept.)} – 5(1912), nr. 8(aug.)
– Maandschrift voor christelijke huisgezinnen ∞
5(1912), nr. 9(onged.) – {36(1947), ongen.(sept./okt.)}
– Maandblad voor het katholieke gezin ∞ {37(1948),
ongen.(jan./febr.)} – 50(1961)
– Uitgave van de Missionarissen van de H. Familie ∞
51(1962)-55(1966)
• uitgever Missionarissen van de H. Familie (MSF;
Nederlandse Provincie)
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• plaats Red. en adm.: Grave ∞ 1(1908) – 14(1921), nr. 9
(sept.)
– Red. en adm.: Kaatsheuvel ∞ 14(1921), nr. 10(okt.) –
36(1947)
– Red.: Oudenbosch; adm.: Kaatsheuvel ∞ 37(1948) –
53(1964), nr. 3(juni)
– Red. en adm.: Kaatsheuvel ∞ 53(1964), nr. 4(sept.) –
55(1966)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1908)-34(1941)
– tweemaandelijks ∞ 35(1946) – 38(1949), nr. 1
(jan./febr.)
– maandelijks ∞ 38(1949), nr. 2(maart) – 50(1961)
– tweemaandelijks ∞ 51(1962)-55(1966)
• formaat A ∞ 1(1908)-9(1916); B ∞ 10(1917)-55(1966)
• omvang IV ∞ 1(1908)-9(1916); II ∞ 10(1917)-17(1924); III
∞ 18(1925)-33(1940); II ∞ 34(1941), 35(1946)-38(1949); III
∞ 39(1950)-40(1951); II ∞ 41(1952)-45(1956); III ∞
46(1957)-50(1961); II ∞ 51(1962)-55(1966)
• redactie Niet altijd vermeld.
1908-1913 A.F. van der Zel MSF5

1913-1921 J. van Dinteren MSF5

1921-1922 H.J. Wortelboer MSF5

1922-1930 J. Groen MSF
{1946}-{1947} J. v. Doornik MSF6

1957 J.A. Ogier MSF
1957-1961 J. van Heugten MSF
1957-1961 G.J. Peeters MSF
1957-1966 A.A.G. Duijvestijn MSF, hoofdred.
1958-1961 A. de Jong MSF
1960-{1961} drs. K. Baerwaldt MSF
1961 D. Elstgeest MSF 
• speciale nummers 26(1933), nr. 1(jan.): ‘Jubileumnum-
mer 1908-1933’, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Bode der H. Familie
– 33(1940), nr. 4(april): ‘Jubileumnummer 1915-1940’, ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het missie-
huis St. Antonius te Kaatsheuvel
– 1945, ongen.(sept.): ‘Herdenkings-nummer bij het 
50-jarig bestaan van de Congregatie van de H. Familie
1895 – 27 september – 1945’, 24 p.
– 52(1963), nr. 5(okt.): ‘Chili-nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1917), boekbespre-
kingen (vanaf 1933) en inhoudsopgaven (vanaf 1914).
– Vanaf 1904 verschenen een Franstalige en een
Duitstalige Bode: le Messager de la Sainte Famille en der
Sendbote der Heiligen Familie.
– De eerste aflevering van de 5e jaargang heeft abusie-
velijk op de titelpagina 5(1911), nr. 1(jan.); moet zijn:
5(1912).
– In 53(1964), nr. 5(dec.) moet zijn: nr. 6(dec.).
• relaties Opgegaan in Kruispunt (1965-{1980})4

• autopsie Volledig, maar vrijwel alle jaargangen zon-
der omslagen
– UBN ∞ 5(1912)-8(1915); 15(1922), nr. 6; 19(1926)-55(1966)
– Goirle, Missionarissen van de H. Familie: overige
jaargangen

• typering Gezinstijdschrift dat in de beginperiode voor-
al was gericht op de devotie tot de Heilige Familie. In
het eerste nummer wordt over de inhoud geschreven:
“Verder zal ons maandschrift zooveel mogelijk trach-
ten te wederleggen die valsche leerstellingen, welke in
onze dagen het meest verspreid worden, en de klippen
aanwijzen, waarop het geloof en de deugd maar al te
dikwijls schipbreuk lijden. Ten slotte zal hij u het
meest stichtend nieuws uit de missiën verhalen en
bovendien de belangrijkste gebeurtenissen, welke over
de geheele christenwereld voorvallen.” De godsdiensti-
ge doelstelling werd later als volgt geformuleerd: “door
eenvoudige, nuttige en godsdienstige lectuur wat mee-
werken aan het Rijk van Christus in de zielen der
lezers” (31(1938), nr. 1(onged.). Behalve stukken over
devotie en heiligenlevens bevat het artikelen over de
missie en gemengde berichten. Het blad wordt geleide-
lijk aan wat vrijer van opzet; de doelstelling wordt dan
omschreven als: goede lectuur brengen in katholieke
huisgezinnen. De latere jaargangen brengen vooral
verhalen, artikelen over opvoeding, kunst en muziek.
• noten
(1) Vanaf 5(1912), nr. 9(sept.): “van de”. Van 8(1915), nr.
2(febr.) – 9(1916), nr. 1(jan.) opnieuw: “der” m.u.v.
8(1915), nr. 4(april): “van de”.
(2) Er is een proefexemplaar verschenen, gedateerd
aug. 1907.
(3) Tussen 1941 en 1946 is een aantal ongenummerde en
ongedateerde afleveringen verschenen, geredigeerd
door Antoon Coolen e.a., ‘Van de koe die aan Sint Anto-
nius verkocht werd’; ‘Een woord van dank’; ‘Herden-
kingsnummer bij het 50-jarig bestaan van de congrega-
tie van de H. Familie (1895-27 september-1945)’ en ‘De
Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie,
gesticht door den Hoogeerwaarden Pater Jean Baptiste
Berthier voor het opleiden van jongens tot priester-mis-
sionaris’.
(4) Het einde van de Bode als zelfstandig blad. “Reso-
luut, aarzelend of met enige weemoed naar gelang de
verschillende standpunten in ons midden hebben wij
besloten toe te treden tot het team, dat Kruispunt uit-
geeft, Maandblad voor het gezin”, aldus G.J. Peeters
MSF in ‘Afscheid bij een kruispunt’, 55(1966), nr.
6(dec.), p. 126. 
(5) Zie 26(1933), nr. 1(jan.), p. 8.
(6) In 37(1948), nr. 1(jan./febr.), p. 2 is sprake van een
‘nieuwe redactie’; verdere informatie ontbreekt. Met
ingang van 46(1957), ongen.(juni) worden redacteuren
met name genoemd.
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Bode van St. J.-B.1 de La Salle 1928-1942
• jaren 1(1928/29), nr. 1(april) – 14(1941/42), nr. 12(maart)
• uitgever Broeders van de Christelijke Scholen
• plaats Baarle-Nassau
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1928/29); IV ∞ 2(1929/30)-10(1937/38);
III ∞ 11(1938/39)-13(1940/41); II ∞ 14(1941/42)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Stoere vaart (1947-1952)
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Blad van de Broeders van de Christelijke
Scholen dat tot doel heeft een band te smeden tussen
broeders, (oud)-leerlingen, weldoeners en vrienden en
dat daarnaast ook bedoeld is om nieuwe roepingen te
werven. In het eerste nummer wordt gezegd dat het
nieuwe blad wil verhalen van J.-B. de La Salle en zijn
werk, de congregatie van de Broeders der Christelijke
Scholen. “Die congregatie wil ik u schetsen in haar ont-
staan, haar snellen groei, haar verbreiding over de
wereld en den heerlijken bloei van haar talrijke werken
in en buiten Europa. Ik zal u vertellen van haar inner-
lijke organisatie, van haar lief en leed, van de held-
haftigheid harer zonen, van alles met één woord, wat
haar innerlijk en uiterlijk leven betreft.” Verder bevat
het blad godsdienstige artikelen, historische bijdragen
en actueel nieuws over de congregatie, gedichten, ver-
halen, prijsvragen en humor.
• noten
(1) Variaties in de titel: 7(1934/35) op eerste blad: Bode
van den Heiligen J.-B. de La Salle; 10(1937/38) op eerste
blad Bode van S. J.-B. de La Salle; 11(1938/39-14(1941/42)
op omslag: Bode van Sint Jan-Baptist de La Salle.
(2) In Lasalliaans contact, 13(1970), nr. 1(jan.), p. 6-11 in
het ‘In memoriam Broeder Bernard Festraets’, wordt
hij herdacht als degene die vele bijdragen leverde aan
de Bode van St. J.-B. de La Salle “dat hij na de oorlog her-
oprichtte en dat een tijdlang Stoere vaart heette” (p. 11).
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het Boek der boeken1 1952-1968
• jaren 1952, nr. 1(nov.)2

– 1953, nr. 1(6 jan.) – 16(1968), nr. 12(dec.)
• ondertitel Bijbeltijdschrift ∞ 13(1965)-14(1966)
• uitgever Boek-der-Boeken3

• plaats Heilig Land-Stichting (Paters Montfortanen)
• frequentie wekelijks ∞ 1(1953)-8(1960)
– veertiendaags ∞ 9(1961)-14(1966)
– maandelijks ∞ 15(1967)-16(1968)
• formaat A

• omvang VI ∞ 1(1953)-8(1960); IV ∞ 9(1961); VI ∞
10(1962); V ∞ 11(1963)-12(1964); IV ∞ 13(1965)-14(1966);
III ∞ 15(1967)-16(1968)
• redactie 1953-1963 drs. J. Eijckeler SMM
1961-1962 drs. J. Bertrand SMM
1961-1962 drs. B. van Iersel SMM
1961-1964 dr. L. Terstroet SMM, red.secr.
1965-1968 J.H. Bokeloh SMM
• register Register (1965-1968)
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1959, 1961-1964, 1968); inhoudsopgaven (1961-1968).
– 8(1960) heeft als laatste dubbelnummer een algemene
inhoudsopgave over de jaren 1953-1960, volgens een
‘Belangrijke mededeling’ in 8(1960), nr. 45(8 dec.), 
p. 881. Dit dubbelnummer werd in het autopsie-exem-
plaar, dat eindigt met nr. 45, niet aangetroffen.
• relaties Samengegaan met het Heilig Land (1914-1968)
en de Jeruzalemvaarder (1962-1968) en voortgezet als
Schrift (1969-{1980})4

• autopsie Volledig m.u.v. de laatste afl. van 8(1960) en
de meeste omslagen
– KDC
• typering Katholiek Bijbeltijdschrift, opgericht om het
levend evangelie onder de mensen te brengen (16(1968),
nr. 12(dec.), p. 203), met de teksten van de wekelijks
voor de KRO gehouden radiocauserieën. De relatie met
deze radiolezingen lijkt na enkele jaren te zijn verdwe-
nen; er wordt in elk geval geen melding meer van
gemaakt. Het blad geeft uitleg over passages uit de Bij-
bel en achtergrondinformatie over ontwikkelingen in
de Bijbelwetenschappen. Het bevat verder correspon-
dentie, informatie over Bijbelcursussen en over bede-
vaarten naar het H. Land. 
• noten
(1) 1952, nr. 1(nov.) – {1953, nr. 17(2 mei)} onder de titel
Uit het Boek der boeken; m.i.v. {1953, nr. 33(29 aug.)} ver-
meldt de voorzijde van het omslag het Boek der boeken,
maar de binnenzijde van het omslag nog Uit het Boek
der boeken. Door het ontbreken van omslagen is niet na
te gaan wanneer de titel definitief het Boek der boeken is
geworden. 
(2) 1952, nr. 1(nov.) vermeldt aan de binnenzijde van het
omslag: “Dit exemplaar heet Voorlopertje. Het is het
echte boekje niet. Maar het komt U vertellen, dat het
echte boekje komende is.”
(3) Bij 1952, nr. 1(nov.) – {1953, nr. 17(2 mei)} vermeldt
het omslag ook “KRO”.
(4) “Vanaf 1969 gaat het Boek der boeken samen met het
H. Land (de twee enige bijbeltijdschriften in Nederland)
een nieuwe uitgave vormen (…) die Schrift zal heten”
(16(1968), nr. 12(dec.), p. 204). De derde fusiepartner, de
Jeruzalemvaarder, wordt hier niet genoemd (zie de Jeru-
zalemvaarder 7(1968), nr. 3/4(dec.), p. 2 en Schrift 1969,
nr. 1(febr.), p. 2).
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Boekenlijsten voor kritische lectuurkeuze 1958-1967
• jaren 19581 – 1967, ongen.(nov.)2

• ondertitel Ten dienste van religieuzen ∞ 1967
• uitgever Vereniging voor Seminarie en Kloosterbiblio-
thecarissen (VSKB) ∞ 1958 – 1965, nrs. 26-38
– Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecaris-
sen / de Fraters van OL Vrouw van Barmhartigheid3 ∞
1965, ongen.(mei) – 1967, ongen.(nov.)
• plaats Red.: Tilburg ∞ 1958 – 1965, ongen.(aug.)
– Adm.: Nijmegen ∞ 1958 – 1965, nrs. 26-38
– Red. en adm.: Tilburg ∞ 1965, ongen.(nov.) – 1967
• frequentie Kon niet worden vastgesteld ∞ tot 1965,
ongen.(mei)1

– driemaandelijks ∞ {1965, ongen.(mei)} – 1967
• formaat B
• omvang I
• redactie 1958-1965 “Voorzitter der Commissie voor kri-
tische lectuurkeuze”
Verder niet in de boekenlijsten vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (in 1858-1964 alfabe-
tische inhoudsopgaven op auteursnaam, titels en tref-
woorden; in 1965-1967 alfabetische inhoudsopgaven op
auteursnaam).
– Ongenummerd en ongedateerd tot 1965, ongen.(mei).1

– Ongepagineerd.
– Foutieve nummering van de boekrecensies in 1963; na
1963, nr. 115-120, volgt abusievelijk nr. 73-100; moet zijn:
nr. 121-148.
– Vanaf 1965, ongen.(aug.) wordt aan het einde van de
afleveringen een overzicht gegeven van: Aangevraagde,
niet ontvangen boeken; Ontvangen, en om welke reden
niet besproken boeken; Nog te bespreken boeken.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Deze boekenlijsten ten dienste van religieu-
zen maken een keuze uit pas verschenen geestelijke,
ontwikkelende en ontspannende lectuur en geven van
elk boek een korte beschrijving en aan elk boek een tref-
woord. Incidenteel wordt in een kort artikeltje verant-
woord waarom een aanbevolen boek het predicaat
‘Geestelijke lezing’ of ‘Refter-lectuur’ verdient (1959).
• noten
(1) De afleveringen van de jaargangen 1958-1965 zijn
ongenummerd en ongedateerd tot en met de gerecen-
seerde nrs. 26-38 van 1965. De verschijningsfrequentie
valt daardoor dus moeilijk na te gaan. Bovendien zijn
alle afleveringen ongepagineerd. De enige nummering
die in het tijdschrift wordt aangetroffen, heeft betrek-
king op de besproken titels; deze zijn doorgenummerd
per jaargang. Per pagina worden overwegend zes titels
besproken in twee kolommen. Onder elke kolom wordt
het jaar van verschijnen vermeld plus het aantal
besproken titels: 1958,[ p. 1], 1e kolom: 1958-2 (nr. 1-2); 2e

kolom: 1958-5 (nr. 3-5); [p. 2], 1958-8, 1958-11, 1959, [p. 1],
nr. 1-6, [p. 2], nr. 7-12 enz. 
– In het autopsie-exemplaar zijn enkele verschijnings-
data met stempel/rode inkt aangebracht: 1958, nr. 84-
89: 10 nov.; 1959, nr. 1-6: 13 febr.; 1960 vermeldt drie ver-
schijningsdata: nr. 1-6: 15 febr., nr. 70-75: 19 aug. en nr.
92-97: 17 nov.; 1961 en 1962 vermelden 1 datum: resp. 2
aug. 1961 (1961, nr. 115-120) en 15 febr. 1962 (1962, nr. 1-6);
1963 vermeldt 4 verschijningsdata: nr. 1-6: 20 maart, nr.
61-66: 15 mei, nr. 121-126: 18 aug., nr. 149-154: 18 nov.;
1964, nr. 1-6: 10 maart, nr. 61-66: 8 juni, nr. 103-107: 31
aug., nr. 152-157: 6 nov.; 1965, nr. 1-6: 1 maart 1965 met op
[p. 1] de vermelding “laatste in deze vorm”, gevolgd
door nog 32 boekrecensies verdeeld over twee kolom-
men per pagina.
– Vanaf 1965, ongen.(mei) zijn de besproken boeken
verdeeld over drie rubrieken: I Geestelijke lectuur; II
Ontwikkelingslectuur (Ontwikkelende lectuur), III Ont-
spannende lectuur (Ontspanningslectuur) en verschij-
nen er vier gedateerde afleveringen per jaar: in febr.,
mei, aug. en nov. M.i.v. 1966 worden de in de vier
rubrieken gerecenseerde boeken weer doorgenum-
merd. Zo worden in 1966 verdeeld over de vier rubrie-
ken 84 titels besproken. De afleveringen blijven onge-
pagineerd.
(2) “Deze aflevering is de laatste aflevering van ons tijd-
schrift; het tijdschrift wordt hiermee opgeheven. De
oorzaken van de opheffing zijn van financiële én van
redactionele aard”, aldus een mededeling in de laatste
aflevering. 
(3) In het autopsie-exemplaar bevindt zich in band 1963-
65 na de inhoudsopgave van 1964 een schrijven van de
redactie en administratie van de Boekenlijsten aan de
abonnees, d.d. 15 februari 1965, waarin de samenwer-
king met de Fraters van Tilburg en daarmee de voort-
zetting van de lectuurvoorlichting wordt aangekon-
digd.
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Boemerang 1959-1972
• jaren 1(1959/60), nr. 1(dec. 1959) – 9(1967/68), nr. 3(febr.
1968)1

– 1971, nr. 1(onged.) – 1972, nr. 5(nov.)
• ondertitel 6-Wekelijks kontaktblad Prov. Mater S. Spei
∞ 1(1959/60) – {3(1961/62), nr. 6(sept. 1962)}
• uitgever Missieprocuur der Paters Passionisten
• plaats Haastrecht
• frequentie in principe zeswekelijks, in de praktijk
onregelmatig
– 6 nrs. ∞ 1(1959/60); 7 nrs. ∞ 2(1960/61); {6 nrs.}2∞
3(1961/62); 6 nrs. per jaargang ∞ 4(1962/63)-7(1965/66);
5 nrs. ∞ 8(1966/67); 3 nrs. per jaargang ∞ 9(1967/68)-
1971; 2 nrs. ∞ 1972
• formaat B
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• omvang IV ∞ 1(1960)-2(1960/61); III ∞ 3(1961/62)-
5(1963/64); IV ∞ 6(1964/65)-7(1965/66); III ∞ 8(1966/67);
II ∞ 9(1967/68)-1971; I ∞ 1972
• redactie Niet altijd in het blad vermeld.
{1960}-1963 frater Theodardus Vreeswijk
1960-? frater Romuald Stein
1962-? Jacques van Workum
1963-1964 frater G. Kok, hoofdred.
1963-1966 frater M. Meyer, 1963-1964 ass. hoofdred.;
1964-1966 hoofdred.
{1965}-1966 frater F. Derix, ass. hoofdred.
1966-1967 Th. van der Maat, hoofdred.
1966-1967 E. Sluijs, ass. hoofdred.
• speciale nummers 5(1963/64), nr. 2(dec.): Brazilië-num-
mer
– 7(1965/66), nr. 5(24 mei): Borneo-nummer 
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1(1959/60) – 1972, nr. 5(nov.)2

– KDC ∞ 1(1959/60), nr. 3, 5; 4(1962/63), nr. 6; 5(1963/64),
nr. 1-3, 5; 6(1964/65), nr. 2-6; 7(1965/66), nr. 4-6;
8(1966/67); 9(1967/68), nr. 1-3
– Haastrecht, Congregatie der Passionisten ∞ overige
afleveringen
• typering Contactorgaan voor de Passionisten en Pas -
sionistinnen in Nederland en in missiegebieden of in het
buitenland. Het blad bevat nieuwsberichten, brieven,
verslagen, personalia, korte religieuze beschouwingen,
gebeden, etc.
• noten
(1) Tussen febr. 1968 en 1971 zijn er geen nummers ver-
schenen.
(2) Vermoedelijk bestaat 3(1961/62) uit meer dan 6 afle-
veringen en is het autopsie-exemplaar te Haastrecht
incompleet.

151
Borneo-almanak 1911-1953
• jaren 1(1911)-31(1941/42)
– 32(1947)-38(1953)1

• ondertitel onder bescherming van Maria Onbevlekt
Ontvangen ∞ 1(1911)-3(1913)
– onder bescherming van Maria Onbevlekt Ontvangen
tot steun der missie op Borneo en Sumatra ∞ 4(1914)-
8(1918)
– tot steun der missie op Borneo en Sumatra ∞ 9(1919)
– onder bescherming van Maria Onbevlekt Ontvangen,
tot steun van de missie der EEPP Capucijnen op Neder-
landsch Borneo en Sumatra ∞ 10(1920)-11(1921)
– tot steun der missie op Borneo en Sumatra ∞
12(1922)-17(1927)
– tot steun der missie van Borneo en van de prefectuur
Padang ∞ 18(1928)-23(1933)
– tot steun der missie van het apostolisch vicariaat van
Ned. Borneo en van het apostolisch vicariaat van
Padang-Sumatra ∞ 24(1934)-28(1938)

– tot steun der missies van het apostolisch vicariaat
van Pontianak-Borneo en van het apostolisch vicariaat
van Padang-Sumatra ∞ 29(1939)
– tot steun der missies van de paters Capucijnen in het
apostolisch vicariaat van Pontianak-Borneo en Padang-
Sumatra ∞ 30(1940) 
– tot steun der missies van het apostolisch vicariaat
van Pontianak-Borneo en van het apostolisch vicariaat
Padang-Sumatra ∞ 31(1941/42)
– tot steun der missies van het apostolisch vicariaat
van Pontianak-Borneo en van het apostolisch vicariaat
Medan-Sumatra ∞ 32(1947)-34(1949)
– tot steun der missies van de apostolische vicariaten
Pontianak (Borneo) en Medan (Sumatra) ∞ 35(1950)
– tot steun van de Capucijnermissies in de apostolische
vicariaten van Pontianak (Borneo) en Medan (Sumatra)
∞ 36(1951)-38(1953)
• uitgever Minderbroeders Kapucijnen
• plaats Red. en adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1911)-
2(1912); Helmond ∞ 3(1913)-11(1921); Tilburg ∞ 12(1922)-
38(1953)
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1911)-8(1918); I ∞ 9(1919)-13(1923); II ∞
14(1924); I ∞ 15(1925); II ∞ 16(1926)-21(1931); III ∞
22(1932)-24(1934); II ∞ 25(1935)-30(1940); I ∞ 31(1941/42)-
38(1953)
• redactie [{1932} pater Lucius]2

[{1936}-{1939} pater Quirinus]2

[{1936}-{1951} pater Concordius]2

[{1946}-{1951} pater Gentilis]2

[{1951} pater Wulfrannus]2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Capucijnen-almanak (1954-
1961)3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 2(1912)-4(1914), 6(1916), 9(1919)-10(1920),
12(1922)-19(1929), 25(1935)-28(1938), 30(1940), 32(1947)-
36(1951), 38(1953)
– UBU ∞ 1(1911), 5(1915), 7(1917)-8(1918), 11(1921), 20(1930)-
21(1931), 31(1941/42), 37(1952)
– UBT ∞ 22(1932)-24(1934), 29(1939)
• typering Almanak uitgegeven door de Kapucijnen,
bedoeld om aandacht en steun te vragen voor de missie
van de Kapucijnen in Nederlands-Indië. Behalve een
kalender en informatie over de orde en de missie bevat
de almanak verhalen en humoristische stukjes.
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel. In 1954 ver-
schijnt de Capucijnen-almanak.
(2) De namen van de redacteuren zijn niet in de alma-
nak vermeld, maar zijn ontleend aan Uni Trinoque:
band 3(1930/33), p. 268 deelt mede: “Volgens canon 1386
par. 1 en bepaling van het Bisdom Breda van 2
augustus 1918 – No 1095 werd 23 september 1932 door
ZH Exc. den Bisschop van Breda aan P. Lucius oorlof
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gegeven om redacteur te zijn van Borneo-Almanak”.
Band 5(1936/39), nr. 1(sept.), p. 23 en band 6(1939/42), 
nr. 1(okt./nov. 1939), p. 24 vermelden pater Quirinus en
pater Concordius als redacteuren van Borneo-almanak.
Band 8(1945/48), nr. 4(juni 1946), p. 51/58 deelt mede:
“Borneo-almanak red. P. Concordius en P. Gentilis”.
Band 10(1951/54), p. 59 vermeldt nog steeds dezelfde
namen plus pater Wulfrannus als redacteuren.
(3) De eerste aflevering van de Capucijnen-almanak ver-
meldt op de titelpagina: “vroeger Borneo-
Almanak”.

152
Bouwen aan de nieuwe aarde1 1965-{1980}
• jaren 1965, nr. 109(april) – {1980, nr. 278(dec.)}2

• ondertitel Maandelijks tijdschrift voor geloofsbele-
ving ∞ 1965 – 1974, nr. 209(sept.)
– Internationaal katholiek maandblad voor vernieu -
wing van de kerkgemeenschap (afgewisseld met “ker-
kelijke gemeenschap”) door de Geest ∞ 1976, nr.
229(juni)-nr. 232(okt.)
– Katholiek maandblad voor vernieuwing van de kerk-
gemeenschap door de Geest ∞ 1976, nr. 233(nov.) –
{1980, nr. 278(dec.)}
• uitgever Paters Maristen ∞ 1965, nr. 109(april) – 1974,
nr. 208(aug.) 
– Pater A. Beijersbergen SM ∞ 1974, nr. 209(sept.) –
1976, nr. 228(mei)3

– Stichting Bouwen aan de nieuwe aarde ∞ 1976, 
nr. 229(juni) – {1980} 
• plaats Red.: Groenlo, studiehuis Loreto ∞ 1965, nr.
109(april)-nr. 113(sept.); Glanerbrug, St. Olafklooster4 ∞
1965, nr. 114(okt.) – 1970, nr. 169(sept.); Weurt ∞ 1970,
nr. 170(okt.) – 1976, nr. 228(mei); Eindhoven ∞ 1976, 
nr. 229((juni) – {1980}
– Adm.: Eindhoven ∞ {1974, nr. 209(sept.)} – {1980}
– Red. voor België: Brasschaat ∞ 1967, nr. 132(april) –
{1974. nr. 207(juli)}; Borgerhout ∞ {1976, nr. 229(juni)}-
nr. 230(juli/aug.); Antwerpen ∞ 1976, nr. 231(sept.) –
{1980}
– Adm. voor België: Borgerhout ∞ {1976, nr. 229(juni)}-
nr. 230(juli/aug.); Antwerpen ∞ 1976, nr. 231(sept.) –
{1980}
• frequentie maandelijks m.u.v. 8 nrs. ∞ 19725

• formaat A ∞ 1966-1974; B ∞ 1975, nr. 213(jan.)-nr.
215(maart); 
A ∞ 1975, nr. 216(april) – {1980}
• omvang II ∞ 1965; III ∞ 1966-1971; II ∞ 1972; III ∞
1973-1974; IV ∞ 1975-1979; V ∞ 1980
• redactie 1965-{1980} pater André Beijersbergen SM,
1965-1976 hoofdred. 
1967-1974 pater Gaston de Mey SM (België)
1975-{1980} Ed Arons, 1977-{1980} hoofdred.
• speciale nummers 1974, nr. 208(aug.): speciaal num-
mer ‘De RK charismatische vernieuwing’

– 1974, nr. 212(dec.): speciaal nummer ‘De charismati-
sche vernieuwing in de katholieke kerk’
– 1975, nr. 219((juli/aug.): speciaal nummer gewijd aan
de internationale conferentie gehouden op Pinksteren
in Rome in het kader van de charismatische vernieu -
wing
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd, waarbij de
nummering van de voorloper wordt voortgezet.
– Elk nummer is gewijd aan één bepaald onderwerp.
– Met ingang van de eerste aflevering tot en met 1968,
nr. 144(juni) bevindt zich in de meeste afleveringen een
‘Bijlage van Nieuwe aarde’, gevolgd door nummer en
datum, met het opschrift: ‘Nazareth’. “Deze bijlage is
bestemd voor de leden van de Derde Orde van Maria
[DOM]. De eigen spiritualiteit van de Maristen wordt er
in behandeld” (1965, nr. 109(april), ingebonden tussen
p. 10 en 11). Deze bijlagen zijn ongepagineerd tot en met
1967, nr. 138(nov.). De bijlage bij 1967, nr. 139(dec.) ver-
meldt p. B2 en p. B3 en m.i.v. 1968, nr. 140(jan.): p. B1-
B4. Vanaf 1967, nr. 129(jan.) luidt de titel: ‘In het licht
van Nazareth’ en is de bijlage op een andere kleur
papier gedrukt. De bijlagen bij 1968, nr. 142 en 145-147
zijn vervallen: “U hebt misschien de bijlage ‘In het licht
van Nazareth’ gemist in de laatste nummers. Het is om
toevallige redenen dat het uitviel. De volgende keer
hopen wij het te plaatsen. Om de kosten, die erg hoog
liggen, zo laag mogelijk te houden, zijn wij genood-
zaakt, twee bladzijden van het boekje zoals het voor u
ligt daarvoor te reserveren” (1968, nr. 147(sept.), achter-
zijde omslag). Tot en met 1974, nr. 207(mei/juni) is de
bijlage als rubriek in het tijdschrift opgenomen. Met de
koerswijziging en verandering van de verantwoorde-
lijke uitgever in 1974 verdwijnt deze rubriek. “Indien er
genoeg belangstelling is, kunnen de leden van de DOM
een apart gestencild blaadje uitgeven” (1974, nr. 209
(sept.), p. 7). 
– Met ingang van 1968, nr. 145(juli) wordt het tijd-
schrift gedrukt; daarvoor is het gestencild (zie 1968, 
nr. 146(aug.), p. 27 en 1974, nr. 209(sept.), p. 1).
– Foutieve nummering, waardoor nr. 117 is overgesla-
gen: 1965, nr. 116(dec.) wordt gevolgd door 1966, nr. 118
(jan.), nr. 119(febr.) enz. De bijlage ‘Nazareth’ vermeldt
het juiste nr.: ‘Bijlage januari 1966, nr. 117’, maar neemt
in febr. de foutieve nummering over: ‘Bijlage nr. 119,
februari 1966’.
– Nr. 146(aug. 1968) draagt abusievelijk op het omslag
het jaartal 1967.
– In 1968 komt abusievelijk nr. 149 tweemaal voor: 
nr. 149(nov.) en nr. 149(dec.), gevolgd door 1969, nr.
151(jan.).
– 1974 kent 2 afleveringen met nr. 207: nr. 207(mei/juni)
en nr. 207(juli), gevolgd door nr. 208(aug.).
– In 1974, nr. 212(dec.) ontbreekt in het autopsie-exem-
plaar p. 1-2. 
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– Nr. 225(febr. 1976) draagt abusievelijk het jaartal 1975.
• relaties Voortzetting van Nazareth ([1949]-1965)
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Aanvankelijk een tijdschrift der paters
Maristen met artikelen in eenvoudige taal, die willen
aanzetten tot religieuze bezinning. Elke aflevering
heeft een eigen thema, zoals ‘Kontakt met God’, ‘Kon-
takt met de medemens’ of ‘Zelfstandig christen zijn’.
De rubrieken ‘DOM’ [= Derde Orde van Maria] en
‘Maristen-nieuws’ van de voorloper Nazareth blijven
hun plaats behouden. Geleidelijk aan wordt er in het
blad steeds meer aandacht besteed aan de charismati-
sche vernieuwing. In 1974 verandert de opzet en wordt
Bouwen aan de nieuwe aarde een tijdschrift van uitslui-
tend de charismatische beweging (zie 1974, nr.
209(sept.), p. 1-9).
• noten
(1) In het laatste nummer van de voorloper Nazareth,
1965, nr. 108(maart), p. 1 wordt de nieuwe titel van het
tijdschrift aangekondigd als Meebouwen aan de nieuwe
aarde. 
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) “Tot nog toe werd het [tijdschrift] uitgegeven in
opdracht van de Paters Maristen om de geest van de
eigen congregatie bekend te maken. (…) Voortaan geef
ik [Pater A. Beijersbergen SM] NA in eigen verantwoor-
delijkheid uit, om samen met anderen mee te mogen
bouwen aan die Nieuwe Aarde” (1974, nr. 209(sept.), 
p. 7).
(4) Op de binnenzijde van het omslag van 1968, nr.
145(juli) staat als adres van de redacteur pater A.
Beijersbergen, Marist, abusievelijk weer vermeld: 
Studiehuis Loreto Groenlo.
(5) In januari 1973 ontvangen de abonnees tegelijk het
nummer van september 1972 en het eerste nummer
van 1973. Als gevolg van drukproblemen verschijnt het
tijdschrift in 1972 zeer onregelmatig en met vertraging;
zo verschijnt het maartnummer pas in mei (zie 1972,
nr. 186(maart, bijvoegsel)). Als het drukken eind 1972
weer op gang komt, besluit men de achterstallige num-
mers te laten vervallen, zodat 1972, nr. 191(sept.) het
laatste nummer van 1972 is (zie 1973, nr. 192(jan.), p. 35).

153
Bouwsteenen voor den geestelijken heropbouw1

{1946}-{1947}
• jaren {1946, ongen.(nov.)} – {1947, ongen.)sept.)}
• uitgever Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in
Nederland ∞ {1946, ongen.(nov.) – {1947,
ongen.(maart)}
– Diocesaan Secretariaat der Katholieke Actie Aartsbis-
dom Utrecht ∞ {1947, ongen.(april)}
– Katholieke Actie in Nederland / Diocesaan Secreta -

riaat der Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht ∞
{1947, ongen.(juni)}
– Katholieke Actie in Nederland ∞ {1947, ongen.(sept.)}
• plaats Red. en adm.: Heemstede ∞ {1946,
ongen.(nov.)} – {1947, ongen.(maart)}; Utrecht ∞ {1947,
ongen.(april)}; Heemstede/Utrecht ∞ {1947,
ongen.(juni)}; Heemstede ∞ {1947, ongen.(sept.)}
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• autopsie 1946, ongen. (nov.); 1947, ongen.(maart),
ongen.(april), ongen.(juni) en ongen.(sept.)
– KDC
• typering Tijdschrift met literatuuraanbevelingen over
het gezin, christendom en communisme, Katholieke
Actie, de katholieke levensstijl. Daarnaast geeft het tijd-
schrift aankondigingen van uitgaven in de Encyclieken-
reeks en de Hoeksteen-reeks. Bijgevoegd is een bestel-
formulier.
• noten
(1) Met ingang van {1947, ongen.(juni)}: Bouwstenen
voor de geestelijke heropbouw.

154
Bouwstenen 1965
• jaren 1(1965), nr. 1(maart)-nr. 4(juni)
• ondertitel Contactorgaan ter voorbereiding van de
Nederlandse Congregatie OSB
• uitgever [St. Paulusabdij]1

• plaats [Oosterhout (N. Br.)]1

• frequentie viermaal tussen maart en juni 1965
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Bouwstenen (1965-[1967])
• autopsie Volledig
– Oosterhout, St. Paulusabdij3

• typering Intern contactblad van de Nederlandse Bene-
dictijnen, dat in het teken staat van de voorbereiding
van de nieuwe Nederlandse Congregatie OSB. Voorna-
melijk komen zaken aan de orde als dagorde, peren-
niteit van de abt, armoede etc.
• noten
(1) Gegevens over uitgever en plaats van uitgave zijn
ontleend aan een schriftelijke mededeling d.d. 11 maart
1998 van de archivaris van de St. Paulusabdij te Ooster-
hout. 
(2) Volgens bovengenoemde schriftelijke mededeling
d.d. 11 maart 1998 is er nooit een vaste redactie geweest.
De redactie wisselde telkens als er een aflevering ver-
scheen.
(3) Het archief van de paters is later verhuisd naar Tete-
ringen, waar het in {2010} nog aanwezig is.

153. Bouwsteenen voor den geestelijken heropbouw 118



155
Bouwstenen 1965-[1967]
• jaren 1965, nr. 1(nov.) – [1967, nr. 7(aug.)]1

• ondertitel Contactorgaan van de Nederlandse abdijen
OSB
• uitgever [St. Paulusabdij]1

• plaats [Oosterhout (N. Br.)]1

• frequentie 1 nr. ∞ 1965; [4 nrs. ∞ 1966]; [2 nrs. ∞
1967]1

• formaat B
• omvang I
• redactie {1965} frater Dingjan OSB2

{1965} N. Hendriks OSB2

{1965} zuster Hildegard Steins Bisschop OSB2

{1965} frater Huiting OSB2

{1965} A. Nuy OSB2

• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Bouwstenen (1965)
• autopsie 1965, nr. 1(nov.)
– Oosterhout, St. Paulusabdij3

• typering Contactorgaan van de Nederlandse Benedic-
tijnen, met daarin verslagen van de benedictijnse ‘over-
heid’, rapporten van verschillende commissies, mede-
delingen van de verschillende huizen en ascetisch-
wetenschappelijke artikelen. 
• noten
(1) Volgens een schriftelijke mededeling van de archiva-
ris van de St. Paulusabdij te Oosterhout d.d. 11 maart
1998 zijn de volgende afleveringen verschenen: 1965,
nr. 1(nov.); 1966, nr. 2(jan.), nr. 3(febr.), nr. 4(juni) en 
nr. 5(sept.); in 1967 verschenen nr. 6(jan.), Kroniek I, en
nr. 7(aug.), Kroniek II. Het contactorgaan is verder niet
verschenen.
(2) Volgens de bovengenoemde schriftelijke medede-
ling is er nooit een vaste redactie geweest. De redactie
wisselde telkens als er een aflevering verscheen.
(3) Het archief van de paters is later verhuisd naar Tete-
ringen, waar het in {2010} nog aanwezig is.

156
Brief aan vrienden en weldoeners [1975]-{1980}
• jaren [1975], nr. 9(onged.)1 – {1980, nr. 18(Beloken
Pasen)}2

• uitgever Priesterbroederschap Heilige Pius X (FSSPX)
• plaats Ecône, Zwitserland3

• frequentie [twee maal per jaar]
• formaat B
• omvang 4 p. per ingeziene aflevering m.u.v. brief 
nr. 9: 8 p.
• redactie Niet in de brieven vermeld.
• bijzonderheden De brieven worden eveneens in de
Duitse, Engelse, Spaanse, Italiaanse en Franse taal
gedrukt. In het autopsie-exemplaar is brief nr. 15 ook in
het Duits aanwezig.

• autopsie [1975], nr. 9; [1976], nrs. 10-11; [1977], nr. 13;
[1978], nrs. 14-15; [1979], nrs. 16-17; 1980, nr. 18
– KDC
• typering De brieven zijn gericht aan de vrienden en
weldoeners van de in 1970 uit onvrede met het Tweede
Vaticaans Concilie opgerichte Priesterbroederschap
Heilige Pius X en ondertekend door bisschop Marcel
Lefebvre, Ecône, Zwitserland. De brieven hebben
betrekking op de weigering van Lefebvre de liturgische
hervormingen en het oecumenisme te accepteren, als-
mede op de veroordeling door Rome van de Broeder-
schap Pius X.
• noten
(1) Vermoedelijk is brief nr. 9 de eerste in het Neder-
lands vertaalde brief (cfr. informatie verstrekt door de
Priorij St. Clemens, Nuenen). 
(2) De brieven zijn alleen genummerd. Het jaar van ver-
schijnen en eventueel de datering zijn afgeleid uit de
inhoud. De brieven verschijnen nog steeds in {2009}.
(3) In de brieven nrs. 9-14 is geen contactadres in Neder-
land vermeld. Met ingang van brief nr. 15[sept. 1978]
wordt een rekeningnummer in Nederland genoemd als
het nummer waarop men giften kan overmaken. Pas
met ingang van brief nr. 20 [maart 1981] wordt een con-
tactadres in Nederland vermeld: Stichting OL Vrouw
van St. Jozef te Maastricht.

157
Brieven uit Tilburg 1950-1957
• jaren 1950, ongen.(7 febr.) – 1957, ongen.(24 dec.)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart van Jezus
(MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig
– Tilburg, Missionarissen van het H. Hart
• typering Interne communicatiebrieven van de Missio-
narissen van het H. Hart, met mededelingen over de
dagelijkse gang van zaken binnen de congregatie. De
meeste afleveringen hebben geen titel.

158
de Bron / Zusters van de Gekruisigde Jezus {1980}
• jaren 20(1980), nr. 80(maart)-{nr. 83(dec.)}1

• ondertitel Driemaandelijks kontaktblad voor de vrien-
den van de zieken
• uitgever Zusters van de Gekruisigde Jezus
• plaats Brunssum, Priorij St. Benedictus
• frequentie driemaandelijks
• formaat A
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• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden De laatste aflevering van de voorgan-
ger is genummerd en gedateerd: 19(1979), nr. 76(dec.).
De nummers 77-79 zijn in de telling overgeslagen. 
• relaties Voortzetting van Vrienden van de zieken (1961-
1979)2

• autopsie 20(1980)
– KDC
• typering Het tijdschrift is vooral gericht op het onder-
houden van contact met de vrienden van deze congre-
gatie, die is gesticht om het monastieke leven voor
meisjes met een lichamelijke handicap of ziekte moge-
lijk te maken. Het blad bevat naast beschouwende arti-
kelen vooral nieuws van de priorij in Brunssum en van
de priorijen in de andere landen van vestiging.
• noten
(1) Het tijdschrift is tot en met 2002 verschenen.
(2) De naam Vrienden van de zieken bleek voor veel geïn-
teresseerden niet erg duidelijk. “Eigenlijk was het ook
geen echte naam” (20(1980), nr. 80(maart), p. 1). De titel
van de voorganger was aanvankelijk een letterlijke ver-
taling van de titel van het in het Franse moederhuis uit-
gegeven blad Amis des malades. De naam Bron zou een
reminiscentie inhouden aan de oorspronkelijke naam
van de plaats van vestiging in Nederland: ‘Bronsheim’,
Brunssum.

159
de Brug / Bedrijfsapostolaat Minderbroeders
{1963}-[1964]
• jaren {[1963], ongen.[voorjaar]}-{ongen.(nov.)}1

• ondertitel Contactblad Bedrijfsapostolaat Minder -
broeders
• uitgever Bedrijfsapostolaat Minderbroeders Waterloo-
plein
• plaats Amsterdam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang Ingeziene nrs. 8 tot 12 p.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De eerste ingeziene aflevering is geheel gewijd aan
het 25-jarig priesterfeest van pater Abel Duindam OFM,
prefect van het Bedrijfsapostolaat der Minderbroeders
in Amsterdam, op 28 april 1963. 
• relaties Voortgezet als Bedrijfsapostolaat Francisca-
nen Amsterdam (1964-{1966})2

• autopsie Drie afleveringen: [1963], ongen.[voorjaar];
1963, ongen.(juni) en ongen.(nov.)
– KDC
• typering Contactblad van het bedrijfsapostolaat,
gewijd aan de menselijke waarden en de christelijke
levenshouding in het bedrijfsleven. Het blad geeft

informatie over het bedrijfsapostolaat, mededelingen
en godsdienstige stukjes.
• noten
(1) Het blad is vermoedelijk verschenen tot en met de
eerste helft van 1964. Het nummer van nov. 1963 kon-
digt op p. 8 aan dat de volgende aflevering van de Brug
in januari 1964 zal verschijnen. Het eerste nummer van
de opvolger verschijnt in september 1964.
(2) In de folder Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amster-
dam van 1964/65, nr. 1(sept.) wordt op de achterpagina
een nauwe samenwerking in het Bedrijfsapostolaat
van de Franciscanen aangekondigd. “Een van de gevol-
gen van deze samenwerking is, dat de medewerkers
van het Centrum Waterlooplein niet meer de eigen
publicatie De Brug zullen ontvangen.”

160
de Brug1 / Missionarissen van het Heilig Hart
1936-{1980}
• jaren 1936, nr. 1(okt.) – 1941, ongen.(april.)
– 1946, ongen.(jan.) – {1980, nr. 4(dec.)}2

• ondertitel Uitgave Missionarissen van het H. Hart Til-
burg voor hun zelateurs en zelatricen ∞ 1936-1938
– Mededeelingen voor onze medewerksters en -wer-
kers ∞ 1939, ongen.(Pasen)
– Mededeelingen voor onze zelateurs en zelatricen ∞
1939, ongen.(aug.); 1940, ongen.(mei)-ongen.(juni)
– Mededeelingen voor onze zelatricen en zelateurs ∞
1940, ongen.(maart), ongen.(sept.) – 1941
– Orgaan voor de zelateurs en zelatricen van de Missio-
narissen van het Heilig Hart ∞ 1946 – 1954,
ongen.(jan.)
– Geen ondertitel ∞ 1954, ongen.(lente)
– Huisorgaan van de Missionarissen van het Heilig
Hart ∞ 1954, nr. 1(okt.) – 1958, nr. 153(okt.); 1963,
ongen.(Kerstmis)
– Het eigen blad van en voor MSC-zelatricen ∞ 1958,
ongen.(Kerstmis) – 1962, ongen.(okt.)
– Geen ondertitel ∞ 1962, ongen.(Kerstmis)
– Contactblad voor de MSC-vrienden ∞ 1964,
ongen.(Kerstmis); 1965, ongen.(Pasen)
– Gratis uitgave aangeboden door de Missionarissen
van het Heilig Hart Tilburg ∞ 1965, ongen.(Kerstmis)
– Gratis uitgave aangeboden door de Missionarissen
van het H. Hart, Dochters van OL Vrouw van het H.
Hart ∞ 1966, ongen.(juni)-ongen.(Kerstmis)
– Uitgave aangeboden door de Missionarissen van het
H. Hart en Dochters van OL Vrouw van het H. Hart ∞
5(1967)4

– Vanaf 1968 geen ondertitel meer
• uitgever Missionarissen van het Heilig Hart ∞ 1936-
1965
– Missionarissen van het H. Hart en Dochters van OL
Vrouw van het H. Hart ∞ 1966-{1980}
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• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1936; 3 nrs. per jaar
∞ 1937-1938; 2 nrs. ∞ 1939; 6 nrs. ∞ 1940; 1 nr. ∞ 1941;
3 nrs. ∞ 1946; 2 nrs. ∞ 1947; 3 nrs. per jaar ∞ 1948-
1951; 4 nrs. ∞ 1952; 2 nrs. per jaar ∞ 1953-1954; 4 nrs.
per jaar ∞ 1955-1956; 3 nrs. per jaar ∞ 1957-1960; 2 nrs.
∞ 1961; 3 nrs. ∞ 1962; 1 nr. per jaar ∞ 1963-1964; 2 nrs.
per jaar ∞ 1965-1966
– driemaandelijks ∞ 5(1967)-{1980}
• formaat A ∞ 1936-1938; B ∞ 1939, ongen.(Pasen); A ∞
1939, ongen.(aug.), 1940, ongen.(maart); B ∞ 1940,
ongen.(juni)-ongen.(nov.); A ∞ 1940, ongen.(Kerstmis);
B ∞ 1941, ongen(april); A ∞ 1946-1951; B ∞ 1952,
ongen.(april); A ∞ 1952, ongen.(okt.); B ∞ 1952,
ongen.(nov.); A ∞ 1952, ongen.(Kerstmis); B ∞ 1953,
ongen.(Pasen); A ∞ 1953, ongen. (okt.) – 1954,
ongen.(lente); C ∞ 1954, nr. 1(okt.) – 1958, nr. 153(okt.); 
B ∞ 1958, ongen.(Kerstmis) – 1959, ongen.(mei); A ∞
1959, ongen.(nov.)-ongen.(Kerstmis); B ∞ 1960,
ongen.(juni); A ∞ 1960, ongen.(nov.) – 1962,
ongen.(okt.); C ∞ 1962, ongen.(Kerstmis) – 1964; B ∞
1965-1971; D ∞ 1972-{1980}
• omvang I ∞ 1936-1966; II ∞ 1967-1971; I ∞ 1972-{1980}
• redactie Vermeld vanaf 1966.
1966-1969 zuster Agnes
1966-1971 pater Jos Kruunenberg
1966-{1980} pater Nico Akerboom
1969-1970 zuster Ignatia
1969-1970 zuster Yvonne
1971-1978 zuster Cécile v.d. Vrande
1978-{1980} zuster Annie Boersen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Van oktober 1954 tot en met oktober 1958 zijn de afle-
veringen doorlopend genummerd: 1954, nr. 1(okt.) –
1958, nr. 153(okt.).
– Jaargangnummering alleen in 5(1967).4

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1966-1980
– Tilburg, Missionarissen van het H. Hart ∞ overige
jaargangen.
• typering De Brug is aanvankelijk een orgaan voor
MSC-zelateurs en -zelatricen met informatieve artike-
len (veelal over de missie), maar vooral met voor hen
relevante informatie m.b.t. de colportage van almanak-
ken, prijzen en beloningen voor de meest vlijtige zela-
tricen e.d. Later wordt het een contactblad voor alle
vrienden van de Missionarissen van het H. Hart en van
de Dochters van OL Vrouw van het H. Hart (paters,
broeders, novicen, familieleden, zelateurs en zelatricen
enz.) met informatie over het wel en wee van deze con-
gregaties en over allerlei activiteiten.
• noten
(1) De aflevering 1948, ongen.(maart) verschijnt onder
de titel het Brugje en heeft als ondertitel “Noodorgaan
voor de zelatricen van de Missionarissen van het Heilig

Hart”. In 1969-1971 draagt het omslag de titel de Brug en
vermeldt de eerste pagina: Contaktblad de Brug (m.i.v.
1969, nr. 4(dec.): “Contactblad”). 
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) De aflevering van oktober 1958 draagt abusievelijk
nr. 15; moet zijn: 1958, nr. 16(okt.). 
(4) Jaargang 1967 bestaat uit 4 afleveringen. De eerste
aflevering vermeldt geen jaargangnummer en is onge-
dateerd: 1967, ongen.(onged.). Wel wordt op p. 1 ver-
meld: “Hierbij ontvangt U de Brug, de eerste van het
jaar 1967.” De overige drie afleveringen zijn als volgt
genummerd: 5(1957), nr. 1(juni), nr. 2(sept.) en nr.
3(dec.).

161
een Brug tussen twee werelden
[1953]-{1970}
• jaren [1953], [nr. 1(sept.)]1 – {1970, ongen.(nov.)}2

• uitgever Noord-Provincie van de Sociëteit der Zusters
Auxiliatricen van de zielen in het Vagevuur
• plaats Amsterdam, klooster Christo Regi ∞ {[1954,
ongen.[jan.]} – {[1955], ongen.[maart]}; Nijmegen3 ∞
{[1955], ongen.[okt.]}; Gent ∞ {1956, ongen.[maart]}; Nij-
megen ∞ {1956, ongen.(nov.)} – {1970, ongen.(nov.)}4

• frequentie 3 maal per jaar
• formaat A, m.u.v. C ∞ [1957], ongen.[okt.], speciaal
nummer 
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers [1957], ongen.[okt.]: speciaal num-
mer bij gelegenheid van de zaligverklaring van Maria
van de Voorzienigheid op 26 mei 1957
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Alle jaargangen en afleveringen zijn ongenummerd.1

– Vóór maart 1958 ontbreekt datering.1

– Alle afleveringen zijn ongepagineerd.
– De afleveringen van [1954], ongen.[okt.], [1955],
ongen.[maart], [1957], ongen.[mei], 1958 ongen.(juni),
1959, ongen.(juni) en 1969, ongen.(mei) zijn in het
autopsie-exemplaar in fotokopie aanwezig.
• autopsie [1953], ongen.[sept.]; [1954]; [1955],
ongen.[maart], ongen.[okt.]; [1956], ongen.[maart], 1956,
ongen.(nov.); [1957]; 1958, ongen.(maart) en
ongen.(juni); 1959-1970
– KDC
• typering Het tijdschrift is bedoeld om een band tussen
de Zusters Auxiliatricen en de leden van het Genoot-
schap van de Zielen in het Vagevuur hechter te maken.
Het wil tegelijkertijd een middel zijn om de leden de
apostolische geest van het Genootschap goed te doen
kennen en hen met missie-ijver te bezielen. De artike-
len betreffen vooral het leven van de stichteres, Eugé-
nie de Smet, die de Sociëteit in 1865 te Lille (Fr.) stichtte,
de hulp aan zielen in het vagevuur en de missies in

121 161. een Brug tussen twee werelden



China, Japan, Indonesië, Rwanda en Tsjaad. Daarnaast
bevat het gebedsintenties en familieberichten.
• noten
(1) Het tijdschrift kent geen nummering van jaargan-
gen of afleveringen. De eerste aangetroffen datering is
1956, ongen.(nov.). Geregelde datering begint pas bij de
aflevering van maart 1958. Daarvóór wordt alleen de
datum van het imprimatur vermeld.
(2) Niet nagegaan kon worden of het tijdschrift na deze
aflevering nog is verschenen. Volgens J.P.A. van Vugt
en C.P. Voorvelt OFM, Kloosters op schrift, een biblio-
grafie (Nijmegen 1992), p. 21, is de Sociëteit van 1914 tot
1982 in Nederland gevestigd geweest.
(3) “In Amsterdam hebben de Auxiliatricen hun aposto-
laat helaas moeten opgeven, wegens gebrek aan Hol-
landse roepingen. (…) Half October verlieten zij hun
kloostertje” ([1955], ongen.[okt.], laatste pagina).
(4) In de meeste afleveringen in 1958-1970 worden
tevens de overige adressen van het Sociëteit in
Ukkel/Brussel, Gent en Eindhoven vermeld.

162
de Brug der volken 1957-1964
• jaren 1957/58, nr. 1(sept.) – 1964, nr. 27(nov.)1

• uitgever Gezamenlijke uitgave van het Sint Melania-
werk, de Graal met haar Missionair Vormingscentrum
en de Academische Leken Missie Actie (ALMA)
• plaats Red.: ’s-Gravenhage
– Adm.: ’s-Gravenhage ∞ 1957/58 – {1960/61, nr.
15(maart 1961)}; ’s-Hertogenbosch ∞ {1961/62, nr.
18(winter)} – 1964
• frequentie driemaandelijks ∞ 1957/58-1961/62
– 3 nrs. per jaargang ∞ 1962/63-1963/64
– 1 nr. ∞ 1964
• formaat B
• omvang I
• redactie Voor het tijdschrift in zijn geheel wordt een
redactieraad vermeld. Daarnaast hebben de ALMA en
het Sint Melaniawerk een redactie voor hun eigen pagi-
na’s. 
– Redactieraad
1957-1959 J.A.M. Nolet, namens de ALMA
1957-1959 jkvr. M.Th. baronesse van Voorst tot Voorst,
namens de Graal
1957-1964 mevr. J. van Rooij-van den Heuvel, namens
het Sint Melaniawerk
1957-1964 J. Hetzler, red.secr.
1958-1964 rector A. Wiegerinck, censor
1959-1964 mej. A. van Dam, namens de Graal
1959-1964 W.M. van Gogh, namens de ALMA
– ALMA
1958 J.A.M. Nolet, red.
1958-1960 H.R. Scholte, red.
1960-1964 W.M. van Gogh, red.
1961-1964 G.Th.M. de Lange, red.

– Sint Melaniawerk
1957-1961 mevr. J. van Rooij-van den Heuvel, red.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en dragen geen
jaargangnummer. 
– De aflevering van maart 1959 draagt abusievelijk nr. 1;
moet zijn: nr. 7.
• relaties Samensmelting van Sint Melania-blad (1929-
1957) en ALMA (1949-1957)2

– Ten dele voortgezet als ALMA contact stencil (1959-
{1966})3

– Gesplitst in Rerum ecclesiae (Alma-editie), Rerum
ecclesiae (Melania-editie) en Kontaktblad / de Graal,
Internationaal Vormingscentrum (1964-{1969})4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering De Brug der volken is een gezamenlijke uitga-
ve van het Sint Melaniawerk, de Graal met haar Inter-
nationaal Vormingscentrum en de Academische Leken
Missie Actie. Het blad is niet bedoeld als louter een ver-
enigingsorgaan, maar als een tijdschrift waarin het
lekenapostolaat wordt begeleid en gestimuleerd. Als
lekenmissietijdschrift is het in de eerste plaats bedoeld
voor leden, vrienden en donateurs van de drie organi-
saties. Deze participerende organisaties hebben elk
hun eigen nieuwspagina’s in het tijdschrift. Daarnaast
bevat het blad algemene artikelen over missiewerk, bij-
zonder het lekenapostolaat, artikelen over het werk der
Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organisa-
ties, de problemen in Afrika, studies over Zuid-Ameri-
ka, enz.
• noten
(1) Het blad is opgeheven vanwege geldelijke moeilijk-
heden, aldus de eerste aflevering van een van de opvol-
gers, het Kontaktblad van het Internationaal Vor-
mingscentrum van de Graal.
(2) “De Brug der volken treedt in de plaats van twee
bestaande tijdschriften en van een tijdschrift in oprich-
ting. Het is de eerste vrucht van een nauwere samen-
werking tussen de drie erkende leken-missieorganisa-
ties in Nederland: het Sint Melania-werk, de Graal met
haar Missionair Vormingscentrum en de Academische
Leken Missie Actie ALMA” (1957/58, nr. 1(sept.), p.3).
(3) Anderhalf jaar na de oprichting van de Brug der vol-
ken verschijnt op 1 februari 1959 het ALMA contact
stencil, volgens het ‘Ten geleide’ op p. 1 “omdat de Brug
der volken te weinig plaats biedt aan specifiek ALMA-
nieuws en kritieken en omdat dit blad slechts viermaal
per jaar verschijnt”.
(4) In de laatste aflevering van de Brug der volken wordt
door de drie daarin samenwerkende organisaties het
einde aangekondigd van de gezamenlijke publicatie en
tegelijk de wijze van voortzetting door iedere organisa-
tie afzonderlijk: de Graal wil door het regelmatig doen
verschijnen van contactbrieven het contact voortzetten
(1964, nr. 27(nov.), p. 11); de Stichting Sint Melaniawerk
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gaat vier maal per jaar een tijdschrift zenden aan de
abonnees. Het blad gaat verschijnen als een aparte edi-
tie van Rerum ecclesiae (p. 14); zo ook ALMA: de abon-
nees van ALMA zullen nu een exemplaar van Rerum
ecclesiae, Alma-editie, ontvangen (p. 15). Rerum ecclesi-
ae (1957-1967) is de algemene uitgave. De twee neven-
edities bevatten naast het algemene nieuws ieder 2
bladzijden ‘eigen nieuws’, verzorgd door een eigen
redactie. Het is niet duidelijk hoe lang de twee neven-
uitgaven zijn verschenen.

163
Bulletin / Kruisheren 1967-{1980}
• jaren 1967, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 15(15 dec.)}1

• uitgever Provincialaat van de Kruisheren (OSC)
• plaats Nijmegen
– Red.: Nijmegen ∞1967 – 1968, [nr. 6](onged.); Amers-
foort ∞ 1968, nr. 7(onged.) – {1980}
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1967; 15 tot 25 nrs.
per jaar ∞ overige jaargangen
• formaat B
• omvang I ∞ 1967; III ∞ 1968-1974; II ∞ 1975-{1980}
• redactie 1967-{1980} L. Sips2

• speciale nummers 1968, nr. 4(onged.): geheel gewijd
aan de werkzaamheden van de confraters in het gebied
van Tjigugur (West-Java). 14 p.
• register In 1997 verscheen bij gelegenheid van het der-
tigjarig bestaan een ‘Inhoudsopgave 1967-1996’ van het
Bulletin
• bijzonderheden Gestencild. 
– De afleveringen van 1968 (21 nrs.) zijn alle ongeda-
teerd en afzonderlijk gepagineerd. Met ingang van 1969
worden de afleveringen doorgepagineerd en wordt de
datum van verschijnen vermeld.
• relaties Min of meer voortzetting van Niepron (1964-
1966)3

• autopsie Volledig
– ENK, Archief Kruisheren
• typering Orgaan van het provinciaal secretariaat voor
‘informatie en kommunikatie’ van de Nederlandse Pro-
vincie der Kruisheren, dat de berichtgeving in eigen
provincie verzorgt. Het blad geeft aanvankelijk vooral
de berichten en artikelen in Nederland door die zijn
ontvangen uit andere provincies over de hele wereld,
maar bevat ook steeds meer artikelen die een breder ter-
rein bestrijken, over religieus leven, over dekolonisatie,
etc. Verder bevat het interviews en besprekingen van
artikelen uit andere bladen, zoals het Tijdschrift voor
theologie en pastoraat. Het onderscheid tussen Bulletin
/ Kruisheren en het opinieblad Trefpunt / Kruisheren
(1963-1968) dat eveneens wordt uitgegeven door de
Nederlandse Provincie van de Kruisheren, is niet altijd
even duidelijk, doordat het laatste blad ook steeds meer
een informatie- en mededelingenblad wordt (zie Bulle-

tin 1967, nr. 1(onged.), p. 1-3 en Trefpunt 1967/68, nr. 4
(febr.), p. 57).
• noten
(1) Het blad blijft verschijnen tot {2010}. Vanaf januari
1987 wordt als uitgevende instantie vermeld “Provincie
Sint Augustinus”; vanaf september 2000 “Europese
Provincie van de Kruisheren”.
(2) Tot en met 1968, nr. 5(onged.) als zodanig in het Bul-
letin vermeld. Daarna blijven redactionele mededelin-
gen tot {1980} ondertekend door ‘L.S.’
(3) Voorafgaand aan het Bulletin verschenen tussen 18
juli 1964 en 3 sept. 1966 vier afleveringen van een
gedrukt blaadje onder de titel Niepron (Nieuws Provin-
cialaat Nijmegen), een louter intern mededelingenblad
van de provinciaal pater H. van de Ven voor de confra-
ters in Nederland, met personalia, inlichtingen over
een reorganisatie, de combinatie hogere studies, het
vicariaat in Duitsland, enz. In de eerste aflevering van
het Bulletin (1967, nr. 1(onged.), p. 1) wordt gesugge-
reerd het “zeer zeldzaam opduikende” Niepron te laten
opgaan in Trefpunt, het door de Kruisheren uitgegeven
opinieblad (in dit deel van de BKNP beschreven).

164
Bulletin / Militair Vikariaat 1961-{1964}
• jaren 1961, ongen.(sept.) – {1964, nr. 1(dec.)}1

• uitgever Militair Vikariaat
• ondertitel voor de beroeps-militairen ∞ 1961,
ongen.(sept.)
– ten dienste van contact en communicatie van de
geestelijke verzorging met de beroepsmilitairen van de
Koninklijke Marine – Koninklijke Landmacht –
Koninklijke Luchtmacht ∞ {1964, nr. 1(dec.)}
• plaats Red.: Voorburg ∞ {1964, nr. 1(dec.)}
– Adm.: Maarssen ∞ 1961, ongen.(sept.)
• frequentie 1 nr. ∞ 1961; {1 nr.} ∞ 1964
• formaat B
• omvang I
• redactie {1964} dr. I. Siemonsma
{1964} drs. I.M. Thomas
{1964} G.J.M. Wentholt
• bijzonderheden Afbeeldingen (1961).
• autopsie 1961, ongen.(sept.) en 1964, nr. 1(dec.)
– KDC
• typering Het Bulletin beoogt een levendiger contact
met alle beroepsmilitairen tot stand te brengen en
mededelingen te verstrekken over de geestelijke verzor-
ging. De eerste aflevering geeft een “overzicht over de
eigen aard en structuur van het Militair Bisdom, zijn
organisaties en werkverdeling” (1964, nr. 1(dec.), p. 1). 
• noten
(1) Volgens de eerste aflevering (1961, ongen.(sept.), p. 1)
lag het in de bedoeling “een regelmatig verschijnend
bulletin” uit te geven. Tot 1964, nr. 1(dec.) is het echter
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bij één aflevering gebleven. Deze tweede aflevering
begint dan ook met een ‘Vernieuwde kennismaking’ 
(p. 1) en een verantwoording waarom de uitgave van
het Bulletin eerst geen vervolg kende: het blad ver-
scheen in de tijd waarin men werd geconfronteerd met
de dreiging van het atoomwapen en men een officiële
stellingname van katholieke zijde verwachtte. Het
vraagstuk bleek echter te ingewikkeld en aan een niets-
zeggend bulletin had men geen behoefte. Na drie jaar
zijn de discussies over atoombewapening wat minder
fel geworden en is er weer vraag naar een bulletin ont-
staan. Om die reden is de uitgave weer opgenomen
(1964, nr. 1(dec.), p. 1). Het is niet bekend of er na decem-
ber 1964 nog afleveringen zijn verschenen.

165
Bulletin voor Nederlandse Dominikanen1 1966-{1980}
• jaren 1(1966), nr. 1(jan.) – {15(1980), nr. 12(dec.)}2

• uitgever Dominicanen
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie onregelmatig, variërend van 9 tot 19 nrs.
per jaargang
• formaat B
• omvang I
• redactie {1966} C. Brakkee3

{1966} F. Lohman3

{1966} E. Sporken3

{1966} J. Willemse3

• speciale nummers 13(1978), nr. 6(31 mei): special over
de op het provinciaal kapittel aangestelde werkgroepen
en functionarissen om de hoofdlijnen die op het kapit-
tel zichtbaar werden in het dagelijks leven te concreti-
seren.
– 14(1979), nr. 4(9 april): special met daarin een uitvoe-
rig interview met het dagelijks bestuur van de provin-
cie.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Hierin opgenomen Neerlandia dominicana
(1946-1966)4

• autopsie 1(1966)-15(1980)
– KDC
• typering Nieuwsbulletin van en voor Nederlandse
Dominicanen, waarvan de inhoud bestaat uit persona-
lia, theologisch nieuws, aankondigingen van uitgaven,
praktische mededelingen, etc. De opzet van het Bulletin
is te voorzien in de behoefte aan snelle nieuwsvoorzie-
ning; achtergrondnieuws komt in Neerlandia dominica-
na. Met ingang van de tweede jaargang gaat Neerlandia
dominicana echter op in het Bulletin. Het blad ver-
schijnt op onregelmatige tijden naargelang er mede-
deelbaar nieuws is. 
• noten
(1) De eerste jaargang heeft als titel Bulletin uitgave van
Neerlandia dominicana.

(2) Tot en met 2002 is er een Bulletin voor Dominicanen
van de Nederlandse Provincie verschenen.
(3) “Voor dit Bulletin is de redaktie van Neerlandia
[Dominicana] verantwoordelijk. Deze bestaat voortaan
uit … ”, waarna de vermelde namen volgen (1(1966), nr.
1(jan.), p. 1).
(4) In het Bulletin voor Nederlandse Dominikanen
2(1967), nr. 1(15 jan.), p. 5 wordt het besluit meegedeeld
“om het gedrukte Neerlandia dominicana te doen ver-
dwijnen en te laten opgaan in het gestencilde Bulletin
met behoud echter van alle soort artikelen, zoals die
voorheen in Neerlandia verschenen”.

166
Bulletin / NKT, CKMT, KMVC 1975-{1976}
• jaren 1975, nr. 1(dec.) – {1976, ongen.(aug.)}
• uitgever Bestuur van de hulporganisaties van het
Militair Vicariaat NKT, CKMT, KMVC
• plaats Utrecht
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.1

• formaat B
• omvang [I]2

• redactie Niet in het bulletin vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Bulletin / Stichting Natio-
naal Katholiek Thuisfront (1970-1975)
• autopsie 1975, nr. 1(dec.); 1976, ongen.(onged.)
– KDC
• typering Contact- en informatiebulletin van de hulpor-
ganisaties van het Militair Vicariaat: Nationaal Katho-
liek Thuisfront (NKT), Centrale van Katholieke Militai-
re Tehuizen (CKMT) en Katholiek Militair Vormings-
centrum (KMVC). Reeds in december 1974 hadden deze
drie organisaties hun krachten gebundeld en hadden
zij besloten hun mededelingen in één publicatie samen
te vatten. Deze publicatie, het Bulletin, werd echter tot
eind 1975 nog verzorgd door het Nationaal Katholiek
Thuisfront te Den Haag. Hierin komt verandering als
gevolg van de samenbundeling van de drie bureaus in
één centraal bureau. Vanaf december 1975 wordt het
Bulletin niet meer verzorgd door het NKT, maar door
het centrale bestuur van de drie hulporganisaties van
het Militair Vicariaat, dat naar Utrecht is verhuisd.
Deze veranderingen gaan gepaard met een nieuwe
nummering van het tijdschrift. 
• noten
(1) Op het voorblad van 1975, nr. 1(dec.) wordt vermeld:
“verschijnt 4 maal per jaar”; in de aflevering van aug.
1976 wordt niets vermeld.
(2) De ingeziene afleveringen tellen resp. 10 en 13 p.
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167
Bulletin OSA1 1971-{1980}
• jaren 1971, ongen.(16 nov.) – {1980, ongen.(dec.)}2

• uitgever Provincialaat der Paters Augustijnen
• plaats Niet in de uitgave vermeld.3

– Culemborg ∞ 1971-1972, ongen.(16 sept.); Utrecht ∞
1972, ongen.(11 nov.) – {1980}
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1971; 10 nrs. ∞
1972; 6 nrs. ∞ 1973; 15 nrs. ∞ 1974, 8 nrs. ∞ 1975; 4 nrs.
∞ 1976; 6 nrs. ∞ 1977; 9 nrs. ∞ 1978; 10 nrs. ∞ 1979; 
8 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I ∞ 1971-{1980}, m.u.v. II ∞ 1974
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

[1971-{1980} Wim Saelman OSA]3

• bijzonderheden Alle afleveringen zijn ongenummerd.
– Het tijdschrift is geperforeerd en verschijnt in een
losbladig systeem, bedoeld om samen met andere
publicaties en circulaires van de OSA in een zelfde map
opgeborgen te worden.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd over verschil-
lende jaargangen: 1971, ongen.(16 nov.) – 1974, ongen.
(12 mei): p. 1-175; “2e serie”: 1974, ongen.(12 juni)-
ongen.(dec.): p. 1-73; 1975, ongen.(jan.) – 1978,
ongen.(dec.): p. 1-161. In 1979-{1980} zijn de jaargangen
afzonderlijk gepagineerd: 1979: p. 1-48; 1980: p. 1-35. 
– Vanaf januari 1975 worden de datering en paginering
in het blad als volgt weergegeven: “1’75.1” = januari van
het jaar 1975, pagina 1; “2’75.5” = februari 1975, p. 5;
“4’75.13” = april 1975, p. 13; enz. (in de BKNP wordt ech-
ter de gebruikelijke notering aangehouden om verwar-
ring te voorkomen).
– Foutieve datering: “5’75.1”-“5’75.4” is een januarinum-
mer (4 p.) en moet zijn “1’75.1”-“1’75.4”. Dit wordt gecor-
rigeerd in het volgende nummer: “2’75.5”, enz.
• relaties Afgesplitst van Nederlandse analecta OSA
(1960-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering In 1971 besluit het provinciaal bestuur in
nauw overleg met de redactie van de Nederlandse ana-
lecta OSA om het vertrouwde OSA-tijdschrift te vervan-
gen door twee elkaar aanvullende bladen: een regelma-
tig verschijnend bulletin Informatie provincialaat
Augustijnen1 dat wordt uitgegeven door het provinciaal
bestuur en daarnaast de Nederlandse analecta OSA in
een ietwat uitgedunde vorm. “Wat eenmaal in het pro-
vinciaal bulletin heeft gestaan, wordt niet meer in de
analekta herhaald. Wel zal er in de analekta op medede-
lingen of ander nieuws van het provincialaat nader
kunnen worden ingegaan met kommentaar van de
redaktie of van lezers” (1971, ongen.(16 nov.), p. 1). Het
Bulletin OSA verstrekt directe informatie van het pro-
vinciaal bestuur over de kwesties “die onmiddellijk het

augustijns leven aangaan en vaak zelfs enigszins deli-
kaat zijn”: mededelingen over persoonlijke zaken van
de leden van de orde zoals verplaatsing, verhuizing,
verandering van werkkring, ziekte of overlijden,
berichten en persoonlijke stukken van de provinciaal,
kapittelverslagen, financiële jaaroverzichten, reisver-
slagen, beschouwingen over het religieuze leven, enz.
Toch blijkt na enkele jaren dat het Bulletin OSA en de
Nederlandse analecta OSA elkaar vaak gedeeltelijk over-
lappen wat de nieuwsvoorziening betreft. Na overleg
tussen redactie van de Nederlandse analecta OSA en het
provincialaat wordt een nieuwe opzet bekendgemaakt:
de persoonlijke stukken van de provinciaal verschijnen
voortaan in de Nederlandse analecta OSA en het provin-
ciale Bulletin OSA “zal vooral dienen voor documenta-
tie: stukken van het generalaat, langere provinciale en
kapittelstukken, langere beschouwingen, historische
overzichten en studietjes enz.” (1975, ongen.(sept.), p. 1).
• noten
(1) De titel van het bulletin ondergaat in de loop van de
jaren enkele wijzigingen: in 1971, ongen.(16 nov.) – 1972,
ongen.(17 febr.) vermeldt de kop van de afleveringen als
titel: Informatie provincialaat Augustijnen. In 1972,
ongen.(1 maart) – 1974, ongen.(12 mei) luidt de kop:
Informatie / Provincialaat Augustijnen. In 1974,
ongen.(12 juni)-ongen.(dec.) luidt de kop: Informatie bul-
letin /2e serie, prov.laat Augustijnen. In 1975,
ongen.(jan.) – 1980, ongen.(dec.): Bulletin OSA.
(2) Het bulletin verschijnt nog in {2009}.
(3) De redactie van het blad wordt gevoerd door het pro-
vinciaal bestuur. In 1972 wordt het provincialaat ver-
plaatst van Culemborg naar Utrecht. Zie 1972, ongen.
(15 mei), p. 41; ongen.(16 sept.), p. 59; ongen.(11 nov.), 
p. 67. Een groot deel van de bijdragen is geschreven
door de provinciaal, Wim Saelman OSA. Ook uit Neder-
landse analecta OSA 1975, ongen.(mei), blijkt het redac-
teurschap van Wim Saelman: “W. Saelman zal het Bul-
letin ook iets anders opzetten” (p. 1).

168
Bulletin / Paters van de Heilige Harten 1977-{1978}
• jaren 1977, nr. 1(25 maart) – {1978, nr. 3(15 dec.)}
• uitgever Missiesecretariaat, Paters van de Heilige 
Harten (SSCC)
• plaats Bavel
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang Ingeziene afleveringen: resp. 16 p., 17 p. en 
9 p.
• redactie “het Missiesecretariaat”
{1977} E. Blommaert, voorzitter
{1977} D. Gooren
{1977} K. de Jong
{1977} J. Knoops, penningmeester
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{1977} H. Reichenbach
{1977} R. van Rossum
{1977} A. Verdaasdonk, secretaris
{1977} P. vd Wijngaart
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1977, nr. 1(25 maart), nr. 2(20 dec.); 1978, 
nr. 3(15 dec.)
– KDC
• typering Uitgave van het Nederlands Missiesecretari-
aat van de Congregatie van de Paters van de HH Harten
(SSCC). Het is een informatief bulletin over activiteiten
en projecten van de congregatie in haar missiegebie-
den. De eerste aflevering is geheel gewijd aan Chili, de
tweede aan Zaïre “waar 20 Belgische en 9 Spaanse con-
fraters werkzaam zijn”. Nummer drie handelt over
‘Zending in Nederland’ en is niet alleen ‘informatief’
maar ook ‘uitnodigend’ bedoeld, als “concrete aanspo-
ring om zelf mee te doen”.

169
Bulletin / Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
1970-1975
• jaren {1970, nr. 3(juni)} – {1975, nr. 24(juni)}
• uitgever Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront1

• plaats ’s-Gravenhage 
• frequentie “verschijnt tweemaandelijks”2

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1971, nr. 7(febr./april): speciaal
nummer bij het 25-jarig bestaan van het Nationaal
Katholiek Thuisfront
– 1971, nr. 8(juni): extra editie, opgedragen aan de mili-
taire gehandicapten
• bijzonderheden Gestencild; geïllustreerd.
– De afleveringen zijn ongepagineerd en doorgenum-
merd.
– Met ingang van 1974, nr. 22(dec.) verschijnen op het
omslag de initialen van alle hulporganisaties van het
Militair Vicariaat die vanaf dat moment in het Bulletin
zullen samenwerken: NKT, KMVC en CKMT met op het
omslag van 1974, nr. 22(dec.) ‘Eendracht maakt macht’.1

• relaties Voortzetting van NKT (1959-1969)
– Hierin opgegaan KMT kontakt (1963-1974)1

– Voortgezet als Bulletin / NKT, CMKT, KMVC (1975-
{1976})
• autopsie 1970, nr. 3(juni), nr. 5(okt.) – 1971, nr. 8(juni);
1972, nr. 12(juni); 1973, nr. 15(febr.); 1974, nr. 22(dec.) –
1975, nr. 24(juni)
– KDC
• typering Contact- en informatieblad van de Stichting
Nationaal Katholiek Thuisfront die zich inzet voor de
geestelijke verzorging van katholieke militairen. Het
blad bevat voornamelijk aankondigingen van activitei-

ten, aansporingen tot nieuwe initiatieven, resultaten
van acties, aankondigingen van oriëntatiedagen voor
dienstplichtigen, e.d. M.i.v. december 1974 is het Bulle-
tin niet meer het mededelingen- en contactblad van
alleen het Nationaal Katholiek Thuisfront, maar voor-
taan ook van het Katholiek Militair Vormingscentrum
en de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen.1

• noten
(1) M.i.v. december 1974 werkt het Nationaal Katholiek
Thuisfront (NKT) samen met de Centrale van Katholie-
ke Militaire Tehuizen (CKMT) en het Katholiek Militair
Vormingscentrum (KMVC). Het Bulletin 1974, nr.
22(dec.) opent met het bericht: “Medewerkers van Nat.
Kath. Thuisfront ontvingen tot dusver periodiek een
nieuwsbulletin, terwijl de Centrale van Kath. Mil.
Tehuizen door het KMT contact haar medewerkers op
de hoogte hield. Het streven naar doelmatigheid en de
wens om ook in onze publicaties te demonstreren dat
wij allen ons voor hetzelfde doel inzetten, deden ons
besluiten in het vervolg alle mededelingen in één publi-
catie samen te vatten. Nat. Kath. Thuisfront zal deze
publicatie gaan verzorgen en U door dit bulletin dus op
de hoogte houden van het wel en wee van Nat. Kath.
Thuisfront, Mil. Vormings Centrum, Centr. Kath. Mil.
Tehuizen.”
(2) Op het omslag wordt vermeld “verschijnt twee-
maandelijks”. Deze verschijningsfrequentie wordt ech-
ter niet gehaald; van 1971 tot en met juni 1975 verschij-
nen in totaal 24 afleveringen.

170
Bulletin van de Stichting Thuisfront van de 
Nederlandse Priesters in Frankrijk 1973-{1980}
• jaren 1973, nr. 1(onged.)1 – {1980, nr. 4(onged.)}2

• uitgever Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters
in Frankrijk
• plaats Voorhout
• redactie Bestuur van de Stichting Thuisfront Neder-
landse Priesters in Frankrijk
1973-1975 mr. Th. van Roy, secr.3

1973-{1980} P. Erens, penningmr.
1973-{1980} A.Waals, voorz.
1975-1976 J.B. Rosenhart pr., secr.3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 1979 dragen abusievelijk 2 afleveringen het num-
mer 2; moet zijn: nr. 2 en nr. 3.
• relaties Voortzetting van Contact / Stichting Thuis-
front Nederlandse Priesters in Frankrijk (1964-1972)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de Stichting Thuisfront Nederland-
se Priesters in Frankrijk, opvolger van Contact, bedoeld
om geld in te zamelen voor en steun te verlenen aan de
in de Franse kerkprovincie werkzame Nederlandse
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priesters. Het blad geeft vooral informatie over de stich-
ting en over het leven en werk van de Nederlandse
priesters in Frankrijk.
• noten
(1) Aan de eerste aflevering gaat een ongepagineerd 0-
nummer vooraf: ‘Heeft NEPRIF [Nederlandse Priesters
in Frankrijk] reden van bestaan?’, door A. Waals, voor-
zitter. Deze aflevering is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
(2) Het Bulletin van de Stichting Thuisfront van de
Nederlandse Priesters in Frankrijk verschijnt nog in
{2010}.
(3) 1975, nr. 2(onged.), p. 3 meldt het vertrek van mr. Th.
H. als secretaris. Als juridisch adviseur blijft hij aan
het NEPRIF verbonden. Hij wordt opgevolgd door Rec-
tor J. Rosenhart.

171
Bulletin / Vereniging voor Latijnse Liturgie 1968-
{1980}
• jaren 1968, nr. 1(febr.) – {1980, nr. 26(nov.)}1

• uitgever Secretariaat der Vereniging voor Latijnse
Liturgie
• plaats Leiden ∞ 1968 – 1969, nr. 5(okt.); Amstelveen
∞ 1970, nr. 6(april) – {1980}
– Red.: Utrecht ∞ {1974, nr. 14(sept.)} – {1980}
– Adm.: Utrecht ∞ 1968, nr. 2(mei/juni) – {1980}
• frequentie onregelmatig (1 à 3 nrs. per jaar)
• formaat B
• omvang I
• redactie Bulletincommissie:
1968-{1974} drs. J. van Beekum
1968-{1974} dr. J. Kat
1968-{1974} drs. J. Loos pr.
{1975}-{1980} mr. B.F.N. Böcker
{1975}-{1980} jkvr. R.M.J. van der Does de Willebois
{1975}-{1980} J.H.B. Nieuwhof SJ
{1975}-{1980} A.F.M. de la Porte
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Periodiek van de vereniging die zich ten doel
stelt het vieren van de liturgie in al haar vormen in het
Latijn mogelijk te maken. Het blad bevat mededelingen
voor de leden, mededelingen van tijd en plaats waar
Latijnse liturgieën worden gehouden, teksten van
gehouden inleidingen, soms personalia.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.

172
Bulletin voor zusters Dominicanessen van 
Neerbosch1 {1970}-{1980}
• jaren {4(1970/71), nr. 6(25 febr.)} – {14(1980/81), nr. 3(9
dec.)}2

• uitgever Dominicanessen van de H. Familie te Neer-
bosch
• plaats Neerbosch-Nijmegen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie [1967]-1980 zuster Rosalie Hagdorn3

{1980} zuster Monica Keultjes, hoofdred.
{1980} zuster Romana Wiersma, hoofdred.
{1980} zuster Cecilia Sanders
{1980} zuster Johannette Brems
{1980} zuster Mariëtte Smits
• speciale nummers 10(1976/77), ongen.(aug. 1977), ‘Jubi-
leumnummer’ b.g.v. het tienjarig bestaan van het blad
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 4(1970/71), nrs. 6, 8; 5(1971/72), nrs. 1, 3; 6
(1972/73), nrs. 1, 6; 10(1976/77), nrs. 4, 10 en aug.; 11(1977/
78), nrs. 1-3, 5, 7-10; 12(1978/79) – 14(1980/81), nrs. 1-3
– KDC
• typering Intern blad voor en van de Dominicanessen
van (de H. Familie te) Neerbosch met mededelingen van
het bestuur, personalia, berichten uit de huizen in
Nederland en van de zusters in Brazilië en Indonesië.
• noten
(1) Variatie in de titel: Bulletin – zrs. Dominicanessen-
Neerbosch.
(2) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is
16(1982/83), nr. 7(okt. 1982).
(3) Zie 14(1980/81), nr. 2(nov.), p. 1.

173
BV (Bij Voorbeeld) [1969]-{1980}
• jaren [1969], nr. 1(onged.)1 – {1980}, nr. 53(najaar)}2

• uitgever H. Brouwers, Th. Trienekens en Th. Willem-
sen3

• plaats Red. Heerlen/Maastricht ∞ [1969]-1970; Heer-
len ∞ 1971-{1978}; Meerssen ∞ {1980} 
– Adm.: Heerlen ∞ [1969]-{1978}; Thorn ∞ {1980}
• frequentie onregelmatig: 
– 2 nrs. ∞ [1969]; 8 nrs. ∞ 1970; 5 nrs. ∞ 1971; 6 nrs. ∞
1972; 4 nrs. ∞ 1973; 6 nrs. ∞ 1974
– 4 nrs. per jaargang ∞ 1975-1977
– [5 nrs.] 19784

– Kon niet worden vastgesteld ∞ 1979-1980
• formaat C
• omvang I ∞ 1969; III ∞ 1970-1972; II ∞ 1973-1974; niet
vast te stellen ∞ 1975-1976; II ∞ 1977; I ∞ 1978; niet
vast te stellen ∞ 1979-{1980}
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• redactie [1969]-{1978} H. Brouwers2

[1969]-{1978} Th. Trienekens2

[1969]-{1978} Th. Willemsen2

{1980} L. Kirkels
• bijzonderheden Incidenteel boekbesprekingen.
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de ver-
schillende jaargangen.
– 1970, nr. 5(mei), p. 1-2 zijn in het autopsie-exemplaar
in fotokopie aanwezig.
– 1973, nr. 24 (Kerstmis) draagt abusievelijk nr. 23;
moet zijn: nr. 24.
• autopsie 1969-1974; 1975, nrs. 31-32; 1976, nrs. 35, 37-38;
1977; 1978, nrs. 43-46; 1980, nr. 53.
– KDC
• typering Een bundeling van teksten, liturgische en
andere, waaronder ook eigen werk van pastores uit het
bisdom Roermond, waardoor collega’s elkaar kunnen
inspireren en praktische voorbeelden van hun veld-
werk toespelen. De samenstellers leggen in de eerste
aflevering uit: “Wij bedoelen elkaar op de hoogte te
brengen van wat wij bijvoorbeeld doen, en [wij] hopen
dat anderen gehouden preken, een mistekst, een les die
gegeven werd, aan ons doorgeven. Er gaat zoveel verlo-
ren, omdat we de eigen maaksels niet uitwisselen.”
• noten
(1) De eerste twee afleveringen zijn ongenummerd en
ongedateerd. Het jaar van verschijnen is afgeleid uit de
inhoud. De nummering begint bij aflevering [1970], 
nr. 3(onged.). De eerste gedateerde aflevering is 1970,
nr. 5(mei).
(2) Het blad verschijnt in ieder geval tot en met 1988, 
nr. 81.
(3) Deze drie samenstellers (zie Red.) zijn de initiatief-
nemers en uitgevers van BV.
(4) In 1978, nr. 46 wordt medegedeeld dat er nog een
kerstnummer zal verschijnen. Het is niet duidelijk of
dit nummer daadwerkelijk is verschenen.

174
C3: communicatie – congregatie – communiteiten
1970-{1980}
• jaren 1(1970), nr. 1(jan.) – {11(1980}, nr. 7(dec.)}1

• ondertitel Periodiek van de Broeders-Congregatie2

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten ∞ 1(1970)-
{11(1980)}
• uitgever Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten
• plaats Amsterdam
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1970)-8(1977)
– 9 nrs. ∞ 9(1978); 8 nrs. ∞ 10(1979); 7 nrs. ∞ {11(1980)}
• formaat B
• omvang II ∞ 1970-1973; I ∞ 1974; II ∞ 1975-1977; III
∞ 1978; II ∞ 1979-{1980}
• redactie {1970} broeder Frederik3

{1970} broeder Justus3

{1970} broeder Winfried3

{1978} broeder Borromeus Nieuwenbroek3

{1978} broeder Valentinus Kroese3

{1978} broeder Winfried Nijhuis3

• bijzonderheden Boekbesprekingen (incidenteel).
– Gestencild.
– 10(1977), nr. 7(nov.) is geheel gewijd aan een ‘Over-
zicht overleden Broeders van 15-05-1853 tot 01-09-1979’.
Als losse bijlage bij dit nummer werd in het autopsie-
exemplaar aangetroffen 3 p. met gegevens over wat er
“sedert de vorige algemene mededelingenbrief van 15-
08-’79 (…) in en rond de congregatie” aan gebeurtenis-
sen voorhanden is.
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Intern congregatieblad van de Broeders van
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (ook bekend als
de Broeders van Amsterdam), dat als “eenvoudig con-
gregatie-periodiek” wordt gezien als “een mogelijkheid
om elkaar op de hoogte te houden van de gezamenlijke
pogingen die in de communiteiten worden onderno-
men, om het religieuze leven meer inhoud te geven”
(1(1970), nr. 1(jan.), p. 5). De uitgave bevat daarnaast
actuele mededelingen van het bestuur, van enkele
stichtingen die gelieerd zijn aan de congregatie en van
het religieuzenberaad, informatie uit de huizen in
binnen- en buitenland, toespraken van de algemene
overste, personalia (examens, benoemingen, overlij-
den) en ingezonden brieven, waardoor het blad tevens
fungeert als een discussieforum.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(2) M.i.v. 3(1972), nr. 4(juli) vervalt “van de”. M.i.v.
6(1975), nr. 6(nov.): “Broederscongregatie”.
(3) In de eerste aflevering wordt op p. 6 meegedeeld dat
dit nummer “werd samengesteld door de broeders Fre-
derik, Justus en Winfried. Deze ‘redactie’ neemt zich
voor één jaar een poging te wagen om het kontakt
vruchtbaar te laten funktioneren.” Tot 9(1978), nr.
1(jan.) worden er geen redacteuren meer vermeld; op 
p. 1 van dit nummer wordt aangekondigd dat de redac-
tie van C3 wordt uitgebreid met de hier bij 1978
genoemde broeders.

175
Cahiers ten behoeve van de bedrijfsaalmoezeniers
{1965}-1967
• jaren {reeks 1965/66, nr. 1(jan. 1965)} – reeks 1967/68,
nr. 11(dec. 1967)1

• uitgever Landelijke Contactraad2 voor het Bedrijfs-
apostolaat
• plaats Niet in de uitgave vermeld.3

• frequentie maandelijks
• formaat B
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• omvang IV ∞ {reeks 1965/66}-reeks 1966/67; zeker III
∞ reeks 1967/68
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers reeks 1966/67, nr. 1(jan.) en nr.
2(febr.): ‘Literatuur over bedrijfsapostolaat en arbeid
1945-1963’, samengesteld door Humbert Leers OFM
– reeks 1967/68, nr. 11(dec. 1967): ‘Literatuur over
bedrijfsapostolaat en arbeid 1964-1967’, samengesteld
door Humbert Leers OFM
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen verschijnen maandelijks en lopen
van januari tot december, maar dragen alle de vermel-
ding van een overlopende reeks: reeks 1965/66, nr.
1(jan. 1965), enz.
– In het autopsie-exemplaar reeks 1965/66 is aflevering
nr. 4(april) tweemaal ingebonden: na nr. 3, deel II
(maart) en na nr. 5(mei).
– In de reeks 1965/66 volgen na nr. 6(juni) drie afleve-
ringen gedateerd juli 1965: tweemaal nr. 7(juli 1965) en
nr. 8(juli 1965), gevolgd door nr. 9(sept. 1965). De twee
nummers 7 bevatten de ‘Verslagen van de Nationale
Studiedagen voor Bedrijfsaalmoezeniers, Soesterberg
23 en 24 juni 1965’.
– In het autopsie-exemplaar bevat reeks 1967/68 een
ongedateerde bijlage: ‘Begroting voor het bedrijfs-
apostolaat in het bisdom Breda 1966’, 12 p.
• autopsie reeks 1965/66-reeks 1966/67; reeks 1967/68
m.u.v. nrs. 6 en 7
– KDC
• typering Maandelijkse uitgave voor bedrijfsaalmoeze-
niers met actuele (vaak reeds elders gepubliceerde) arti-
kelen, redevoeringen, recollecties of stof voor gespreks-
groepen.
• noten
(1) “Tot onze spijt moeten wij U meedelen, dat wij om
meerdere redenen genoodzaakt zijn om onze cahier-
reeks voorlopig te beëindigen”, aldus J. v.d. M. in reeks
1967/68, nr. 11(dec. 1967), p. 1. Aangekondigd wordt dat
onderzocht zal worden of de cahiers in een andere
vorm kunnen worden voortgezet. Het is niet bekend of
er inderdaad een voortzetting is verschenen.
(2) {1965, nr. 1(jan.)-nr. 3(maart)}: “Contact Raad”.
(3) Het secretariaat van de Landelijke Contactraad was
volgens Pius-almanak 91(1965/66), p. 48 gevestigd te
Beverwijk.

176
Camillusbode {1969}-1975
• jaren {19(1969), nr. 3(jan./febr./maart)}1 – 25(1975),
ongen.(dec.)2

• ondertitel Driemaandelijks tijdschrift
• uitgever Camillianen
• plaats Roermond, Camillushuis
• frequentie driemaandelijks
• formaat C

• omvang 4 p. per afl., m.u.v. 25(1975), ongen.(dec.), dat 
6 p. telt
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Sint Camillusbode (1950-
1968)
– Voortgezet als St. Camillusbode (1976-{1980})2

• autopsie 19(1969), nrs. 3-5; 20(1970); 23(1973), nrs. 1-2, 4;
24(1974), nrs. 1, 3-4; 25(1975), nrs. 1-2, ongen.(dec.)
– KDC
• typering Tijdschrift van de Nederlandse paters Camil-
lianen met vooral aandacht voor de werkterreinen
waarop deze orde zich beweegt: ziekenverzorging en
missie in Tanzania en Peru. Bevat een rubriek voor de
jeugd.
• noten
(1) Camillusbode 19(1969), nr. 3(jan./febr./maart) ver-
wijst op [p. 3] naar het “december-nummer 1968”.
Omdat dit nummer niet kon worden ingezien, kan niet
worden vastgesteld of het decembernummer de laatste
aflevering van Sint Camillusbode is, of het eerste num-
mer van Camillusbode.
(2) 25(1975), ongen.(dec.) vermeldt op het omslag “Laat-
ste uitgave in deze vorm” en op [p. 3] “Je wilt wel eens
wat anders…” Omdat de kosten te hoog worden en vol-
doende mankracht ontbreekt verdwijnt het blad. Er
komt een nieuw contactblad met mededelingen van de
Camillianen waarvoor geen abonnementsgeld hoeft te
worden betaald.

177
Canada calling 1957-{[1971]}
• jaren 1957, nr. 1(maart) – {[1971], ongen.(onged)}
• uitgever Broeders van OL Vrouw van Lourdes (Broe-
ders van Dongen)
• plaats Dongen
• frequentie onregelmatig1

• formaat B
• omvang 4-23 p. per afl.
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers [1967], ongen.(onged.): uitgave bij
gelegenheid van de 121⁄2-jarige herdenking van de vesti-
ging van de broeders in Canada, 30 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (foto’s in het jubileum-
nummer).
– Gestencild.
– De eerste aflevering is de enig gedateerde. De overige
vermelde data zijn uit de inhoud afgeleid.
• autopsie 1957, nr. 1(maart); 1958, ongen.(nov.),
ongen.(5 dec.); 1959, nr. 6(okt.); [1967], ongen.(onged.);
[1968] twee ongedateerde nummers; [1971] twee ongeda-
teerde nummers
– KDC ∞ 1957, nr. 1; [1967], ongen.(onged.); [1968], twee
ongedateerde nummers; [1971], ongen.(onged.)
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– ENK ∞ overige nummers
• typering Intern blad van de Broeders van OL Vrouw
van Lourdes met informatie over de Nederlandse en
Belgische congregatiegenoten in Canada en hun werk-
zaamheden aldaar.
• noten
(1) “Dit nieuwsblaadje gaat niet op vaste tijden verschij-
nen. Wanneer we iets te vertellen hebben zullen we dat
doen”, aldus 1957, nr. 1(maart), p. 1. 1958, ongen.(nov.)
opent: “Ruim ’n jaar geleden werd met ‘Canada Calling’
gestart en in de vele brieven, die daarop volgden verna-
men [we], hoe welkom deze korte berichten voor eenie-
der geweest zijn. Door omstandigheden in – en buiten
ons – is ’t echter tot ’n enkele uitgave beperkt gebleven,
maar op het ogenblik voelen we ons weer sterk genoeg
voor een tweede poging.” Uit het jubileumnummer
[1967], ongen.(onged.), p. 1 blijkt dat het in de bedoeling
van de redactie ligt “Canada calling weer regelmatig (3
of 4 keer per jaar)” te laten verschijnen.
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de Cap-stok 1964-1966
• jaren 1964, [nr. 1(jan.)] – [1966], ongen.(onged.)1

• ondertitel Forumblad van de Nederlandse Kapucijnen
∞ 1964, [nr. 1(jan.)]-nr. 2(onged.)
• uitgever Nederlandse Kapucijnen
• plaats Udenhout
• frequentie onregelmatig
– 17 nrs. in totaal ∞ 1964-1966
• formaat B
• omvang VI ∞ 1964-1966
• redactie {1964} pater Gentilis
{1964} pater Albert
• bijzonderheden Afbeeldingen (1964).
– Gestencild.
– De negende aflevering (ongen.(onged.)) is geheel
gewijd aan de ‘Belijdenissen van een oude man’ (Con-
fessiones senescentis), p. 245-281; [nr. 14] aan de frater-
niteiten, p. 419-462.
• relaties Hierin tijdelijk opgenomen Oud Massaia
({1939}-1967)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern blad voor de Nederlandse Kapucijnen,
bedoeld ter bevordering van de onderlinge communica-
tie. Het blad brengt niet alleen allerlei nieuws, maar
geeft ook een vrije kans aan de meningsuiting en dis-
cussie binnen de provincie. Hiermee vormt het een
soort aanvulling op Uni trinoque (1924-1967), dat als
orgaan van het provinciale bestuur hoofdzakelijk offici -
ele mededelingen bevat. De Cap-stok bevat verslagen
van feestelijkheden, bijeenkomsten en studiedagen,
necrologieën, opinievormende artikelen, brieven uit de
missie, gebedsintenties, een missie-intentie, enz.

• noten
(1) De publicatie begint met een ongenummerde, onge-
dateerde aflevering, waarop met inkt vermeld: nr. 1, 19
jan. 1964. Deze afl. wordt gevolgd door 1964, nr.
2(onged.) – 1964, nr. 8(onged.). Daarna dragen de afleve-
ringen geen jaartal, nummer of datum van verschijnen
meer. De volgorde is vast te stellen doordat de afleverin-
gen doorgepagineerd zijn: p. 1 – p. 599. In totaal zijn er
17 afleveringen verschenen. Het laatste nummer ver-
schijnt in 1966 zoals uit ‘Ter inleiding en uitleiding’, p.
561 kan worden afgeleid: “Het blad heeft nu drie jaar
gedraaid”. 
(2) Bij de oprichting van het nieuwe forumblad de Cap-
stok wordt besloten Oud Massaia (met behoud van
eigen redactie) daarin op te nemen als vaste rubriek. Na
enkele afleveringen blijkt echter dat de veelheid aan
kopij voor deze rubriek te groot is en dat niet alle lezers
van Oud Massaia het nieuwe forumblad ontvangen.
Daarom besluit men toch weer afzonderlijke nummers
van Oud Massaia te doen verschijnen, náást de rubriek
in de Cap-stok, die men eveneens wil voortzetten. Zie
Oud Massaia 22(1963/64), nr. 3(onged.), p. 33 en de Cap-
stok 1964, nr. 4(onged.), p. 98. In weerwil van dit laatste
voornemen verschijnt de rubriek ‘Oud Massaia’ niet
meer na afl. 4 van de Cap-stok en blijft alleen de zelf-
standige publicatie Oud Massaia bestaan.
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Capucijnen-almanak1 1954-1961
• jaren 1(1954)-8(1961)2

• ondertitel Tot steun van de Capucijnenmissies in de
apostolische vicariaten Pontianak en Medan (Indone-
sia) ∞ 1(1954)- 2(1955)
– Een bloemlezing uit het buitenlands apostolaatswerk
der Kapucijnen ∞ [1860]
• uitgever Missieprocuur der Paters Capucijnen
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1(1954); A ∞ 2(1955)-8(1961)
• omvang I ∞ 1(1954); II ∞ 2(1955)-8(1961)
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 3(1956) verscheen onder de titel De zon gaat op in Bali-
ge; 4(1957) onder de titel Gekruisigd met Christus;
6(1959) o.d.t. Voor alle mensen; 8(1961) o.d.t. Wij hebben
andere belangen. Vijftig jaar Kapucijnenmissie op Suma-
tra, door pater Gentilius Aster OFMCap.
– In 1955 verscheen als speciale uitgave Morgen is mijn
eiland rijk. Vijftig jaar Capucijnenmissie op Borneo,
samengesteld door pater Gentilis Aster OFMCap.
• relaties Voortzetting van Borneo-almanak (1911-1953)3

– Samengegaan met St. Fidelis (1946-1960) en Naamloos
blad (1959-1960) en voortgezet als Met kap en koord
(1961-{1980})4
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• autopsie Volledig
– KDC
• typering De almanak biedt verhalen en artikelen voor-
al over de missie van de Nederlandse Kapucijnen in
Indonesië.
• noten
(1) M.i.v. 1957 luidt de titel Kapucijnen almanak. 
(2) Alleen 1(1954) en 2(1955) dragen een jaartal; 8(1961)
kan uit de inhoud gedateerd worden.
(3) De eerste aflevering vermeldt op de titelpagina:
“(vroeger Borneo-Almanak)”.
(4) “Met het verschijnen van dit blad houdt de Kapucij-
nenalmanak (vroeger Borneo-almanak), die sinds 1911
jaarlijks werd uitgegeven ten bate van de missie, op te
bestaan. Ook het kwartaalblad Sint Fidelis, dat sinds
1920 gezonden werd aan de leden van de Sint Fidelis
Missiebond, zal niet meer verschijnen, evenmin als het
Blad zonder naam, dat driemaal per jaar door het semi-
narie te Oosterhout werd uitgegeven. Al deze uitgaven
zijn opgenomen in het nieuwe blad dat voor U ligt: Met
kap en koord” (1961, nr. 1(maart), p. 1). Alle genoemde
titels zijn beschreven in dit deel van de BKNP. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het genoemde Blad zonder
naam onder de titel Naamloos blad is beschreven en
niet moet worden verward met het tijdschrift BZN
(Blad zonder Naam), een uitgave van de Bond zonder
Naam te Haarlem, die wordt beschreven in BKNP 5.
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Carissime confrater1 {1976}-{1980}2

• jaren {10(1976), nr. 2(15 febr.)}-{1980}2

• uitgever Missieprocuur Kapucijnen 
• plaats Tilburg
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang In autopsie genomen aflevering telt 16 p.
• redactie [1966-1974 de toenmalige procurator Bonfilius
(Ed van den Berge)]3

[1974-{1980} Cor ’t Hoen]3

• relaties Hierin opgenomen Oud Massaia ({1939}-1967)
• autopsie 10(1976), nr. 2
– KDC
• typering Eigen orgaan van de missieprocuur, opge-
richt als nieuwsbrief van het thuisfront aan de missio-
narissen in Indonesië, Afrika en Chili. In de loop der
jaren uitgegroeid tot een blad voor de hele provincie:
alle medebroeders, alle oud-missionarissen van diverse
orden en congregaties met wie is samengewerkt, en
alle vrienden en bekenden. Het blad bevat interviews
met medebroeders, overlijdensberichten en andere per-
sonalia, missienieuws, nieuws uit Nederland, reisver-
slagen, aankondigingen en verslagen van bijeenkom-
sten en bezinningsdagen, brieven, enz.

• noten
(1) Vaak wordt de titel afgekort tot CC.
(2) Het eerstvolgende nummer na 10(1976), nr. 2(15
febr.) aanwezig op het KDC is 19(1985), nr. 4; m.i.v.
23(1989) is het er volledig aanwezig. Het laatste num-
mer van Carissime confrater 40(2006), nr. 1(maart), p. 2
vermeldt dat het blad is begonnen in 1966; daarna gaat
het op in Met kap en koord.
(3) Gegevens ontleend aan het laatste nummer van
Carissime confrater 40(2006), nr. 1(maart), p. 2.
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Caritas en missie 1968-1974
• jaren 54(1968), nr. 1(febr.) – 60(1974), nr. 2(nov.)1

• ondertitel Gratis driemaandelijks informatieblad van
de Lazaristen en Dochters der Liefde
• uitgever Congregaties der Lazaristen en Dochters der
Liefde
• plaats Susteren
– Red.: Nijmegen ∞ 54(1968), nr. 1(feb.)-3(aug.); Helden-
Panningen ∞ 54(1968), nr. 4(dec.) – 55(1969); daarna
niet meer vermeld
• frequentie “driemaandelijks”2

– 4 nrs. ∞ 1968-1969
– 3 nrs. ∞ 1971
– vermoedelijk 2 nrs. ∞ 1970; 1972-1974
• formaat C
• omvang I
• redactie 1968-1974 dr. Ger. van Winsen CM
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Ten dele voortzetting van Missiefront (1946-
1967)3

– Voortgezet als Mededelingen van de Lazaristen en de
Dochters der Liefde (1975-1979)1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 54(1968); 55(1969), nrs. 3-4; 56(1970), nr. 1 en
ongen.(dec.); 57(1971); 58(1972), nrs. 1-2; 59(1973), nrs. 1-2;
60(1974), nrs. 1-2
– Panningen, provincialaat der Lazaristen ∞ 55(1969),
nrs. 1-2
• typering Contactblad van de Lazaristen en Dochters
der Liefde voor familieleden, bekenden en weldoeners.
Het blad bevat informatie over de werkzaamheden van
beide congregaties op de terreinen van caritas en mis-
sie, personalia en een lijst van giften.
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel. Op 1 februari 1975
verschijnt als 61(1975), nr. 1: Mededelingen van de Laza-
risten en de Dochters der Liefde: “Het nieuwe pakje van
wat eens Caritas en missie was” ([p. 8]).
(2) Volgens ondertitel. In ‘Een ogenblikje maar …’
(54(1968), nr. 1(febr.), p. 1) meldt de redacteur echter dat
het op onregelmatige tijden bezorgd zal worden, “maar
toch zo regelmatig, dat u op de hoogte blijft van de
belangrijkste gebeurtenissen”.
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(3) Op p. 96 van de laatste aflevering van Missiefront
(53(1967), nr. 6(dec.)), kondigt redacteur G. van Winsen
aan dat het tijdschrift opgaat in Bijeen. Om de band met
familie, vrienden en weldoeners van de missionarissen
toch in stand te houden “zullen wij regelmatig een
informatieblad over de Lazaristen en de Dochters der
Liefde laten verschijnen”.
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Carmel 1948-1968
• jaren 1(1948/49), nr. 1(juli) – 20(1968), nr. 4(dec.)1

• ondertitel Tijdschrift voor carmelitaanse geschiedenis
en geestelijk leven ∞ 1(1948/49)-5(1952/53)
– Tijdschrift voor geestelijk leven ∞ 6(1953/54)-19(1967)
• uitgever Drukkerij-Uitgeverij H. Gianotten NV ∞
{20(1968)}
– Naar de geest is het tijdschrift gedurende heel zijn
bestaan een blad van de Orde der Broeders van OL
Vrouw van de Berg Carmel2

• plaats Tot 1968 niet in het tijdschrift vermeld.
– Red.: Merkelbeek ∞ {20(1968)}; adm.: Tilburg ∞
{20(1968)}
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1948/49)-3(1950/51); III ∞ 4(1951/52);
IV ∞ 5(1952/53)-8(1955/56) III ∞ 9(1956/57); IV ∞
10(1957/58)-13(1960/61); V ∞ 14(1961/62); IV ∞ 15(1963)-
16(1964); V ∞ 17(1965); IV ∞ 18(1966)-20(1968)
• redactie 1948-1949 dr. Victor Roefs OCarm.3

1948-1950 Romaeus Leuven OCD
1948-1952 dr. Brocardus Meijer OCarm.
1948-1952 drs. Irenaeus Rosier OCarm.
1948-1952 en 1958-1960 drs. Valerius Hoppenbrouwers
OCarm.
1948-1958 drs. Rudolf Hendriks OCarm.
1948-1960 dr. Mathias Arts OCarm., hoofdred.4

1948-1968 drs. Antoninus van Galen OCarm., 1967-1968,
lid redactieraad
1950-1952 drs. Eadmundus Winkels OCarm.
1951-1968 dr. Joannes a Cruce Peters OCD, 1967-1968, lid
kernredactie
1952-1958 dr. (sinds 1957) Gondulphus Mesters OCarm.
1958-1968 dr. Bruno Borchert OCarm., 1958-1960
red.secr., 1960-1966 hoofdred., 1967-1968 lid kernredactie 
1960-1966 drs. Switbertus Schalkx
1960-1966 dr. Seraphinus Teuws
1960-1968 drs. Erich Ploegmakers, 1967-1968 lid redac-
tieraad
1967-1968 W. van der Klauw, lid kernredactie
1967-1968 A. Kroese, lid redactieraad
1967-1968 G. Tillmans, lid redactieraad
• speciale nummers 4(1951/52), nr. 4(april): Robert de
Langeac, ‘In God verborgen’ (Carmelserie nr. 1), afzon-
derlijk gepagineerd: 126 p.

– 6(1953/54), nr. 4(april): Broeder Laurentius van de
Verrijzenis, ‘De beoefening van de tegenwoordigheid
Gods’ (Carmelserie nr. 2), doorgepagineerd
– 9(1956/57), nr. 4(april): dr. Joannes a Cruce Peters
OCD, ‘Geloof en Geestelijk Leven’ (Carmelserie nr. 3),
158 p.
• register 50(1998), nr. 4(onged.): bijlage ‘Trefwoorden-
register op Carmel – Speling 1948-1998’, opgesteld door
Anneke Driessen
• bijzonderheden Afbeeldingen (1948/49-1951/52,
1954/55, 1961/62-1968); boekbesprekingen; inhoudsopga-
ven.
– De jaargangen 1(1948/49)-14(1961/62) zijn overlopende
jaargangen. Met ingang van 15(1963) vallen de jaargan-
gen samen met het kalenderjaar.
– 1956/57, nr. 4(april) abusievelijk jaargang 8; moet zijn
9(1956/57).
– M.i.v. 12(1959/60) worden incidenteel nieuwe gram-
mofoonplaten besproken.
– In 1960 is er voldoende financiële basis om het tijd-
schrift te internationaliseren. Met ingang van nr.
2(onged. 1960) wordt gestart met een Engelse en Franse
editie, terwijl een Duitse editie in voorbereiding is
(13(1960/61), nr. 2(onged.), p. 99).
– 8(1955/56) en 11(1958/59) openen met een dubbelnum-
mer dat uitsluitend handelt resp. over ‘God’ en over
‘Maria’.
– Het enige thema van 19(1967), nr. 4(onged.) is ‘Gods-
dienst en moderne mentaliteit’ en handelt over de
vraag hoe een gevestigde Latijnse godsdienst nog kan
functioneren in de nieuwe wereld.
• relaties Voortgezet als Speling (1969-{1980})5

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift voor geestelijk leven, opgericht
vanuit de “overtuiging, dat de Carmel thans meer actu-
eel is dan ooit, dat hij de hedendaagse mens iets te bie-
den heeft” met name zijn voorkeur voor het leven “uit
de geheimnisvolle werkelijkheid van de Tegenwoordig-
heid van Hem”. Doel is die goddelijke werkelijkheid “in
heel zijn existentiële concreetheid te ervaren en uit die
ervaring te leven” (1(1948/49), nr. 1(juli), p. 3 en 5). Het
tijdschrift telt in de eerste jaren veel historische artike-
len over karmelitaans geestelijk leven, maar staat later
vrijwel geheel in het teken van spiritualiteit en de actu-
ele beleving van het karmelitaanse ideaal. De concen-
tratie verschuift daarbij van de beleving van het inner-
lijke naar een bezinning op datgene wat er zich buiten
de mens afspeelt (zie Speling 25(1973), nr. 1(maart), p.
19). Vanuit die gezichtshoek worden allerlei aspecten
van de werkelijkheid belicht, waarbij men zich niet
beperkt tot literatuur, maar alle levensuitingen binnen
de horizon vallen, zoals liturgie, kerkelijk leven, maar
ook muziek en kunst of geestelijk leven buiten de kerk.
Ook kunstenaars worden ingeschakeld om aan dit idee

182. Carmel 132



gestalte te geven; zo is een aantal afleveringen verluch-
tigd met houtsneden o.a. van Marianne van der Heyden
(14(1961/1962)-16(1964)). 
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel.
(2) Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de
Monte Carmelo: OCarm.; incidenteel met medewerking
van een lid van de Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae
Mariae Virginis de Monte Carmelo (de Ongeschoeide
Karmelieten): OCD.
(3) In een in memoriam wordt in 2(1949/50), nr. 3(jan.
1950) pater Victor Roefs als redacteur van Carmel her-
dacht.
(4) Pater Mathias Arts, oprichter van het tijdschrift en
vanaf het begin hoofdredacteur, heeft zich na 12 jaar
teruggetrokken uit de redactie (13(1960/61), nr. 2(onged.
1960), p. 99). 
(5) In ‘Naamsverandering’, Speling 21(1969), nr. 1(mei),
wordt uitgelegd waarom gekozen is voor een nieuwe
titel. Volgens de redactie werd Carmel als symbolische
naam, refererend aan profeten als Elia en mystici als
Johannes van het Kruis, inmiddels niet meer zo goed
begrepen waardoor de titel een hindernis was gewor-
den bij het aantrekken van medewerkers en abonnees.
Iets van de inhoud van het symbool Karmel – het ver-
borgen rijk Gods, strijd tegen afgoderijen, verlossing,
mystiek, ademen, vrijheid, ruimte – dacht de redactie
gevonden te hebben in de in die tijd meer aansprekende
titel Speling.
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Carmelrozen 1912-1956
• jaren 1(1912/13), nr. 1(mei) – 30(1941/42), nr. 4[aug.
1941]1

– 31(1945/46), nrs. 1/2/3(mei/juni/juli) – 41(1955/56), 
nr. 12(april)
• ondertitel Geïllustreerd maandschrift gewijd aan de
vereering van Maria ∞ 1(1912/13)-32(1946/47)2

– Geïllustreerd Maria-maandblad ∞ 33(1947/48)
– Geïllustreerd maandschrift3 gewijd aan de verering
van Maria ∞ 34(1948/49)-41(1955/56)
• uitgever Carmelstichting Zenderen (laatste vermel-
ding in 11(1922/23)); werkelijk uitgevende instantie zijn
de paters Karmelieten (OCarm.)
– Het blad werd gedrukt in Sittard bij J.K. Alberts (m.i.v.
8(1919/20): NV Alberts Drukkerijen)
• plaats Zenderen ∞ 1(1912/13)-11(1922/23) (laatste ver-
melding)
– Red.: Oss ∞ {3(1914/15)}-27(1938/39); Oldenzaal ∞
28(1939/40) – 30(1941/42) nr. 2(juni); Nijmegen ∞
30(1941/42), nr. 3(juli)-nr. 4(aug.); Merkelbeek ∞
{31(1945/46), nr. 4(onged.)}-nr. 5(onged.); Oldenzaal ∞
31(1945/46), nr. 6(onged.) – 32(1946/47), nr. 5/6(onged.);
Oss ∞ 32(1946/47), nr. 7(onged.) – 33(1947/48), nr.

5(onged.); Merkelbeek ∞ 33(1947/48), nr. 6(onged.) –
41(1955/56), nr. 7(nov. 1955); Zenderen ∞ 41(1955/56), 
nr. 8/9(dec./jan.)-nr. 12(april)4

– Adm.: Oss ∞ {3(1914/15)}-{30(1941/42)}; Merkelbeek ∞
{35(1949/50)}-41(1955/56)4

• frequentie maandelijks
– 4 nrs. ∞ 30(1941/42)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1912/13)-29(1940/41); I ∞ 30(1941/42 );
III ∞ 31(1945/46); II ∞ 32(1946/47)-36(1950/51); III ∞
37(1951/52); II ∞ 38(1952/53)-41(1955/56)
• redactie Gegevens onder voorbehoud: de namen der
redacteuren worden niet altijd vermeld en een aantal
omslagen ontbreekt in het autopsie-exemplaar.
1912-1948 “Eenige PP Carmelieten” (m.i.v. 1946: “Enige”)
1941 prof. dr. A.S. Brandsma, hoofdred.
{1945} pater Evaristus van der Reit
1945-1946 pater Vinc. v. Wijk, hoofdred.
1945-{1948} pater Callis(x)tus de Rouw
1945-1954 pater mag. Paulus Schmit, 1945 hoofdred.
1945-1956 pater Ivo van Dinther, 1946-1956 hoofdred.
{1948} pater Gregorius Ammerlaan
{1948} pater Ewald Rüther
{1948} pater Honoratus Sengers
1948-1956 pater Valerius Hoppenbrouwers
1948-1956 pater Pacificus v.d. Ven 
1953-{1954} pater Joachim Hegman
1953-{1954} pater Nonius Kramer
1953-1956 pater drs. Antonius van Galen
1954-1956 pater Monulphus Gemmeke
1955-1956 pater Cleophas La(o)ndeman
1955-1956 pater Anastasius v.d. Vegte
• speciale nummers 15(1926/27), nr. 5/6(sept./okt.): Feest-
uitgave ‘De Carmel in Nederland’, naar aanleiding van
het zevende eeuwfeest van de goedkeuring van de H.
Regel
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgave (tot en met 31(1945/46)). 
– Bij 14(1925/26), nr. 1(mei) – 20(1931/32), nr. 5(sept.) ver-
schijnt de bijlage Rozenregen, Maandschrift gewijd aan
de vereering der Z. (vanaf 14(1925/26), nr. 2(juni): “H.”)
Kl. Teresia, bijvoegsel van Carmelrozen.5 Daarna wordt
de uitgave tot en met 30(1941/42), nr. 4(onged.) opgeno-
men als een aparte rubriek in Carmelrozen onder de
titel: ‘Rozenregen der kleine H. Teresia, ter bevordering
der Teresia-devotie’.
– In 31(1945/46) zijn de inhoudsopgaven van de 4 nrs.
van 30(1941/42), mei-oktober, opgenomen.
– Vanwege de beperkte papiertoewijzing verschijnt
32(1946/47) tweemaandelijks in dubbelafleveringen van
32 p. “totdat wij wederom maandelijks 24 bladzijden
mogen geven” (‘Bij de nieuwe jaargang’, 32(1946/47),
nr. 1/2(onged.), p. 3).
– Na nr. 7(nov.) van 33(1947/48) volgt een ongen. en
onged. Kerstnummer, waarna abusievelijk nogmaals
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nr. 7(febr. 1948) volgt plus twee ongen. en onged. afleve-
ringen.
• relaties Hierin opgegaan Rozenregen (1925-1931)
– Voortgezet als Maria (1956-1959)
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig blad gewijd aan Maria en haar
verering. Behalve devotionele artikelen, legenden,
gedichten, een kinderrubriek en ‘stichtelijke historiën’
bevat het tijdschrift in toenemende mate ook informa-
tie over de Orde van de Carmel (OCarm.) in de missiege-
bieden en in Nederland. In een bijvoegsel bij het blad
getiteld Rozenregen wordt vanaf 1925 tevens aandacht
besteed aan de H. Theresia en haar verering; aanvanke-
lijk is dit een aparte uitgave, daarna van 1931 tot 1941
een rubriek in Carmelrozen.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar wordt 30(1941/42), nr.
4[aug.] gevolgd door twee ongen. ongepagineerde afle-
veringen gedateerd resp.: Feest der Kl. H. Teresia, 3
october 1941 en Oss, december 1941. In de eerste ongen.
afl. wordt melding gemaakt van het feit dat m.i.v. de 2e
helft van aug. Carmelrozen verboden werd. De afleve-
ringen bevatten verder aangevraagde novenen, dankbe-
tuigingen voor verhoord gebed, overleden abonnees en
missiegiften. Zie ook ‘Inhoudsopgave’ achterin de band
van de jaargangen 30 en 31, p. 215-216.
(2) Met ingang van 31(1945/46): “verering”; de afleve-
ring van {31(1945/46), nr. 1/2/3(mei/juni/juli)} vermeldt
in de ondertitel “de Heilige Maagd” i.p.v. “Maria”. 
(3) M.i.v. 38(1952/53): “maandblad”.
(4) Gegevens bij benadering door het ontbreken van een
groot aantal omslagen.
(5) In 13(1924/25), nr. 12(april), p. 266 kondigt de redactie
aan dat met ingang van de volgende jaargang een
afzonderlijke bijlage bij het tijdschrift verschijnt die is
gewijd aan de Kleine Teresia. Elke aflevering zal in het
vervolg uit twee delen bestaan: 16 p. voor het eigenlijke
maandschrift en 8 p. voor de bijlage. In het autopsie-
exemplaar zijn de 12 afleveringen van Rozenregen
1(1925/26) gezamenlijk achterin de band Carmelrozen
14(1925/26) ingebonden waarbij nr. 9(jan. 1926) abusie-
velijk is ingebonden na nr. 10(febr. 1926). In het autop-
sie-exemplaar van de banden van de jaargangen 15 tot
en met 19 werden de jaargangen 2 tot en met 6 van
Rozenregen niet aangetroffen. In 20(1931/32) zijn de
laatste vijf afleveringen van Rozenregen 7(1931/32) inge-
bonden na elke aflevering van Carmelrozen. In de UBN
zijn in twee afzonderlijke banden aanwezig de jaargan-
gen 1(1925/26)-6(1930/31) van Rozenregen. Rozenregen
wordt elders in dit deel van de BKNP beschreven.

184
Catalogus van de broeders en zusters van de Orde
van OL Vrouw van de Berg Carmel, van de 
Nederlandse Provincie en van de Provincies van 
Rio de Janeiro en Bahia1 {1946}-{1959}
• jaren {1946}-{1959}2

• uitgever Orde van OL Vrouw van de Berg Carmel
(OCarm., Geschoeide Karmelieten/Karmelietessen)
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1946; I ∞ 1948-1958; II ∞ 1959
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortgezet als Naamlijst van de broeders en
zusters van de Orde van Karmel ({1961}-{1977})
• autopsie 1946, 1948-1951, 1953-1959
– UBU
• typering Lijst van namen, adressen en functies van de
Nederlandse Geschoeide Karmelieten en Karmelietes-
sen (OCarm).
• noten
(1) Vanaf 1953, ongen.(jan.): “Pernambuco” i.p.v.
“Bahia”.
(2) Tot en met 1951 verschijnt de publicatie in december
van het betreffende jaar; m.i.v. 1953 verschijnt de uitga-
ve in januari.

185
Catalogus conventuum et fratrum Sacri Ordinis
Praedicatorum Provinciae Germaniae Inferioris
Reginae SS Rosarii1 {1900}-1971
• jaren {1900}-19712

• uitgever Nederlandse Provincie der Dominicanen (OP)
– Druk: “ex typographia dioecesis Buscoducensis in
Instituto surdo-mutorum”; Instituut voor Doofstom-
men ∞ {1900}-{1938}
• plaats Sint-Michielsgestel ∞ {1900}-{1938}
– Voor de overige jaren niet vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ {1900}-1958; II ∞ 1959-1971
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortgezet als Cataloog van de Nederlandse
Provincie der Dominicanen (1972-1977)3

• autopsie 1900, 1904, 1906-1908, 1911-1912, 1915-1971
– KDC ∞ 1963-1971
– ENK, Archief van de Dominicanen ∞ overige afleve-
ringen
• typering Lijst met namen, adressen en functies van
alle tot de Nederlandse Provincie behorende Dominica-
nen.
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd: “anno Domini … [jaartal]”;
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m.i.v. 1964 vervalt “anno Domini”. Vanaf 1947 luidt 
de titel Catalogus conventuum et fratrum Sacri Ordinis
Praedicatorum Provinciae Neerlandiae Reginae Sacratis-
simi Rosarii. M.i.v. 1964 luidt de titel: Catalogus 
conventuum et fratrum Provinciae Neerlandiae Ordinis
Praedicatorum.
(2) Niet verschenen in 1945.
(3) In het Archief van de Dominicanen, bewaard in het
ENK, zijn enkele naamlijsten bewaard uit de negentien-
de eeuw (1861, 1870, 1873-1874, 1893). De titels zijn Cata-
logus conventuum et stationum necnon fratrum Ord.
Praed. Provinciae Germaniae inferioris in iss assignato-
rum (1861), Catalogus conventuum, domorum vicariarum
et stationum Ord. Praed. Provinciae Germaniae inferi-
oris, necnon fratrum in iis assignatorum (1873) en Cata-
logus conventuum et fratrum Provinciae Inferioris Ordi-
nis Praedicatorum (1874). Van de catalogi van 1870 en
1893 ontbreekt het titelblad.

186
Catalogus fratrum ordinis minorum SPN Francisci
Capucinorum Provinciae Hollandicae SS Trinitatis1

1885-{1964}
• jaren 1885, ongen.(maart) – {1964, ongen.(1 maart)}
• uitgever Provincialaat van de Minderbroeders Kapu-
cijnen
• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ {1912}-{1964}
• frequentie De afleveringen verschijnen gemiddeld
met een tussenpoos van 5 à 6 jaar.
• formaat A ∞ 1891-1902; B ∞ 1907-1916; A ∞ 1922-1934;
B ∞ 1940-{1964}
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Na de aflevering van 1927 is in het
autopsie-exemplaar alleen een Appendix ad catalogum
continens statum fratrum minorum Capuccinorum Pro-
viciae Hollandicae Sanctissimae Trinitatis aanwezig,
gedateerd 12 februari 1932, formaat A, omvang I, ook
uitgegeven te ’s-Hertogenbosch. Hierin staan alle con-
venten, hun inwoners en de namen en functie van de
bestuurders vermeld van de Nederlandse Provincie, in
Nederland en Nederlands-Indië.
– Op het KDC is verder aanwezig: Ledenlijst Nederland-
se Provincie der Minderbroeders Kapucijnen ∞ 1970,
1977, 1988: Naamlijst van alle broeders van de Neder-
landse Provincie der Minderbroeders Kapucijnen
gerangschikt naar professiedatum; alfabetische naam-
lijst van de leden volgens familienamen; alfabetische
lijst van de kloosternamen; alfabetische naamlijst van
de overleden medebroeders.
– Op de leeszaal van het KDC zijn twee jubileum-uitga-
ven aanwezig: Brevis conspectus historicus fratrum
minorum SPN Francisci Capuccinorum in ditionibus
Neerlandicis necnon: Catalogus fratrum minorum SPN

Francisci Capuccinorum Provinciae Hollandiae SS Trini-
tatis a die erectionis usque ad celebrationum aurei eius-
dem jubilei, 1882 – 20 Aprilis – 1932; Historische leden-
lijst Nederlandse Provincie der Minderbroeders Kapucij-
nen, 1882-1982; beide samengesteld bij resp. het gouden
feest en het eeuwfeest van de Nederlandse Provincie,
door resp. pater Theodorus Hamers en pater Weren-
fried van Venrooij.
• relaties Voortgezet als Staat van de Nederlandse Kapu-
cijnenprovincie ({1969-1970})
• autopsie 1885, 1891, 1897, 1902, 1907, 1912, 1916, 1922,
1927, Appendix 1932, 1934, 1940, 1946, 1952, 1958, en 1964
– KDC
• typering Overzicht van het bestuur van de Nederland-
se Provincie van de Kapucijnen, van de afzonderlijke
conventen met hun bewoners, gevolgd door een lijst
van paters en broeders gerangschikt naar de datum
van hun professie. Bevat tevens een necrologie.
• noten
(1) Met ingang van 1891 vervalt op het omslag en titel-
blad “ordinis”. Het titelblad van 1891 en 1897 vermeldt
als titel: Catalogus fratrum minorum SPN Francisci
Capucinorum. Met ingang van 1912 op omslag en titel-
blad: “Capuccinorum”.

187
Catalogus fratrum Provinciae Germaniae Inferioris
Fratrum Minorum Recollectorum1 {1891}-{1907}
• jaren {1891}-{1907}
• uitgever Minderbroeders Recollecten
• plaats Druk: Ruraemundae, Henr. van der Marck ∞
{1891}
– Woerden, J.H. Ysebrands ∞ {1907}
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1891, 1893, 1907
– UBU
• typering Lijst van alle tot de Nederlandse Provincie
behorende Franciscanen.
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd de datering. In 1907 wordt
“Fratrum Minorum Recollectorum” vervangen door:
“sive Hollandiae Sanctorum Martyrum Gorcomensi-
um”.
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188
Catalogus van de huizen en zusters van de 
congregatie Dominicanessen van de H. Familie te
Neerbosch-Nijmegen 1963-{1980}
• jaren 1963-{1980}1

• uitgever Dominicanessen van de H. Familie te Neer-
bosch
• plaats Neerbosch-Nijmegen
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Overzicht van de huizen en
zusters van de congregatie der zusters Dominicanessen
van de H. Familie te Neerbosch ({1949}-1962)
• autopsie 1963-1970, 1972-1974, 1976-1980
– KDC
• typering Lijst van de huizen, namen en adressen van
de Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch. De
uitgave bevat tevens een alfabetische naamlijst en een
lijst van overledenen.
• noten
(1) De uitgave is zeker tot en met 1995 verschenen.

189
Catalogus der huizen1 en zusters van de Congregatie
van de H. Catharina van Senen, Dominicanessen van
Voorschoten 1949-{1980}
• jaren 1949-{1980}2

• uitgever Congregatie van de H. Catharina van Senen,
Dominicanessen van Voorschoten
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Het autopsie-exemplaar van 1970
bevat met de hand geschreven aantekeningen.
• autopsie 1949-1980
– KDC
• typering Lijst van de huizen, namen en adressen van
de Congregatie van de H. Catharina van Senen (ook
bekend als: Siëna), Dominicanessen van Voorschoten.
De uitgave bevat tevens een alfabetische lijst op
kloosternaam van de zusters, een overzicht van jubilea
en een lijst van overledenen.
• noten
(1) M.i.v. 1966: “kloosters”.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is die van
1998.

190
Catalogus Provinciae Hollandicae CSsR {1940}
• jaren {1940}
• uitgever Nederlandse Provincie der Redemptoristen
(CSsR)
• plaats Niet vermeld.
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Verschijnt in het Latijn.
• relaties Voortgezet als Jaarboekje van de Nederlandse
Provincie CSsR ({1946}-{1948})
• autopsie 1940
– UBN
• typering Uitgebreide naamlijst van de Nederlandse
Provincie der Redemptoristen, ingedeeld in een ‘index
syntheticus’, ‘index onomasticus’, ‘index necrologicus’
en een ‘index chronologicus’.

191
Catalogus Provinciae Neerlandicae Societatis Jesu1

1849-{1980}
• jaren 1849-1944
– 1946-{1980}2

• uitgever Nederlandse (Vice-)Provincie van de Jezuïe-
ten 
– Druk: in 1849 niet vermeld; J.W. ten Hagen ∞ 1850-
1851; C.L. van Langenhuysen ∞ 1852-1854, 1859-1861;
T.C.B. ten Hagen3 ∞ 1855-1858, 1889-1942, 1943, in 1944
niet vermeld, 1946-1971/72; Doofstommen Instituut ∞
1862-1888; Combigraph Drukkerijen Den Haag BV ∞
1973-1975; Tijl Den Haag BV ∞ {1976}-{1980}
• plaats Druk: ’s-Gravenhage ∞ 1850-1851, 1855-1858,
1889-1942, 1946-1971/72; Amsterdam ∞ 1852-1854,1859-
1861; St. Michielsgestel ∞ 1862-1888; ’s-Gravenhage ∞
1973-{1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat B4

• omvang I ∞ 1849-1927; II ∞ 1928-1942; I ∞ 1943-1944;
II ∞ 1946-1956; I ∞ 1957; II ∞ 1958-1967; I ∞ 1968; II ∞
1969-1971/72; I ∞ 1973-1978; II ∞ 1979-{1980} 
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild (1943).
– Het bij de ‘Druk’ vermelde jaartal correspondeert niet
steeds met het jaartal waarop de Catalogus betrekking
heeft: 1849 verscheen in 1850 en zo wordt zowel bij de
Catalogus van 1957 als 1958 als drukjaar 1957 vermeld;
bij 1959: 1958 en bij 1960: 1959. Met ingang van 1961
wordt geen drukjaar meer vermeld. Alle in deze
beschrijving vermelde jaartallen zijn gebaseerd op het
jaar waarop de Catalogus betrekking heeft.
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– Bij de afleveringen van 1850, 1851, 1853, 1855, 1862 en
1863 zijn alfabetische lijsten gevoegd met ‘Adresses’
van vestigingen over de hele wereld. Alleen de lijst van
1855 is in de reguliere paginering opgenomen. De overi-
ge zijn ongepagineerd. Daarna alleen nog adressen van
de Nederlandse Provincie.
– Bij de afleveringen van 1878-1924 zijn regelmatig
afzonderlijk gepagineerde bijlagen gevoegd met o.a.
een overzicht van de colleges van de Jezuïeten “in regno
Neerlandiae” (1878), een index van de heiligen, zaligen
en eerbiedwaardigen van de orde (1907), van de overle-
denen van de Nederlandse Provincie van 1849-1914
(1914), enz.
– In de jaren 1957-{1971/72} en 1974-{1980} bevat de uit-
gave de bijlage ‘Supplementum Catalogorum Societatis
Jesu’, met de rubrieken: ‘Curia Societatis Iesu’, ‘Pros-
pectus Societatis Iesu universae’, ‘Conspectus Missio-
num Societatis Iesu’ en ‘Inscriptiones Epistolarum’; tot
en met 1971/72: 16 p., daarna 20 p. per afl., (afzonderlijk
gepagineerd), uitgegeven te Rome.
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van 1849-1969
– UBN ∞ 1849-1973; 1976-1980
– Archief van de Jezuïeten te Nijmegen, Berchmania-
num ∞ 1974 en 1975 
• typering Jaarlijks overzicht van het provinciaal
bestuur, de huizen, convicten en colleges in Nederland
en de missiegebieden en een alfabetische lijst van de
Nederlandse Jezuïeten met data van geboorte, intrede
en wijding.
• noten
(1) Gevolgd door “ineunte anno” met het jaartal waarop
de Catalogus betrekking heeft. Van 1849-1888 wordt
“Provinciae” voorafgegaan door “sociorum et officio-
rum”; {1849}: “Vice-Provinciae” en in 1850: “V. Prov.”. 
(2) Volgens een potlood-aantekening in de band 1940-
1949 van het autopsie-exemplaar is de Catalogus in
1945 niet verschenen. De uitgave is aanwezig in de UBN
tot en met 1998. 
(3) Met ingang van 1913: Ten Hagen.
(4) De ingebonden exemplaren 1849-1929 hebben in
feite formaat A, maar oorspronkelijk, vóór het afsnij-
den in verband met het inbinden: B.

192
Cataloog van de broeders van de Nederlandse 
Provincie1 1978-{1980}
• jaren 1978-{1980}2

• uitgever Orde der Predikers (OP)
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1978-{1980}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Cataloog van de Nederlandse
Provincie der Dominicanen (1972-1977)

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Lijst met namen, adressen en functies van
alle tot de Nederlandse Provincie behorende Dominica-
nen.
• noten
(1) Gevolgd door het jaartal met daaraan toegevoegd
resp.: “(Stand per 1-2-1978)”, “(Stand per 1-1-1979)”,
“(Stand per 1-2-1980)”.
(2) De uitgave verschijnt nog in {2011}.

193
Cataloog van de Nederlandse Provincie der 
Dominicanen 1972-1977
• jaren 1972-1977
• uitgever Nederlandse Provincie der Dominicanen (OP)
• plaats [Nijmegen]
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Catalogus conventuum et
fratrum Provinciae Neerlandiae Ordinis Praedicatorum
… [jaartal] ({1900}-1971)
– Voortgezet als Cataloog van de broeders van de Neder-
landse Provincie (1978-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Overzicht van generaal en provinciaal
bestuur, conventen en huizen in Nederland en de mis-
siegebieden en een alfabetische lijst van alle tot de
Nederlandse Provincie behorende Dominicanen met
enkele persoonsgegevens.

194
het Cenakel {1932}-1968
• jaren {1932, ongen.(juli)}
– {13(1946/47), ongen.(juli)}1 – 1968, ongen.(juni)2

• uitgever Zusters van OL Vrouw van het Cenakel
• plaats Red. en adm.: Tilburg
– Adm. voor België: Oude Abdij Kortenberg ∞
20(1953/54), nr. 3(onged.) – 33(1967), nr. 2(juli)
• frequentie 4 nrs. per jaar ∞ {13(1946/47)}-32(1965/66)
– 2 nrs. ∞ 33(1967)
– 1 nr. ∞ 1968
• formaat A ∞ {1932, ongen.(juli)}; B ∞ {13(1946/47)}-
22(1955/56); A ∞ 23(1956/57)-1968
• omvang 28 p. ∞ {1932, ongen.(juli)}; I ∞ {13(1946/47)}-
19(1952/53); II ∞ 20(1953/54); I ∞ 21(1954/55)-
22(1955/56); II ∞ 23(1956/57)- 32(1965/66); I ∞ 33(1967)-
1968
• redactie {1946}-1958 Retraitehuis Cenakel te Tilburg
1958-1968 Convent OL Vrouw van het Cenakel te Tilburg 
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• speciale nummers 1932, ongen.(juli): Feestnummer
Retraitehuis Cenakel Tilburg bij het 25-jarig bestaan, 23
p. (in het KDC in fotokopie aanwezig) 
– [15(1948/49), nr. 1]: extra nummer,‘Retraite-brochure’,
bij een dubbel jubileum, 32 p.
– [20(1953/54), nr. 1]: brochure ‘De Congregatie van
Onze Lieve Vrouw der afzondering in het Cenakel’, 16 p.
– [27(1960/61), nr. 2]: ‘Leven in het Cenakel’, over het
leven in de Congregatie van OL Vrouw van het Cenakel,
44 p.
– [28(1961/62), nr. 2]: ‘In het voetspoor van Mère Thérè-
se Couderc’, door J. Dehin, religieuze van het Cenakel,
28 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(m.i.v. 1958/59).
– De afleveringen zijn doorgepagineerd. 
– 15(1948/49), nr. 3(maart) op titelblad abusievelijk
maart 1948; moet zijn: maart 1949.
– 19(1952/53) abusievelijk twee afleveringen met nr. 3;
moet zijn: nr. 3 en nr. 4 (beide onged.); idem 27(1960/61):
nr. 3(lente 1961) en nr. 3(zomer 1961); moet zijn: nr.
4(zomer 1961).
– De aflevering van 1961, herfst, draagt abusievelijk het
jaargangnr. 27 en afleveringnr. 4; moet zijn:
28(1961/62), nr. 1(herfst).
– M.i.v. 18(1951/52), nr. 4(onged,) verschijnt in het Cena-
kel het periodiek Horizon, vier bladzijden voor jonge
mensen. Op Horizon kon men zich ook afzonderlijk
abonneren; sommige artikelen verschenen alleen in de
afzonderlijke uitgave. Horizon is in deel 4 van de BKNP
beschreven op basis van de afleveringen in het Cenakel.
• autopsie 1932, ongen.(juli); 13(1946/47)-1968
– KDC
• typering Tijdschrift met artikelen over het geestelijk
leven en informatie over retraites die in het retraite-
huis van de Zusters van OL Vrouw van het Cenakel
worden gegeven. Het blad is op de eerste plaats bedoeld
om het contact met oud-retraitanten in stand te houden,
teneinde de vruchten van hun retraite te bewaren en te
verdiepen. 
• noten
(1) Uit deze aflevering blijkt dat het tijdschrift in de oor-
log niet is verschenen: ‘Het Cenakel is verrezen’, p. 1.
(2) Het laatste verschenen nummer: “Als tijdschrift
houdt het Cenakel op te bestaan. (…) Alles verandert in
onze tijd, ook de visie op onze taak in de Kerk. Wij
menen dat het nu noodzakelijker en vruchtbaarder is
om die krachten die we aan het samenstellen van ons
tijdschrift besteedden in te zetten voor meer urgente
noden”, aldus de redactie in 1968, ongen.(juni), p. 1.

195
Centrum 1963-{1965}
• jaren 1963/64, [nr. 1(dec.)]1 – {2(1964/65), nr. 9(juni)}2

• uitgever Bedrijfsapostolaat Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang 4 p. per afl.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De eerste zes afleveringen van het autopsie-exem-
plaar zijn alle ongenummerd en ongedateerd. Jaar-
gangnummering m.i.v. {2(1964/1965), nr. 2(nov.)}.
• autopsie 1963/64, zes ongenummerde en ongedateer-
de afleveringen van [dec., jan., febr., maart, mei en
juni]; 2(1964/65), nrs. 2-3, 5-9
– KDC
• typering Contactblaadje voor de leden van de werk-
groep Centrum van het Bedrijfsapostolaat te Rotter-
dam. Met de eerste aflevering van het contactblaadje
wordt de traditie van het oude gestencilde tijdschrift
Kernreactor weer opgenomen, nadat een wekelijkse
rubriek in het bisdomblad Sursum corda de functie van
dit blaadje tijdelijk had overgenomen. Het blad bevat
hoofdzakelijk praktische informatie, zoals een agenda,
nieuwsberichten en mededelingen over activiteiten.
Vervolgens brengt het korte artikelen over een actueel
godsdienstig onderwerp.
• noten
(1) Afgeleid uit de inhoud.
(2) Op p. 4 wordt meegedeeld dat dit de laatste afleve-
ring van de 2e jaargang is. Niet nagegaan kon worden
of het blad daarna nog is verschenen.

196
Centrum bedrijfsapostolaat1 {1961}-{1966}
• jaren {1961, ongen.(sept.)} – {1966/67, nr. 1(okt.)}
• ondertitel Uitgave voor medewerkers en belangstel-
lenden ∞ {1965/66, nr. 3(jan.)} – {1966/67, nr. 1(okt.)}
• uitgever Bedrijfsapostolaat in het bisdom Breda ∞
{1961/62, ongen.(sept.)}-nr. 5(juni)
– Niet vermeld ∞ 1962, nr. 6(okt.) – {1963, nr. 9(nov.)}
– Bedrijfsapostolaat bisdom Breda ∞ {1965/66, nr.
3(jan.)} – {1966/67, nr. 1(okt.)}
• plaats Red.: Den Bosch, adm.: Breda ∞ {1961/62,
ongen.(sept.)}-nr. 2(nov.); red. en adm.: Breda ∞
1961/62, nr. 3(jan.)-nr. 5(juni); niet vermeld ∞ {1962, 
nr. 6(okt.)} – {1963, nr. 9(nov.)}; adm.: Breda m.i.v.
{1965/66, nr. 3(jan.)}
• frequentie 2 nrs. ∞ 1961; 4 nrs. ∞ 1962; 3 nrs. ∞ 1963;
[5 nrs. per jaar ∞ {1965/66-1966/67}]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
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• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het blad verschijnt in de vorm van een folder.
– Doorlopende nummering van 1961, nr. 2(nov.) tot en
met {1963, nr. 9(nov.)}.
– De inhoud van de ingeziene nummers van 1965/66-
1966/67 is identiek aan die van de overeenkomstige afle-
veringen van de folders Bedrijfsapostolaat Kapucijnen
Amsterdam, Bedrijfsapostolaat Franciscanen Amster-
dam en Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Tilburg
(alle drie in dit deel van de BKNP beschreven), met uit-
zondering van de achterpagina waarop administratieve
gegevens en de namen van de aalmoezeniers worden
vermeld.
– De jaargangen {1965/66} en {1966/67} hebben een jaar-
thema. Dat van 1965/66 is: ‘Gods bedoeling met de
mens van de technische tijd’; dat van 1966/67: ‘Zorg om
de mens in bedrijf en samenleving’. 
• autopsie 1961-1963; 1965/66, nr. 3; 1966/67, nr. 1
– KDC
• typering Uitgave van het bedrijfsapostolaat, aanvan-
kelijk alleen van het bisdom Breda. De folder is bedoeld
om priester en leek te helpen bij het vinden van een
eigentijdse vormgeving van het christen-zijn in het
dagelijks werk en bevat behalve praktische informatie
over het bedrijfsapostolaat ook godsdienstige stukjes.
Het blad ondergaat twee koerswijzigingen: in oktober
1962 verandert het blad in een folder met stof tot bezin-
ning over de christelijke levenshouding in het bedrijfs-
leven en is het gericht op de bisdommen Breda en 
’s-Hertogenbosch. De samenwerking met het bedrijfs-
apostolaat ’s-Hertogenbosch is echter van tijdelijke
aard. Vanaf {1965} wordt de folder uitgegeven in nauwe
samenwerking met het bedrijfsapostolaat in Amster-
dam en Tilburg en gaat de inhoud meer rechtstreeks in
op de problematiek van de wereld van de arbeid in de
bedrijven. Vanaf die datum bevat elke aflevering een
vragenrubriek (ten dienste van gespreksgroepen) naar
aanleiding van de artikelen in de folder en het jaar -
thema.
• noten
(1) De titel ondergaat enkele wijzigingen: in 1961/62, nr.
2(nov.): Bedrijfsapostolaat; in 1961/62, nr. 3(jan.)-5(juni):
Bedrijfsapostolaat bisdom Breda; in 1962, nr. 6(okt.) –
{1963, nr. 9(nov.)}: Bedrijfsapostolaat in de bisdommen
Breda en ’s-Hertogenbosch; m.i.v. {1965/66, nr. 3(jan.)}
Bedrijfsapostolaat bisdom Breda.
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Charitas 1932-1969
• jaren 1(1932/33), nr. 1(11 febr.) – 11(1942), nr. 4(mei)1

– 1946, nr. 1 na de bevrijding(aug.) – 33(1969), nr.
6(nov./dec.)2

• ondertitel Maandblad van de congregatie der Broe-
ders van OL Vr. van Lourdes en hare missiën. Neder-
landsche Provincie ∞ 1(1932/33)

– Maandblad van de congregatie der Broeders van OL
Vr.3 van Lourdes en haar missiën ∞ 2(1933)- 19(1954)
– Maandblad van de Broeders van OL Vrouw van Lour-
des ∞ 20(1955), nr. 1(jan.)
– Maandblad van de Broeders van OL Vrouw van Lour-
des en hare missiën ∞ 20(1955), nr. 2(febr.)-nr. 11(nov.)
– Maandblad van de congregatie der Broeders van 
OL Vrouw van Lourdes en hare missiën ∞ 20(1955), nr.
12(Kerstmis) – 21(1956), nr. 5(mei)
– Maandblad van de congregatie der Broeders van 
OL Vrouw ∞ 21(1956), nr. 6(juni)
– Maandblad van de congregatie der Broeders van OL
Vrouw van Lourdes ∞ 21(1956), nr. 7(juli/aug.)-nr. 11
(dec.)
– Tijdschrift van de congregatie der Broeders van Onze
Lieve Vrouw van Lourdes4 ∞ 22(1957)- 23(1958)
– Tijdschrift der Broeders5 van Onze Lieve Vrouw5 van
Lourdes ∞ 24(1959) – 29(1964), nr. 1(jan./febr.)
– Tweemaandelijks tijdschrift van de Broeders van 
OL Vrouw van Lourdes ∞ 29(1964), nr. 2(maart/april) –
33(1969)
• uitgever Congregatie van de Broeders van OL Vrouw
van Lourdes (Broeders van Dongen)
• plaats Red. en adm.: Dongen ∞ 1(1932/33) – 18(1953),
nr. 6(juni); Vught ∞ 18(1953), nr. 7/8(juli/aug.) –
26(1961), nr. 5(sept./okt.)
– Red.: Nijmegen, adm.: Vught ∞ 26(1961), nr. 6(nov./
dec.) – 27(1962), nr. 4(juli/aug.)
– Red.: Nijmegen, adm.: Dongen ∞ 27(1962), nr. 5(sept./
okt.) – 33(1969)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1932/33)-21(1956)
– tweemaandelijks ∞ 22(1957)-33(1969)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1932/33)-10(1941); I ∞ 11(1942) en 1946
(zonder jaargangnummer); II ∞ 12(1947)-19(1954); III
∞ 20(1955)-21(1956); II ∞ 22(1957)-33(1969)
• redactie 1932-1937 broeder Heribertus Smits6

1937-1941 broeder Aloysius Bressers6

1941-1969 broeder Fidelis van Hulten
• speciale nummers 28(1963), [nr. 6(nov./dec.)], ‘Denken,
durven en doen’, speciaal nummer met informatie over
de congregatie, gericht op het werven van nieuwe broe-
ders
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 1946 vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar.
– 3(1934/35), nr. 12 abusievelijk 15 jan. 1934; moet zijn: 
15 jan. 1935; 4(1935/36), nr. 1 abusievelijk 15 febr. 1934;
moet zijn: 15 febr. 1935.
– Jaargang 31 komt tweemaal voor. Tot en met 31(1966),
nr. 6(nov./dec.) is de nummering correct. Dan volgt
abusievelijk 31(1967), nr. 7(jan/febr.); moet zijn:
32(1967), nr. 1(jan./febr.), gevolgd door 32(1967), nr. 2
(maart/april), 31(1967), nr. 3(mei/juni)-nr. 6(nov./dec.).
De vergissing wordt niet hersteld. 
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– In het ingebonden autopsie-exemplaar zijn de jaar-
gangen 25(1960), 26(1961) en 27(1962) achterstevoren
ingebonden.
• relaties Voortgezet als Informatie / Broeders van Onze
Lieve Vrouw van Lourdes (1970-{1980})2

• autopsie Volledig1

– KDC
• typering Tijdschrift van de Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes (Broeders van Dongen) met als
doel zowel het onderhouden van de band tussen con-
gregatie en familieleden, vrienden en belangstellenden,
alsook het verkrijgen van steun voor de missieactivitei-
ten van de congregatie. Het bevat merendeels verhalen
uit de missiegebieden (Indonesië, Curaçao en Canada),
informatie over de congregatie en haar werkzaamhe-
den in Nederland (met name lager onderwijs en psy -
chiatrische zorg) en personalia van de broeders.
• noten
(1) Volgens 1946, nr. 1 na de bevrijding(aug.), p. 3 ver-
scheen er nog een nummer: “Het laatste nummer ver-
scheen 15 juni 1942.” Dit nummer kon niet in autopsie
worden genomen en ook op een andere wijze kon het
daadwerkelijk verschijnen van dit nummer niet wor-
den geverifieerd.
(2) Dit is het laatste nummer, aldus ‘Ons tijdschrift
Charitas stopt zijn bestaan’, 33(1969), nr. 6(nov./dec.), 
p. 2-3: “Hoewel de meningen verdeeld waren heeft men
toch gemeend een andere vorm te moeten kiezen om
het door Charitas gestelde doel, te weten communica-
tie, te behouden. Hoe dit zal gebeuren ligt vandaag de
dag nog in hulsels gewikkeld.” Het eerste nummer van
de opvolger Informatie verschijnt in november 1970 en
meldt op p. 1: “Het heeft wel eventjes geduurd, maar nu
is het toch zo ver: ons contactblad is er”. Anders dan
Charitas, dat alleen op Nederland gericht is, is Informa-
tie zowel voor de Belgische als Nederlandse Broeders
bedoeld.
(3) M.i.v. 1946, nr. 1 na de bevrijding(aug.): “OL Vrouw”.
(4) In het colofon (soms een kadertje tussen de tekst,
soms binnenkant omslag) van 22(1957) – 29(1964), nr.
1(jan./febr.): ‘Tweemaandelijks tijdschrift van de con-
gregatie der Broeders van OL Vrouw van Lourdes’;
m.i.v. 26(1961): “van de congregatie” weggelaten.
(5) M.i.v. 28(1963), nr. 2(maart/april) – 29(1964), nr. 1
(jan./febr.): “Br’s”. M.i.v. 25(1960): “v. OL Vrouw”.
(6) Tot en met 10(1941), nr. 4(mei) wordt in het tijd-
schrift geen redacteur vermeld. De eerste twee redac-
teuren die hier worden vermeld, zijn genoemd in het
artikel ‘Ons tijdschrift Charitas stopt zijn bestaan’
(33(1969), nr. 6(nov./dec.), p. 2).

198
het Christelijk Oosten 1945-1948
• jaren 1(1945) – 4(1948), nr. 1(febr.)
• uitgever Assumptionisten
• plaats Red. en adm.: Bergeyk
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1945); I ∞ 2(1946)-3(1947); 25 p. ∞
4(1948), nr. 1(febr.)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.1

• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1945-1947).
– Gestencild.
• relaties Voortgezet als het Christelijk Oosten en her-
eniging (1948-1964)
• literatuur A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen,
Dat allen één zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: 
de geschiedenis van een tijdschrift, Nijmegen 1999
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad van de Oosterse Studiekring die in 1942
was opgericht onder de studenten van het scholasticaat
van de Assumptionisten, met als doel te werken aan de
eenheid van Christus’ kerk. Het tijdschrift wil “een stu-
dieblad zijn, waarin degenen, die zich aan het Oosten
interesseren, een richtingwijzer kunnen vinden in het
veelzijdige complex van het christelijk Oosten”, aldus
‘Voorwoord’, 1(1945), nr. 1(maart), p. 1. De uitgave bevat
voornamelijk bijdragen over geschiedenis, theologie,
gebruiken en liturgie van de Oosterse Kerken.
• noten
(1) Van der Aalst vermeldt op p. 36 dat A. van de Wal
(pater Adulf) “zich vele jaren met het gestencilde blad
had beziggehouden” (zie ook p. 24).

199
het Christelijk Oosten1 1964-{1980}
• jaren 17(1964/65), nr. 1(onged.) – {32(1980), nr. 4
(onged.)}2

• uitgever Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische
Studies / Centre for Christian Oriental Studies3 ∞
17(1964/65)- 19(1966/67)
– Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies
∞ 20(1968)-{32(1980)}
• plaats Nijmegen/Jeruzalem3 ∞ 17(1964/65)-
19(1966/67)
– Nijmegen ∞ 20(1968)-{32(1980)}
• frequentie 3 nrs. per jaar ∞ 17(1964/65)-19(1966/67)
– 4 nrs. per jaar ∞ 20(1968)-{32(1980)}
• formaat B
• omvang IV ∞ 17(1964/65)-20(1968); III ∞ 21(1969)-
24(1972); IV ∞ 25(1973)-{32(1980)}
• redactie 1964 L. v.d. Berk AA
1964-1968 J. Berkers AA
1964-1968 S. Franken AA
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1964-1971 F. Wijnhoven AA4

1964-1972 N. Royackers AA
1964-1972 L. Sibum AA
1964-{1980} E. van Montfoort AA, 1964-{1966} hoofdred.
1964-{1980} A. Burg AA, {1968}-{1980} hoofdred.
1964-{1980} P. v.d. Aalst AA
1964-{1975} A. Aarns AA
1964-1977 A. v.d. Wal AA
1964-{1980} A. Jacobs AA
1967-1970 A. Janssen, red.secr.5

1970-{1980} A. v. Beekvelt
1971-{1980} C. Krijnsen, red.secr.
1973-{1980} P. Al
1973-{1980} A. Davids
1973-{1980} J. Meijer
1973-{1980} G. Münninghof
1974-{1980} J. Franken ({1980}: S. Franken)
• speciale nummers 17(1964/65), nr. 3(onged. 1965): ‘De
eredienst der Oosterse Kerken. Verslagboek van de stu-
diedagen onder auspiciën van het Apostolaat der Her-
eniging gehouden te Nijmegen op 5 en 6 oktober 1964’
– 18(1965/66), nr. 2(onged.) is door de redactie gewijd
aan de nagedachtenis van mgr. J.F.Th. Perridon, vica-
ris-generaal van de Apostolische Visitator der Oekraïe-
ners in de Benelux en de Scandinavische landen, “voor
zijn daadwerkelijke bijdrage aan het verspreiden van
de kennis betreffende het Christelijk Oosten onder de
westerse christenen”
– 18(1965/66), nr. 3(onged. 1966): ‘De Oosterse Kerken en
Vaticanum II. Verslagboek van de studiedagen onder
auspiciën van het Apostolaat der Hereniging gehouden
te Nijmegen op 25 en 26 oktober 1965’
– 25(1973), nr. 2/3(april/juli): dubbelnummer bij gele-
genheid van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift
over de ‘tegenwoordige verhouding tussen Oost en
West’
• register 19(1966/67), nr. 5(okt.): ‘Het Christelijk Oosten.
Algemene inhoudsopgave jaargang 1-19, 1948-1967’
(verschenen als speciaal nummer van het Christelijk
Oosten en als zelfstandige uitgave), ingedeeld naar
‘Auteurslijst (artikelen)’, ‘Indeling naar vakgebieden’,
‘Indeling naar kerken’ en ‘Teksten en kaarten’, 62 p.
– 39(1987), nr. 5(dec.): ‘Het Christelijk Oosten. Algemene
inhoudsopgave jaargang 20(1968)-39(1987)’ (verschenen
als speciaal nummer en als zelfstandige uitgave), met
dezelfde indeling als de index uit 1967, 74 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgave (met inhoudsopgave van
de besproken boeken en grammofoonplaten). 
– De eerste drie jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen. M.i.v. 20(1968) vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar.
– De meeste artikelen worden gevolgd door een samen-
vatting, aanvankelijk in het Frans (tot en met 21(1969),
daarna ook in het Engels of Duits.

• relaties Voortzetting van het Christelijk Oosten en
hereniging (1948-1964)1

• literatuur A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen,
Dat allen één zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: de
geschiedenis van een tijdschrift, Nijmegen 1999
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Tijdschrift met een wetenschappelijk karakter
dat zich richt op de bestudering van de Oosterse Kerken
met als doelstelling het op wetenschappelijk-apos to -
lische wijze bevorderen van de eenheid met de Ooster se
Kerken (zie Van der Aalst, p. 57). Naast artikelen over the-
ologie, geschiedenis en liturgie worden actuele thema’s
behandeld als het nationalisme in de Oosterse Kerken, de
situatie in de communistische landen, contacten tussen
patriarch en paus, de vernieuwing, ontwikkelingen in de
Wereldraad van Kerken en Vaticanum II. Elke aflevering
bevat een uitgebreide kroniek. 
• noten
(1) “Zonder enige uitleg aan de lezers werd de verander-
de titel op het omslag van het juli-nummer 1964 (17e
jaargang) aangebracht. Maar vijf jaar lang (tot eind
1969) werd nog aan de binnenkant vermeld: voortzet-
ting van het Christelijk Oosten en hereniging” (Van der
Aalst, p. 56). Met de nieuwe naam werd tevens besloten
de vermelding AA (Congregatio Augustinianorum ab
Assumptione) achter de redacteursnamen weg te laten
als een te duidelijke congregationele gebondenheid en
om zo de zelfstandigheid van het tijdschrift en het
instituut te onderstrepen. “De vermelding ‘Uitgave van
de Nederlandse Provincie der Paters Assumptionisten’
bleef evenwel gehandhaafd”, aldus Van der Aalst, p. 56.
De aanduiding AA werd m.i.v. 19(1965/66) niet langer
op de jaarbandtitelpagina vermeld.
(2) Het tijdschrift is verschenen tot en met 53(2001).
(3) Zie noot 5 van de beschrijving van de voorganger het
Christelijk Oosten en hereniging in dit deel van de BKNP
(4) Zie 23(1971), nr. 4(onged.), p. 221: ‘In memoriam
Pater Frans Wijnhoven’. 
(5) Uit het ‘In memoriam pater Arnoldus Janssen AA’
in 22(1970), nr. 2(onged.), p. 7, blijkt dat hij zich in 1964
in Nijmegen vestigde en drie jaar later het redactie -
secretariaat van het Christelijk Oosten op zich nam. 
Hij overleed op 16 maart 1970.

200
het Christelijk Oosten en hereniging1 1948-1964
• jaren 1(1948/49), nr. 1(juli) – 16(1963/64), nr. 4(april)
• uitgever [Paters Assumptionisten]2 ∞ 1(1948/49)-
4(1951/52)
– het Byzantijns Instituut ∞ {5(1952/53)}3

– Instituut voor Byzantijnse Studies (m.i.v. 9(1956/57)
toegevoegd: “der paters Assumptionisten”) ∞
{8(1955/56)}-13(1960/61)3
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– Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies
der paters Assumptionisten ∞ {14(1961/62)}4

– Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies /
Centre for Christian Oriental Studies5 ∞ 15(1962/63)-
16(1963/64)
• plaats Red. en adm.: Bergeyk (NL) / Halle (B) ∞
1(1948/49); Nijmegen (NL) / Halle (B) ∞ 2(1949/50)-
{5(1952/53)}
– Nijmegen ∞ 8(1955/56)-14(1961/62)
– Nijmegen/Jeruzalem5 ∞ 15(1962/63)-16(1963/64)
• frequentie vier maal per jaar
• formaat B
• omvang IV
• redactie Niet altijd vermeld.6

1948-1949 pater G. van den Berk, red.secr.
1948-{1952} pater dr. H. Leroi (voor België)
1948-1959 pater dr. O. Hendriks AA, [1948-1956 hoofd-
red.]7

1948-1964 pater dr. L. Sibum AA
1949-{1950} pater dr. L. Weel
1951-{1952} pater dr. A. Jansen
1956-1961 pater drs. A. Janssen AA
1956-1964 pater drs. P. v.d. Aalst AA
1956-1964 pater drs. E. van Montfoort AA, hoofdred.8

1956-1964 pater drs. N.M.A. Royackers AA, 1956-1961
red.secr.
1958-1964 pater drs. A. Burg AA, 1961-1964 red.secr.
1961-1964 pater drs. L. v.d. Berk AA
1961-1964 pater A. Jacobs AA
1961-1964 pater drs. A. v.d. Wal AA
1962-1964 pater drs. A. Aarns AA
1962-1964 pater drs. J. Berkers AA
1962-1964 pater drs. S. Franken AA
1962-1964 pater F. Wijnhoven AA
• speciale nummers 4(1951/52), nr. 2(onged.): ‘Het vijf-
tiende eeuwfeest van het algemeen Concilie van Chalce-
don 451-1951. Verslagboek van de Oosterse Studiedagen
onder auspiciën van het Apostolaat der Hereniging
gehouden te Nijmegen op 18 en 19 juni 1951’
– 6(1953/54), nr. 2(onged.): ‘De ondergang van het twee-
de Rome. Bij de herdenking van de val van Constanti -
nopel 1453-1953. Verslagboek van de Oosterse Studie -
dagen onder auspiciën van het Apostolaat der Her -
eniging gehouden te Nijmegen op 28 en 29 mei 1953’,
103 p. (dubbel gepagineerd)
– 8(1955/56), nr. 1(juli): ‘De Moeder van God in de
Oosterse Kerk. Verslagboek van de Oosterse Studie -
dagen onder auspiciën van het Apostolaat der Her -
eniging gehouden te Nijmegen op 25 en 26 oktober
1954’
– 9(1956/57), nr. 1/2(juli/okt.): verslag van de studie -
dagen onder auspiciën van het Apostolaat der Hereni-
ging op 3 en 4 januari 1956 te Nijmegen, H. Landstich-
ting, over ‘De problematiek van de Oosterse Kerken,
vooral in haar verhouding tot Rome’

– 12(1959/60), nr. 4(april 1960): ‘Oecumenische bijdra-
gen. Algemeen concilie en oecumenisch streven bij de
Orthodoxe Kerken. Verslagboek van de Oosterse Stu-
diedagen onder auspiciën van het Apostolaat der Her-
eniging gehouden te Nijmegen op 19 en 20 januari 1960’
– 13(1960/61), nr. 3(jan. 1961) is door de redactie opgedra-
gen aan mgr. A.G. Smit, pastoor te Soestdijk, “bij het
voltooien van zijn zeventigste levensjaar en het neer-
leggen van het voorzitterschap van het Apostolaat der
Hereniging als blijk van oprechte waardering voor zijn
daadwerkelijk pogen om de wetenschappelijke bestude-
ring van het Christelijk Oosten en de daarmee verbon-
den oecumenische problematiek te bevorderen”
– 13(1960/61), nr. 4(april 1961): ‘Oosterse spiritualiteit.
Enige aspecten van de vroomheid in de Oosterse Ker-
ken. Verslagboek van de Oosterse Studiedagen onder
auspiciën van het Apostolaat der Hereniging gehouden
te Nijmegen op 18 en 19 januari 1961’
– 14(1961/62), nr. 1(onged.) is gewijd aan het thema van
de derde voltallige vergadering van de Wereldraad van
Kerken van 18 nov. – 6 dec. 1961 te New Delhi: ‘Jesus
Christus, het Licht van de wereld’
• register Het Christelijk Oosten 19(1966/67), nr. 5(okt.):
‘Het Christelijk Oosten. Algemene inhoudsopgave jaar-
gang 1-19, 1948-1967’ (verschenen als speciaal nummer
van en als zelfstandige uitgave), ingedeeld naar
‘Auteurslijst (artikelen)’, ‘Indeling naar vakgebieden’,
‘Indeling naar kerken’ en ‘Teksten en kaarten’, 62 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1951/52, 1953/54-1955/56,
1957/58, 1960/61-1961/62, 1963/64); boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Door het ontbreken van de meeste omslagen konden
niet alle gegevens, zoals de dateringen en gegevens van
de redactie, met zekerheid worden vastgesteld.
– Als ‘Bijlage het Christelijk Oosten, april 1954’, bevindt
zich in het autopsie-exemplaar (band 1953/54) een fol-
der van boekhandel H. Coebergh, Haarlem: Pour 
paraître en 1954: ‘1054-1954 L’Église et les Églises’, 
neuf siècles de douloureuse séparation entre l’Orient 
et l’Occident. Études et travaux sur l’Unité chrétienne
offerts à Dom Lambert Beauduin, fondateur des moi-
nes de l’Union, à l’occasion de ses quatre-vingts ans’,
met beknopte inhoudsopgave van de 2 delen en moge-
lijkheid tot intekening.
• relaties Voortzetting van het Christelijk Oosten (1945-
1948)
– Voortgezet als het Christelijk Oosten (1964-{1980})9

• literatuur A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen,
Dat allen één zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: de
geschiedenis van een tijdschrift, Nijmegen 1999
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Tijdschrift dat beoogt “studies en kronieken
[te] publiceren, die de lezers inleiden tot de belangrijke
problemen en gebeurtenissen, die betrekking hebben
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op het katholieke herenigingswerk en de pogingen tot
eenheid van de zijde der afgescheiden kerken, meer in
het bijzonder van de Oosterse kerk” (het Christelijk
Oosten en hereniging (in het blad zelf vaak aangeduid
als COH) 1(1948/49), nr. 1(juli), p. 5). Het tijdschrift heeft
een wetenschappelijk karakter met artikelen voorna-
melijk gewijd aan de bestudering van het oosterse
christendom (theologie, geschiedenis, liturgie, spiritua-
liteit) en bevat daarnaast een (summiere) ‘Oecumeni-
sche rubriek’ en een (uitgebreide) ‘Oosterse kroniek’
met actueel nieuws uit de kerken. In vergelijking met
zijn voorganger, het gestencilde blad het Christelijk
Oosten, is het tijdschrift professioneler van opzet en
richt het zich op een breder publiek. Bovendien komen
behalve de Oosterse Kerken nu ook de protestantse
gemeenschappen aan bod. Het streven om te komen tot
een evenwichtige verdeling van aandacht voor de
Oosterse Kerken en protestanten, aandacht voor weten-
schap en de vanaf het begin voorgestane pastorale
opzet van het tijdschrift wordt evenwel niet gereali-
seerd. In een terugblik ‘Bij het 10-jarig bestaan’
(10(1957/58), nr. 4(april 1958), p. 217), wordt gesteld dat
men, “om het gevaar van een te groot werkterrein tegen
te gaan, en om te kunnen komen tot een zekere speciali-
satie – die zo dringend nodig is wanneer men ernstig
werk wil verrichten” zich in de voorbije tien jaren voor-
namelijk heeft beperkt tot de christelijke kerken van
het Nabije en Midden-Oosten. “Wij menen in deze rich-
ting te moeten doorgaan.” Aan een plan van de Sint
Willibrord Vereniging (SWV), die zich richt op de pro-
testantse kerkgemeenschappen, om samen een nieuw
oecumenisch tijdschrift uit te brengen waarin zowel
het Schild van de SWV als het Christelijk Oosten zou-
den opgaan, wil de redactie in 1962 dan ook niet mee-
werken. Wel neemt de hoofdredacteur E. van Mont-
foort zitting in de redactie van het nieuwe tijdschrift
Oecumene van de SWV (zie Van der Aalst, p. 57). Om de
specifieke aandacht voor de Oosterse Kerken duidelijker
tot uitdrukking te brengen wordt m.i.v. 1964 de titel
gewijzigd in het Christelijk Oosten: de toevoeging “en
hereniging” wordt geschrapt, ook omdat dat niet meer
als passend werd beschouwd “in de nieuwe oecumeni-
sche benadering van eenheid en communio volgens de
geest van Vaticanum II” (zie Van der Aalst, p. 56). 
• noten
(1) In Van der Aalst, p. 33-34 wordt de titel toegelicht:
“Enerzijds neemt het nieuwe tijdschrift de titel over
van het gestencilde blad: het Christelijk Oosten, maar
anderzijds mocht de eenheidsgedachte, het oecume-
nisch aspect, niet ontbreken” en wilde men tevens de
band met het Apostolaat der Hereniging tot uitdruk-
king brengen. “Gevolg: een weinig elegante en taalkun-
dig niet geheel vlekkeloze naam: het Christelijk Oosten
en hereniging”.
(2) Van der Aalst, p. 39 vermeldt dat de Assumptie “het

blad als een eigen tijdschrift zag en het in eigen beheer
wilde runnen”.
(3) Vermeld op de binnenkant van de titelpagina. Vol-
gens Van der Aalst (p. 45-46) wordt vanaf het juli-num-
mer van 1952 op de binnenkant van het omslag vermeld
dat het tijdschrift werd uitgegeven door het Instituut
voor Byzantijnse Studies te Nijmegen en dat dit Insti-
tuut was geaffilieerd aan het Institut Français d’Études
Byzantines te Parijs. Er was inzake de oprichting van
het Instituut echter nog niets vastgesteld. In maart
1956 kreeg het Instituut met de benoeming van O. Hen-
driks tot directeur en met de aanstelling van medewer-
kers zijn eerste structuur. Na 5(1952/53) ontbreekt met
de titelpagina de vermelding van de uitgever in de jaar-
gangen 6 en 7; 6(1953/54), nr. 2(onged.), extra nummer,
vermeldt echter reeds: Uitgave van het Instituut voor
Byzantijnse Studies.
(4) Volgens Van der Aalst, p. 54 werd reeds op het
omslag van de 13e jaargang 1961 aan de uitgever “en
Oecumenische Studies” toegevoegd.
(5) In 1961 werd de leiding van het heiligdom St. Petrus
Gallicantu te Jeruzalem, dat sinds het begin van de
eeuw door de Franse confraters werd bediend, door de
Nederlandse Assumptionisten overgenomen onder
voorwaarde dat er naast het rondleiden van pelgrims
gelegenheid moest zijn voor de studie van de Oosterse
Kerken, met name de liturgie en de talen van de kleine
Oosterse Kerken. Op 16 maart 1962 werd die groep
Nederlandse Assumptionisten tot een zelfstandige
werkgroep verheven onder de naam Centre for Chris -
tian Oriental Churches. Dit centrum zou samen met het
Byzantijns Instituut te Nijmegen het Oosters Instituut
(deze naam is nooit gebruikt) vormen. Beide centra
worden in het tijdschrift als uitgever vermeld op de
jaarbandtitelpagina tot en met jaargang 19(1966/67) van
de opvolger. Het rondleiden van pelgrims bleek echter
moeilijk te combineren met studie. In 1971 trokken de
meeste Nederlanders zich terug. Zij werden vervangen
door een internationale gemeenschap. De bibliotheek
kwam naar Nijmegen (zie Van der Aalst, p. 50).
(6) In jaargang 6(1953/54)-8(1955/56) ontbreekt de opga-
ve van redacteuren. Met ingang van 9(1956/57) worden
de redacteuren aan de binnenkant van de jaarbandtitel-
pagina genoemd. De gegevens worden met enig voor-
behoud vermeld. Tussentijdse wijzigingen konden niet
worden nagegaan.
(7) Uit de opvolger het Christelijk Oosten 24(1972), nr.
3(onged.), p. 149 blijkt uit een ‘In memoriam pater Olaf
Hendriks’ dat hij als eerste hoofdredacteur het tijd-
schrift acht jaar heeft geleid (1948-1956).
(8) Uit de opvolger het Christelijk Oosten 17(1964/65),
nr. 1(onged.), p. 3 blijkt dat Edward van Montfoort van
1952-1956 de functie van redactiesecretaris van het
Christelijk Oosten en hereniging vervulde en m.i.v. 1956
de hoofdredactie op zich nam.
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(9) In verband met een koerswijziging wordt m.i.v. de
17e jaargang het woord “hereniging” uit de titel wegge-
laten: “De eenheidsgedachte werd niet losgelaten, maar
ook niet meer uitdrukkelijk verwoord”, aldus Van der
Aalst, p. 56.

201
Christofoor 1955-1961
• jaren 1(1955), nr. 1(28 april) – 7(1961), nr. 3(onged.)
• ondertitel Orgaan van de Broederschap voor Veilig
Verkeer te Elsendorp
• uitgever Broederschap voor Veilig Verkeer
• plaats Elsendorp
– Secr., red. en adm.: Nijmegen
• frequentie 3 nrs. ∞ 1(1955); 4 nrs. waarvan 1 dubbelnr.
∞ 2(1956); 3 nrs. per jaargang ∞ 3(1957)-7(1961)
• formaat B
• omvang I
• redactie {1957}1-1959 Henri Kerkhoffs, hoofdred.
1959-1961 H.Th.M. Jansen, hoofdred.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Apostolaat van de weg (1962-
{1963})2

• autopsie Volledig m.u.v. 6(1960), nr. 1
– KDC
• typering Tijdschrift van de Broederschap voor Veilig
Verkeer onder bescherming van St. Christoffel, voor
katholieke auto- en motorrijders. Het blad bevat aller-
hande artikelen over auto’s en andere gemotoriseerde
vervoermiddelen, voertuigtechniek, verkeersregels en 
-veiligheid en verantwoordelijk rijgedrag, de inzege-
ning van auto’s, ‘het rectoraat Elsendorp’ en het pro-
gramma van de Christoffeldagen in Elsendorp. 
• noten
(1) Eerste vermelding.
(2) Gezien de jaargangnummering en datering van de
eerste ingeziene aflevering van Apostolaat van de weg
(8(1962), nr. 2(onged.)) en omdat de uitgever en de
hoofdredacteur dezelfden zijn. Het formaat is evenwel
anders en ook de doelgroep is niet dezelfde: Christofoor
is bedoeld voor alle leden van de broederschap, terwijl
de krant Apostolaat van de weg op de eerste plaats
bedoeld is “voor de duizenden die onze ‘Christofoorbe-
weging voor Veilig Verkeer’ nog nièt kennen” (8(1962),
nr. 2(onged.), p. 1).

202
Christus en Israël 1958-1972
• jaren 1(1958), nr. 1(jan.) – 15(1972), nr. 4(dec.)1

• ondertitel Driemaandelijks contact-orgaan2 van de
Katholieke Raad voor Israël uit de St. Willibrords -
vereniging2 ∞ 1(1958)-8(1965)
– Tijdschrift van de Katholieke Raad voor Israël der St.
Willibrordvereniging ∞ 9(1966)-15(1972)

• uitgever Katholieke Raad voor Israël van de Sint Willi-
brordvereniging
• plaats Red.: Apeldoorn ∞ 1(1958)-7(1964); Utrecht ∞
8(1965)-15(1972)
– Adm.: Utrecht ∞ {3(1960), nr. 1(febr.)}-nr. 3(juni); Bilt -
hoven ∞ 3(1960), nr. 4(okt.) – 5/6(1962/63), nr. 4/1(nr.
4(okt. 1962)/nr. 1(jan. 1963); Breda ∞ 7(1964) – 8(1965),
nr. 2(april); Utrecht (voorlopig) ∞ 8(1965), nr. 3(juli)-nr.
4(okt.); ’s-Hertogenbosch ∞ 9(1966) – 12(1969), nr.
3(sept.); Driebergen ∞ 12(1969), nr. 4(dec.) – 15(1972)
• frequentie driemaandelijks m.u.v. 3 nrs. ∞ 9(1966)3

• formaat B ∞ 1(1958)-8(1965); A ∞ 9(1966)-15(1972)
• omvang I ∞ 1(1958); II ∞ 2(1959); I ∞ 3(1960)-6(1963);
II ∞ 7(1964); I ∞ 8(1965)-9(1966); II ∞ 10(1967)-15(1972)
• redactie 1958-1972 mgr. dr. A.C. Ramselaar, vanaf 1966
eindred.
1958-1972 prof. dr. J. Nota SJ
1958-1972 dr. A. Bredero
1958-1972 mr. A.Th. Mertens
1960 dr. K. Hahn
1960-1972 dr. Rijk
1961-1972 H. Divendal
1967-1972 drs. B.P.M. Hemelsoet
1971-1972 A. Kuiper
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– De eerste twee jaargangen zijn gestencild (1958-1959).
– Na 5(1962), nr. 2(april/juli) volgt een dubbelnummer
gedateerd 5(1962), nr. 4(okt.)/6(1963), nr. 1(jan.), gevolgd
door 6(1963), nr. 2(april) en nr. 3/4(juli/okt.).
– 5/6(1962/63), nr. 4/1(okt.1962)/jan. 1963) is in het autop-
sie-exemplaar tweemaal ingebonden. 
– 12(1969), dec. heeft op de binnenzijde van het omslag
abusievelijk: nr. 3(sept. 1969); moet zijn: nr. 4(dec.).
– Er verschijnen regelmatig themanummers, zoals
over de Concilieverklaringen over de joden (8(1965), nr.
1(jan.)), het Nederlands Pastoraal Concilie en de verhou-
ding jodendom-christendom (13(1970), nr. 2(juli)) en ‘De
joden in Rusland’ (14(1971), nr. 2(juni)).
• relaties Voortgezet als Ter herkenning1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave van de Katholieke Raad voor Israel,
opgericht in 1951 als orgaan van de oecumenische St.
Willibrordvereniging, met als doel de wederzijdse ken-
nis over geschiedenis, actualiteit en religiositeit van
katholieken en joden te bevorderen en de betekenis van
het jodendom voor de eenheid te belichten (zie ‘Ten
geleide’ en ‘Wat is de Katholieke Raad voor Israël?’,
1(1958), nr. 1(jan.), p. 1-4). Vanaf circa 1965 komt de
nadruk vooral te liggen op het bevorderen van de dia-
loog tussen katholieken, protestanten en joden. Naast
Bijbelse, theologische en historische vraagstukken
bevat het tijdschrift ook een kroniek met reacties op
actualiteiten.
• noten
(1) “Christus en Israël – tijdschrift van de Katholieke
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Raad voor Israël – alsook Kerk en Israël – maandblad
van de Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk
en Israël – zullen bij het einde van deze jaargang
ophouden te bestaan. Hun werk wordt voortgezet in
een nieuw blad Ter herkenning, dat echter breder van
opzet zal zijn”: in de redactie zullen voortaan ook joden
zitting hebben, evenals leden van andere kerken en ver-
tegenwoordigers van de joods-christelijke samenwer-
king in België (‘Mededeling’, 15(1972), nr. 4(dec.), p. 4).
Het tijdschrift Ter herkenning, dat voor het laatst ver-
scheen in 1998, is als niet-katholiek tijdschrift niet
opgenomen in de BKNP. 
(2) M.i.v. 3(1960), nr. 1(febr.): “kontakt-orgaan” en “Sint
Willibrordvereniging”.
(3) “De omvang van de voorgaande nummers heeft de
grens van het begroot aantal bladzijden zover over-
schreden, dat een 4de aflevering een ontoelaatbaar
financieel tekort zou veroorzaken”, aldus 10(1967), 
nr. 1(febr.), p. 1.

203
Christus Koning 1929-1941
• jaren 1(1929), nr. 1(2 jan.) – 13(1941), nr. 33(17 aug.)1

• ondertitel Orgaan van de Nederlandsche Provincie der
Capucijnen en hare missies ∞ 1(1929) – 4(1932), nr. 38
(21 sept.)
– Weekblad van de Nederlandsche Provincie der Capu-
cijnen en hare missies ∞ 4(1932), nr. 39(28 sept.) –
13(1941)
• uitgever Nederlandse Provincie der Kapucijnen
• plaats Red.: Helmond ∞ 1(1929) – 8(1936), nr. 16(15
april); ’s-Hertogenbosch ∞ 8(1936), nr. 17(22 april) –
12(1940), nr. 34(25 aug.); Udenhout ∞ 12(1940), nr. 35(1
sept.) – 13(1941)
– Adm. en druk: ’s-Hertogenbosch
• frequentie wekelijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie Niet altijd vermeld.
1929-1936 pater Henricus OFMCap., hoofdred.2

1929-{1936} pater Concordius OFMCap., medered. voor
het redactioneel gedeelte3

1929-? pater Eligius OFMCap., medered. voor het admi-
nistratief en propagandistisch gedeelte4

1936-[{1939}] pater Quirinus OFMCap.5

• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen en
(m.u.v. 1941) inhoudsopgaven.
• relaties Ten dele voortzetting van Geïllustreerd zon-
dagsblad voor het katholiek huisgezin (1923-1928)6

– Voortgezet als Katholiek volk (1945-1947)6

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Weekblad van de Nederlandse Kapucijnen,
dat in vergelijking met de voorloper meer aan missie
en godsdienst gewijd is. Het blad is divers van inhoud

en bevat godsdienstige artikelen, reportages,
(vervolg)verhalen, bijdragen over missie enz.
• noten
(1) Opgeheven op last van de Duitse bezetter. Het num-
mer van 24 augustus 1941 is nog gezet, maar niet meer
gedrukt (vgl. Met kap en koord 1963, nr. 4).
(2) Zie 8(1936), nr. 18(29 april). In Met kap en koord 1970,
nr. 2, ‘De spreker en schrijver pater Henricus’, wordt
pater Henricus geportretteerd als een druk bezet spre-
ker en predikant, die in de dertiger jaren, de tijd van
economische crisis, grote moeilijkheden ondervond.
Hij trok zich het lot van de gewone man bijzonder aan
en leverde kritiek op de landspolitiek en de RK Staats-
partij. Hem werd kwalijk genomen dat hij goede din-
gen zag in het socialisme. Dat wekte het ongenoegen
niet alleen van de RK Staatspartij, vertegenwoordigd in
het kabinet, maar ook van het episcopaat. Er werd actie
ondernomen om aan het weekblad Christus Koning,
waarin pater Henricus zijn redevoeringen en actuele
beschouwingen publiceerde, de kerkelijke goedkeuring
te onthouden. Dat leidde ertoe dat er over deze onder-
werpen aan pater Henricus min of meer een schrijfver-
bod werd opgelegd door mgr. A.F. Diepen. “Als gevolg
hiervan werd op 13 april 1936 de redactie van Christus
Koning overgeplaatst naar Den Bosch, terwijl Henri-
cus, geslagen maar niet verslagen, in Helmond achter-
bleef. Zijn redevoeringen waren vervallen, maar pre-
ken deed hij nog volop en altijd voor volle kerken.”
Onder de nieuwe redactie ging het blad zienderogen
achteruit, aldus het artikel in Met kap en koord.
(3) Zie Uni trinoque band 2(1927/30), p. 255 en band
4(1933/36), p. 409.
(4) Zie Uni trinoque band 2(1927/30), p. 255.
(5) Zie Uni trinoque band 4(1933/36), p. 409 en band
6(1939/42), p. 24.
(6) Beschreven in BKNP 2.

204
Chronicon cruciferorum 1947-1969
• jaren 1947-19691

• ondertitel Synopsis memorabilium Sacri et Canonici
Ordinis Sanctae Crucis
• uitgever Lichtland (editum cura generalatus ordinis)
• plaats Diest
• frequentie een gebonden deel over de jaren 1947-1952
1957 ∞ dl. 2, facs. 1
1959 ∞ dl. 2, facs. 2
1961 ∞ dl. 2, facs. 3
1964 ∞ dl. 2, facs. 4
1965 ∞ dl. 2, facs. 5
1969 ∞ dl. 3, facs. 1
• formaat B
• omvang VI ∞ 1(1947-1952)-2(1959-1965); II ∞ 3(1969)
• redactie 1947-1957 niet in het tijdschrift vermeld.
1959-1964 M. Colson OSC
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1964 dr. J. Heuvelmans OSC
1965-1969 niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgave.
– Meertalig.
• autopsie Volledig
– ENK, Archief Kruisheren
• typering Interne uitgave van de Kruisheren in Neder-
land, met onder andere de kronieken van de diverse
kloosters, verslagen van generale kapittels, (histori-
sche) artikelen en namenlijsten van de leden van de
orde.
• noten
(1) M.i.v. 1990 verschijnt er opnieuw een uitgave onder
de titel Chronicon cruciferorum. Het betreft een jaarlijk-
se uitgave verzorgd door het generalaat van de Kruis-
heren in Rome.

205
Cîteaux in de Nederlanden 1950-1958
• jaren 1(1950), nr. 1(onged.) – 9(1958), [nr. 4](onged.)1

• ondertitel Mededelingen over het Cisterciënser2 leven
van de 12e3 tot (en met) de 18e eeuw
• uitgever Orde van Cîteaux
• plaats Westmalle
• frequentie 2 nrs. ∞ 1(1950)
– driemaandelijks ∞ 2(1951)-9(1958)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1950); II ∞ 2(1951); III ∞ 3(1952); IV ∞
4(1953)-9(1958)
• redactie 1950-1958 pater Roger de Ganck, redacteur
voor Zuid-Nederland4

{1952}-1958 pater Edmundus Mikkers, redacteur voor
Noord-Nederland4

• register ‘Index des noms de personnes et de lieux de
l’Ordre de Cîteaux de ‘Cîteaux in de Nederlanden’ 1950-
1958 et de ‘Cîteaux commentarii Cistercienses’ 1959-
1974’, Achel 1977, 247 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1951, 1953-1958); boek -
besprekingen; inhoudsopgaven en een index van per-
soons- en plaatsnamen.
– Gestencild (1950-1951).
– De voertaal van Cîteaux in de Nederlanden is Neder-
lands, doch bijdragen in het Latijn of in een moderne
taal, bijzonder in het Frans, Engels of Duits, worden
eveneens opgenomen.
– In 3(1952) zijn drie verzamelingen brieven uit het
klooster Klein-Galilea bij Monnikendam opgenomen.
De eerste verzameling vormt het eerste artikel in afleve-
ring 1, de overige twee verzamelingen zijn als bijlagen
opgenomen (p. 69-85 en 238-248).
• relaties Voortgezet als Cîteaux commentarii Cister-
cienses (niet opgenomen in de BKNP)1

• autopsie Volledig m.u.v. alle omslagen
– UBN

• typering Wetenschappelijk tijdschrift van de leden
van de in 1948 opgerichte Commission d’Histoire de
l’Ordre de Cîtaux (CHOC). Het tijdschrift bevat bijdra-
gen over de geschiedenis van de Orde van Cîteaux in de
Nederlanden vanaf de stichting in de twaalfde eeuw tot
het einde van de achttiende eeuw, waarin haar spiritua-
liteit, liturgie, literatuur, intellectueel leven, recht, eco-
nomie en kunstuitingen worden belichten. Het blad is
primair bedoeld als een schakel tussen de leden van de
genoemde studiegroep en daarnaast voor allen die
belang stellen in het “ryke verleden der Orde in onze
XVII Provinciën (…). De ‘Mededelingen’ worden
gestuurd aan de 20 huizen die de orde in de oude
Nederlanden telt” (1(1950), nr. 1(onged.), p. 3). Met
ingang van de derde jaargang wordt vooral de nadruk
gelegd op de plaats die de Nederlandse Cisterciënzers
in de algemene ordegeschiedenis en in de geschiedenis
van het eigen land hebben ingenomen. 
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel. In een ‘Monitum’
op de laatste pagina van 9(1958) wordt de abonnees
meegedeeld dat vanaf januari 1959 de naam van het
tijdschrift zal worden veranderd in Cîteaux commenta-
rii Cistercienses. Ofschoon het blad “met dezelfde geest
en strekking” wordt voortgezet, heeft de opvolger een
internationaal in plaats van een Nederlands karakter
en is deze daarom niet opgenomen in de BKNP. 
(2) Met ingang van 6(1955): “Cisterciënzer”. 
(3) In 9(1958) wordt hier toegevoegd: “eeuw”.
(4) 3(1952), [nr. 3], p. 187 deelt mede: “Aan het tijdschrift
Cîteaux in de Nederlanden werken een aantal monniken
mee uit de Cisterciënser abdijen van Noord en Zuid; zij
vormen een studiegroep, die het verleden van de orde
in de Lage Landen onderzoeken en het resultaat van
deze onderzoekingen op de jaarlijkse vergadering
bespreken.” Vervolgens worden de aanwezigen op de
laatste jaarvergadering vermeld, onder wie Albert van
Iterson als secretaris en de hier genoemde redacteuren
voor Zuid- en Noord-Nederland. Zie voor de redacteuren
en met name voor Edm. Mikkers ook Cîteaux commen-
tarii Cistercienses 31(1980), nr. 1(onged.), p. V-VI.

206
Clairlieu1 1943-{1980}
• jaren 1(1943), nr. 1(onged.)2 -nr. 2(onged.)
– 2(1944), nr. 1(onged.)3 – {38(1980), nr. 1(onged.)}4

• ondertitel Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der
(van de) Kruisheren
• uitgever Geschiedkundige Kring Clair-Lieu
• plaats Diest (B.), Lichtland ∞ {2(1944)}-33(1975); Achel
∞ 34(1976)-{38(1980)}
• frequentie “Tijdschrift (…) verschijnt tweemaal per
jaar op minstens 50 bladz. per nummer of éénmaal op
minstens 100 bladzijden.”
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• formaat B
• omvang II ∞ 1(1943)-2(1944); I ∞ 3(1945); III ∞
4/5(1946/1947); I ∞ 6(1948); II ∞ 7(1949); I ∞ 8(1950-
14(1956); III ∞ 15/16(1957/1958); II ∞ 17(1959)-18(1960);
III ∞ 19(1961); IV ∞ 20/21(1962/1963); II ∞ 22(1964); III
∞ 23/24(1965/1966); II ∞ 25(1967)-27(1969); V ∞
28/29(1970/1971); I ∞ 30(1972); II ∞ 31(1973)-{38(1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers Als 4e en 5e jrg. (1946-1947) ver -
scheen in 1947: Emile Fontaine OSC, ‘Mgr. Jacques
Dubois, Général des PP Croisiers à Huy 1778-1796’, met
‘Index alphabétique des noms et de lieu et des noms de
personnes’
– Als 15e en 16e jrg. (1957-1958) in 1958: Ant. van Assel-
donk, ‘Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der
Kloosterbibliotheek van Kolen 1499-1550’, met bijlagen
en register van namen
– Als 20e en 21e jrg. (1962-1963): Hans Ulrich Weiss, ‘Die
Kreuzherren in Westfalen’, met bijlagen en alfabetisch
register op persoons- en plaatsnamen
– Als 23e en 24e jrg. (1965-1966): J. Scheerder OSC, ‘Hen-
ricus Martinus Franciscus Hollmann, tweeënvijftigste
magister generaal der Orde van het H. Kruis 1853-1927’,
met bijlagen en alfabetisch register op persoons- en
plaatsnamen
– Als 28e en 29e jrg.(1970-1971): H. Douma, ‘Inventaris
van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Aga-
tha 1371-1887’, met bijlagen en index
• register A. Ramaekers en P. van den Bosch, ‘Index van
persoons- en plaatsnamen jaargangen I tot XL, 1943-
1982, deel I’ (bijlage bij Clairlieu 43(1985)) en deel II (bij-
lage bij Clairlieu 45(1987))
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946-1947, 1949-1952,
1954-1961, 1964-1969, 1972, 1977-1979); boekbesprekingen
(1948-1956, 1959-1960, 1964, 1969, 1972).
– Het tijdschrift bevat een inhoudsopgave over 1943-
1949 in 7(1949), inhoudstafels der jaargangen 1 tot 10
(1943-1952) in 10(1952) en als losse bijlage bij jaargang
1984: A. Ramaekers, ‘Inhoudstafels van de jaargangen
I-XL, 1943-1982’. 
– Enkele keren verscheen in plaats van twee nummers
per jaar een speciaal nummer (monografie), die twee
jaargangen besloeg (zie bij speciale nummers).
– Clairlieu is een Belgisch-Nederlandse uitgave; naast
Nederlandstalige artikelen, verschijnen er ook bijdra-
gen in het Frans, Latijn, Duits en Engels.
– Als bijlagen zijn in 2(1944) ingebonden een aantal
tabellen (A tot en met E) met o.a. kalenders van kerkelij-
ke- en heiligenfeesten in verschillende jaren (van 1517
tot 1725); tabel F bevat een vergelijking van de feesten
van Dominicanen (1256) en Kruisheren (1490).
– 26(1968), nr. 2(onged.) heeft als bijlagen: ‘Diffinitiones
capituli generalis anno 1410, 1414, 1419, 1434,1495’; en
als bijlage 6: ‘Groot-privilegieboek van de stad Goes’, 
nr. 38 uit de voorlopige inventaris van het Stadsarchief
Goes.

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Wetenschappelijk tijdschrift, genoemd naar
de plek waar het eerste Kruisbroederklooster tot stand
kwam bij Hoei in België. Het tijdschrift is gewijd aan
de geschiedenis van de Kruisheren vanuit de weten-
schap dat onbekend onbemind maakt. Men wil “méér
liefde en belangstelling [opwekken] voor de Orde, niet
alleen onder hare leden maar ook buiten de klooster-
muren”. In 1941 was in België de geschiedkundige
Kring Clair-Lieu opgericht met als doel een publicatie te
“beginnen in den aard van de Noord-Nederlandsche
[reeks] Cruciferana” (1(1943) nr. 1(onged.), p. 6). Het tijd-
schrift bevat artikelen over de geschiedenis van de orde
in België, Nederland en andere landen in West-Europa,
met aandacht voor archivalia, liturgie, muziek, organi-
satie en religiositeit van de orde. Ook zijn in het perio-
diek necrologieën van overleden ordeleden opgenomen
benevens een kroniek met mededelingen van de Kruis-
herenkloosters en verslagen van de vergaderingen van
de geschiedkundige Kring.
• noten
(1) Van 1(1943)-14(1956) luidt de titel Clair-Lieu.
(2) C. van Mechelen OSC vermeldt in een voetnoot op 
p. 7 van 1(1943), nr. 1(onged.): “In Augustus 1942 ver-
scheen het eerste gepolycopieerd nummer van Clair-
Lieu. Hierin publiceerde Dr. A. van Asseldonk het eer-
ste gedeelte van een studie over ‘Drie handschriften
van Clair-Lieu’. We hopen dit, samen met het vervolg,
opnieuw af te drukken in een lateren jaargang van
Clair-Lieu.” In 1(1943), nr. 2(onged.), p. 84-102 verscheen
A. van Asseldonk, ‘Handschriften van Kruisheren uit
de XVe en XVIe eeuw: over het ontstaan van de orde
van het H. Kruis. Tekstuitgave’. Het vervolg werd gepu-
bliceerd in 3(1945), nr. 1(onged.).
(3) Uit een mededeling van de redactie op p. 6 van
3(1945), nr. 1(onged.) blijkt dat 2(1944) pas in oktober
1945 is verschenen “omdat we onder de Duitsche bezet-
ting geen toelating kregen om dezen jaargang te publi-
ceren en omdat het na de bevrijding onmogelijk was
onmiddellijk den noodigen papiervoorraad te
bemachtigen”.
(4) Het tijdschrift verschijnt nog in {2011}.

207
Clara Feybode 1948-1955
• jaren 1(1948), nr. 1(jan.) – 8(1955), nr. 2(maart)
• uitgever Nederlandse Provincie Zusters van het Arme
Kind Jezus
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks ∞ 1(1948)-3(1950)
– tweemaandelijks ∞ 4(1951)-5(1952)
– 4 nrs. ∞ 6(1953)
– maandelijks ∞ 7(1954)
– 2 nrs. ∞ 8(1955)
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• formaat B
• omvang II ∞ 1(1948)-3(1950); I ∞ 4(1951)-6(1953); II ∞
7(1954); I ∞ 8(1955)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig
– Maastricht, Zusters van het Arme Kind Jezus
• typering Intern blad van de Zusters van het Arme
Kind Jezus. Het bevat artikelen over de algemene ont-
wikkeling van kinderen, opvoedkunde en gezondheids-
leer en daarnaast bijdragen over knutselen en tekenen.

208
de Claxon 1965-{1976}
• jaren 1965, nr. 1(17 mei) – {1976, nr. 97(mei)}1

• ondertitel Contact- en mededelingenblad voor het
huurauto- en taxibedrijf in Rotterdam en Schiedam ∞
1966, nr. 13(sept.) – 1971, nr. 69(maart)
– Contact- en informatieblad in het huurauto- en taxibe-
drijf te Rotterdam ∞ 1971, nr. 70(april) – {1976, nr.
97(mei)}
• uitgever Bedrijfsapostolaat van de Jezuïeten
• plaats Rotterdam
• frequentie volgens opzet maandelijks, feitelijk onre-
gelmatig
• formaat C, m.u.v. enkele afwijkingen: B
• omvang I
• redactie 1965 C.J. Olman2

1965-1967 J. Polderman
1965-1967 J. Delwel
Na 1967 nr. 21(april) wordt “de Claxongroep” als de
redactie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd, zonder jaar-
gangtelling. 
– Een aantal afleveringen van de jaren 1967, 1968 en
1976 zijn in het autopsie-exemplaar in fotokopie aanwe-
zig.
– In het autopsie-exemplaar is na 1975, nr. 92(juni) in
fotokopie een folder aanwezig, gedateerd 1 juli 1975:
‘Het blad Claxon’ opgesteld door de bedrijfsaalmoeze-
nier J. Jorna SJ, en het ‘Jaarverslag Taxivervoer
1974/1975’, gedateerd 10 juli 1975.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Door het bedrijfsapostolaat van de Jezuïeten
uitgegeven blad, om “mede te werken dat de mens in
het taxi-milieu zichzelf kan worden en dat ieder die wat
zinnigs te zeggen heeft aan zijn collega’s in de taxiwe-
reld dit via de Claxon kan doen” (1967, nr. 21(april)). Het
doel van het blad is “om de menselijke verhoudingen
tussen werknemers onderling en tussen ondernemers
en hun werknemers te verbeteren” (1965, nr. 5(juli)).
Het blad richt zich tot iedereen werkzaam in het taxibe-

drijf, niet alleen katholieken. Verschillende onderwer-
pen komen ter sprake, zoals financiën, actie voor zieke
collega’s, arbeidsvoorwaarden, in memoriams, infor-
matie over lezingen op het gebied van geloof en over
oecumenische diensten en oproepen ‘niet alleen te gelo-
ven op zondag’ (nr. 72) en om contact te zoeken met het
bedrijfsapostolaat. 
• noten
(1) Het laatste reguliere nummer van de Claxon is 1975,
nr. 92(juni), waarin op p. 2 melding wordt gemaakt van
het voornemen een landelijk informatieblad voor taxi-
bestuurders op te richten. De nrs. 93-97 zijn uitnodigin-
gen voor bijeenkomsten met agenda. Niet duidelijk is
wat er verder met het tijdschrift is gebeurd.
(2) In 1965, nr. 6(sept.) wordt afscheid genomen van de
heer C.J. Olman en in nr. 7(okt.) worden de twee nieuwe
redacteuren voorgesteld. Ofschoon hij niet als redac-
teur wordt genoemd, zijn veel artikelen van de hand
van J. Jorna SJ.

209
CN 1959-{1980}
• jaren 1959/60, nr. 1(nov.) – {39(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Contactblad voor en door de Broeders van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes ∞ 1961, ongen.(okt.) –
1962, ongen.(jan.)
– Congregatienieuws (der, van de) Broeders van Onze
Lieve (OL) Vrouw van Lourdes ∞ 1962, ongen.(okt.) –
1965, ongen.(nov.)
– 2-maandelijks tijdschrift van de Broeders van OL
Vrouw van Lourdes ∞ 6(1966), nr. 2(jan.) – 1968,
ongen.(febr.)
– Tijdschrift van de (der) Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes ∞ 1968, ongen.(april) – 1969
– Maandelijks kontakt-, kommunikatie- en informatie-
blad ∞ 29(1970)
– Kontakt- en informatieblad der Nederlandse Provincie
∞ 30(1970/71)-35(1976)
– Kontakt- en informatieblad der Nederlandse Provincie
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes – Dongen
∞ 36(1977)-{39(1980)}
• uitgever Congregatie van de Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes (Broeders van Dongen)
• plaats Dongen
– Red.: Vught ∞ 1965, ongen.(sept.) – 1968,
ongen.(febr.); red. (m.i.v. 1969, ongen.[dec.]: red. en
adm.): Nijmegen ∞ 1968, ongen.(mei) – {32(1973), nr.
1(jan./febr.)}; daarna geen plaatsnaam meer vermeld
• frequentie onregelmatig: 4 nrs. ∞ 1959/60; 2 nrs. ∞
1961; 7 nrs. ∞ 1962; 6 nrs. ∞ 1963 en 1964; 5 nrs. ∞
1965; zeker 4 nrs. ∞ 1966; 6 nrs. ∞ 1967; 10 nrs. waar-
van 2 extra nrs. ∞ 1968; 8 nrs. ∞ 1969; 6 nrs. ∞
29(1970); 7 nrs. ∞ 30(1970/71); 3 nrs. ∞ 31(1972); 1 nr. ∞
32(1973); 3 nrs. ∞ 33(1974); 8 nrs. ∞ 34(1975)

208. de Claxon 148



– maandelijks ∞ 35(1976)-{39(1980)}
• formaat B
• omvang I ∞ 1959; II ∞ 1960; I ∞ 1961; II ∞ 1962-1967;
III ∞ 1968; II ∞ 1969-1971; I ∞ 31(1972)-32(1973); II ∞
33(1974)-34(1975); IV ∞ 35(1976); III ∞ 36(1977)-
{39(1980)}
• redactie Slechts zo nu en dan vermeld; 1970-1973 aan-
geduid als redactieraad
1959-1967 broeder Fidelis M. van Hulten2

{1965}-1979 broeder J. v.d. Kwartel3

1967-? broeder H. Flinkenflögel2

1967-{1969} broeder Ronald Buskoop2

1967-1970 broeder Ad Jansen2

1970-1973 broeder A. van Wanroy
1970-{1980} broeder J. Langeslag
• speciale nummers 1960, nr. 4(juli): extra nummer bij
gelegenheid van het gouden bestaansfeest van het
noviciaat St. Jozef te Dongen, 60 p.
– 1968, juni; 1969, maart, juni en sept.; 1970, mei: extra
nummers, uitgaven van de Kerngroep; vanaf juni 1969
dragen deze extra nummers als titel Plons. De redactie
van deze nummers (de Kerngroep) bestaat uit: 1968 Ad
Verberg; 1969 Jac Adams; 1969 Ad Kletter; 1969 Leo van
der Meer; 1969-1970 Steef Bruens; 1969-1970 Charles
Dumont; 1969-1970 Ton Houdé; 1969-1970 Wil de Kok;
1969-1970 Hans Waegemakers; 1970 Ansco de Gier; 1970
Harry Jansen
– 30(1970/71), nr. 1(okt.): herdenkingsnummer bij het
30-jarig bestaan van Congregatie-nieuws
– 31(1972), nr. 1(jan.) is gewijd aan de vestiging van de
congregatie te Lanzendorf, Oostenrijk
– 36(1977), onged.: extra nummer over het ‘buitenlands
gewest’ Lanzendorf
– 36(1977), extra nr.(dec.): ‘Verslag van de bijeenkomst
van administrateurs-financiele commissie’
– 37(1978), oktober: extra nummer Provinciaal Kapittel
1978
– 38(1978), extra nr.(dec.): ‘Het beoefenen van gerechtig-
heid’ in het kader van de gehouden studiedagen
– 39(1980), extra nr. (onged.): ‘Enkele impressies van
het februari-weekend Vessem’
• bijzonderheden Gestencild.
– 1959/60 is een overlopende jaargang, evenals
30(1970/71); de overige jaargangen volgen het kalender-
jaar. 
– Aanvankelijk kent de uitgave geen jaargangnumme-
ring. De afleveringen van 1966 vermelden jaargang-
nummer 6. Na 1969, ongen.(dec.) wordt de jaargang-
nummering van de voorganger hervat, namelijk jaar-
gang 29(1970). 
– Op het KDC is aanwezig: Inventaris Congregatie-
nieuws / CN 1941-1986, opgesteld door het archief van
de Nederlandse Provincie met alle verschenen en in
Dongen aanwezige afleveringen.
– Vaak ontbreekt de nummering, die, als ze wel wordt

vermeld, veel onregelmatigheden bevat. Zie Inventaris
Congregatienieuws / CN 1941-1986, p. 3-5.
• relaties Voortzetting van Congregatie-nieuws / Broe-
ders van OL Vrouw van Lourdes (1941-1953)5

• autopsie Volledig4

– KDC ∞ 1959/60, nrs. 2-4; 1962, nrs. van april, juni,
aug. okt., en dec.; 1963-1965; 6(1966), nrs. 2-5; 1967, nrs.
van aug. en okt.; 1968, nrs. van febr., april, mei, juni
(extra nr.), nov.; 1969, nrs. van jan., maart, maart (extra
nr.), juni, sept., dec.; 29(1970)-39(1980); Inventaris Con-
gregatienieuws / CN 1941-1986
– ENK, Archief Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes ∞ overige afleveringen en extra nummers
• typering Intern congregatieblad van de Nederlandse
Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes (Broeders van Dongen), met informatie uit de
verschillende huizen zowel in Nederland als daar -
buiten (o.a. Oostenrijk, Spanje en Indonesië). Verder
bevat het blad mededelingen van het bestuur en per -
sonalia.
• noten
(1) De laatste ingeziene aflevering aanwezig op het KDC
is 1986, nr. 1(jan.) en is volgens Inventaris Congregatie-
nieuws / CN 1941-1986 ook de laatste aflevering onder
de titel CN. “Daarna ging het blad verder in de vorm
van een wekelijkse nieuwsbrief (één A4, dubbelgevou-
wen). Zó bestaat het nu nog, zij het dat de frequentie
van verschijnen thans zo’n twintig keer per jaar
bedraagt” ( zie Correspondentie BKNP, schrijven van
broeder archivaris Antoine Ruttenberg d.d. 17 novem-
ber 1998). 
(2) Zie ‘Van de Redactie’ en ‘Verslag correspondenten-
vergadering CN en Charitas’ in 1967, ongen.(okt.), resp.
p. 2 en p. 8, waar Fidelis van Hulten tevens wordt
genoemd als “de oprichter van het blad”.
(3) In 1965, ongen.(febr.), p. 36 voor de eerste maal ver-
meld onder een redactioneel artikel.
(4) Inventaris Congregatienieuws / CN 1941-1986 ver-
meldt behalve de hier genoemde en ingeziene extra
nummers, nog een extra nummer in 1968 (dec.), dat
niet kon worden ingezien.
(5) De laatste aflevering van Congregatie-nieuws is
12(1953), ongen.(14 juni). Uit ‘Nieuw leven’, CN
1(1959/60), nr. 1(nov.) blijkt dat meermalen gedacht is
aan een herleving van het tijdschrift, waarin men in
1959 dus pas slaagde.

210
Cocon1 1969-{1980}
• jaren 1969, ongen.(jan.) – {54(1980)}2

• ondertitel Communicatieblad van de zusters Francis-
canessen van Bennebroek ∞ 44(1969/70)-{52(1978)}
• uitgever Zusters Franciscanessen, klooster Sint Lucia
• plaats Bennebroek
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• frequentie 9 à 10 nrs. per jaar
– 8 nrs. ∞ {52(1978)}
• formaat B
• omvang I ∞ 1969; IV ∞ 44(1969/70)-45(1970/71); III ∞
46(1972)-51(1977); II ∞ 52(1978)
• redactie 1969-1975 zuster Edeltruda3

1969-1975 zuster Maria3

1969-1977 zuster Hadewych3

1969-{1978} zuster Josephita, red.secr.3

1969-{1978} zuster Sophia3

1975-{1978} zuster Clara
1975-{1978} zuster Gaudentia
{1978} zuster Damiano
• speciale nummers 45(1970/71)), ongen.(6 sept.): speci-
aal nummer met een uitgebreid verslag van het keuze-
kapittel 1971, 26 p.
– 46(1972), nr. 7(okt.): ‘Jubileumnummer Cocon bij gele-
genheid van het 125-jarig bestaan van de Congregatie
Franciscanessen’, Bennebroek, 15 okt. 1972, 40 p.
– 49(1975), ongen.(okt.): ‘Jubileumnummer Cocon bij
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Missie op
Sumatra’, zusters Franciscanessen Bennebroek, okto-
ber 1975, 55 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– De afleveringen van januari tot en met oktober 1969
dragen geen jaargang- en afleveringsnummer. M.i.v.
44(1969/70), nr. 1(nov.) wordt de nummering van de
voorloper Missieklok hervat en zijn de jaargangen
overlopend.
– Vanaf 46(1972) vallen de jaargangen samen met het
kalenderjaar.
– In 45(1970/71), nr. 6(onged.) is los bijgevoegd: de
agenda van het keuzekapittel 1971 en een schrijven van
Zuster Dominica, voorzitster, gedateerd Bennebroek,
juni 1971.
– In 45(1970/71), nr. 9(nov.) bevindt zich als losse bijla-
ge: ‘Bestuursperiode 1965-1971’. Overzicht van het Keu-
zekapittel 12-17 juli 1971, 12 p.
– In 46(1972) ingebonden na nr. 2(febr.): ‘Inleiding over
het Rapport Samengaan van Religieuzen’, door pater
dr. O.F. ter Reegen, gehouden op de kapittelvergadering
van 22 januari 1972 te Bennebroek. 12 p; en ‘Proeve van
een gebedsdienst voor overledenen’, 2 p. 
– In het autopsie-exemplaar is na 51(1977), nr. 6(sept.)
ingebonden: Wijzigingen Statuten, p. 58c, 58b, 45k, 40c,
40b, 20f, 20e en 20d.
• relaties Voortzetting van Missieklok (1924-1968)1

• autopsie 1969-52(1978)
– Wijchen, Franciscanessen van Bennebroek ∞ 1969
– KDC ∞ 44(1969/70)-52(1978)
• typering Intern congregatieblad van de zusters Fran-
ciscanessen van Bennebroek (ook: Franciscanessen van
St. Lucia). Het blad bevat brieven uit de missie, informa-
tie over het wel en wee van de congregatie, personalia

enz. Toch is het blad breder georiënteerd dan de Missie-
klok: behalve congregatienieuws uit Nederland en de
missie bevat het ook artikelen over de vredesweek, ont-
wikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika enz.
“Was het voorheen een Missieklok, nu is het een Con-
gregatieblad” (44(1969/70), nr. 2 (dec. 1969), p. 1).
• noten
(1) De titel is een samentrekking van “COmmunicatie”
en “CONgregatie”. 
– Nadat uit de congregatie de wens naar voren is geko-
men de naam en de vorm van de Missieklok te wijzi-
gen, verschijnt het tijdschrift in de eerste maanden van
1969 onder de voorlopige titels Berichten (1969,
ongen.(jan.)) en Mededelingen (1969, ongen.(febr.)-
ongen.(okt.)). De Missieklok-nieuwe-stijl verschijnt
m.i.v. 1969, nr. 1(nov.) onder de titel Cocon.
(2) Het laatste nummer dat is ingezien is 52(1978), nr.
8(dec.). Uit een schriftelijke mededeling van zuster
C.J.M. Tenniglo aan het KDC d.d. 8 januari 1998 blijkt
dat het congregatieblad Cocon op dat moment nog
steeds verschijnt met een gemiddelde van 9 à 10 nrs.
per jaar. In 1998 begint de 72e jaargang. Zie Correspon-
dentie BKNP.
(3) In 45(1970/71), nr. 1[dec.], p. 3 wordt in ‘Cocon één
jaar’ verslag gedaan van het begin van het tijdschrift.
Als eerste redactrices worden deze vijf namen
genoemd. In het tijdschrift wordt deze redactie voor het
eerst vermeld in 45(1970/71), nr. 9(nov.). Alleen zuster
Josephita wordt vanaf de eerste aflevering vermeld als
redactiesecretaresse.

211
Communicanda dioecesis Buscoducensis1 {1868}-1961
• jaren {1868}-1961
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats [’s-Hertogenbosch of St. Michielsgestel]
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1868}-1873; B ∞ 1874-1961
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Vanaf 1913 (m.u.v. 1928 en 1941) bevat
elke aflevering een index alphabeticus over een aantal
voorafgaande jaren, afzonderlijk gepagineerd.
– In het autopsie-exemplaar zijn in de band met op de
rug de datering 1900-10 de Communicanda verkeerd
ingebonden. De band opent met de Communicanda pro
anno 1909 en eindigt met die van 1900.
– Vanaf 1901 is de rubriek ‘Quaestiones pertractandae
in conferentiis ecclesiasticis anni 1901’ afzonderlijk
gepagineerd.
– Bij de Communicanda pro anno 1918 bevindt zich na
de ‘Quaestiones’ een afzonderlijk gepagineerd ‘Supple-
mentum’ inzake A. het aangaan van schulden en B.
‘Materia examinis anni 1919’, 10 p.
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– Uit een opmerking voorafgaand aan de titel Commu-
nicanda pro anno 1943 blijkt dat deze Communicanda
aanvankelijk waren verschenen in de vorm van losse
briefjes in een opbergmap. Tegelijk met de Communi-
canda pro anno 1944 verschijnen ze alsnog in de
gebruikelijke vorm.
• relaties Voortgezet als Analecta Den Bosch (1961-1968)
• autopsie 1868, 1871-1961
– KDC ∞ 1872, 1874, 1877,1879-1961
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Jaarlijkse diocesane publicatie van richtlij-
nen uit Den Bosch en Rome met een officieel karakter.
Het bevat onder meer thema’s voor samenkomsten van
geestelijken.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno … [jaartal]”.

212
Communicanda RP Provincialis 1947-1953
• jaren 1947, nr. 1(nov.) – 1953, nr. 29(juni)
• uitgever Nederlandse Provincie der Jezuïeten
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie 3 nrs. ∞ 1947; 7 nrs. ∞ 1948; 6 nrs. per jg.
∞ 1949-1950; 2 nrs. ∞ 1951; 3 nrs. ∞ 1952; 1 nr. ∞ 1953
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen voor de
Nederlandsche Provincie (1920-1947)
– Voortgezet als Mededelingen van de Nederlandse 
Provincie, nieuwe reeks (1953-1959)
• autopsie Volledig
– UBM
• typering Intern communicatie- en informatieblad der
Nederlandse Jezuïeten.

213
ComMuniCatie / CMC 1971-{1980}
• jaren 1971, nr. 1(april) – {1980, nr. 52(nov.)}1

• ondertitel Uitgave van Centraal Missie Commissari-
aat ∞ 1971-1979
– Informatiebulletin van het Centraal Missie Commis-
sariaat, Cebemo en de Advieskommissie Missionaire
Aktiviteiten ∞ 1980, nr. 47(jan.)-nr. 49(mei)
– Bulletin van het Centraal Missie Commissariaat
waarin opgenomen informatie van de Stichting Cebe-
mo en van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen
(CMBR) ∞ 1980, nr. 50(juli)-{nr. 52(nov.)}
• uitgever Centraal Missie Commissariaat (CMC)
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie 5 nrs. ∞ 1971; 4 nrs. ∞ 1972-1973; 6 nrs. ∞
1974
– “verschijnt 1 x per 2 maanden” ∞ 1975-{1980}

• formaat B
• omvang II ∞ 1971-1972; I ∞ 1973; II ∞ 1974-1976; I ∞
1977; II ∞ 1978-1980
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1971, juli: extra nummer, gewijd
aan de actie ‘Kom over de brug II’
– 1972, 22 nov.: extra nummer ‘Akkoord met minister
Boertien over medefinancieringsprogramma. Belang-
rijke wijzigingen in samenwerking partikuliere orga-
nisaties – overheid’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1976).
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Paginering per rubriek; de drie rubrieken ‘Rapporta-
ge’, ‘Dialoog en informatie’ en ‘Vraag en aanbod’ heb-
ben tot en met 1977, nr. 32(juli) elk een eigen kleur.
– In 1978, nr. 35(jan.) bevindt zich op p. 8 een fotokopie
van een reportage van Bert Stoutmeijer over ‘Agromi-
sa’: studenten-vrijwilligers van de Landbouwhoge-
school te Wageningen die ontwikkelingswerkers in de
armste gebieden oplossingen willen bieden voor prakti-
sche problemen van de plattelandsbevolking.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad van het Centraal Missie Com-
missariaat (CMC) dat een aanvulling en een correctie
wil zijn op de bestaande beeldvorming over het CMC,
namelijk dat, zoals bij alle kerkelijke organisaties,
“slechts als nieuws wordt ervaren datgene wat een con-
flict is, maar dat de normale stroom van aktiviteiten
geen aanleiding geeft tot berichtgeving”. Dat vormt,
aldus J. van Gennip in ‘Ten geleide’, een belemmering
voor het hoofdstreven van het CMC om “een kristallisa-
tiepunt bij de aanpassingen van de missie-organisa-
ties” te zijn. Om iedereen die bij het werk van de organi-
satie betrokken is in staat te stellen “een kritisch oor-
deel te vormen over wat er werkelijk op het CMC
gebeurt” verschijnt dit tijdschrift (1971, nr. 1(april), 
p. 1-3). Het blad is in drie rubrieken verdeeld: ‘Rappor -
tage’ (wat doen de mensen van het CMC?), ‘Dialoog en
informatie’ (voor religieuzen en anderen die recht-
streeks bemoeienis hebben met de verzorging van mis-
sies en missionarissen) en ‘Vraag en aanbod’ (centrale
inkoop, goederenverzending, voor procuratoren).
Vanaf 1980 wordt het tijdschrift tevens het informatie-
blad van het verzelfstandigde Cebemo, dat aanvan -
kelijk in een samenwerkingsverband met het CMC
functioneerde (zie 1980, nr. 47(jan.), p. VIII).
• noten
(1) Het tijdschrift verscheen tot en met 2007, nr.
209(kerst).
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Communicatie / Vereniging van Catechisten 1964-
{1967}
• jaren 1(1964/65), proefnr.(28 mei)1 – {3(1967), nr. 2
(juli)}2

• uitgever Vereniging van Catechisten
• plaats Breda
• frequentie proefnr. en 6 nrs. ∞ 1(1964/65); 6 nrs. ∞
2(1965/66); tenminste 2 nrs. ∞ 3(1967)
• formaat B
• omvang I ∞ 1964-1965; II ∞ 1966; tenminste I ∞ 
1967
• redactie 1964-1965 Bets Dirven, red. secr.3, 4

1964-1965 Bets Sutorius4

1964-1966 Bep Baars4

1964-1966 Do van Diemen4

1964-1966 Riek Verwoerd4

1965-{1967} Ella Werner4

{1967} Dina Beex(k)
{1967} Grada Keizers
{1967} Maria Kock
– Redactieraad
{1964} Juul van Acker
{1964} Godelieve Debeuckelaere
{1964} Maria Kock
{1964} Toos Peters
{1964} Riet Soeters
{1964} Hilda Schoonderwoerd
{1964} Ella Werner
{1964} To Zonderland
• speciale nummers 1(1964/65), ongen.(aug. 1964): extra
editie verzorgd door Brazilië en Irian Barat
– 2(1965/66), nr. 4(9 juni 1966): feestnummer bij gele-
genheid van het 25-jarig priesterfeest van H. Ernst,
vicaris-generaal van het bisdom Breda en directeur 
van de Vereniging van Catechisten 
• bijzonderheden Gestencild.
– De nummering van de afleveringen van 1(1964/65) is
in handschrift in het autopsie-exemplaar (ten onrechte)
gecorrigeerd. Zij verloopt echter regelmatig als men de
op het proefnummer volgende ongedateerde aflevering
van aug. 1964 als het eerste reguliere nummer
beschouwt, voorafgaande aan de als nr. 2 genummerde
aflevering van 8 sept. 
– M.i.v. 1(1964/65), nr. 4(28 febr. 1965) wordt het jaar-
gangnummer vermeld.
– 3(1967), nr. 1(maart) heeft als bijlage een overzicht
‘Wat doen wij aan studie en hobby… ?’, 5 p.
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich in 1(1964/65),
nr. 3(30 nov.) een losbladig verslag van een verblijf in
Davos: ‘Klanken uit Davos’, 3 p.
• relaties Voortgezet als Kommunikatie / Vereniging
van Catechisten (1968-{1980})
• literatuur Marjet Derks en José Eijt, Gezonde gezin-

nen. Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten
1928-2003, Breda 2004
• autopsie 1(1964/65), proefnummer, gevolgd door 
6 nrs.; 2(1965/66), nrs. 1-6; 3(1967), nrs. 1-2
– KDC
• typering Intern communicatieblad van de Vereniging
van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, een
vrouwelijk lekeninstituut gesticht door mgr. F.B.J.
Frencken. De godsdienstige vereniging werd in 1928
canoniek opgericht in het bisdom Breda, maar de leden
waren al gauw ook werkzaam in de andere diocesen.
De Catechisten hielden zich vooral bezig met sociaal
apostolaat in parochies, fabrieken en volkswijken
(Derks en Eijt, p. 35-40). Het voornaamste doel van het
tijdschrift is de bevordering van de onderlinge gemeen-
schap en betrokkenheid op elkaar. Het bevat artikelen
over de werkzaamheden en andere vormgevingen aan
het catechisten-ideaal, berichten over de activiteiten op
de Volkshogeschool Bouvigne in Breda en over het
kapittel (aug. 1965). Daarnaast bevat het tijdschrift
informatie uit de missiegebieden in Brazilië en Nieuw-
Guinea.
• noten
(1) De eerste aflevering verscheen onder de titel Proef-
nummer van een contactblad voor de gemeenschap van
Catechisten.
(2) Het is onbekend of Communicatie is verschenen 
tussen juli 1967 en aug. 1968. Kommunikatie 1968,
ongen.(aug.), p. 1 vermeldt dat de vorige redactie “bij
het verschijnen van de KK’s [=Kapittelkranten?] de
werkzaamheden heeft gestopt”.
(3) Zie 1(1964/65), nr. 5(31 mei), p. 4, waar zij als zodanig
wordt genoemd.
(4) De eerste vijf redactieleden functioneren als zodanig
in principe voor één jaar: aug. 1964 – aug. 1965
(1(1964/65), nr. 2(8 sept.), p. 2): “We menen, dat wisse-
ling per jaar in de redactie frisse en nieuwe ideeën
garandeert. Bovendien kunnen werksituaties en benoe-
mingen zodanige wijzigingen aanbrengen, dat je gedu-
rende ’n jaar best (en graag) de zorg van de redactie op
je neemt.” Bets Sutorius was de eerste “die aan Commu-
nicatie gestalte gaf”. Zij en Bets Dirven zijn m.i.v. dec.
1965 ‘benoemd’. De ene Bets is opgevolgd door Ella
[Werner]; Bep [Baars], Do [van Diemen], en Riek [Ver-
woerd] zijn gebleven, aldus: ‘Wisseling’, 2(1965/66) 
nr. 2(1 dec.), p. 2. Do van Diemen, Bep Baars en Riek 
Verwoerd trekken zich in 1966 terug; Ella Werner blijft
ter overbrugging (2(1965/66), [nr. 6](onged.), p. 2).
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Communicatieblad van de Vereniging van Pastoraal
Werkenden in het aartsbisdom Utrecht1 {1980}
• jaren 1980, nr. 5(sept.)2-{nr. 6(dec.)}3

• uitgever Vereniging van Pastoraal Werkenden in het
aartsbisdom Utrecht
• plaats Red.: Driebergen Rijsenburg
– Adm.: Montfoort
• frequentie Het voorstel is het blad vijf keer per jaar te
laten verschijnen (1980, nr. 5(sept.), p. 1).
• formaat B
• omvang 16 p. elk ∞ 1980, nr. 5 en 6
• redactie {1980} Nico Derksen (Oost-Gelderland)4

{1980} René Grotenhuis (Utrecht)4

{1980} Johan Leusink (Overijssel)4

{1980} Henk Rienties (bestuur)4

{1980} Toos Starmans (West-Gelderland)4

{1980} Wil Rikmanspoel, red.secr.4

• relaties Voortzetting van Informatieblad van de Vere-
niging voor Pastoraal Werkenden (1979-1980)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Communicatieblad van en voor de leden van
de Vereniging voor Pastoraal Werkenden in het aarts-
bisdom Utrecht dat, aldus de redactie in 1980, nr.
5(sept.), p. 1 gericht is op belangenbehartiging, uitwis-
seling van informatie en meningsvorming zonder de
aspiratie een opinieblad te worden. Het blad bevat
onder meer nieuws van het bestuur, verslagen over de
activiteiten van de regionale werkgroepen, actualiteiten
en ingezonden stukken.
• noten
(1) In de eerste aflevering deelt de redactie op p. 1 mee
dat het blad voorlopig alleen een ondertitel heeft. Er
wordt nog gezocht naar een naam en aan de lezers wor-
den daarvoor ideeën en suggesties gevraagd. De ver-
melde ‘ondertitel’ is echter de officiële titel gebleven.
(2) De afleveringnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(3) Het laatste nummer onder deze titel is 29(2007), 
nr. 1.
(4) Het bestuur van de Vereniging voerde de redactie
over de voorganger. Om een praktische reden (te veel
werk) en om een principiële reden (het bestuur wil niet
alles in eigen handen houden) is men op zoek gegaan
naar een onafhankelijke redactie (1980, nr. 5(sept.), p. 1).
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Communio 1976-{1980}
• jaren 1(1976), nr. 1(onged.)1 – {5(1980), nr. 6(onged.)}2

• ondertitel Internationaal katholiek tijdschrift
• uitgever Fraterniteit van de Boodschap
• plaats Gentbrugge (m.i.v. 4(1979): Gent)
– Red. voor Nederland: Nunhem ∞ 1(1976); Haelen3 ∞
2(1977)-{5(1980)}; voor Vlaanderen: Gent
– Adm.: Gent.
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang V
• redactie 1976 V. Walgrave4

1976 P. Westerman
1976-{1980} J. Ambaum
1976-{1980} G. De Schrijver
1976-{1980} A.E.M. van der Does de Willebois
1976-{1980} J. de Kok
1976-{1980} K. Roegiers, red.secr.
1976-{1980} J. Schepens
1976-{1980} P. Schmidt, hoofdred. Vlaanderen
1976-{1980} J.H. Walgrave
1976-{1980} G. Wilkens, hoofdred. Nederland
{1978}-{1980} H.P. von Högen (Vonhögen)
1979-{1980} J.F. Lescrauwaet
– Redactieraad (naast de bovenvermelde namen)
1976-1977 J. Scharpé
1976-1978 C. Depoortere
1976-1978 J.F. Lescrauwaet
1976-{1980} A. Arens
1976-{1980} A. Camps 
1976-{1980} J. De Grauwe
1976-{1980} U. Dhondt
1976-{1980} W. Evenepoel
1976-{1980} J. Nelis
1976-{1980} J. Plat
1976-{1980} P. Rentink
1979-{1980} R. Janssens 
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(alfabetisch op auteursnamen).
– Het tijdschrift verschijnt ook in een Duitse, Engelse
(Amerikaanse), Franse, Italiaanse, Kroatische, Poolse
en Spaanse editie. Het betreft internationaal samenwer-
kende edities, elk met een eigen redactie.
– De afleveringen zijn vrijwel steeds aan een bepaald
thema gewijd, bijv. ‘De schepping’, ‘Als ik eens sterven
zal…’ en ‘De “andere” religiositeit’.
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– KDC
• typering Internationaal theologisch tijdschrift met als
doel “bij te dragen tot de verheldering van het gelovig 
uitzicht op de tijd” (1(1976), nr. 1(onged.), p. 1). Het tijd-
schrift werd in 1971 in Duitsland opgericht door onder
andere Joseph Ratzinger, de latere paus BenedictusXVI, 
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en Hans Urs von Balthasar. Na de Duitse editie volgden
er vele anderstalige edities. De uitgave kent twee pij-
lers: internationale samenwerking en de dialoog tus-
sen geloof en cultuur. Het periodiek richt zich niet
enkel op een wetenschappelijke lezerskring, maar
beoogt de hele katholieke geloofsgemeenschap aan te
spreken. Het afficheert zich nadrukkelijk als katholiek
en staat, aldus de redactie, in die zin in een levend con-
tact met de traditie van de apostelen, maar wil tegelij-
kertijd de vragen en antwoorden van de eigen tijd ver-
werken, in trouw aan de kerk maar tegelijkertijd met
de daarbij horende ruimte voor een volwaardig kritisch
denken (zie ‘Na vijf jaar: terugblik en uitzicht’, in:
5(1980), nr. 6(onged.), p. 401-406).
• noten
(1) De eerste aflevering opent met de volgende medede-
ling van de redactie: “Met dit nummer verschijnt het
Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio voor de
eerste maal in het Nederlands. Bij wijze van voorstel-
ling bieden wij de lezer de kerngedachten uit de bijdra-
ge van H. Urs van Balthasar, waarmee tot nog toe elke
nieuwe editie zich bij het publiek heeft aangediend.”
Deze bijdrage getiteld ‘Communio – Ein Programm’
verscheen voor het eerst in 1972 in nr. 1 van de Duitse
uitgave.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}. 
(3) 2(1977) vermeldt als redactieadres voor Nederland op
de binnenkant van het omslag nog Nunhem en op de
binnenkant van de titelpagina Haelen.
(4) Uit een ‘In memoriam’, 2(1977), [nr. 2], p. 81-84 blijkt
dat de Vlaamse pater Valentinus Walgrave OP de initia-
tiefnemer was van de Vlaamse/Nederlandse uitgave
van Communio.

217
Concilie-journaal 1966-1970
• jaren 1966, nr. 1(16 mei) – 1970, nr. 45(15 mei)1

• ondertitel Informatie voor medewerkers en belang-
stellenden2 ∞ 1967, nr. 7(15 febr.) – 1970, nr. 45(15 mei)
• uitgever Secretariaat van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie
• plaats Heemstede
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I ∞ 1966; II ∞ 1967; I ∞ 1968-1969; zeker I ∞
1970 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1967, nr. 15(1 sept.): ‘Jaaroverzicht
Pastoraal Concilie’ (58 p.)
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1966, nr. 2(1 juni) bevat als bijlage ‘Onderwerpen voor
Concilie-gesprekken’
– 1967, nr. 5(11 jan.) bevat als bijlage ‘Inleiding van de

voorzitter van de Concilie-raad, prof. dr. A.G.M. van
Melsen’ met de toevoeging: “Embargo tot 19 januari, 
12 uur”.
– 1967, nr. 8(24 febr.) bevat de bijlagen ‘Concept-statuut
voor het Pastoraal Concilie’ en ‘Concilie-statuut’.
– 1967, nr. 14(juli) bevat de bijlagen ‘Lijst Concilie-advi-
seurs’, ‘Overzicht van studies en suggesties’ en ‘Richt-
vragen bij het lezen van het religieuzen-rapport’.
– 1967, nr. 20(6 dec.) bevat als bijlagen protestbrieven
over de weergave in de pers van een lezing van dr. W.
Goddijn op 29 nov. 1967 voor Amsterdamse studenten
andragogie.
– 1967, nr. 21(18 dec.) bevat als bijlage de openingstoe-
spraak van kardinaal B. Alfrink tot de plenaire vergade-
ring van het Pastoraal Concilie op 3 januari 1968; 1968,
nr. 24 (5 april) bevat de openingstoespraak tot de twee-
de plenaire vergadering d.d. 8 april 1968; 1968, nr. 30(31
dec.) bevat de openingstoespraak van kardinaal Alfrink
voor de derde plenaire vergadering op 6 jan. 1969 met
een bijlage; 1969, nr. 34(8 april) bevat de openingstoe-
spraak van de vierde plenaire vergadering van kardi-
naal Alfrink; 1969, nr. 39(10 dec.) bevat de vijfde plenai-
re vergaderingstoespraak van kardinaal Alfrink d.d. 4
jan. 1970 en het ‘Perscommuniqué van de Nederlandse
bisschoppen’.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave met als doel goede en regelmatige
informatie te verstrekken voor al degenen die betrok-
ken zijn bij (de voorbereidingen van) het Nederlands
Pastoraal Concilie, dat van 1968-1970 in Noordwijker-
hout plaatsvond. Aanvankelijk was de uitgave vertrou-
welijk van karakter, maar vanaf eind 1966 was de uitga-
ve voor alle geïnteresseerden beschikbaar. Het orgaan
bevat mededelingen, besluiten van vergaderingen,
gegevens over de samenstelling van de raden en com-
missies, namen van afgevaardigden, actueel nieuws,
knipselkranten en reacties op het Nederlands Pastoraal
Concilie in de media.
• noten
(1) Vermoedelijk de laatste aflevering. In dit nummer
worden de aanbevelingen van het Pastoraal Concilie op
een rij gezet. Het nummer eindigt met twee enquêtefor-
mulieren over de betrokkenheid bij het Pastoraal Conci-
lie: één voor de directe deelnemers en één voor belang-
stellende niet-deelnemers. 
(2) Het titelblad bevat van 1966, nr. 4(dec.) – 1967, nr.
6(25 jan.) de mededeling: “Publicatie uit dit Journaal
slechts na overleg met het Concilie-secretariaat”.
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Concilium Oecumenicum Vaticanum II 1961-1965
• jaren 1(1961/62), nr. 1(22 nov.) – 3(1963/65), nr. 18(27
jan.)
• uitgever NV Gooi en Sticht
– Voor België: Desclée de Brouwer NV ∞ 2(1962/63), 
nr. 5(13 febr.) – 3(1963/65), nr. 18(27 jan.)
• plaats Hilversum
– Voor België: Brugge ∞ 2(1962/63), nr. 5(13 febr. 1963) –
3(1963/65), nr. 18(27 jan.)
• frequentie driewekelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Norbertijnen van de abdij van Berne te Hees-
wijk
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven alfabetisch op trefwoord (1961/62-
1962/63); alfabetische lijst van illustraties (1962/63); 
personenregister en zakenregister (1963/65). 
– Jaargang 3(1963/65) loopt van nr. 1(18 dec. 1963) tot en
met nr. 18(27 jan. 1965).
– Per jaargang doorlopende paginering. 
• relaties Voortgezet als Vaticanum II (1965-1966)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Het blad stelt zich tot doel de lezer in prettig
leesbare stijl te informeren over alle gebeurtenissen
rond en geschriften van/over het Tweede Vaticaans
Concilie. Het bundelt de over vele tijdschriften, infor-
matiebulletins, week- en dagbladen verspreide gege-
vens en maakt het gemakkelijker om het geheel te over-
zien en aldus op de hoogte te blijven van het concilie in
zijn totaliteit. De eerste jaargang biedt een vooruitblik
op het concilie en geeft een uiteenzetting van de doel-
stelling en de verschillende voorbereidende fasen; de
laatste aflevering – 1(1962), nr. 18(okt.) – beschrijft de
plechtige opening van het concilie op 11 okt. 1962. De
volgende jaargangen behandelen de voortzetting en het
verdere verloop van het concilie tot en met de sluiting
van de derde zittingsperiode.

219
Confrontatie 1964-{1980}
• jaren 1964, nr. 1(nov.) – {1980, nr. 187(dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift voor r.k. geloofsverkondiging,
geloofsverdediging en geloofsbeleving ∞ 1976, nr.
128(jan.) – {1980} 
• uitgever Niet in het tijdschrift vermeld.
• plaats Red. en adm.: Tegelen ∞ 1964 – 1970, nr. 61/62
(juni/juli); Klimmen ∞ 1970, nr. 63(aug.) – 1971, nr.
70(maart); Heerlen ∞ 1971, nr. 71/72(april/mei) – {1980}
• frequentie 8 nrs. ∞ tussen nov. 1964 en maart 1966
– maandelijks ∞ 1966, ongen.(april) – {1980}

• formaat C ∞ 1964, nr. 1(nov.); B ∞ 1965, nr. 2(jan.) –
1966, nr. 8(maart); A ∞ 1966, nr. 9(april) – {1980}
• omvang I ∞ 1964; II ∞ 1965; III ∞ 1966; VI ∞ 1967-
1979; V ∞ {1980}
• redactie 1964-1965 J. Thywissen2

1964-{1980} J. Bongaarts2

1966-1972 J. Asberg3

• register ‘Personen- en zaakregister van het tijdschrift
Confrontatie 1964-1974’, samengesteld door dr. B.F.E.
van Welie (249 p.; het autopsie-exemplaar is een kopie
van het met de hand geschreven register)
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel m.i.v. 1974);
boekbesprekingen. 
– Gestencild (1964 – 1966 nr. 8(maart)).
– De afleveringen zijn doorgenummerd. 
– Regelmatig verschijnen er dubbelnummers.
– In het autopsie-exemplaar is achter 1964, nr. 1(nov.)
een ongedateerd verslag ingebonden van een besloten
bezinningsbijeenkomst te Roermond over de ‘Stichting
van studiecentra voor de juiste confrontatie met de con-
stituties van het Concilie en de pauselijke encyclieken’,
georganiseerd door rector F. Allard, mw. J. Hermans-
Lebert, A. van Rijn OP en J. Schils, 3 p.
– Het laatste nummer van het jaar bevat incidenteel als
bijlage een Kerst- en Nieuwjaarsgroet in de vorm van
een meditatie van enkele pagina’s; in 1968, nr. 42(dec.),
p. 20 wordt daaraan toegevoegd: “van redactie en mede-
werkers aan alle lezers, mede- en tegenstanders van
Confrontatie”.
– Bij 1972, nr. 81(febr.) is een bijlage gevoegd met een
‘dringend beroep op Uw financiële steun’. 
– 1972, nr. 85(juni) bevat een kaartje van de drukker
waarin deze zijn excuses aanbiedt voor een storende
zetfout in het ‘Beknopte curriculum vitae van prof.
mag. dr. J.P.M. van der Ploeg OP’, die als schrijver van
zeer veel artikelen in Confrontatie wordt gefeliciteerd
met zijn veertigjarig priesterjubileum. In de kop van de
bijdrage op p. 473 is de ‘g’ per ongeluk veranderd in een
‘p’ waardoor er sprake is van prof. “van der Ploep”. 
– Geregeld worden in het tijdschrift lijsten opgenomen
van auteurs die ‘tot dusver’ in Confrontatie hebben
gepubliceerd.
– 1970, nrs. 59 en 60 zijn beide gedateerd mei; moet
zijn: nr. 59(april), nr. 60(mei); 1970, nrs. 64 en 65 zijn
beide gedateerd okt.; moet zijn: nr. 64(sept.), nr.
65(okt.); 1976, jan. draagt abusievelijk nr. 127; moet zijn:
nr. 128(jan.).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Strijd- en informatieblad van behoudende
katholieken die kiezen “voor een duidelijke orthodoxie
(…) en voor een gezonde prudentie. (…) Dit bulletin is
een eenvoudig communicatiemiddel om elkaar bijeen
te houden, te bemoedigen en samen te overleggen” en
zal ophouden te bestaan “zodra de hemel boven ons
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land opgeklaard is” (1964, nr. 1(nov.), p. 1). Op een pole-
mische wijze wordt aandacht besteed aan vermeende
misstanden op het gebied van de geloofs- en zedenleer.
Actuele kwesties die in de katholieke kerk in Nederland
aan de orde zijn – zoals het Pastoraal Concilie in Noord-
wijkerhout, de Nieuwe Katechismus, de abortusproble-
matiek, de benoemingen van bisschoppen – en alle
berichten daaromtrent in de pers, worden aan de hand
van citaten uitvoerig beschreven en becommentarieerd
vanuit een orthodox gefundeerd katholiek standpunt.
De uitgave bevat verder informatie over pauselijke
documenten en rubrieken als ‘Het woord is aan de
paus’, ‘Feiten en commentaren’, ‘Lectuur’, ‘Activiteiten-
kalender’ en ‘Mededelingen’. 
• noten
(1) Onder deze titel verschijnt het blad tot en met 1994,
nr. 350/351(nov./dec.): “Tengevolge van het teruglopend
aantal abonnees (door opzeggingen wegens ouderdom)
blijkt het niet langer mogelijk Confrontatie in de huidi-
ge vorm voort te zetten”. Bovendien voelt J. Bongaarts
zich na dertig jaar genoodzaakt zich door zijn slechte
gezondheid als eindredacteur terug te trekken (p. 258).
Het maandelijkse tijdschrift zal, zo wordt medege-
deeld, als kwartaalblad worden voortgezet onder de
naam Markant. Deze titel wordt echter niet gebruikt,
aangezien het blad van de Katholieke Landelijke Ver -
eniging voor Maatschappelijk Aktiveringswerk al
sinds 1983 onder de titel Markant verschijnt. Confronta-
tie wordt vervolgens voortgezet onder de titel Kwarta-
na. Kwartaalblad voor analyse, informatie en documen-
tatie over kerk en maatschappij (1995-2003).
(2) In 1965, nr. 6(okt.) wordt op p. 1 bij medewerkers eer-
ste jaargang vermeld dat de redactie aanvankelijk werd
gevoerd door J. Thywissen en J. Bongaarts, nadien door
J. Bongaarts.
(3) “Na de moeilijke begintijd (1964-1966) toen de heer
Jules Thywissen met ondergetekende de redaktie vorm-
de, heeft de heer Asberg zeven jaar lang met mij de
redaktionele arbeid voor Confrontatie verricht”, aldus 
J. Bongaarts in ‘Aftreden J.A. als redacteur’, 1972, nr.
91(dec.), p. 860. In 1969, nr. 51/52(aug./sept.), p. 3 staat
echter vermeld dat: “De heer Asberg (…) wegens fre-
quent verblijf in het buitenland, mede om gezondheids-
redenen, de eind-redactie van Confrontatie voorlopig
niet [zal] kunnen verzorgen”. Tot en met 1971, nr. 68
(jan.) blijft hij als redacteur vermeld met daarbij de
opmerking: “(zie mededeling aug./sept. ’69, pag. 3)”. 
In 1971, nr. 73(juni)-nr. 79(dec.) wordt hij weer met 
J. Bongaarts als redacteur genoemd.
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Congregatie-nieuws1 / Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes 1941-[1953] 
• jaren 1(1941/42), nr. 1(26 okt.)2 – 12(1953), ongen.
(14 juni)
• uitgever Congregatie van de Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes (Broeders van Dongen)
• plaats Dongen
• frequentie wekelijks ∞ 1(1941/42)-6(1946/47)
– 46 nrs. ∞ 7(1948)-8(1949); 43 nrs. ∞ 9(1950); 19 nrs.
∞ 10(1951); 6 nrs. ∞ 11(1952); 1 nr. ∞ 12(1953)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1941/42)-{5(1945/46)}, {7(1948)}; II ∞
{9(1950)}-10(1951); I ∞ 11(1952)-12(1953)
• redactie Slechts zo nu en dan vermeld.
[1941-1945] broeder Ludgerus van Veldhoven3

1941-1953 broeder Fidelis van Hulten3

• bijzonderheden Gestencild.
– 1(1941/42)-6(1946/47) zijn overlopende jaargangen.
6(1946/47) loopt van nr. 1(17 nov.)-nr. 56(25 dec. 1947).
Met ingang van 7(1948) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar.
– In het KDC is aanwezig: Inventaris Congregatie-
nieuws / CN 1941-1986, opgesteld door het archief van
de Nederlandse Provincie met alle afleveringen.
– Onregelmatigheden in de nummering. Zie Inventaris
Congregatienieuws / CN 1941-1986, p. 1-3.
– In het autopsie-exemplaar in het KDC bevinden zich
twee afleveringen met de titel Congregatienieuws die
eerder de indruk wekken van twee kleine boekjes dan
van een tijdschrift, resp. 36 p. en 30 p., gedateerd: Oost-
akker 1 Juni 1939 en Oostakker 16 Dec. 1939. In Oostak-
ker, Vlaanderen, is het generalaat van de congregatie
gevestigd. Beide afleveringen openen met een ‘Voor-
woord’ van Br. Chrysostomus-M. (Alg. Vic. in nr. 1 en
Alg. Ov. in nr. 2), die de uitgave toelicht met “de overtui-
ging, dat mijn confraters vol belangstelling zijn voor
alles wat onze congregatie betreft” (nr. 1, p. 3). Nr. 1
bevat een registratie van de ontvangen reacties bij het
overlijden van de generale overste Vader Adon-Maria
en nr. 2 o.a. de tekst van een vijftal decreten betreffende
voorrechten en gunsten door de H. Stoel aan de congre-
gatie verleend, gevolgd door twee ‘In memoriams’ van
broeder Gerbrand-M. en broeder Gualbertus-M., beiden
gestorven in Batavia. Gezien de vorm, inhoud en fre-
quentie wordt deze uitgave hier niet beschouwd als een
voorganger van Congregatie-nieuws; de nummers wor-
den ook niet vermeld in de genoemde Inventaris Con-
gregatienieuws / CN 1941-1986.
• relaties Voortgezet als CN (1959-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 3(1943), nr. 9(25 dec.); 7(1948), nrs. 1-46 m.u.v.
29-30; Inventaris Congregatienieuws / CN 1941-1986
– ENK, Archief Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes ∞ overige afleveringen.
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• typering Intern congregatieblad met naast een gods-
dienstig georiënteerde bijdrage (“een pittig-vroom
praatje”, aldus CN, 39(1970/71), nr. 1(okt.), p. 6) vooral
nieuws uit de verschillende huizen en reacties van en
berichten over medebroeders. 
• noten
(1) Ook: Congregatie nieuws en: Congregatienieuws.
(2) In het herdenkingsnummer 30(1970/71), nr. 1(okt.)
van de opvolger van Congregatie-nieuws, CN, wordt in
‘30 Jaar CN’ melding gemaakt van de oprichting van
Congregatie-nieuws dertig jaar geleden in oktober 1940:
“Daar de communicatie in de Congregatie in de oorlogs-
jaren niet zo makkelijk was is CN toen in het leven
geroepen” (p. 3; zie ook p. 8: “Behoefte aan communica-
tie zal bij broeder Chrysostomus wel geleid hebben tot
oprichting van CN in oktober 1940)”). De aflevering van
oktober 1940 werd in het autopsie-exemplaar niet aan-
getroffen. Volgens schrijven van broeder archivaris
Antoine Ruttenberg d.d. 17 november 1998 is deze uitga-
ve ook niet verschenen: de eerste in St. Agatha aanwezi-
ge aflevering is gedateerd 1(1941/42), nr. 1(26 okt.) en
geeft de indruk dat er met iets nieuws wordt begonnen
(zie Correspondentie BKNP).
(3) Broeder Fidelis van Hulten vermeldt in het herden-
kingsnummer 30(1970/71), nr. 1(okt.) van de opvolger
van Congregatie-nieuws, CN, p. 8 dat hij in 1941 (“meen
ik”) de redactie van Congregatie-nieuws heeft gevoerd
en dat broeder Ludgerus van Veldhoven aanvankelijk
de oplage die zich beperkte tot enkele doorslagen, ver-
zorgde. Volgens schriftelijke mededeling van archiva-
ris Antoine Ruttenberg d.d. 17 november 1998 is broe-
der Ludgerus van Veldhoven tot hoogstens 1945 redac-
teur geweest (zie Correspondentie BKNP).
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Congregatienieuws1 / Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid 1952-1957
• jaren 1(1952), nr. 1(jan.) – 6(1957), nr. 3(onged.)
• uitgever Congregatie van de Fraters van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1952)-(1953)
– 3 nrs. ∞ 3(1954); 4 nrs. ∞ 4(1955); 2 nrs. ∞ 5(1956); 
3 nrs. ∞ 6(1957)
• formaat A ∞ 1(1952), nr. 1(jan.)-nr. 5(1 sept.); B ∞
1(1952), nr. 6(onged.) – 6(1957)
• omvang II ∞ 1(1952); III ∞ 2(1953); II ∞ 3(1954)-
4(1955); I ∞ 5(1956)-6(1957)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven 
(1952 en 1953).
– De eerste aflevering van 1952 is alleen in handschrift
gedateerd. De jaargangtelling begint bij 1(1952), nr.
6(onged.).

– Met ingang van 2(1953) zijn de afleveringen doorgepa-
gineerd.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen / Fraters van
OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (1932-1951)
– Ten dele samengegaan met Verleden en heden van de
congregatie der Fraters van Tilburg (1938-1957) en voort-
gezet als Ontmoetingen (1958-{1980}) en ten dele voort-
gezet als Mededelingen van het hoofdbestuur (1958-
1960)2

• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van 1(1952)
– KDC
• typering Intern congregatieblad. “Behalve het actuele
nieuws zullen ook schetsen worden opgenomen over
personen en toestanden uit het verleden der congrega-
tie” (1(1952), nr. 6(onged.), p. 1). Het blad bevat ook
nieuws uit de missie.
• noten
(1) In 1(1952), nr. 1(jan.)-nr. 5(sept.) luidt de titel Congre-
gatie-nieuws.
(2) Mededelingen van het hoofdbestuur 1958, nr.
1(onged.) bericht op p. 1 dat voortaan in plaats van Con-
gregatienieuws en Verleden en heden het periodiek Ont-
moetingen zal verschijnen, dat als doel heeft elkaar op
de hoogte te houden van de werkzaamheden die in de
congregatie worden verricht. “Er blijven dan echter nog
gebeurtenissen en feitjes in de congregatie, waarin u
allen toch wel belang stelt, onvermeld.” Om hieraan
tegemoet te komen verschijnt de uitgave Mededelingen
van het hoofdbestuur.

222
Conspectus van de Nederlandse Provincie der Min-
derbroeders1 1945-1955
• jaren 1945-1955
• uitgever Provincialaat der Minderbroeders Francisca-
nen
• plaats Weert
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1945-1950; II ∞ 1951-1952; I ∞ 1953-1954;
II ∞ 1955
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De Conspectus verscheen als bijlage
bij Neerlandia seraphica met een eigen paginering.
M.u.v. de aflevering van 1951 werd het autopsie-exem-
plaar ingezien als onderdeel (met een eigen paginering)
van de resp. jaargang van Neerlandia seraphica. 
– Van de eerste Conspectus onder deze titel wordt mel-
ding gemaakt in de ‘oorlogsband’, jaargang 16, van
Neerlandia seraphica, p. 264: “Deze Conspectus is als
het ware van voren af aan geheel opnieuw samenge-
steld. Hij moest met de hand gezet worden”; daarbij
worden ook drukfouten gecorrigeerd en aanvullingen
gegeven.
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– De afleveringen van 1950 en 1951 zijn onderverdeeld
in gegevens over de Nederlandse en de Braziliaanse
Provincie. De aflevering van 1952 bestaat alleen uit een
alfabetische lijst van de leden der Nederlandse Minder-
broedersprovincie, met vermelding van woonplaats en
functie; in 1953 volgt na de alfabetische lijst van de
leden van de Nederlandse Minderbroederprovincie de
‘Conspectus Brazilië’.
• relaties Voortzetting van Conspectus provinciae Ger-
maniae Inferioris Fratrum Minorum … [datum] ({1927}-
1942)
– Voortgezet als Adresboek en ledenlijst van de Neder-
landse Minderbroeders-Provincie (1956-{1975})
• autopsie Volledig2

– KDC ∞ 1948, 1950 en 1953-1954
– UBN ∞ 1945 en 1951
– UBU ∞ 1946-1947, 1952 en 1955 
• typering Overzicht van de leden, functionarissen en
huizen/instituten van de Nederlandse Provincie van de
Minderbroeders Franciscanen (inclusief de missies),
m.i.v. 1950 ook van de Braziliaanse provincie.
• noten
(1) M.i.v. 1950 is hieraan toegevoegd: “en van de Brazili-
aanse Provincie van het H. Kruis”. Aan de titel is verder
nog toegevoegd: “stand van …” gevolgd door een datum
aan het einde van het jaar.
(2) Aan het eind van 1949 verscheen geen Conspectus;
deze verscheen pas na de oprichting van de Braziliaan-
se Provincie in februari 1950 (zie Neerlandia seraphica
20(1950), nr. 2(april), p. 65).
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Conspectus Provinciae Germaniae Inferioris
Fratrum Minorum1 {1927}-1942
• jaren {1927}2-19423

• uitgever Nederlandse Provincie (‘provinciae Germa -
niae Inferioris’) der Minderbroeders Franciscanen
• plaats Weert
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De uitgave verscheen als jaarlijkse bij-
lage bij Neerlandia seraphica.
• relaties Voortgezet als Conspectus van de Nederlandse
Provincie der Minderbroeders … [datum] (1945-{1948})3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1927; 1930-1941
– UBU ∞ 1928-1929; 1942
• typering Overzicht van de leden (met jaar van ge -
boorte, intrede en priesterwijding), functionarissen 
en huizen/instituten van de Nederlandse Provincie 
van de Minderbroeders Franciscanen, inclusief de 
missies.

• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “secundum statum diei 4 octo-
bris anni Domini … [jaartal]”. Van 1927 ontbreekt in het
autopsie-exemplaar de titelpagina en dientengevolge de
titel. 
(2) De Conspectus verschijnt als bijlage bij de respectie-
velijke jaargang van Neerlandia seraphica (met een
eigen paginering). Neerlandia seraphica verschijnt in
1927 voor het eerst.
(3) In het autopsie-exemplaar van Neerlandia seraphica
15(1941), nr. 9(sept.) is achter p. 220 een losse medede-
ling ingebonden van de administratie van Neerlandia
seraphica dat, vanwege maatregelen van het Rijksbu-
reau voor de Grafische Industrie, het tijdschrift voorlo-
pig niet meer zal verschijnen. In die band volgt na de
‘Inhoud’ nog de Conspectus van 4 october 1941. Uit het
‘Ten geleide’ van Neerlandia seraphica 16(1946), nr. 1
(sept.), p. 3 blijkt dat in 1942 nog een Conspectus is ver-
schenen. Deze aflevering, getiteld Conspectus Provinci-
ae Germaniae Inferioris Fratrum Minorum secundum
statum diei 15 septembris anni Domini 1942, is aanwe-
zig in UBU, in de band Neerlandia seraphica 1942-1947.
De eerstvolgende aflevering verschijnt onder de titel
Conspectus van de Nederlandse Provincie der Minder-
broeders, met de stand van 15 september 1945.
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Consult 1963-{1969}
• jaren 1(1963), nr. 1(maart) – {7(1969), nr. 2(sept.)}1

• ondertitel Contactorgaan van de aalmoezeniers in de
niet-katholieke ziekenhuizen ∞ 1(1963), nr. 1(maart) –
{7(1969), nr. 2(sept.)}
• uitgever Stichting voor Aalmoezeniers van niet-katho-
lieke ziekenhuizen2

• plaats Red. : Heemstede3 ∞ 1(1963) – 5(1967), nr.
1(febr.); Utrecht ∞ 5(1967), nr. 2(juli) – {7(1969), nr.
2(sept.)}
– Adm.: Heemstede ∞ 1(1963) – {7(1969), nr. 2(sept.)}
• frequentie onregelmatig: 4 nrs. ∞ 1963; 3 nrs. ∞ 1964;
2 nrs. ∞ 19654; 3 nrs. ∞ 1967; tenminste 1 nr. ∞ 1968;
tenminste 2 nrs. ∞ 1969
• formaat B
• omvang I
• redactie [{1964}]-{1967} Herman Divendal5

{1968} D.F. Liphuyzen OESA, medered.6

• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Mogelijk volledig, maar vanwege de onregel-
matige frequentie van verschijnen kan dat niet met
zekerheid worden vastgesteld.
– KDC
• typering Contactblad van en voor aalmoezeniers in
niet-katholieke ziekenhuizen omdat “het werk in de
niet-katholieke ziekenhuizen […] voor de priesters, die
daar de zorg voor hebben, veel moeilijker [is] dan in
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onze eigen ziekenhuizen” (1(1963), nr. 1(maart), p. 1). Het
blad is gericht op het bieden van service en informatie,
op materieel gebied (honorarium) en op het gebied van
opleidingen, samenwerking met artsen, ziekenhuis-
pastoraat en andere godsdienstige en morele vragen
die onder de doelgroep leven. Bevat tevens namen-
lijsten van aalmoezeniers.
• noten
(1) Het is niet bekend of het blad nog verder is verschenen.
(2) Aanvankelijk werd het blad uitgegeven door een
“improvisorische werkgroep”, ontstaan uit een bijeen-
komst van enige aalmoezeniers van grote niet-katholie-
ke ziekenhuizen, bijeengeroepen op initiatief van rector
Roosen van het ziekenapostolaat, waarbij ook de actie
‘Voor God’ was uitgenodigd (zie 1(1963), nr. 1(maart), 
p. 1-2). Op 12 november 1963 werd de Stichting voor Aal-
moezeniers van niet-katholieke ziekenhuizen opge-
richt, die op 14 november 1963 werd ingeschreven in
het Openbaar Centraal Stichtingsregister te ’s-Graven-
hage (zie 5(1967), nr. 2(juli), p. 5). In 5(1967), nr. 1(febr.),
p. 2 is sprake van ‘de stichting Consult’. 
(3) 1(1963), nr. 1(maart) en 7(1969), nr. 1(april) maken
gewag van hulp van het bureau van de actie ‘Voor God’
te Heemstede bij de uitgave van Consult.
(4) De eerste aflevering van jaargang 3 is niet geda-
teerd; 3(1965), nr. 2(nov.) vermeldt deze datering alsnog
als 3(1965), nr. 1(maart). In 1966 is mogelijk geen afleve-
ring verschenen: 5(1967), nr. 1(febr.), p. 1 opent met de
mededeling dat het blad al zo lang niet is verschenen
“dat U zich misschien zelfs hebt afgevraagd of onze
stichting nog wel bestaat”. 
(5) Zie Pro Deo 1964, nr. 22(okt.), ‘Wijziging telefoon-
nummers’, waar wordt vermeld dat op het secretariaat
van de actie ‘Voor God’ te Heemstede, onder leiding van
secretaris Herman Divendal, de redactie van Consult
wordt gevoerd. In 5(1967), nr. 1(febr.), p. 3 wordt meege-
deeld dat H. Divendal wegens zijn vele werkzaamhe-
den heeft moeten bedanken als redacteur van Consult.
(6) Voor het eerst als zodanig vermeld in 6(1968), nr.
1(maart/april), p. 1. Vanaf de eerste aflevering wordt hij
al vermeld, eerst als voorlopig/wnd. secretaris, vanaf
1(1963), nr. 3(aug.) als secretaris.
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Contact tussen aalmoezeniers en kamparbeiders
1952-1968
• jaren 1(1952/53), nr. 1(Allerheiligen) – 16(1968), nr. 7/8
(dec.)1

• uitgever RK Geestelijke verzorgers
• plaats Red.: Nijmegen
– Adm.: Utrecht
• frequentie “zesmaal per jaar” ∞ 1(1952/53) –
3(1954/55), nr. 6(aug. 1955)
– “achtmaal per jaar”2 ∞ 3(1954/55), nr. 7(okt. 1955) –
16(1968)

• formaat B
• omvang I ∞ 1(1952/53)-2(1953/54); II ∞ 3(1954/55)-
9(1961); I ∞ 10(1962)-11(1963); II ∞ 12(1964); I ∞ 13(1965)-
16(1968)
• redactie 1952-1968 dr. H. Brink OP, aalmoezenier
1952-1968 J. Doesburg, hoofdaalmoezenier
1952-1968 C. Kroon, aalmoezenier
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Overlopende jaargangen tot en met 3(1954/55), nr.
1/2(dec.)-nr. 8(dec. 1955). Met ingang van 4(1956) vallen
de jaargangen samen met het kalenderjaar.
– De meeste afleveringen zijn ongepagineerd.
– 1(1952/53), nr. 3(maart) bevat een verantwoording van
de redactie voor het te laat verschijnen van het num-
mer door de watersnoodramp van 1 februari: “Van onze
kampen zullen Kerkwerve, Breidorpe en Noordwelle
wel voor goed van de aardbodem zijn.” De redactie
meldt dat het aantal slachtoffers onbekend is.
– In het ingebonden autopsie-exemplaar 16(1968) volgt
na nr. 1(april) en nr. 2(juli) abusievelijk nr. 5/6(okt.) en
nr. 7/8(dec.). Mogelijk ontbreekt hier een aflevering. In
de voorafgaande jaargang 15(1967) verschenen ook 4
nrs., echter met de nummering: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
• autopsie Volledig m.u.v. mogelijk 1 aflevering van
jaargang 16(1968)
– KDC
• typering Tijdschrift voor tewerkgestelde arbeiders
(DUW-arbeiders; Dienst Uitvoering Werken), die wer-
ken voor bedrijven als de Nederlandse Heidemaat-
schappij (ontginningswerkzaamheden), de NV Grond-
maatschappij of aannemers en voor de duur van deze
werkzaamheden in kampen zijn ondergebracht. De uit-
gave is een contactblad tussen de arbeiders en de katho-
lieke geestelijke verzorgers die hen bezoeken. Laatstge-
noemden willen hiermee de draad opnemen “die voor
enige jaren is blijven liggen, toen in enkele kampen een
blad werd uitgegeven” (1(1952/53), nr. 1(Allerheiligen),
p. 1). De uitgave bevat berichten uit de kampen, ‘Vragen
die velen bezwaren’, bijdragen over uitkeringen, vrije-
tijdsbesteding, drankgebruik, huwelijk en gezin, actue-
le kerkelijke, politieke en maatschappelijke kwesties en
verhalen en puzzels. In de laatste aflevering wordt
teruggeblikt op de ontwikkeling die het blad heeft door-
gemaakt. Begonnen als middel van zielzorg voor de
toenmalige DUW-arbeiders is de redactie steeds meer
de nadruk gaan leggen op het thema ‘de Kerk in de
wereld’, met als uitgangspunt dat de kerk mede verant-
woordelijk is voor het politieke en sociale welzijn
(16(1968), nrs. 7/8(dec.), p 1).
• noten
(1) “Nu besluiten we de 16e jaargang maar daarmee
tevens het verschijnen van dit blad”, aldus de redactie
in ‘Contact verbroken’, 16(1968), nr. 7/8(dec.), p. 1. Men
vond het niet meer verantwoord zoveel financiën van
de regering te vragen bij zulk een kleine oplage.
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(2) Deze vermelding bleef gehandhaafd tot en met de
laatste aflevering, terwijl vanaf 10(1962) het aantal afle-
veringen sterk terugliep, met als dieptepunt 3 nrs. in
14(1966).
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Contact1 / Bureau van de Hoofdlegeraalmoezenier
1945-1973
• jaren 1945/46/47, nr. 1(dec. 1945) – 28(1973), nr. 4
(onged.)2

• ondertitel Mededelingen voor de aalmoezeniers van
land- en luchtmacht in het Koninkrijk der Nederlanden
∞ 1945/46/47, nr. 1(dec. 1945)
– Officiële mededelingen aan (voor) de Nederlandse aal-
moezeniers ∞ 1945/46, nr. 2(febr. 1946) – {17(1962), 
nr. 12(onged.)}
– Tijdschrift voor militaire pastoraal ∞ {18(1963), nr. 2
(onged.)} – {26(1971), nr. 2(onged.)}
• uitgever Bureau van de Hoofd-legeraalmoezenier3 ∞
1945/46/47, nr. 1(dec.) – {22(1967) nr. 2(onged.)}
– Bureau Hoofdaalmoezeniers ∞ {24( 1969), nr. 2
(onged.)}
– Bureau MPC (Militair Pastoraal Contact), in opdracht
van de Raad van het Militair Vicariaat ∞ {26(1971), nr. 2
(onged.)}
• plaats Voorburg ∞ 1945/46/47, nr. 2(febr. 1946) –
{20(1965), nr. 2(onged.)}
– Leidschendam ∞ {22(1967), nr. 2(onged.)} – {26(1971),
nr. 2(onged.)}
• frequentie onregelmatig (4 tot 6 nrs. per jaar) ∞
1945/46/47-11(1956)
– maandelijks ∞ 12(1957)-17(1962)
– “tweemaandelijks”4; ∞ 18(1963)-28(1973)
• formaat B
• omvang VI ∞ 1945/46/47-9(1954); IV ∞ 10(1955); V ∞
11(1956); VI ∞ 12(1957)-17(1962); IV ∞ 18(1963); V ∞
19(1964)-20(1965); IV ∞ 21(1966); V ∞ 22(1967); III ∞
23(1968); V ∞ 24(1969); IV ∞ 25(1970)- 26(1971); III ∞
27(1972)-8(1973)
• redactie Niet met zekerheid vast te stellen door het
ontbreken van de meeste omslagen.5

1945-1962 kolonel H.J.J.M. van Straelen, hoofdlegeraal-
moezenier
1957-{1958} H.C. de Graaf
1957-{1958}, {1971} Ph.J. Stein, {1971} red.secr.
1957-{1963} H.J. Scheerman, red.secr.
1957-1970 G.J.M.P. Wentholt, 1963-1970 hoofdred.
1963-{1965} drs. L. Thomas, 1965 red.secr.
{1965}-{1971} dr. L.S. Siemonsma, {1969} red.secr.; {1971}
hoofdred.
{1967}-{1969} dr. P.C.M.J. Vriens, {1967} red.secr.
{1969} A. van Diemen
{1969}-{1971} H.G. Röling
{1971} H. Delnoy

{1971} H. Horbach
{1971} dr. J. Ruyter
• speciale nummers 7(1952), nr. 3(onged.): ‘Verslag van
de Spiritual Life Conference, gehouden te Zeist van 19-
24 mei 1952’
– 9(1954), nr. 2(onged.): ‘Annus Marianus – Fulgens
Corona’, samengesteld door dr. L.L. Terstroet SMM
– 9(1954), nr. 3(onged.): ‘Verslag van de studiedagen
voor Aalmoezeniers van Zee-, Land- en Luchtmacht, in
Bouvigne gehouden op 29 en 30 november 1953’
– 16(1961), nr. 5(onged.): ‘Mijn oriëntatiereis naar Ned.
Nieuw Guinea’, door Mgr. H.J.J.M. van Straelen, hoofd-
legeraalmoezenier
– 16(1961), nr. 6/7/8(onged.): ‘Verslag van de studie -
dagen 5-8 april 1961 in de Abdij van Berne te Heeswijk’,
p. 321-545
– 16(1961), nr. 11(onged.): ‘het Katholiek Militair Vor-
mingscentrum historisch bekeken’
– 22(1967), nr. 2(onged.): Verslag Congres 1967 te Noord-
wijk
– 26(1971), nr. 3(onged.): speciaal herdenkingsnummer
t.g.v. 50 jaar geestelijke verzorging bij de Koninklijke
Marine 
• register Register van december 1945 t/m 31 december
1955 (48 p.); in het autopsie-exemplaar ingebonden in
de band 10(1955)
– Register van januari 1956 t/m 31 december 1962 (32 p.);
in het autopsie-exemplaar ingebonden in band 17(1962)
• bijzonderheden Incidenteel afbeeldingen; inhoudsop-
gave (dec. 1945 – aug. 1947, nrs. 1-10, getypt).
– De jaargangnummering begint bij 3(1949). De eerste
‘jaargang’ loopt van 1945, nr. 1(dec. ) – 1947, nr. 11(nov.),
gevolgd door 1948, nr. 1(jan. )-nr. 4(dec.). Na 3(1949)
volgt 5(1950). Jaargang 4 ontbreekt in de telling. Jaar-
gang 6 is weer een overlopende jaargang: 6(1951/52), 
nr. 1(april)-nr. 4(jan. 1952).
– De afleveringen van jaargang 1945/46/47 zijn afzon-
derlijk gepagineerd. Daarna loopt de paginering door
per jaargang. 
– Na 7(1952), nr. 5(onged.), p. 537-715 is als bijlage inge-
bonden: W.H. Arts MSC,‘Catechetische cursus’ (met
inhoudsopgave).
– Na 8(1953), nr. 4(onged.) volgt abusievelijk nr. 6
(onged.); moet zijn: nr. 5. 
– Regelmatig jaarverslagen van de Koninklijke Land-
en Luchtmacht.
– In de banden 1945/46/47-13(1958) zijn regelmatig
adreslijsten opgenomen met de namen en adressen
van de aalmoezeniers en van de Katholieke Militaire
Tehuizen.
– 14(1959), nr. 12(onged.) bevat een ‘Overzicht van de
publikaties in Contact en MPC-Documentatie 1956-1959’. 
– 24(1969) heeft als bijlage ‘Werkboek voor het congres
van de aalmoezeniers, 24-28 november 1969 op De Vlas-
akkers te Amersfoort’, p. 205-358.
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– In 20(1965), nr. 1(onged.) – 23(1968), nr. 1(onged.) is als
vaste rubriek opgenomen het blad Kernvraag. Doku-
mentatie ter voorlichting over oorlog en vrede, samenge-
steld door de Commissie Oorlog en Vrede van het Mili-
tair Pastoraal Centrum. “Meer en meer begint de vrede-
oorlog-problematiek een kernvraag te worden in de
bewustwording van vele dienstplichtige militairen. (…)
de leden van de werkgroep [zullen] de lezers van Con-
tact helpen aan informatie en begeleiding bij de kriti-
sche bezinning, die (…) niet beperkt mag blijven tot een
denkende bovenlaag” (‘Ten geleide’, 20(1965), nr.
2(onged.), p. 65). Vanaf de tweede aflevering draagt
deze rubriek een eigen jaargangvermelding, numme-
ring en datering: 1(1965), nr. 2(juni), nr. 3(aug.) enz. In
een kader op de titelpagina wordt het eigen redactie -
adres vermeld. De afleveringen zijn niet afzonderlijk
gepagineerd, maar in de reguliere paginering van Con-
tact opgenomen.6 De jaargang 1(1965) bestaat uit vier
afleveringen; de jaargangen 2(1966) en 3(1967) tellen elk
zes afleveringen. Daarna wordt Kernvraag als zelfstan-
dige publicatie voortgezet en uitgegeven onder verant-
woordelijkheid van de hoofden van dienst van de pro-
testantse en rooms-katholieke geestelijke verzorging
bij de krijgsmacht en is het blad niet meer specifiek
katholiek. Het wordt dan ook niet in de BKNP beschre-
ven.
• relaties Ten dele voortgezet als Analecta voor het Vica-
riaat van de Nederlandse Strijdkrachten (1961-{1966})7

– Ten dele voortgezet als Kernvraag (zie bijzonderhe-
den)
– Gesplitst in Militair pastoraal contact cahier ({1974})
en Analecta van het Militair Vicariaat (1974-{1980})8

• autopsie Volledig, veelal zonder omslagen. 
– KDC
• typering Contactblad voor militaire aalmoezeniers,
met o.a. teksten van voor aalmoezeniers relevante pau-
selijke, bisschoppelijke en ministeriële decreten, infor-
matie t.b.v. militair vormingswerk, gebeurtenissen
binnen ARKO (Algemene Rooms-Katholieke Officieren-
vereniging) en St. Martinus (Vereniging van Ned.
katholieke militaire ambtenaren beneden de rang van
2e luitenant), adressenlijsten en personalia. Met
ingang van 12(1957) krijgt het orgaan een nieuwe opzet
en wordt de inhoud ondergebracht in twee hoofdafde-
lingen: een officieel, zakelijk gedeelte en een weten-
schappelijk gedeelte met beschouwingen, studies en
recollecties. In het eerste nummer van de opvolger Ana-
lecta van het Militair Vicariaat wordt de ontwikkeling
van Contact als volgt samengevat: “Deze periodiek had
vanaf het begin het karakter van een Analecta, dwz er
was plaats ingeruimd voor officiële brieven, documen-
ten, beschikkingen van de Hoofdaalmoezeniers en de
Minister. Naamlijsten werden opgenomen alsook ver-
slagen van bezoeken, suggesties voor gesprekken, erva-
ringen, critische noten, pastoralia. Het blad fungeerde

als ‘vademecum’. In de loop der jaren wijzigde zich het
karakter en werd het o.a. spreekbuis van een groep ‘cri-
tische aalmoezeniers’ (1969-1970) en bundeling van stu-
dies en discussies. Documenten en persoonsgegevens
kwamen er steeds minder in voor. Deze werden ver-
spreid via stencils, waarvan er vele zoekraakten”
(29(1974), nr. 1(mei), p. 1/2).
• noten
(1) M.i.v. 18(1963), nr. 1(onged.) luidt de titel op het
omslag Militair pastoraal contact. 
(2) “Dit is het laatste nummer van Militair pastoraal
contact, althans in deze vorm en uitgave”, aldus de
redactie in ‘Ten geleide’ op p. 166.
(3) Met de variaties “Bureau van den Kolonel-hoofd -
aalmoezenier voor het leger” en “Bureau van de Hoofd -
aalmoezenier”.
(4) “In plaats van maandelijks zal Contact voorlopig als
tweemaandelijks blad verschijnen. Het daardoor
gespaarde overschot aan papier en ruimte hopen wij
t.z.t. voor speciale edities te kunnen benutten”, aldus
G.J.M.P. Wentholt in 18(1963), nr. 1(onged.), p. 2. In deze
periode verschijnt het tijdschrift onregelmatig: 3 tot 6
nrs. per jaargang.
(5) De meeste gegevens zijn ontleend aan de inhoud.
(6) In een kader op p. 219 van 2(1966), nr. 3(juni) wordt
vermeld dat Kernvraag als uitgave van het Militair
Pastoraal Centrum aan militairen op aanvraag gratis
ter beschikking wordt gesteld; en uit 2(1966), nr. 4/5
(okt.), p. 315 blijkt dat men zich op de uitgave afzonder-
lijk kan abonneren.
(7) In het voorwoord op p. 5 van 15(1960), nr. 1(onged.)
deelt kardinaal Bern. Alfrink de lezers mede dat in het
blad “vooralsnog” de Analecta voor het Vicariaat van de
Nederlandse Strijdkrachten als rubriek zullen worden
opgenomen. Deze combinatie blijkt echter niet levens-
vatbaar, waarna wordt besloten de Analecta als zelf-
standige publicatie voort te zetten.
(8) In het ‘Ten geleide’ op p. 166 van de laatste afleve-
ring deelt de redactie mee dat de Raad van het Militair
Vicariaat heeft besloten “inspelend op een voorstel tot
harmonisatie van de diverse bisdommelijke Analecta,
Militair Pastoraal Contact te laten opgaan in deze
gemeenschappelijke Analecta”. Deze specifieke Analec-
ta vormen dan een aanhangsel van de Algemene Ana-
lecta van de RK kerkprovincie in Nederland. Zie hier -
over ook de beschrijvingen in dit deel van de BKNP van
de Analecta (1974-{1980}) van de Nederlandse kerk -
provincie en wereldkerk en de Analecta van de verschil-
lende bisdommen: de Analecta Breda (1974-{1980}), de
Analecta bisdom Den Bosch (1969-{1980}), de Analecta
voor het bisdom Rotterdam (1956-{1980}), de Analecta
voor het bisdom Haarlem (1954-{1980}), de Analecta 
Groningen (1957-{1980}) en de Analecta voor het bisdom
Roermond (1916-{1980}). Alleen het aartsbisdom Utrecht
werkt niet mee in dit grote verband. 

161 226. Contact / Bureau van de Hoofdlegeraalmoezenier



– In de band 1971-1973 van het autopsie-exemplaar is na
de laatste aflevering een gestencilde aflevering ingebon-
den met op het omslag de titel Militair pastoraal con-
tact 29(1974), cahier 1, dat primair de communicatie-
functie van de voorganger wil voortzetten: het wil een
trefpunt blijven van mensen en meningen. Niet duide-
lijk is of het bij deze ene uitgave is gebleven.

227
Contact1 / Missionarissen van de H. Familie 1947-1964
• jaren 1947, ongen.(23 april) – 1964, nr. 27(15 nov.)2

• uitgever Provincialaat der Missionarissen van de 
H. Familie (MSF)
• plaats Oudenbosch ∞ 1947-1956; Grave ∞ 1957-19643

• frequentie onregelmatig; min of meer maandelijks ∞
1947-1955
– min of meer driemaandelijks ∞ 1956-1964
• formaat C ∞ 1947 – 1959, ongen.(1 maart); B ∞ 1960-
1964
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen van Contact zijn m.i.v. 1961, nr. 17
(10 okt.) (doorgaand) genummerd.
• relaties [Opgenomen in Mededeling Provincialaat
Miss. v.d. H. Familie ({1962-1980})2

• autopsie Volledig
– Goirle, Missionarissen van de H. Familie
• typering Intern mededelingenblad van de congregatie
van de Missionarissen van de H. Familie met berichten
uit de huizen in Nederland en de missie en personalia,
waaronder overlijdensberichten.
• noten
(1) M.i.v. 1957, ongen.(Allerheiligen): Kontakt.
(2) De laatst verschenen aflevering onder deze titel. A.J.
Brekelmans MSF, archivaris, meldt in een schrijven
d.d. 24 aug. 1999 (zie Correspondentie BKNP): “Vanaf
eind 1964 bestond Contact niet meer, maar is overge-
gaan in Mededelingen, die al bestonden vanaf 1944 en
voortduren tot op heden.”
(3) De plaats van uitgave wordt niet altijd vermeld. Vol-
gens A.J. Brekelmans MSF in het in noot 2 genoemde
schrijven werd het periodiek uitgegeven door het pro-
vincialaat. Dat verhuisde in 1957 van Oudenbosch naar
Grave.

228
Contact / Pauselijke Missiegenootschappen bisdom
Haarlem {1951}-{[1955]}
• jaren {1951, nr. 8(maart)} – {7[1955], nr. 1(onged.)}
• ondertitel Zelatricen Pauselijke Missiegenootschap-
pen bisdom Haarlem ∞ {1951, nr. 8(maart)} – {1953, 
nr. 11(mei)}

– Zelatricenblad bisdom Haarlem ∞ {6[1954], nr. 3
(onged.)} – {7[1955], nr. 1(onged.)}
• uitgever Pauselijke Missiegenootschappen bisdom
Haarlem
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 15-19 p. per aflevering die is ingezien
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1951, nr. 8(maart) is gewijd aan het
‘Overzicht van de Heilig Jaar-actie Voortplanting des
Geloofs in het bisdom Haarlem. Missiezondag 1950’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In de afleveringen van 1951 en 1953 wordt geen jaar-
gangnummer vermeld. Na 1953 volgen de 6e jaargang
en 7e jaargang zonder jaartal. Uit interne gegevens valt
af te leiden dat deze nummers resp. in 1954 en 1955 zijn
verschenen.
– Het autopsie-exemplaar van 7[1955], nr. 1(onged.) is
beschadigd (waterschade).
• autopsie 1951, nr. 8(maart); 1953, nr. 11(mei); jrg. 6, nrs.
3(onged.) en 4(onged.); jrg. 7, nr. 1(onged.)
– KDC
• typering Contactblad voor de zelatricen van het bis-
dom Haarlem met informatie over de Pauselijke Mis-
siegenootschappen en nieuws uit de kring der zelatri-
cen, personalia (huwelijk, overlijden e.d.).

229
Contact / Priesters van het H. Hart van Jezus 1963-
1969
• jaren 1963, nr. 1(onged.)1 – 1969, nr. 17(maart)
• ondertitel ’n Gedrukte brief aan allen die meeleven
met het wel en wee van de Nederlandse Provincie der
Priesters van het H. Hart ∞ 1963 – 1965, nr. 9(onged.)
– Een gedrukte brief aan allen die meeleven met het
wel en wee van de Nederlandse Priesters van het Heilig
Hart ∞ 1965, nr. 10(nov.) – 1967, nr. 14(mei)
– SCJ brieven en berichten ∞ 1967, nr. 15(nov.) – 1969,
nr. 17(maart)
• uitgever Nederlandse Provincie van de Priesters van
het H. Hart van Jezus (SCJ)
• plaats Red.: Dordrecht ∞ 1963, nr. 1(onged.) – 1965, nr.
9(onged.); Nijmegen ∞ 1965, nr. 10(nov.) – 1967, nr. 14
(mei); ’s-Gravenhage ∞ 1967, nr. 15(nov.) – 1969, nr. 17
(maart)
– Adm.: Bergen op Zoom ∞ 1963, nr. 1(onged.) – 1964,
nr. 7(onged.); Breda/Princenhage2 ∞ 1965, nr. 8(onged.)
– 1969, nr. 17(maart)
• frequentie zeer onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie 1963-1965 L. van Marrewijk SCJ3

1965-{1966} P. Adam SCJ3

{1968}-1969 A. de Visser SCJ
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• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en doorgepagi-
neerd.
– De nrs. 1-9 zijn niet gedateerd. Het eerste nummer
verscheen in jan. of febr. 1963, nr. 10 in nov. 1965. Het
jaar van verschijnen van de tussenliggende nummers
is vastgesteld op basis van de inhoud. Nr. 11 verschijnt
bij de jaarwisseling 1965/66 en opent met een voor-
woord gedateerd 5 dec. 1965. Dan volgen nog 1966, nr. 12
(juli) en nr. 13(sept.); 1967, nr. 14(mei) en nr. 15(nov.);
1968, nr. 16(maart); 1969, nr. 17(maart).
• relaties Voortgezet als Kontakt (1969-1977) 
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Het blad wil als een soort ‘familieblad’ van de
Nederlandse SCJ-provincie tegemoetkomen aan de
behoefte van familieleden en vrienden om op de hoogte
te blijven van het werk van de paters, fraters en broe-
ders. Het bevat (fragmenten van) brieven van missiona-
rissen en personalia (jubilea, examens, wijdingen,
benoemingen, overlijden). Ook is er informatie in opge-
nomen over de congregatie (‘stand van de congregatie’),
over de verschillende huizen en werkterreinen in de
missie en in Nederland en over de opleidingen voor
paters en broeders. In 1968 onderstreept de redactie dat
het tijdschrift, hoe klein ook, een bescheiden bijdrage
wil leveren aan een levend ‘contact’ met Christus. Het
belangrijkste doel van het blad is niet om “wissewasjes
voor Tante Klaziena” te brengen maar om te laten zien:
“wat is en wat doet SCJ?” (1968, nr. 16(maart), p. 1).
• noten
(1) Het voorwoord is gedateerd 24 jan. 1963.
(2) Tot en met jaarwisseling 1965/66, nr. 11(onged.) is
het adres van de administratie Seminarie Liesbosch,
Liesboschlaan 315, Breda; m.i.v. 1966, nr. 12(juli) Semi-
narie Liesbosch, Liesboschlaan 315, Princenhage; vanaf
1967, nr. 14(mei) weer Breda.
(3) Zie 1965, nr. 10(nov.), p. 246-247 bij het afscheid van
L. van Marrewijk. Deze stelt: eigenlijk “ontbrak mij (…)
de tijd om dit werk de zorg te geven die het verdiende”
en daarom is pater Adam aangewezen om deze taak
over te nemen. P. Adam geeft aan dat zijn grootste
wens is “dat Contact een echte persoonlijke brief mag
blijven van ons allemaal aan u allemaal”.

230
Contact / Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters
in Frankrijk 1964-1972
• jaren 1(1964), nr. 1(jan.) – 8(1972), ongen.(dec.)
• ondertitel Uitgave van de Stichting Thuisfront Neder-
landse Priesters in Frankrijk
• uitgever Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters
in Frankrijk1

• plaats Leiden ∞ 1(1964)-4(1967)

– Voorhout ∞ {5(1968/69), nr. 2(nov. 1968} – 8(1972)
• frequentie onregelmatig; gemiddeld twee afleveringen
per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Bestuur van de Stichting Thuisfront Neder-
landse Priesters in Frankrijk2

?-1968 mr. H. Dirks, secr.
{1968}-1969 broeder J. ten Have
{1968}-1970 H. Jägers, penningmr.
{1968}-1972 A.C.H. de Bekker, lid
{1968}-1972 mgr. M. Oomens, vice-voorz.
{1968}-1972 H. Vijgen, lid
{1968}-1972 A. Waals, voorz.
{1968}-1972 mej. B. de Wert, lid
1969-1972 mr. Th.H. van Roy, secr.
1970-1972 broeder Ph. Brand, lid
1970-1972 D.C.M. van Zaalen, penningmr.
– Raad van toezicht en advies (in 1970 als leden in
bestuur opgenomen)
?-1969 mevr. mr. W.H. Kortmann-Fleskens
?-1969 A. Raadschelders pr.
?-1969 N. Schrama
• speciale nummers 8(1972), ongen.(dec.): Jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frank-
rijk
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 1(1964), nr. 1(jan.) is in het autopsie-exemplaar in foto-
kopie aanwezig.
• relaties Voortgezet als Bulletin van de Stichting Thuis-
front Nederlandse Priesters in Frankrijk (1973-{1980})3

• autopsie 1(1964), nr. 1-2; 2(1964/65), nr. 1-2; 3(1966), 
nr. 1-2; 4(1967), nr. 1-2; 5(1968/69), nr. 2-4; 6(1970), nr. 1-2;
7(1971), nr. 1; 8(1972), ongen.(dec.)
– KDC
• typering Blad van een stichting die geld wil inzame-
len om Nederlandse priesters in Frankrijk te steunen,
die vaak een uiterst armelijk bestaan leiden. Het blad
geeft informatie over de Stichting en over het leven en
de werkzaamheden van Nederlandse priesters in
Frankrijk. Daarnaast is het blad bedoeld om een betere
communicatie tot stand te brengen tussen de vrienden
van het Thuisfront en het Thuisfront zelf, tussen de
Nederlandse priesters in Frankrijk en hun begunsti-
gers en tussen de priesters, de Stichting en de Neder-
landse overheid.
• noten
(1) De titelpagina van 1(1964), nr. 1(jan.) – 3(1966), nr.
1(juli/aug.) vermeldt: “Uitgave van de Stichting Thuis-
front (samenwerkende met Contactcommissie) Neder-
landse Priesters in Frankrijk”; op de titelpagina van
3(1966), nr. 2(dec. ) wordt dit: “ … (verenigd met Contact-
commissie) …”. Uit het in memoriam bij het overlijden
van mgr. J. van Overbeek, mede-oprichter van de Con-
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tact Commissie, blijkt dat bij notariële acte van 2 decem -
ber 1966 de Contact Commissie voor Nederlandse
Priesters in Frankrijk en de Stichting Thuisfront defini-
tief zijn samengegaan onder de naam ‘Stichting Thuis-
front’ (3(1966), nr. 2(dec.), p. 2).
(2) Voor 1968 worden geen namen genoemd. Vanaf
7(1971), nr. 1(okt.) worden alleen de leden van het dage-
lijks bestuur nog vermeld: de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester (zie 7(1971, nr. 1(okt.) binnenkant
omslag).
(3) “In onze vorige publicaties, vooral in verschillende
nummers van Contact (…)”, aldus in ‘Verantwoording
van een keuze’, Bulletin van de Stichting Thuisfront van
de Nederlandse Priesters in Frankrijk [1974, nr. 1]
(onged.).

231
Contact1 / Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1968-{1980}
• jaren 1(1968), nr. 1(sept.) – {1980, ongen.(nov.)}2

• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift Zrs. (v.d.) God-
delijke Voorzienigheid ∞ 1971, nr. 4(1 aug.) – {1980,
ongen.(nov.)}
• uitgever Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
• plaats Corr. adres: Venlo ∞ 1969 – {1975, nr. 4(juli)};
Blerick ∞ {1976, ongen.(jan.)} – 1977, ongen.(nov.);
Maasbree ∞ 1978, ongen.(jan.) – {1980, ongen.(nov.)}
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Als correspondente vermeld:3

{1968} zuster M. Jacinta
{1970}-1975 zuster Cornelia
1976-1977 zuster Jeannette
1978-{1980} zuster Theodate
• speciale nummers 1976, ongen.(onged.): ‘Verslag
eeuwfeest van de Nederlandse Provincie van de congre-
gatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1876-1976’, 46 p.
– 1978, ongen.(onged.): Kontakt-extra: ‘Generaal kapittel
1978’, 36 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– Alleen de eerste jaargang kent een jaargangnummer.
– 1975, nr. 3 abusievelijk maart; moet zijn: nr. 3(mei).
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1968), nr. 1; 1969; 1970, nrs. 2, 4 en 5; 1971-
1974; 1975, nrs. 1-4; 1976; 1977, nrs. 1-3, 5-6; 1978; 1980,
ongen.(maart)-ongen.(nov.) (1e afl. ontbreekt) 
– Venlo, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ∞
overige afleveringen
• typering Intern congregatieblad van de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid met als hoofddoel de onder-
linge “uitwisselingsmogelijkheden te vergroten”
(1(1968), nr. 1(sept.), p. 1). De uitgave bevat personalia,

mededelingen over benoemingen en verplaatsingen en
daarnaast verslagen van ‘communiteitsgesprekken’, de
vormgeving van het religieuze leven en praktische
kwesties als kleding en zakgeld.
• noten
(1) M.i.v. 1975, nr. 4(juli): Kontakt.
(2) De laatste op het KDC aanwezige aflevering is
20(1988), ongen.(nov.). Volgens telefonische mede -
deling verscheen het tijdschrift nog in {1999}.
(3) In 1969, nr. 2(onged.), p. 9 wordt over de redactie
meegedeeld: “Momenteel is ze in handen van bestuurs -
leden”. Het voorstel is dat ieder huis een redactrice 
aanwijst om Contact tot een wezenlijk contact te laten
uitgroeien. Alleen de (centrale) correspondente wordt
vermeld.

232
Contact1 / Zusters van het H. Hart [1945]-{1976}
• jaren [1945, nr. 1(dec.)]2 – {31(1976/77), nr. 7(16
dec.1976)}3

• uitgever Congregatie van de Zusters van het H. Hart
• plaats Veldhoven
• frequentie maandelijks (met enkele onregelmatig -
heden)
• formaat B
• omvang [I] ∞ 2 nrs. 1960; III ∞ 16(1961)-18(1963); II ∞
19(1964)-20(1965); III ∞ 21(1966)-22(1967); II ∞ 23(1968)-
24(1969); III ∞ 25(1970/71)-26(1971/72); zeker I ∞
28(1973/74); III ∞ 29(1974/75)-30(1975/76); zeker II ∞
{31(1976/77)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

1945-1946 zuster Dafrosa
1946-[1950] zuster Marie Sophie
1951-1957 zuster Augusta
1957-1959 zuster M. Pauline
1959-1969 zuster Marie Teresita
1969-{1971} zuster Gemma
1970-{1971} zuster Cyrilla
1970-{1971} zuster Fidelis
1970-{1971} zuster M. Helena
1970-{1971} zuster Xaveria
• speciale nummers 26(1971/72), nr. 1(april): jubileum-
nummer ‘Vijfentwintig jaar Kontakt’
• bijzonderheden Gestencild.
– De eerste twee ingeziene nummers 1960,
ongen.(nov.)-ongen.(dec.) dragen geen jaargangnum-
mer.
– Tot en met 24(1969) vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar. 25(1970/71) loopt van nr. 1(jan.) tot en
met nr. 10(maart 1971); de volgende jaargangen lopen
van april tot en met maart. 
– 22(1967), mei: abusievelijk nr. 3; moet zijn: nr. 4(mei).
– 1970/71, nr. 1(jan.) en nr. 2(april): abusievelijk jaar-
gang 24; moet zijn: jaargang 25. Na 25(1970/71), nr.
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2(april) volgt een ongen. aflevering van 4 p. met op de
eerste pagina de datum 20 mei 1970, gevolgd door
25(1970/71), nr. 3(juli) enz.
– 1974/75, nr. 3(15 juni): abusievelijk jaargang 20; moet
zijn; jaargang 29(1974/75).
• autopsie 1960, ongen.(nov.)-ongen.(dec.); 16(1961);
17(1962) m.u.v. nr. 7; 18(1963)-23(1968); 24(1969) m.u.v.
nr. 95; 25(1970/71); 26(1971/72), nrs. 1-8; 28(1973/74), nrs.
9-11; 29(1974/75) m.u.v. nr. 1; 30(1975/76); 31(1976/77),
nrs. 1-7
– KDC
• typering Intern congregatieblad, bevat godsdienstige
beschouwingen, verslagen van activiteiten, nieuws uit
de missie (Finland en Indonesië), maar vooral persona-
lia. Kontakt is een middel “om elkaar nabij te blijven”
(26(1971/72), nr. 1(april), p. 3). Men wil elkaar informe-
ren en zo het contact onderling onderhouden en bevor-
deren.
• noten
(1) Tot en met 21(1966), nr. 8(okt.) treft men zowel op de
titelpagina als op het omslag enkel de titel Contact aan.
Daarna wisselen de titels Contact en Kontakt elkaar af. 
(2) “In het archief lezen we: Contact is begonnen in
1945, waarschijnlijk in december, onder redactie van
Zr. Dafrosa. Van de eerste nummers is geen spoor
meer te vinden. De eerste nummers bewaard in het
archief, zijn van april en juni 1946. Beide geredigeerd
door de initiatiefneemster”, aldus ‘Vijfentwintig jaar
Kontakt’, 26(1971/72), nr. 1(april), p. 5.
(3) Volgens telefonische mededeling van de zusterar-
chivaris van de congregatie (generalaat Rosmalen) 
verscheen het blad nog in {1999}.
(4) Gegevens over de redactie ontleend aan het artikel
‘Vijfentwintig jaar Kontakt’, 26(1971/72), nr. 1(april), p.
5-7.
(5) Het is niet uitgesloten dat ook deze jaargang volle-
dig is ingezien. Vanwege het vele werk dat het kapittel
met zich meebracht werd besloten in 1968-1969 “alleen
dan een nummer van Kontakt uit te geven, wanneer er
copij was. Daardoor werden in dat laatste jaar de num-
mers iets schaarser dan gewoonlijk. Vanaf 1960 waren
er als regel 10 nummers verschenen” (‘Vijfentwintig
jaar Kontakt’, p. 6).

233
Contactblad van de aalmoezeniers bij de 
Inrichtingen van Justitie 1959-{1980}
• jaren 10(1959), nr. 3(mei)1 – {31(1980), nr. 5(dec.)}2

• uitgever Bureau van de Hoofdaalmoezenier
• plaats ’s-Gravenhage
– Red.: Amsterdam ∞ 10(1959), nr. 3(mei) – 15(1964), 
nr. 3(juli); ’s-Gravenhage ∞ 15(1964), nr. 4(sept.) –
{31(1980)}
– Adm.: ’s-Gravenhage

• frequentie “verschijnt onregelmatig”
• formaat B
• omvang II ∞ 10(1959); III ∞ 11(1960); II ∞ 12(1961)-
13(1962); III ∞ 14(1963); II ∞ 15(1964)-16(1965); III ∞
17(1966); II ∞ 18(1967); III ∞ 19(1968)-20(1969); II ∞
21(1970); III ∞ 22(1971); II ∞ 23(1972); III ∞ 24(1973); 
II ∞ 25(1974)-28(1977); III ∞ 29(1978); II ∞ 30(1979)-
{31(1980}
• redactie In het tijdschrift vermeld van 15(1964), nr. 5
(dec.) – 24(1973), nr. 1(febr.)
1959-1961 H. Hendriks MSF, red.secr.3

1959-1972 mgr. H.A.J.A. Verheggen, hoofd -
aalmoezenier4

1961-1964 C.J.H.M. Rooijakkers MSF, red.secr.3

1961-1969 aalmoezenier Kroon (m.i.v. 1964 rector C.A.M.
Kroon)4

1964-1968 B.G.P.G. Bruggemeijer OP
1964-1968 mej. J.M. Meijer (m.i.v. 1965, nr. 4(okt.) mevr.
J.M. Koolen-Meijer)
1968-{1973} C.P.H. van Dal OSC
1968-{1973} H.A.Teunissen CM
1968-1976 P.C.M. Mulders, red.secr.5

1969-{1973} drs. A.M.M. de Bot CSsR
1972-{1973} E.J. Schraven, hoofdaalmoezenier
• speciale nummers 23(1972), nr. 2(april): speciaal num-
mer ter gelegenheid van het afscheid van mgr. H.A.J.A.
Verheggen, hoofdaalmoezenier6

– 24(1973), nr. 1(febr.): Congres te Rome van 8-12 okt.
1972
– 25(1974), nr. 5(dec.): extra Contactblad 1949-1974 b.g.v.
het 25-jarig bestaan
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgaven in de vorm van een perso-
nen- en zaakregister (m.i.v. 20(1969), m.u.v. 23(1972)).7

– 10(1959), nr. 4(juli) is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
– 10(1959), nr. 6(nov.) en 11(1960), nr. 4(sept.) zijn thema-
nummers resp. gewijd aan het gebed en de reclasse-
ring. 
– Regelmatig zijn afleveringen gewijd aan verslagen
van studiedagen (vaak dubbelnummers; in 15(1964) en
24(1973)-{31(1980)} hebben zij een afwijkend formaat).
– 11(1960), nr. 5(dec.) en 13(1962), nr. 1(april) bevatten als
bijlage een ‘Lijst van aalmoezeniers bij de Inrichtingen
van Justitie. M.i.v. {1967} verschijnt Adressenlijst van de
aalmoezeniers bij de Inrichtingen van Justitie als zelf-
standige uitgave.
• relaties Voortzetting van Contactblad van de RK
geestelijke verzorging bij de Inrichtingen van Justitie
(1953-1959)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatief, ook opiniërend periodiek (opi -
niërend vooral over strafrechtkwesties) voor de aal-
moezeniers die in het gevangenispastoraat werkzaam
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zijn. Het blad bevat informatie over benoemingen, 
ontslagen en decoraties en daarnaast verslagen van
studiedagen. Met ingang van 15(1964), nr. 5(dec.) is de
opzet “om ieder afzonderlijk nummer te wijden aan
een deskundige bespreking van een onderwerp, dat
voor onze Aalmoezeniers van bijzonder belang is”. 
Thema’s zijn o.a. menselijke vrijheid, het menselijke
tekort, schuld en boete. M.i.v. 16(1965), nr. 4(okt.) 
verschijnt een nieuwe rubriek ‘Nouveautés’, een
beknopte boekenwijzer waarin de aandacht wordt
gericht op literatuur die van belang is voor de aalmoe-
zeniers.
• noten
(1) Jaargang- en afleveringnummering van de voorgan-
ger worden voortgezet.
(2) Het blad is onder deze titel verschenen tot en met
40(1989), nr. 3(nov.).
(3) In 12(1961), nr. 5(nov.), p. 37-38 wordt afscheid geno-
men van redactiesecretaris Hendriks en wordt de wis-
seling van het redactiesecretariaat meegedeeld (zie ook
13(1962), nr. 1(april), p. 5).
(4) Uit ‘Van de Redactie’, 13(1962), nr. 1(april), p. 5 blijkt
dat samen met de hoofdaalmoezenier en de redactie -
secretaris ook aalmoezenier Kroon met ingang van
november 1961 zal meewerken aan de totstandkoming
van het blad.
(5) Na 24(1973), nr. 1(febr.) wordt alleen nog de redactie-
secretaris vermeld tot en met 27(1976), nr. 2(april). In
27(1976), nr. 5(sept./okt.), p. 17-18 wordt afscheid geno-
men van P.C.M. Mulders. 
(6) Zie ook 23(1972), nr. 3(juni) waarin de toespraak van
mr. A.A.M. van Agt op de afscheidsreceptie van mgr.
Verheggen is opgenomen.
(7) De registers zijn doorgepagineerd, m.u.v. 20(1969), 
8 p., 24(1973), 4 p. en 25(1974), 4 p. De registers van
24(1973), 30(1979) en 31(1980) zijn in het autopsie-exem-
plaar tweemaal ingebonden: 24(1973) vóór 24(1973), 
nr. 1(febr.) en na p. 40 van 25(1974), nr. 1(febr.); 30(1979)
vóór 30(1979), nr. 1(jan.) en na p. 32 van 31(1980), nr. 1
(jan.); 31(1980) vóór 31(1980), nr. 1(jan.) en na p. 36 van
32(1981), nr. 2(juni). In de inhoudsopgave van 24(1973),
nr. 1(febr.) staat als bijlage vermeld: Register Contact-
blad jrg. 23, 1972 p. I-IV; als bijlage werd in het autop-
sie-exemplaar echter aangetroffen: het register van
jaargang 24, 1973. Het register van 28(1977) is ingebon-
den in 29(1978), nr. 2 (maart).

234
Contactblad / Bedrijfsapostolaat Kapucijnen
1960-1962
• jaren 1(1960/61), ongen.(aug.)1 – {2(1961/62), nr. 6
(febr.)}
• ondertitel Maandblad ∞ {2(1961/62, nr. 1(sept.)}-{nr. 6
(febr.)}
• uitgever Stichting Bedrijfsapostolaat der Paters Capu-
cijnen Centrum Noordermarkt
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang 8 p. ∞ 1960/61, ongen.(aug.); 12 p. per afl. ∞
overige ingeziene nrs.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Het eerste nummer is zonder titel.
• relaties Samensmelting van Kristal (1951-1960) en het
Hoogteroer(1954-1960)2

– Voortgezet als Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amster-
dam (1963-{1966})3

• autopsie 1(1960/61), ongen.(aug.) en nr. 5; 2(1961/62),
nr. 1, 3 en 6
– KDC
• typering Contactblad van het bedrijfsapostolaat van
de Kapucijnen, bestemd voor de katholieke werkne-
mers van een aantal bedrijven in Amsterdam, ook in
Haarlem en Badhoevedorp, met godsdienstige stukjes,
informatie over het bedrijfsapostolaat, agenda’s van
bijeenkomsten en artikelen over o.a. de christelijke zin
van de arbeid, techniek en het christen-zijn in het werk.
• noten
(1) Bij het autopsie-exemplaar is een nr. van aug. 1960
zonder titel aangetroffen. Het opent met een artikel met
het opschrift: ‘een nieuw begin’. Daaruit valt af te lei-
den dat het hier gaat om het eerste nummer van een
vernieuwd blad: “Het gezamenlijk trefpunt op de Noor-
dermarkt heeft meer dan ooit de noodzaak doen besef-
fen om veel meer samenwerking tussen de bedrijfsge-
noten van verschillende bedrijven na te streven. Wij
kunnen niet langer alles alleen en zuiver bedrijfsge-
bonden doen (…). Daarom willen wij dit werkjaar geza-
menlijk openen d.w.z. met de katholieken van al onze
bedrijven. De mannen van NDSM-Groenpol en Kickens,
van IBM en Heineken, van de ROBAVER van de Wester,
van Fokker”.
(2) Beide bladen, eveneens uitgaven van de Stichting
Bedrijfsapostolaat der Paters Capucijnen Centrum
Noordermarkt (aanvankelijk Lijnbaansgracht), waren
elk gericht op één bedrijf: Kristal was bestemd voor de
medewerkers van WSR (Wester Suikerraffinaderij) en
het Hoogteroer voor de medewerkers van Fokker Vlieg-
tuigfabriek.
(3) De nummering van het Contactblad wordt voortge-
zet in de eerste twee jaargangen van de opvolger.
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Contactblad van de Fraters van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart te Utrecht 1961-1967
• jaren 1(1961), nr. 1(maart) – 7(1967), nr. 1(april)1

• uitgever Congregatie der Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie “zo mogelijk drie of vier keer per jaar”
4 nrs. ∞ 1(1961); 5 nrs. ∞ 2(1962); 4 nrs. ∞ 3(1963)-
4(1964); 3 nrs. ∞ 5(1965); 2 nrs. ∞ 6(1969); 1 nr. ∞
7(1967)
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1961); III ∞ 2(1962)-3(1963); II ∞
4(1964)-6(1966); I ∞ 7(1967)
• redactie 1961-1964 frater M. Rodriguez
1961-1967 frater M. Bonaventura
1961-1967 frater M. Francisco
1961-1967 frater M. Isidorus
1961-1967 frater M. Winfridus
1964-1967 frater M. Andreas
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(1961-1964).
• relaties Voortgezet als Kontakt / Fraters van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart ({1969}-{1973})1

• autopsie Volledig
– KDC met alleen de omslagen van 3(1963)
– Utrecht, Fraters van Utrecht, met omslagen
• typering Intern congregatieblad van de Fraters van
Utrecht, opgericht volgens wens van het kapittel van
1960. Het blad wil een forum zijn voor alle leden van de
congregatie. In die zin heeft het een eigen functie naast
Onder ons en het officieel orgaan van het bestuur. “Het
tijdschrift beoogt onderling contact, uitwisseling van
gedachten, wederzijdse beïnvloeding, bevordering van
meer gemeenschappelijk streven, diepere bewustwor-
ding van de doeleinden van ons religieus leven” (1(1961),
nr. 1(maart), p. 1). 
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel: “Hierbij wordt
nog eenmaal een nummer van Contactblad aangebo-
den. (…) Het gaat niet om een geruisloze dood maar om
een bewuste overdracht. Een vlotte, goed verzorgde en
tegelijk goedkopere uitgave” wordt het nieuwe blad
Kontakt, waarin hopelijk “dezelfde doelstellingen beter
verwezenlijkt gaan worden” (7(1967), nr. 1(april), p. 1).

236
Contactblad voor de Oblatenkring van de 
S. Paulusabdij 1967-1970
• jaren 1967, nr. 2(dec.) – 1970, nr. 9(maart)1

• uitgever Sint Paulusabdij
• plaats Oosterhout
• frequentie “drie maal per jaar”
– 1 nr. ∞ 1967; 3 nrs. ∞ 1968 en 1969; 1 nr. ∞ 1970

• formaat B
• omvang I
• redactie 1967-1970 pater Carel Pyls OSB2

• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn met voorganger en opvolger
doorgenummerd.
• relaties Voortzetting van Koinonia3 (1967)
– Voortgezet als Contactblad / St. Paulusabdij (1970-
1971)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het blad wil de band tussen de abdij en de
oblaten en tussen de oblaten onderling onderhouden
en verstevigen, de oblaten op de hoogte houden van het
wel en wee van de abdij, maar wil ook het spirituele ter-
rein niet braak laten liggen. Het bevat verslagen van de
bijeenkomsten van de oblatenraad, van oblatendagen,
beschouwende artikelen over kerkelijke feesten en over
aspecten van het benedictijnse leven.
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel. In 1970, nr.
9(maart), p. 5 wordt al gezinspeeld op een naamsveran-
dering, die dan tevens een verruiming van de horizon
met zich mee zal brengen.
(2) In de opvolger Contactblad 1971, nr. 13(sept.), p. 5
wordt pater Carel Pyls OSB bedankt, “die van het eerste
tot het laatste nummer de volledige verzorging heeft
gerealiseerd”. 
(3) De naam Koinonia “die wij er voorlopig aan hadden
gegeven”, voldeed niet (o.a. te weinig doorzichtig en te
moeilijk voor niet klassiek-gevormden; zie ‘Van de
redactie’, 1967, nr. 2(dec.), p. 5). 
(4) “Met dit nummer is de titel Contactblad voor de
Oblatenkring vereenvoudigd tot Contactblad zonder
nadere precisering” (Contactblad 1970, nr. 10(juli), p. 1).

237
Contactblad van de RK geestelijke verzorging bij 
de Inrichtingen van Justitie 1953-1959
• jaren 1953, nr. 1(okt.)1 – 10(1959), nr. 2(maart)2

• uitgever Bureau van de Hoofdaalmoezenier
• plaats ’s-Gravenhage
– Red. en adm.: Scheveningen ∞ 1953, nr. 1(okt.)-nr. 2
(dec.); ’s-Gravenhage ∞ 1954, nr. 3(maart) – 10(1959)
• frequentie “verschijnt onregelmatig”
• formaat B
• omvang I ∞ 1953-7(1956); [II] ∞ 8(1957)-9(1958); I ∞
10(1959)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[1953-1954 C.A.M. Kroon, hoofdaalmoezenier]3

[1954-1959 H. Verheggen, hoofdaalmoezenier]3

– 1955, nr. 6(jan.) maakt melding van een redactie-
commissie:
1955-? pater A. Bonekamp AA
1955-1959 pater H. Hendriks MSF4
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1955-? rector C.A.M. Kroon
1955-? kapelaan E.J. Schraven
1955-? pater dr. Theodardus Smits OFMCap.
1955-? J. Berkhout, red.secr.
• speciale nummers 8(1957), nr. 2(april): speciaal num-
mer bij het zilveren priesterfeest van hoofdaalmoeze-
nier H.A.J.A. Verheggen
• bijzonderheden Gestencild.
– Vanaf 1953, nr. 1(okt.) tot en met 1955, nr. 8(juli) zijn
de afleveringen doorgenummerd. De jaargangtelling
begint bij 6(1955), nr. 1(aug.).
– 1953, nr. 1(okt.), 1954, nr. 4(sept.) en 8(1957), nr. 4(okt.)
bevatten als bijlage een ‘Lijst van aalmoezeniers bij de
Inrichtingen van Justitie’, afzonderlijk gepagineerd.
• relaties Voortzetting van Tweemaandelijks contact-
blad van het Bureau RK Geestelijke Verzorging bij de
Inrichtingen van Justitie (1950-1952)1

– Voortgezet als Contactblad van de aalmoezeniers bij
de Inrichtingen van Justitie (1959-{1980})
• autopsie 1953, nr. 1(okt.) – 1955, nr. 8(juli); 6(1955), nr.
1(aug.); 7(1956), nrs. 2-4; 8(1957), nrs. 2-6; 9(1958), nrs. 1-
4, 6; 10(1959), nrs. 1-2
– KDC
• typering Contactblad van en voor gevangenisaalmoe-
zeniers. Volgens mededeling van C.A.M. Kroon pr.,
hoofdaalmoezenier bij de Inrichtingen van Justitie, op
p. 1 van de eerste aflevering was de voorganger Twee-
maandelijks contactblad van het Bureau RK Geestelijke
Verzorging bij de Inrichtingen van Justitie doorgaans
voor driekwart gevuld met retraiteverslagen. Na ruim
een jaar niet meer te zijn verschenen, werd op veler
verzoek de uitgave opnieuw ter hand genomen, maar
nu met een inhoud die een ander karakter draagt. De
nieuwe Beginselenwet en de Gevangenismaatregel
worden in dit nummer afgedrukt. Het tijdschrift bevat
verder mededelingen, gemengde berichten, verslagen
van inleidingen tijdens studiedagen, weergave van aal-
moezeniersvergaderingen, toelichtingen op overheids-
maatregelen ten aanzien van de geestelijke verzorging
en overzichten van publicaties.
• noten
(1) De eerste aflevering verschijnt “na ruim een jaar zijn
geluid niet meer te hebben laten horen” (1953, nr. 1(okt),
p. 1). Ook uit 25(1974), nr. 5(dec.), p. 10 van Contactblad
van de aalmoezeniers bij de Inrichtingen van Justitie
blijkt dat het tijdschrift niet is verschenen tussen juni
1952 en oktober 1953.
(2) De laatste aflevering onder deze titel.
(3) “Een hoofdaalmoezenier bepaalt uiteraard niet het
hele werk van alle aalmoezeniers, maar hij bepaalt wel
voor een groot deel het Contactblad.” Kroon was hoofd-
aalmoezenier van 1949-1954; hij werd opgevolgd door
H. Verheggen. Om gezondheidsredenen moest hij het
hoofdaalmoezenierschap in 1954 opgeven, maar hij
bleef als ‘werker in het veld’ gehandhaafd (zie Contact-

blad van de aalmoezeniers bij de Inrichtingen van Justi-
tie 25(1974), nr. 5(dec.) p. 9 en 29-30).
(4) Op p. 7 van 10(1959), nr. 1(jan.) wordt pater Hendriks
door de Commissie aangewezen voor de taak de aal-
moezeniers te prikkelen tot hernieuwde activiteit inza-
ke hun bijdragen aan het Contactblad.

238
Contactblad / St. Paulusabdij 1970-1971
• jaren 1970, nr. 10(juli) – 1971, nr. 13(sept.)1

• uitgever Sint Paulusabdij
• plaats Oosterhout
• frequentie 2 nrs. ∞ 1970 en 1971
• formaat B
• omvang I
• redactie 1970-1971 pater Carel Pyls OSB2

• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Contactblad voor de Oblaten-
kring van de S. Paulusabdij (1967-1970)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad “bestemd voor de oblaten van de
St. Paulusabdij te Oosterhout, alsmede voor al de ande-
re goede vrienden en relaties, die geïnteresseerd zijn in
’t wel en wee van deze abdij, en in de diepere spirituele
achtergronden, waaruit onze monastieke gemeenschap
leeft” (binnenkant omslag 1970, nr. 10(juli)). Waren de
beide voorgangers bestemd voor alleen de Oblaten, met
deze nieuwe titel wordt de cirkel doorbroken “tot de
onbeperkte ruimte van alle vrienden die, oblaat of niet,
op diep niveau zich met de communiteit verbonden
weten en daarnaar willen leven” (zie 1971, nr. 13(sept.),
p. 1).
• noten
(1) “Deze brief in dit laatste nummer van het Contact-
blad (…)”, aldus de abt op p. 1 van 1971, nr. 13(sept.) p. 1.
De opheffing honoreert de ontwikkeling die in feite
heeft plaatsgevonden en richt de aandacht op wat in
bredere kring op monastiek terrein aan de orde is, op
publicaties als Benedictijns tijdschrift en Monastieke
informatie (beide in dit deel van de BKNP beschreven).
In een brief van de abt of van een andere monnik zullen
de Oblaten en allen die tot de vrienden behoren, op de
hoogte worden gehouden van de koers van de abdij 
(p. 4). 
(2) In de laatste aflevering wordt pater Carel Pyls, “die
van het eerste tot het laatste nummer de volledige ver-
zorging heeft gerealiseerd”, bedankt (p. 5).
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Contactbrief aan al onze vrienden in Nederland en
Vlaanderen1 1967-1980
• jaren 1967, nr. 1(juli) – {13(1980), nr. 52(4)(Kerstmis)}2

• ondertitel Driemaandelijks tijdschrift ∞ 1968, nr. 4
(najaar) – {13(1980), nr. 52(4)(Kerstmis)}
• uitgever Stenonius-Stichting: Instituut voor Europese
Priesterhulp ∞ 1968, nr. 4(najaar) – 1971, nr. 14(zomer)
– Stenonius-Stichting: Centrum voor Pastoraal in Euro-
pa (CPE)3 ∞ 1971, nr. 15(herfst) – 1980
– Verantwoordelijke uitgever: Daniël Evrard ∞ 1973,
nr. 22(zomer) – 11(1978), nr. 44(4)(Kerstmis)4

– Druk: Drukkerij Suy-De Pagie
• plaats Red. en adm.: Maastricht
– Contactadres voor België: Sint-Niklaas ∞ 1967 –
11(1978), nr. 42(2)(zomer); Dendermonde ∞ 11(1978), 
nr. 43(3)(herfst) – {1980}4

– Druk: Sint-Niklaas ∞ 1968, nr. 4(najaar) – {13(1980)}
• frequentie driemaandelijks 
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1967-{1971} dr. J.J. Dellepoort SJ5

• bijzonderheden Gestencild ∞ 1967 – 1968, nr. 3(april).
– Tot en met nummer 1968, nr. 3(april) verschijnt de
brief in het Nederlands en in het Duits (zie 13(1980), nr.
50(2)(zomer), p. 3). 
– De jaargangen worden genummerd m.i.v. 7(1974), nr.
27(3)(okt.).
– De afleveringen zijn doorlopend genummerd. M.i.v.
7(1974, nr. 27(3)(okt.) kennen de afleveringen een dubbe-
le nummering: de doorlopende nummering en tevens
een volgnummer per jaargang: nr. 1-4. 
– Foutieve nummering bij 9(1977), nr. 37(5)(Pasen) en
9(1977), nr. 38(6)(vakantie); moet zijn: 10(1977), nr.
37(1)(Pasen) en 10(1977), nr. 38(2)(vakantie).
– Oplage in 1976 bedraagt 12.000 exemplaren (zie CPE
contact 1976, nr. 16(dec.), p. 14); die van contactbrief nr.
4 in december 1968 bedraagt 15.000 exemplaren (zie
Peregrinator 3(1968/69), nr. 2(dec.), p. 4); oplage in 1980:
ongeveer 17.000 exemplaren (zie 13(1980), nr.
50(2)(zomer), p. 3).
– Deze Contactbrief voor vrienden en weldoeners dient
niet te worden verward met het andere contactblad van
de Stenonius-Stichting, CPE contact (1973-{1980}) dat
bedoeld is voor de werkers in het toeristenpastoraat in
Europa.6

• autopsie 1967-{13(1980)}
– KDC
• typering Nieuwsbrief waarin de vrienden en weldoe-
ners in Nederland en België op de hoogte worden
gehouden van de laatste ontwikkelingen en accentver-
schuivingen in het werk van het Europa-Seminarie en
het Instituut voor Europese Priesterhulp, beide opge-

richt in 1960. De Contactbrief wordt gestuurd aan alle
diocesane priesters en kloostergemeenschappen in
Nederland en Vlaanderen en aan alle andere personen
die ooit financiële steun hebben verleend. In 1970 wordt
een accentverschuiving in het werk bekend gemaakt:
de “oorspronkelijke opzet was, te voorzien in het kwan-
titatieve priesterprobleem door seminaristen op te lei-
den voor priesterarme gebieden. Dit kwantitatieve
priesterprobleem evenwel bestaat niet meer, in die zin
dat er nu in heel Europa priesternood heerst, zelfs in
Nederland en België. (…) Oplossingen moeten gezocht
worden door priesters te belasten met zuiver priester-
lijke taken en al hun overige bezigheden over te dragen
aan anderen. Het kwantitatieve priesterprobleem heeft
plaats gemaakt voor het kwalitatieve probleem. Er zul-
len steeds meer voor hun taak gespecialiseerde
priesters moeten komen.” Zie 1970, nr. 9(lente) p. 3 en
nr. 10(zomer), p. 3-5. Het Europa-Seminarie wordt geslo-
ten. Het Instituut voor Europese Priesterhulp heeft
vanaf dan geen opleidingsinstituut voor priesterkandi-
daten meer, maar wel een (vormings)centrum voor
(toeristen)pastoraal in Europa, gericht op priesters, reli-
gieuzen en leken die in de toeristische sector werken.
De aandacht van het in 1971 tot CPE omgedoopte Insti-
tuut voor Europese Priesterhulp3 gaat voortaan hoofd-
zakelijk uit naar coördinatie van toeristenpastoraat,
gastarbeiderzielzorg en vakantievervanging van
priesters in de Europese bisdommen (zie ook 9(1976),
nr. 33(1)(maart), p. 3-4 en nr. 34(2)(juni), p. 3). In 1973
worden de statuten aangepast.
• noten
(1) Variaties in de titel: Contactbrief ∞ 1967, nr. 1(juli);
Kontaktbrief ∞ 1967, nr. 2(nov.) – 1968, nr. 3(april); Kon-
taktbrief aan al onze vrienden in Nederland en Vlaande-
ren ∞ 1972, nr. 17(lente) – 13(1980), nr. 49(1)(lente); Kon-
taktbrief voor Nederland en Vlaanderen ∞ m.i.v.
13(1980), nr. 50(2)(zomer).
(2) De Kontaktbrief blijft verschijnen tot en met
25(1992), nr. 100(4)(winter).
(3) “Onze naam was vroeger: Stenonius-Stichting: Insti-
tuut voor Europese Priesterhulp. Onze naam is nu: Ste-
nonius-Stichting: Centrum voor Pastoraal in Europa”,
1971, nr. 15(herfst), binnenkant omslag.
(4) Vanaf 1986, nr. 4(najaar) wordt de naam van Daniël
Evrard vermeld bij het contactadres voor België. M.i.v.
de zomer van 1973 wordt Evrard vermeld als verant-
woordelijke uitgever voor zowel België als Nederland.
Op de achterzijde van het omslag wordt vermeld dat
men de Kontaktbrief in Nederland omwille van de hoge
portokosten ontvangt vanuit België. Op de achterzijde
van het omslag van 11(1978), nr. 44(Kerstmis) wordt
bekendgemaakt dat de verantwoordelijke uitgever van
de Kontaktbrief in oktober naar Dendermonde ver-
huist. In de afleveringen daarna wordt Evrard niet
meer expliciet vermeld als verantwoordelijke uitgever;
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wel blijft zijn adres vermeld als contactadres voor Bel-
gië.
(5) Zie 1971, nr. 14(zomer), p. 4, waar wordt vermeld dat
Dellepoort voorlopig de redactie van de Contactbrief
blijft verzorgen.
(6) Variaties in de titel: Contact CPE of CPE-contact.

240
Contactbrief / Witte Paters 1965-{1980}
• jaren 1965, ongen.(dec.) – {1980}1

• uitgever Provincialaat der Witte Paters (Missionaris-
sen van Afrika)
• plaats Boxtel
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen van het tijdschrift zijn doorgenum-
merd.
• autopsie Volledig
– Boxtel, provincialaat van de Missionarissen van Afri-
ka
• typering Contactbrief van de Missionarissen van Afri-
ka of Witte Paters, bestemd voor ouders, familieleden
en oud-leerlingen, bedoeld om hen te informeren over
de gang van zaken in de congregatie.
• noten
(1) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is 2001,
nr. 138(jan.).

241
Conto 1971-1975
• jaren 5(1971), nr. 1(jan.) – 9(1975), nr. 12(dec.)1

• ondertitel Tijdschrift voor contacten op de grens van
nu en straks
• uitgever NV Gooi en Sticht (m.i.v. 7(1973): Gooi en
Sticht BV)
• plaats Hilversum
– Red.: Utrecht ∞ 5(1971) – 9(1975), nr. 5(mei); Wezep ∞
9(1975), nr. 6/7(juni/juli)-nr. 10(okt.); Alkmaar ∞
9(1975), nr. 11(nov.)-nr. 12(dec.)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1971-1973 drs. J.B. Bonsen
1971-1974 drs. C.G. Anderson
1971-1974 mr. J.F. Homulle
1971-1974 drs. N. Versluis
1971-1975 K. Derksen
1971-1975 P. Meijers, 1975 eindredacteur
1975 J. Lugtigheid2

1975 R. Pomp

1975 J. Ruyter
1975 D. Snijdewind
1975 H. Verbeek
• bijzonderheden Afbeeldingen (1973-1975); boekbespre-
kingen (1973-1975).
– De afleveringen staan in het teken van een bepaald
onderwerp.
• relaties Voortzetting van Conto 13 (1966-1970)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift van progressieve
signatuur, waarin aandacht wordt besteed aan ontwik-
kelingen inzake kerk en geloofsbeleving na het Tweede
Vaticaans Concilie. Het tijdschrift bevat tevens artike-
len die aansporen tot bezinning op “de plaats van de
mens in de samenleving”.
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel. 
(2) Met ingang van de negende jaargang presenteert
zich een vernieuwde redactie van Conto, bestaande uit
leden die onder elkaar al een hechte band hebben. De
continuïteit met de voorafgaande jaren wordt gewaar-
borgd door het aanblijven van Paul Meijers en Karl
Derksen (zie 9(1975), nr. 1(jan.), binnenkant omslag).

242
Conto 13 1966-1970
• jaren 1(1966/67), nr. 1(7 dec.) – 4(1970), nr. 15(18 dec.)
• ondertitel Tijdschrift voor contacten op de grens van
nu en straks ∞ 3(1969)-4(1970)
• uitgever NV Gooi en Sticht
• plaats Hilversum
• frequentie driewekelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie 1966-1968 “onder redactie van Kerugma”
1967-1970 mr. J.F.M. Homulle, 1967-1968 red.secr.
1967-1970 P. Meijers OP, 1967-1968 hoofdred.
1969-1970 drs. C.G. Anderson
1969-1970 drs. J.B. Bonsen
1969-1970 J. van Eupen
1969-1970 drs. N. Versluis
• bijzonderheden Inhoudsopgave (1968).
– De eerste jaargang loopt van 1(1966/67), nr. 1(7 dec.) tot
en met nr. 19(21 dec. 1967). Daarna vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
• relaties Voortzetting van Vaticanum II (1965-1966)
– Voortgezet als Conto (1971-1975)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift dat is bedoeld als
vervolg op Vaticanum II: “Het grote Concilie Vaticanum
II is voorbij. (…) Wat er nu na Vaticanum II zal gebeu-
ren is voor onze gezamenlijke rekening. (…) In het blad

240. Contactbrief / Witte Paters 170



zal vooral worden besproken hoe de constitutie ‘Gau -
dium et spes’ over de kerk in de wereld van vandaag
toegepast en in praktijk omgezet moet worden”
(1(1966/67), nr. 1(7 dec.), p. 1). Er is veel aandacht voor
geloofsbeleving en voor ontwikkelingen inzake ‘Kerk-
in-beraad’, waarbij ook christenen van andere kerken
en niet-christenen zijn betrokken. Daarnaast bevat het
tijdschrift artikelen die tot bezinning aansporen op “de
plaats van de mens in de samenleving”. Met ingang
van de derde jaargang wordt meer aandacht besteed
aan ‘Conto-contacten’, en wordt er meer ingegaan op
kritiek en vragen : “In deze tijd van onzekerheden is
communicatie immers broodnodig” (2(1968), nr. 18(23
dec.), p. 205).

243
Cor unum et anima una1 1929-1934
• jaren [1(1929), nr. 1(onged.)] 2 – 6(1934), nr. 4(dec.)3

• ondertitel Tijdschrift van de Ursulinen der Romein-
sche Unie ∞ 1(1929), nr. 2(juni) – 3(1931), nr. 4(dec.)
– Tijdschrift van de Rel. Ursulinen der Romeinsche4

Unie ∞ 4(1932)-6(1934)
• uitgever Zusters Ursulinen van de Romeinsche Unie
• plaats Vught
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Aangekondigde voortzetting Serviam3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de Ursulinen van de Romeinse
Unie, met godsdienstige artikelen en gedichten,
nieuwsberichten uit de verschillende huizen in Neder-
land en de missie en informatie over het wel en wee
van oud-leerlingen (verloving, huwelijk, geboorten,
examens enz.).
• noten
(1) Met ingang van 3(1931), nr. 4(dec.) vervalt in de titel
op de titelpagina “et anima una”. Het omslag heeft als
titel alleen Cor unum.
(2) De eerste aflevering is ongenummerd en ongeda-
teerd. 
(3) 6(1934), nr. 4(dec.) is de laatste aflevering onder deze
titel. Na p. 198 is in het autopsie-exemplaar een folder
meegebonden met de mededeling: “Zoals misschien
enige lezeressen al gehoord hebben, wordt ons Tijd-
schriftje Cor unum omgezet in een jaarboek met als
titel ons Serviam. (…) Het eerste nummer zal verschij-
nen in October 1935.” Het aangekondigde jaarboek, dat
ook in het archief van de Ursulinen in het ENK in St.
Agatha niet is aangetroffen, is waarschijnlijk nooit ver-
schenen.
(4) Vanaf 6(1934), nr. 3(sept.) “Romeinse”.

244
Cor unum / Priesters van het H. Hart van Jezus 1929-
{1930}
• jaren 1929, nr. 1(nov.) – {1(1930)1, nr. 2(mei)}2

• ondertitel Tijdschrift voor de Priesters van het H. Hart
van Jezus in Nederland en de missies
• uitgever Missieprocuur Priesters van het H. Hart van
Jezus (SCJ)
• plaats Rotterdam
• frequentie 2 nrs. per jaar ∞ 1929 en 1930
• formaat A
• omvang I
• redactie 1929-{1930} H.M. Finke SCJ
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties [Voortgezet als Priesters van het H. Hart.
Nederlandsche Provincie ({1931})]2

• autopsie 1929, 2 nrs.; 1930, 2 nrs.1

– KDC
• typering Intern correspondentieblad van de congrega-
tie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, teneinde
de onderlinge band te verstevigen en informatie uit te
wisselen over elkaars activiteiten. In het eerste num-
mer meldt de redacteur dat vooral de confraters in de
missies hebben aangedrongen op “zoo’n meer intiem
periodiekje, van ’n krantje alleen voor de Nederland-
sche Congregatieleden”. Vanwege de kosten was dat
telkens uitgesteld, maar “nu de Provincie zoo machtig
is gegroeid (…) nu wij hier soms moeite hebben alles te
volgen, zie nu hebben we zoo goed gevoeld hoe moeilijk
’t is voor onze confraters in verre gewesten om al die
uitbreidingen – al die veranderingen, al die verplaatsin-
gen bij te houden” (p. 5-6). Het blad bevat personalia,
informatie over de huizen in Nederland en in de missie
en het bericht over nieuwe vestigingen en de groei van
de werkzaamheden. De uitgave heeft meer het karakter
van een jaaroverzicht dan van een intern contactblad. 
• noten
(1) 1(1930), nr. 1(jan.) is in feite de derde aflevering die
verschijnt; de eerste twee nummers dragen geen jaar-
gangnummer.
(2) Na 1930 verschijnt nog een gelijksoortige uitgave,
zowel in opzet als formaat, die enkel als titel vermeldt
Priesters van het H. Hart. Nederlandsche Provincie,
gevolgd door het jaartal 1931. Deze uitgave bevindt zich
samen met de vier ingeziene nummers van Cor unum
in het autopsie-exemplaar in het KDC.
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245
CPE contact1 1973-{1980}
• jaren 1973, nr. 1(februari) – {1980, nr. 32(dec.)}2

• uitgever Stenonius-Stichting: Centrum voor Pastoraal
in Europa3

• plaats Red. en adm. Rothem-Meerssen ∞ 1973, nr. 1
(febr.); Maastricht ∞ 1973, nr. 2(april) – {1980, nr. 32
(dec.)}
• frequentie driemaandelijks4

• formaat B
• omvang I ∞ 1973-1977, 1979; II ∞ 1978, {1980}
• redactie 1973-{1980} Avelino Klein
• speciale nummers 1976, nr. 16(dec.): speciaal nummer,
‘Aktiviteiten-programma van de Stenonius-stichting,
Centrum voor pastoraal in Europa’, 16 p.
– 1977, nr. 18/19(juni/sept.): ‘Peregrinans in terra’, Stu-
diedagen over het Algemeen Directorium van de Toe-
risten-pastoraal’, Amsterdam 14-17 april 1977, 41 p.
– 1979, nr. 28(dec.): meertalig speciaal nummer over de
vraag ‘Wat is de rol van de kerk in de voorbereiding op
het vertrek’, n.a.v. het verschijnen van de reiscatalogi
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Het contactorgaan verschijnt behalve in het Neder-
lands ook in andere talen, o.m. het Frans, Duits en Itali-
aans.
– De eerste twee afl. van 1973 zijn geheel in het Frans
opgesteld, ook de mededelingen die betrekking hebben
op Nederland. De nrs. 3 en 4 bevatten ook aankondigin-
gen en mededelingen in het Nederlands. Het eerste con-
tactbulletin dat geheel in het Nederlands verscheen, is
1974, nr. 5(febr.).
– Verschillende afleveringen bevatten, opgenomen in
de paginering of als losse bijlage, een lijst met beschik-
bare publicaties over de toeristenpastoraal. 
– 1978, nr. 21(maart) is geheel gewijd aan een bibliogra-
fie over de vrijetijdsliturgie, viertalige uitgave; 1980, nr.
30(juni) geeft hierop een vernieuwing en aanvulling.
– In 1978, nr. 24(dec.) is opgenomen het document ‘Kerk
en mobiele wereld’, een uitgave van de pauselijke Com-
missio de spirituali migratorum atque itinerantium
cura (26 mei 1978), gericht aan alle bisschoppenconfe-
renties.
– De Stenonius-Stichting geeft ook een Contactbrief 
aan al onze vrienden in Nederland en Vlaanderen uit
(voor morele en financiële steun), die viermaal per jaar
verschijnt.
– Oplage in 1977 bedraagt 182 exemplaren (zie 1977, 
nr. 17(maart), p. 2).
• relaties Min of meer een voortzetting van Peregrina-
tor ({1968}-{1973})5

• autopsie 1973-1980
– KDC

• typering Uitgave van het Centrum voor Pastoraal in
Europa, een vormings-, coördinatie-, ontmoetings- en
dienstverleningscentrum voor toeristenpastoraat, gast-
arbeiderzielzorg en vakantievervanging van priesters
in de Europese bisdommen. “Het CPE Contact wil een
band zijn tussen allen die belang stellen in de toeristen-
pastoraal” (binnenkant omslagen 1974) en hen informe-
ren over wat er op dat gebied in Europa gaande is. 
In het blad worden pastorale ervaringen uitgewisseld,
daarnaast bevat het blad adressen, rapporten, nieuws-
berichten, documenten, mededelingen en oproepen
(vaak overgenomen uit andere bladen uit verschillende
Europese landen) m.b.t. het toeristenpastoraat.
• noten
(1) De titel wordt ook vaak geschreven als Contact CPE
of CPE-contact.
(2) De laatste op het KDC aanwezige aflevering is 1985,
nr. 52(dec.). Het is niet duidelijk of het tijdschrift daar-
na nog is verschenen.
(3) In 1971 is het Instituut voor Europese Priesterhulp,
het uitvoerend en coördinerend orgaan van de Stenoni-
us-Stichting omgedoopt tot het Centrum voor Pastoraal
in Europa.
(4) In 1973 verschijnt het contactblad onregelmatig: in
februari, april, mei en november. 
(5) Dit blad was na de omvorming van het Europa-
Seminarie in 1970 van functie veranderd: het voormali-
ge huisblad voor de studenten en oud-studenten van
het Europa-Seminarie was een contactblad geworden
voor de hele gemeenschap van de Stenonius-Stichting.
De aflevering van Peregrinator die verscheen omstreeks
april/mei 1973 is vermoedelijk het laatst verschenen
nummer. Het nieuwe blad CPE contact, waarvan in
februari reeds het eerste nummer was uitgekomen,
had het verschijnen van het blad Peregrinator
inmiddels overbodig gemaakt. Peregrinator wordt
beschreven in BKNP 4.

246
Credo 1949-1967
• jaren 1(1949), nr. 1(7 jan.) – 19(1967), nr. 33(29 dec.)1

• ondertitel Diocesaan weekblad bisdom Roermond ∞
1(1949), nr. 1(7 jan.)-nr. 4(28 jan.)
– Diocesaan weekblad voor (van) het bisdom Roermond
∞ 1(1949), nr. 5(4 febr.) – 14(1962), nr. 5(2 febr.)
– Diocesaan weekblad voor Limburg ∞ 14(1962), nr. 6
(9 febr.) – 19(1967), nr. 12(24 maart)
– Diocesaan blad voor Limburg ∞ 19(1967), nr. 13
(7 april)-nr. 33(29 dec.)
• uitgever Bisdom Roermond
• plaats Red.en adm.: Roermond
• frequentie wekelijks ∞ 1(1949) – 19(1967), nr. 12
(24 maart)
– veertiendaags ∞ 19(1967), nr. 13(7 april)-nr. 33(29 dec.)
• formaat D ∞ 1(1949); C ∞ 2(1950)-19(1967)
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• omvang III ∞ 1(1949)-13(1961); IV ∞ 14(1962); V ∞
15(1963); VI ∞ 16(1964)-19(1967)
• redactie Niet altijd volledig vermeld.2

1949-1958 dr. Fr. Feron, hoofdred.
1958-1959 drs. M.C.J.W. Bours, hoofdred.
1958-{1959} Th.M. Bours
1958-{1962} dr. P.A. van den Baar
1958-{1962} dr. B. van Bilsen OFM
1958-{1962} mgr. P.J.M. Jenneskens
1959-1965 P.J.C. van der Bruggen, hoofdred.
{1962} drs. V. Hermens pr.
{1962} drs. H. Sanders pr.
1963-1965 dr. W. Peters
1963-1967 P. van Kempen, 1966-1967 hoofdred.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Er heeft van 1964 tot en met 1968 een aparte editie
voor Maastricht bestaan, met een eigen jaargangnum-
mering: 1(1964), nr. 23(5 juni) – 5(1968), nr. 5(2 febr.).3

Het blad is daarna niet meer verschenen.
• relaties Voortzetting van Limburg (1947-1948)
– Voortgezet als Bisdomblad / Bisdom Roermond (1968-
1970)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Diocesaan blad voor Limburg met godsdien-
stige artikelen, informatie over het wel en wee in
katholiek Limburg, een liturgische kalender e.d.
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel. Vanaf 1 januari
1968 gaan Credo en het Bisdomblad van het bisdom ’s-
Hertogenbosch samenwerken; omwille van de eenheid
verandert de titel in Bisdomblad, de titel die ook geldt
voor het Bossche diocesane blad (zie 19(1967), nr. 33(29
dec.), p. 1).
(2) Doorgaans slechts vermelding van de hoofdredac-
teur. 10(1958), nr. 51(19 dec.), p. 196 vermeldt de oprich-
ting van een voorlopige redactieraad. Hoe lang deze
heeft gefunctioneerd kon niet worden vastgesteld.
Slechts in 1962 wordt de voltallige redactie vermeld. 
In de eerste helft van 1963 worden geen redactieleden
genoemd.
(3) Deze editie vormt een voortzetting van de Groete
klok. Katholiek weekblad voor groot-Maastricht (1949-
1964), dat weer een opvolger is van de St.-Servatius-klok.
Kerkel�k weekblad voor Maastricht (1869-1948). De laat-
ste aflevering van de Groete klok is 94(1964), nr. 22(29
mei).

247
Dappere vrouwen 1948-{1954}
• jaren 1948/49, nr. 1(onged.) – {serie VI(1953/54), nr. 6
(juni)}1

• uitgever Mariabosch, Missiezusters Dienaressen van
de H. Geest (SSpS)
• plaats Baexem

• frequentie zesmaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn ingedeeld in series te beginnen
met serie II(1949/50) – {serie VI(1953/54)}, samenval-
lend met de overlopende jaargangen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van de Dienaressen van de
H. Geest. Elke aflevering bevat het levensverhaal van
een ‘dappere vrouw’ uit de geschiedenis, meestal van
een zuster (ook uit andere congregaties) die haar leven
in dienst van het missiewerk heeft gesteld. Het verhaal
wordt geïllustreerd door twee pagina’s met afbeeldin-
gen uit de missiegebieden.
• noten
(1) De afleveringen dragen geen jaartal en zijn ongeda-
teerd. De jaren van verschijnen en de datering zijn
afgeleid van het imprimatur, voor het eerst vermeld in
afl. 2: ‘6 Oct. 1948’. Vermoedelijk is het tijdschrift na
serie VI(1953/54), nr. 6(onged.) niet meer verschenen.

248
De La Salle-koerier 1952-1963
• jaren 6(1952/53), nr. 1(okt.) – 17(1963/64), nr. 4(herfst)
• ondertitel Maandblad van de Nederlandse Provincie
van de Broeders van de1 Christelijke Scholen ∞
6(1952/53)-9(1955/56)
– Maandblad van de Broeders der Christelijke Scholen
in Nederland ∞ 10(1956/57)
– Maandblad van de Nederlandse Provincie van de
Broeders der Christelijke Scholen ∞ 11(1957/58)-
16(1962/63)
• uitgever Broeders van de Christelijke Scholen
• plaats Baarle-Nassau
• frequentie maandelijks ∞ 6(1952/53)-16(1962/63)
– driemaandelijks ∞ 17(1963/64)
• formaat B
• omvang IV ∞ 6(1952/53)-16(1962/63); I ∞ 17(1963/64)
• redactie 1953-1958 broeder Martinus
1958-1963 broeder Herman
1963-1964 broeder Martinus
• speciale nummers 12(1958/59), ongen.(onged.[april
1959])2: 
speciaal nummer gewijd aan roeping, 16 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Van 6(1952/53) tot en met 16(1962/63) verscheen als
nevenuitgave (tweede gedeelte van het blad): de Koerier
van het kasteel, uitgave van de Zusters van de Christe-
lijke Scholen. Daarna verscheen er nog één afzonder-
lijke jaargang van de broeders: 17(1963/64); het blad van
de zusters werd zelfstandig voortgezet tot en met
24(1971), nr. 4(dec.).

173 248. De La Salle-koerier



• relaties Voortzetting van Stoere vaart (1947-1952)3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 6(1952/53); 8(1954/55); 10(1956/57)-11(1957/58);
12(1958/59), ongen.(onged.[april 1959])
– ENK ∞ overige afleveringen
• typering Blad van de congregatie van de Broeders van
de Christelijke Scholen, met informatie over de geschie-
denis, de actuele situatie en de werkzaamheden van
deze congregatie in Nederland en in de missie. Het tijd-
schrift bevat daarnaast stichtelijke verhalen, gedichten,
een vervolgverhaal en een rubriek voor de jeugd.
• noten
(1) M.i.v. 7(1953/54), nr. 1(okt.): “der”.
(2) Datering op basis van het imprimatur (21 april 1959).
(3) “Zoals in het vorig nummer aangekondigd werd en
U nu zelf kunt zien, is ons maandblad Stoere vaart her-
doopt tot De La Salle-koerier, een naam die duidelijker
zegt van wie het blad uitgaat en door welke geest het
geleid wordt” (‘Bij de nieuwe jaargang van ons ver-
nieuwde maandblad’, 6(1952/53), nr. 1(okt.), p. 1).

249
Deo krant 1969-{1976}
• jaren 1(1969), nr. 1(jan.) – {6(1976), nr. 8(dec.)}1

• ondertitel Maandelijkse2 uitgave van de instellingen
van de Broeders van St. Joannes de Deo in Nederland
• uitgever Broeders van Barmhartigheid van St. Joan-
nes de Deo
• plaats Haarlem
• frequentie maandelijks ∞ 1(1969)-7(1975)
– tweemaandelijks ∞ 8(1976)
• formaat D
• omvang I
• redactie 1969 broeder Odulphus Gebbing
1969 L. ten Velthuis
1969-1971 broeder H. Mijland 
1969-1972 W.M. van het Erve
1969-{1976} mr. J.M.P. Bank
1969-{1976} broeder Pontianus C. Canoy
1969-{1976} C.Th. Leuven
1969-{1976} broeder Ildefons A.M.A. van Ooyen (ook
gespeld als Oyen en Ooijen)
1969-{1976} broeder Victorinus F.A.J. Vroomans
1971-1972 mevr. H.M.C. Mulder-Molders
1972-1973 J.J.G. van der Kleij
1972-{1976} M.J.H. Tiemessen
1973 H.P. Nijland
1973-1974, 1975 D.M. Schellingerhout3

1973-1975 C. van Rooijen
1975-{1976} J. Kanters
1975-{1976} E. Smeets
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Samensmelting van de Spil (1965-1968), 
Kernreaktor (?-1968) en Goed nieuws (?-1968)4

• autopsie 1(1969)-4(1972), 5(1973), nrs. 1-6, 8, 9; 6(1974)-
8(1976)
– KDC
• typering Gezamenlijk informatie- en contactblad van
de verpleeg- en ziekenhuizen van de Broeders van Sint
Joannes de Deo in Nederland. Elk huis heeft een eigen
rubriek (als er kopij is), zodat de medewerkers van de
verschillende instellingen van elkaars nieuws op de
hoogte worden gehouden. Behalve nieuws uit de instel-
lingen bevat het blad mededelingen van de personeels-
vereniging en de ondernemingsraad, artikelen over
ontwikkelingen in de zorg (zoals de toename van leken-
verpleegkundigen), ontwikkelingshulp, sport, vorming
en opleiding en allerlei vraagstukken m.b.t. de ver-
pleegkundige zorg (bijv. over de verhouding ethiek-
techniek. Het blad geeft tevens adviezen aan werkne-
mers (over bijv. belastingvoordelen bij het huwelijk) en
bevat personalia.
• noten
(1) De laatste aflevering van 8(1976) draagt abusievelijk
nr. 8; moet zijn: 8(1976), nr. 6(dec.). Op de laatste pagina
van deze aflevering wordt vermeld dat de Deo krant
niet veel gelezen wordt, maar dat men voorlopig door-
gaat. Het is echter niet bekend of het blad nog verder is
verschenen.
(2) M.i.v. 5(1973), nr. 4(april) vervalt “maandelijkse” in
de ondertitel.
(3) In 6(1974), nr. 6(juli) wordt vermeld dat de heer
Schellingerhout uit de redactie is getreden na een kort
lidmaatschap. In 7(1975), nr. 1(dec./jan.) wordt hij nog
eenmalig als redactielid vermeld.
(4) Zie de verantwoording in de eerste aflevering. Deze
huisbladen van instellingen van de broeders uit resp.
Haarlem, Beek (bij Nijmegen) en Utrecht worden niet
beschreven in de BKNP.

250
Derde Orde mededelingen voor directeuren en
bestuursleden1 {1942}-{[1944]}
• jaren {1942, nr. 1(jan.)} – {[1944], nr. 1/2(onged.)}
• ondertitel van onze Derde Orde Afdelingen ∞ {1942,
nr. 1(jan.)}
• uitgever Derde Orde van Sint Franciscus
• plaats Weert ∞ {1942, nr. 1(jan.)}
– Brummen ∞ {1942, ongen.(okt.)} – {[1944], nr. 1/2
(onged.)}
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 8 tot 11 p. per aflevering
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1942, nr. 1, ongen.(okt.), ongen.(dec.); [1943],
nrs. 1-2; [1944], nr. 1/2(onged.)
– KDC
• typering Mededelingenblad voor de Directeuren en
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bestuursleden van de Derde Orde van St. Franciscus,
dat ook bedoeld is voor het onderlinge contact nu in
deze oorlogsjaren het blad Pax niet langer mag ver-
schijnen. In het tijdschrift wordt onder meer aandacht
gevraagd voor de zogenaamde ‘solitarii’, verspreide ter-
tiarissen (Derde Ordelingen) die niet zijn aangesloten
bij een afdeling, voor het apostolaat midden in de
wereld, voor de bestrijding van de armoede vooral in de
oorlogsjaren, voor het apostolaat van de Franciscanen
in Friesland en voor de ‘Liturgische opbouw door de
Derde Orde’. Het blad bevat daarnaast mededelingen
over de activiteiten van de Derde Orde en aanbevelingen
voor lectuur.
• noten
(1) In de titel van afl. [1944], nr. 1/2(onged.) wordt “Derde
Orde” weggelaten.

251
Deus providebit 1951-1954
• jaren 1951-1954
• ondertitel Zusters Franciscanessen van Heythuysen,
jaarboek …1

• uitgever Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• plaats Heythuysen
• frequentie jaarlijks
• formaat C
• omvang II ∞ 1951-1953; III ∞ 1954
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In de eerste aflevering zijn volgens een mededeling
op p. 8 twee bijlagen opgenomen: ‘een statistisch over-
zicht van de gehele congregatie volgens de toestand
van 31 december 1951’ en ‘een kaart van de huizen en de
werkkringen van de Nederlandse provincie en van haar
commissariaat’. Het statistisch overzicht werd in het
autopsie-exemplaar van het KDC niet aangetroffen. In
de afleveringen 1952 en 1954 is als losse bijlage een sta-
tistisch overzicht van de betreffende jaren aanwezig. 
• autopsie Volledig m.u.v. het statistisch overzicht in
het jaarboek 1951
– KDC
• typering Geïllustreerd jaarboek van en voor de hele
congregatie en de vele vrienden, waarin aandacht
wordt besteed aan alle activiteiten van de zusters 
Franciscanessen van Heythuysen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: jaartal van het betreffende
jaar.

252
Dienen 1965-1968
• jaren 1(1965), nr. 1(mei) – 4(1968), nr. 4(dec)
• uitgever Huize Padua, congregatie van de Broeders
Penitenten
• plaats Boekel
• frequentie viermaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie 1965-1966 broeder Cosmas Wolfs
1965-1968 broeder Leo Bonekamp
1965-1968 broeder Bosco Verdel
1966-1968 broeder Anselmus van Elten
1966-1968 broeder Patricius van Kempen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Contact- en informatieblad voor de leden van
de congregatie. Het blad bevat godsdienstige artikelen,
mededelingen over de situatie in de verschillende hui-
zen en informatie over de activiteiten van diverse con-
gregatieleden.

253
Dienend 1963-1966
• jaren 1(1963), nr. 1(dec.) – 2(1966), nr. 4(mei)
• ondertitel Dag in dag uit dienstbaar zijn met de liefde
als wapen ∞ 1(1964), nr. 2(mei/juni) – 2(1966), nr. 4
(mei)
• uitgever Liefdezusters van de H. Carolus Borro maeus/
Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo
• plaats Maastricht/Helvoirt
• frequentie vier nummers per jaargang
• formaat B ∞ 1(1963), nr. 1(dec.); A ∞ overige afleverin-
gen
• omvang II
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Gezamenlijke uitgave van de Liefdezusters
van de H. Carolus Borromaeus en de Broeders van
Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo. Het blad geeft
informatie over activiteiten der beide congregaties,
zowel in Nederland als in het buitenland (m.n. Tanza-
nia).
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Directeurenblad van de H. Familie 1933-1961
• jaren 1(1933/34), nr. 1(mei) – 9(1941), nr. 4(nov.)
– circulaire nov. 19451

– 10(1945/46), nr. 1(24 dec.) – 25(1961), nr. 6(okt.)2

• ondertitel [Een tweemaandelijks tijdschrift voor
priesters en theologanten ter bevordering van de bloei
der H. Familie in Nederland ∞ 17(1953)-25(1961)]3

• uitgever Algemeen Secretariaat der H. Familie in
Nederland
• plaats Red. en adm.: ’s-Hertogenbosch
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1933/34)-3(1935/36); II ∞ 4(1936/37)-
8(1940/41); I ∞ 9(1941)-10(1945/46); II ∞ 11(1947)-
25(1961)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

1933-1947 N. Govers CSsR
1948-1950 Jac. Jonckbloedt CSsR
1951-1961 J. Dankelman CSsR
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(1933/34-1940/41, 1947-1960).
– De eerste tien jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen. Met ingang van 11(1947) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit. Deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC.
– M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie générale des
écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven 1939
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen, die bij het bin-
den alle zijn verwijderd.
– KDC
• typering Godsdienstig blad voor priesters en theolo-
ganten dat niet alleen informatie geeft over ontwikke-
lingen binnen de Aartsbroederschap der H. Familie,
maar vooral pasklare preekstof bevat. 
• noten
(1) Tussen de negende en de tiende jaargang is in het
autopsie-exemplaar ingebonden een circulaire ‘Van het
algemeen secretariaat der H. Familie aan de heeren
directeurs in Nederland’, gedateerd november 1945, 12
p., waarin wordt bericht: “Het Directeurenblad van de H.
Familie mag nog niet verschijnen, maar alles wordt in
het werk gesteld om er zoo spoedig mogelijk mee terug
te komen. We zouden den nieuwen jaargang willen
doen beginnen op 1 Januari. (…) Met deze toezending
sluiten wij den 9den jrg.” (p. 2).
(2) Zie 25(1961), nr. 6(okt.): “Deze zesde aflevering van de
25e jaargang van het Directeurenblad der H. Familie is
tevens de allerlaatste” (p. 101). De lezers wordt aangera-
den zich te abonneren op het Familieblad, dat door de
opheffing van het Directeurenblad een gevarieerder
inhoud krijgt en tevens als “Fundgrube” voor “moder-

ne en actuele conferenties” zal dienen. “Voorts ligt het
in onze bedoeling u in de toekomst elk kwartaal een
kort bulletin toe te zenden, waarin wij het persoonlijk
contact met u als Directeur van een H. Familie-afdeling
kunnen onderhouden” (p. 101-102). Het Familieblad
(1946-1969) is in dl. 2 van de BKNP beschreven.
(3) Deze informatie is ontleend aan de Catalogus Dercx.
Van het autopsie-exemplaar zijn bij het inbinden alle
omslagen verwijderd.
(4) Volgens De Meulemeester, p. 148 is het Directeuren-
blad door pater N. Govers CSsR opgericht (zie ook
25(1961), nr. 6(okt.), p. 102). In 12(1948), nr. 1(jan.), p. 1
wordt meegedeeld dat pater Govers afscheid heeft
genomen van het algemeen secretariaat en daarmee
ook van het Directeurenblad. Zijn opvolger is Jac. Jonck-
bloedt CSsR, die m.i.v. 15(1951), nr. 1(jan.) wordt opge-
volgd door J. Dankelman CSsR. Deze redigeert het blad
tot en met het laatste nummer.

255
Directeuren-tijdschrift der Maria-congregaties 1917-
1960
• jaren 1(1917), nr. 1(onged.)1 – 25(1941), nr. 6(nov.)2

– 29(1945/46), nr. 1(onged.)2 – 43(1959/60), nr.
10(juli/aug.)3

• ondertitel Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven
door het Algem. Secretariaat der Mariacongregaties in
Nederland ∞ 15(1931)
– Tweemaandelijksch4 tijdschrift uitgegeven door het
Algem. Secretariaat der Mariacongregaties in Neder-
land ∞ 16(1932)-29(1945/46)
– Uitgegeven door het Algem. Secretariaat der Maria-
congregaties in Nederland ∞ 30(1946/47)-33(1949/50)
– Uitgegeven door het Land. Secretariaat der Mariacon-
gregaties in Nederland ∞ {34(1950/51)}
– Uitgave van het Landelijk Secretariaat ∞
{36(1952/53)}-40(1956/57)
– Uitgave onder verantwoordelijke redactie van het
Landelijk Secretariaat der Mariacongregaties in Neder-
land ∞ 41(1957/58)
– Maandblad voor de kennis, beleving en verspreiding
van het godsdienstige en apostolische ideaal van de
Mariacongregaties. Uitgave onder verantwoordelijke
redactie van het Landelijk Secretariaat der Mariacon-
gregaties in Nederland ∞ 42(1958/59)-43(1959/60)
• uitgever Algemeen Secretariaat der Mariacongrega-
ties in Nederland
• plaats Maastricht ∞ 1(1917) – 5(1921), nr. 2(onged.)5

– Aalbeek ∞ 5(1921), nr. 3(onged.)5 – 6(1922), nr. 3
(onged.)
– Vught ∞ 6(1922), nr. 4(onged.) – 14(1930), nr. 2
(onged.)
– Nijmegen ∞ 14(1930), nr. 3(onged.)6 – 18(1934), nr. 1
(onged.)
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– Den Haag ∞ 18(1934), nr. 2(onged.)6 – 25(1941), nr. 6
(nov.)
– Nijmegen ∞ 29(1945/46), nr. 1(onged.)7-nr. 3(onged.)
– Den Haag ∞ 29(1945/46), nr. 4(onged.) – 43(1959/60)
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1917)-2(1918)
– viermaandelijks ∞ 3(1919)-4(1920)
– driemaandelijks ∞ 5(1921)-15(1931)
– tweemaandelijks ∞ 16(1932)-29(1945/46)
– maandelijks ∞ 30(1946/47)-43(1959/60)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1917)-4(1920); III ∞ 5(1921-6(1922); II ∞
7(1923)-13(1929); III ∞ 14(1930)-33(1949/50); II ∞
34(1950/51)-37(1953/54); III ∞ 38(1954/55); II ∞
39(1955/56)-43(1959/60)
• redactie Niet op de titelpagina vermeld.8

1917-1921 H. van Ruth SJ9

1921-1929; 1932-1946 Jac. Mulders SJ10

1929-1932 C.J. Ligthart SJ10

1946-1954 J.W. Kerssemakers SJ11

1946 J. Reijnders SJ11

1946-1951 L. Paulussen SJ12

1951-1956 H. Minderop SJ13

1954-1958 Franciscus Xaverius Dirks SJ14

1956-1960 M. Smits van Waesberghe SJ15

1958-1960 A. Oremus SJ16

• register Register op jaargang I-XXV (1917-1941), 49 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1918, 1922, 1958); boek-
besprekingen (1917, 1920-1941; 1946/47-1958/59);
inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering.
– Tot en met jaargang 25(1941) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar. De jaargangen
29(1945/46)-43(1959/60) zijn overlopende jaargangen.
– Jaargang 30(1946/47), nr 7 en 8 hebben beide de 
paginering 133-156. In de inhoudsopgave verwijzen de
pagina’s voorzien van een * naar afl. 8.
– Jaargang 31(1947/48), nr. 9 en 10 hebben beide de 
paginering 161-180. In de inhoudsopgave verwijzen 
de pagina’s voorzien van een * naar afl. 10. 
• relaties Voortgezet als Nieuwe tijd (1960-1963)17

• autopsie Volledig met uitzondering van 30(1946/47),
nr. 2 en de meeste omslagen
– UBN
• typering Officieel orïgaan van de aan de SJ verwante
Mariacongregaties in Nederland, opgezet naar het
model van het Oostenrijkse directeurentijdschrift Prä-
sides-Korrespondenz. Het blad is uitsluitend verkrijg-
baar voor priesters en theologanten en wil hen behulp-
zaam zijn bij hun taak de “Mariacongregaties tot nog
hoogeren bloei op te voeren” (1(1917), nr. 1(onged.), p. 1).
Het blad is aldus de redactie bedoeld als een “openbaar
spreekgestoelte, waarop wij allen onze kennis, onze
ideeën en de vruchten van eigen studie en ondervin-
ding ten beste geven en uitwisselen tegen die onzer
confraters” (1(1917), nr. 4(onged), p. 189). Het geeft infor-

matie over het wezen, de geschiedenis, verbreiding,
bestuur, afdelingen, doelstellingen, leefregel, activitei-
ten en geschriften van de Mariacongregatie (MC) in
binnen- en buitenland. Daarnaast haakt het in op de
actualiteit, bijv. politieke stromingen in de wereld,
geestelijke en zedelijke (jeugd)vorming. Het tijdschrift
besteedt veel aandacht aan pauselijke richtlijnen, cor-
respondenties en toespraken, artikelen over o.a. Maria-
verering, het priesterschap, kerkvaders, patroonheili-
gen, lekenapostolaat en missiewerk en geeft uitgewerk-
te suggesties voor conferenties, preken en toespraken.
Veel aandacht gaat ook naar de samenwerking van de
Mariacongregatie met andere godsdienstige en aposto-
lische verenigen, zoals het Apostolaat des Gebeds, de
Katholieke Actie (KA), Sobriëtas en de Katholieke Film
Actie (KFA). Geloofsvernieuwing wordt nagestreefd
volgens de richtlijnen van de in sept. 1948 door paus
Pius XII uitgevaardigde Apostolische Constitutie Bis
Saeculari, een terugkeer naar de oorspronkelijke geest
en het vurige apostolische elan van de Mariacongrega-
tie, maar wel aansluitend bij de eisen en behoeften van
de moderne tijd.
• noten
(1) Vermoedelijk zijn de afleveringen wel gedateerd,
maar door het ontbreken van de meeste omslagen is de
datering onbekend.
(2) “Bij het beëindigen van de vijf en twintigste jaar-
gang, November 1941, werd door den vijand het verder
verschijnen van ons tijdschrift verboden. (…) Nu zijn
we gelukkig zó ver, dat we met de twee eerste num-
mers van September en November een aanloop kunnen
nemen, om dan in 1946 weer geregeld om de twee
maanden bij de congregatie-directeuren aan te klop-
pen” (29(1945/46). nr. 1(sept.), p. 1).
(3) “Ten afscheid! Want het is de laatste keer dat het
Directeuren-tijdschrift in deze vorm verschijnt”
(binnenkant van het omslag).
(4) Vanaf 24(1940): ‘tweemaandelijks’.
(5) Op p. 155 van 5(1921), nr. 3(onged.) wordt bericht dat
H. van Ruth SJ zijn taak als algemeen secretaris per 
1 oktober overdraagt op Jac. Mulders SJ. Hiermee ver-
huist het algemeen secretariaat van Maastricht naar
Aalbeek.
(6) 14(1930), nr. 3(onged.), p. 113 vermeldt de verplaat-
sing van het secretariaat van Vught naar Nijmegen en
uit 18(1934), nr. 1(onged.), p. 22 blijkt dat met ingang van
1 februari 1934 het Algemeen Secretariaat van de Maria-
congregaties in Nederland wordt gevestigd te Den
Haag.
(7) Het in november 1942 uit Den Haag verdreven alge-
meen secretariaat is tijdelijk gehuisvest te Nijmegen.
Zie 29(1945/46), nr. 1(onged.), p. 34.
(8) Ofschoon er in de meeste afleveringen van het tijd-
schrift geen redacteurs op de titelpagina zijn vermeld,
geeft de inhoud van het blad veel informatie over de
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redactie, die niet alleen de publicatie van het Directeu-
ren-tijdschrift verzorgt, maar ook die van de andere
congregatiebladen Ave Maria (1916-1958) en Omhoog
(1931-1933), dat wordt opgevolgd door Stella duce (1933-
1963). De redactie van deze tijdschriften wordt gevoerd
door het algemeen secretariaat van de Mariacongrega-
ties (zie 1(1917), nr. 1(onged.), p. 3).
(9) Uit de inhoud blijkt dat Van Ruth in deze periode
algemeen secretaris was. In Ave Maria 20(1935), nr.
12(dec.) wordt op p. 179 pater H. van Ruth SJ genoemd
als stichter van de congregatiebladen (zie ook Ave
Maria 40(1955), nr. 1(jan.), p. 3). In 5(1921), nr. 3(onged.),
p. 154-155 van het Directeuren-tijdschrift neemt H. van
Ruth SJ afscheid van het secretariaat.
(10) Zie 5(1921), nr. 3(onged.), p. 154-155. In 13(1929), nr.
3(onged.), p. 145 wordt bericht dat Mulders zijn werk-
zaamheden voor het secretariaat na acht jaren neerlegt
en wordt opgevolgd door C.J. Ligthart SJ. Enkele jaren
later keert hij terug in zijn functie van algemeen secre-
taris en redacteur van de tijdschriften; in Ave Maria
17(1932), nr. 10(okt.), wordt medegedeeld op p. 145: “De
leiding van het Algemeen Secretariaat der Mariacon-
gregaties is van Pater C.J. Ligthart SJ overgegaan op
Pater Jac. Mulders SJ. Daarmede verandert ook de
redactie van onze maandbladen.” In het daaropvolgen-
de nummer van Ave Maria (p. 161) wordt vermeld dat
vele congreganisten de nieuwe redacteur nog niet zijn
vergeten als oud-redacteur en als oud-secretaris. In het
Directeuren-tijdschrift zelf is over deze wisseling van
secretaris echter niets te vinden. In 30(1946/47), nr.
1(onged.) van het Directeuren-tijdschrift is op p. 1 sprake
van het vertrek van pater Jac. Mulders die “25 lange
jaren de hitte van de dag alleen gedragen” heeft en
wordt afgelost door L. Paulussen.
(11) In het tweede nummer na de oorlog van Ave Maria
wordt een uitbreiding van het secretariaat aangekon-
digd: “De algemene secretaris heeft kostbare hulp
gekregen in de PP J.W. Kerssemakers en J. Reijnders”
(Ave Maria 31(1946), nr. 2(febr.), p. 16). Reijnders wordt
enkele maanden later, tegelijk met Jac. Mulders, afge-
lost door L. Paulussen SJ (Directeuren-tijdschrift
30(1946/47), nr. 1(onged.), p. 1; Ave Maria 31(1946), nr. 9
(okt.), p. 116). Op p. 33 van 38(1954/55), nr. 2(onged.) van
het Directeuren-tijdschrift wordt vermeld dat pater
Kerssemakers in september 1954 het secretariaat heeft
verlaten.
(12) Pater Jac. Mulders wordt afgelost door pater L. Pau-
lussen (30(1946/47), nr. 1(onged.), p. 1), die in januari
1951 wordt opgevolgd door pater H. Minderop SJ (zie
34(1950/1951), ongen.(onged.), p. 85 en Ave Maria
36(1951), nr. 2(febr.), p. 19).
(13) “Pater H. Minderop die in januari 1951 pater L. Pau-
lussen opvolgde” is benoemd in Venlo. De opengeval-
len plaats wordt ingenomen door dr. M. Smits van
Waesberghe (40(1956/57), nr. 3(nov.), p. 33-34). 

(14) Op p. 33 van 38(1954/55), nr. 2(onged.) wordt pater
Franciscus Xaverius Dirks SJ voorgesteld als nieuwe
hoofdredacteur van de congregatietijdschriften. In een
‘brief van de hoofdredacteur’ in Ave Maria (43(1958), 
nr. 7(sept.), p. 98) neemt pater Dirks afscheid.
(15) Zie 40(1956/57), nr. 3(nov.), p. 33-34. In MC informa-
tie (het Directeuren-tijdschrift is opgevolgd door achter-
eenvolgens Nieuwe tijd (1960-1963) en MC informatie
(1963-1967)) 46(1963), nr. 1(1 okt.) wordt op p. 2 melding
gemaakt van het afscheid van pater dr. M. Smits van
Waesberghe als directeur van het nationaal secretari-
aat op 20 aug. 1963. Hij blijkt zeven jaar deze functie te
hebben bekleed. 
(16) Uit ‘Mededelingen van de redactie’ op p. 114 van Ave
Maria 43(1958), nr. 8(okt.) blijkt dat pater A. Oremus de
opvolger van Franciscus Xaverius Dirks is. In Nieuwe
Tijd 1(1960/61), nr. 4(dec. 1960) verschijnt op p. 72 het
volgende ‘maandbericht’: “Node hebben wij in
augustus jl. Pater Oremus zien vertrekken als lid van
het Landelijk Secretariaat (…). Sinds enkele weken is hij
opgevolgd door Pater Charles Niederer SJ, die geduren-
de de laatste jaren als missionaris in Indonesië, en in
deze hoedanigheid ook als redacteur van een tijd-
schrift, zijn ervaringen heeft opgedaan.”
(17) In de laatst verschenen aflevering onder deze titel
wordt op p. 167 de verandering van het Directeuren-tijd-
schrift aangekondigd; het zal worden opgevolgd door
“een tijdschrift dat de MC-problematiek theoretisch en
practisch behandelt en bestemd is voor allen die zich
daarvoor interesseren, met name de Directeuren en
Raadsleden”.

256
Directorium voor het aartsbisdom Utrecht1 1968
• jaren 1968
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Utrecht
– Adm.: Soesterberg
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I2

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Als bijlage bij de uitgave verschijnt de
Naamlijst der geestelijken die in het aartsbisdom van
Utrecht in bediening zijn bij het begin van het jaar 1968
(afzonderlijk gepagineerd, 133 p.). Deze is onder eigen
titel in dit deel van de BKNP beschreven.
• relaties Voortzetting van Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium archidioecesis Ultrajectensis
anno Domini [jaartal] (1864-1967)
– Samengegaan met Directorium voor het bisdom Breda
en ’s-Hertogenbosch (1967-1968), Directorium voor het
bisdom Groningen voor het jaar … [jaartal] ({1968}),

256. Directorium voor het aartsbisdom Utrecht 178



Directorium van het bisdom Haarlem (1966-1968), Direc-
torium voor het bisdom Roermond (1965-1968), Directo -
rium voor het bisdom Rotterdam in het jaar … [jaartal]
(1966-1968) en voortgezet als Directorium voor de Neder-
landse kerkprovincie in het jaar … [jaartal] (1969-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgische gids voor de clerus van het aarts-
bisdom Utrecht. Het directorium bevat een kerkelijke
kalender met richtlijnen voor het lezen van de missen
en het afdragen van de collectes, regels voor het bre-
viergebed en andere aanwijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “voor het jaar 1968”.
(2) De omvang is exclusief naamlijst.

257
Directorium om behoorlijk de HH missen en ves -
peren te zingen en de altaren te versieren, naar het
roomsch kerkgebruik, voor het aartsbisdom
Utrecht1 {1854}
• jaren {1854}2

• uitgever H.A. Zweers
• plaats Amsterdam
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie {1854} Bernard Hofman
• bijzonderheden Het Nederlandstalig directorium voor
kosters en zangers verschijnt parallel aan het directori-
um in het Latijn voor geestelijken, getiteld Directorium
ad legendas horas canonicas missasque celebrandas
juxta ritum romanum pro anno Domini … [jaartal] ad
usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae (1854-1856)
• relaties [Ten dele voortzetting van Directorium om
behoorlyk de HH missen en vesperen te zingen en de
altaren te versieren naar het roomsch kerk-gebruik voor
het aarts-bisdom Utrecht en de onderho(o)rige bisdom-
men Haarlem, Deventer, Leeuwa(a)rden, Groningen en
Middelburg voor het (schrikkel)jaar … [jaartal] ({1791}-
{1836})]2

• autopsie 1954
– UBM
• typering Liturgische kalender voor kosters en koor-
zangers in het aartsbisdom Utrecht; deze bestaat uit
een calendarium van alle zon- en feestdagen met de
mispropria en andere liturgische aanwijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “voor het jaar” en het jaartal
van het betreffende jaar.
(2) Vermoedelijk het eerste directorium voor kosters en
koorzangers onder deze titel, bedoeld voor alleen het
aartsbisdom Utrecht. Waarschijnlijk is het Directorium
om behoorlyk de HH missen en vesperen te zingen en de

altaren te versieren naar het roomsch kerk-gebruik voor
het aarts-bisdom Utrecht en de onderho(o)rige bisdom-
men Haarlem, Deventer, Leeuwa(a)rden, Groningen en
Middelburg voor het (schrikkel)jaar … [jaartal] m.i.v. de
eerstvolgende jaargang na het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in Nederland (1853) gesplitst in een
uitgave voor het aartsbisdom Utrecht en een uitgave
voor het nieuwe bisdom Haarlem. Dit is ook het geval
geweest met het parallel verschijnende Latijnse directo-
rium voor geestelijken. Het directorium voor kosters en
koorzangers voor het aartsbisdom Utrecht is na 1854
niet meer aangetroffen; de editie voor het bisdom Haar-
lem is aangetroffen tot en met jaargang 1934.

258
Directorium om behoorlijk de HH missen en vespers
mede te bidden naar het roomsch kerkgebruik1

1915-{1917}
• jaren 1915-{1917}
• uitgever RK Boek-Centrale
• plaats Amsterdam/Rotterdam ∞ {1915}
– Amsterdam ∞ 1916-{1917}
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortgezet als Nederlandsch directorium
([{1923}]-{1962})
• autopsie 1915-1917
– UBU
• typering Liturgisch directorium, in eerste instantie
bedoeld voor leken, om voor hen het correct volgen der
liturgische plechtigheden mogelijk te maken.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in 1915: “voor het bisdom Haar-
lem”; in 1916: “voor het bisdom Haarlem, met een aan-
hangsel voor de andere bisdommen”; in {1917}: “voor de
Nederlandsche bisdommen en de kerken der Paters
Franciscanen”.

259
Directorium om behoorlijk de HH missen en vespers
te zingen en de altaren te versieren naar het
roomsch kerkgebruik voor het bisdom Haarlem1

{1860}-{1934}
• jaren {1860}-{1934}
• uitgever Bisdom Haarlem
– Druk: H.A. Zweers ∞ {1860}-{1866}
– Drukkerij St. Jacobs-Godshuis ∞ {1868}-{1934}
• plaats Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
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• redactie {1860}-{1866} Bernard Hofman
• bijzonderheden Tegelijk met het directorium voor
kosters en zangers verschijnt in het Latijn een directo-
rium voor de geestelijken van het bisdom onder de titel
Directorium ad legendas horas canonicas missasque
celebrandas secundum ritum romanum pro anno Domini
(bissextili) … [jaartal] ad usum cleri dioeceseos Harle-
mensis (1854-1965).
• relaties Voortgezet als Directorium voor het bisdom
Haarlem gedurende het jaar onzes Heren … [jaartal]
({1956})
• autopsie 1860, 1863, 1865, 1866, 1868-1870, 1915-1917,
1933-1934
– KDC ∞ 1933-1934
– UBU ∞ 1915-1917
– Utrecht, Museum Catharijneconvent ∞ 1860, 1863,
1865, 1866, 1868-1870, 1881
• typering Liturgische gids voor kosters en koorzangers
van het bisdom Haarlem. Het directorium bevat een
calendarium met proprium en andere liturgische aan-
wijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “gedurende het jaar onzes
Heeren” en het jaartal van het betreffende jaar.

260
Directorium om behoorlyk de HH missen en vespe-
ren te zingen en de altaren te versieren1 naar het
roomsch kerk-gebruik voor het aarts-bisdom Utrecht
en de onderho(o)rige bisdommen Haarlem, Deven-
ter, Leeuwa(a)rden, Groningen en Middelburg2

{1791}-[{1836}]
• jaren {1791}-[{1836}]3

• uitgever T. Crajenschot ∞ {1791}
– B.J. Crajenschot ∞ {1823}-{1824}
– A.J. van Tetroode ∞ {1827}-[{1836}]3

• plaats Amsterdam
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet altijd in de uitgave vermeld.
{1824}-[{1836}]3 Bernardus Hofman
• bijzonderheden Naast de Nederlandstalige uitgave
voor koor en kosters verschijnt in het Latijn een editie
voor geestelijken onder de titel Directorium ad rite
legendas horas canonicas missasque celebrandas juxta
ritum romanum pro anno Domini (bissexto) … [jaartal]
ad usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae nec non dioe-
ceseon suffraganearum Harlemensis, Daventriensis,
Leovardensis, Groningensis et Middelburgensis ({1786}-
1853).
• relaties [Gesplitst in Directorium om behoorlijk de HH
missen en vesperen te zingen en de altaren te versieren,
naar het roomsch kerkgebruik, voor het aartsbisdom

Utrecht voor het jaar … [jaartal] ({1854}) en Directorium
om behoorlijk de HH missen en vespers te zingen en de
altaren te versieren naar het roomsch kerkgebruik voor
het bisdom Haarlem gedurende het jaar onzes Heeren …
[jaartal] ({1860}-{1934})]4

• autopsie 1791, 1823, 1824, 1827, 1829
– UBM ∞ 1791
– Museum Catharijneconvent ∞ 1824
– UBU ∞ 1823, 1827, 1829
– Leeuwarden, Tresoar ∞ 18363

• typering Liturgisch directorium voor kosters en koor-
zangers in de (oude) Nederlandse bisdommen. Het
directorium bestaat uit een calendarium van alle zon-
en feestdagen met de mispropria en andere liturgische
aanwijzingen. 
• noten
(1) In {1791}: “autaren te vercieren”.
(2) Waaraan toegevoegd: “voor het (schrikkel)jaar” en
het jaartal van het betreffende jaar.
(3) De jaargang 1836 is niet ingezien. Gegevens m.b.t
deze jaargang (uitgever en redactie) zijn gebaseerd op
de NCC.
(4) Waarschijnlijk is het directorium voor kosters na
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Neder-
land (1853) m.i.v. de eerstvolgende jaargang gesplitst in
een directorium voor het aartsbisdom Utrecht en een
directorium voor het nieuwe bisdom Haarlem. Dit is nl.
ook het geval geweest met de parallel verschijnende
Latijnse editie voor geestelijken. Het directorium voor
kosters en zangers voor het aartsbisdom Utrecht is na
1854 niet meer aangetroffen; de editie voor het bisdom
Haarlem is aangetroffen tot en met jaargang 1934.

261
Directorium voor het bisdom Breda en ’s-Hertogen-
bosch 1967-1968
• jaren 1967-1968
• uitgever Bisdom Breda en bisdom ’s-Hertogenbosch
– Druk: Drukkerij H.W. van Griensven NV, Sint
Michielsgestel
• plaats Druk: Sint Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Samensmelting van Directorium ad rite legen-
das horas canonicas missasque celebrandas iuxta nor-
mam breviarii ac missalis romani ad usum cleri civitatis
et dioecesis Bredanae pro anno Domini (bissextili) …
[jaartal] ({1875}-1966) en van Directorium voor het bis-
dom ’s-Hertogenbosch (1966)
– Samengegaan met Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directorium voor het
bisdom Groningen voor het jaar … [jaartal] ({1968}),
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Directorium van het bisdom Haarlem (1966-1968), Direc-
torium voor het bisdom Roermond (1965-1968), Directo -
rium voor het bisdom Rotterdam in het jaar … [jaartal]
(1966-1968) en voortgezet als Directorium voor de Neder-
landse kerkprovincie in het jaar … [jaartal] (1969-{1980}).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgisch directorium met rubrieken voor
missaal en brevier, gevolgd door een aanhangsel voor
de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch met eigen
calendarium en enkele mededelingen.

262
Directorium voor het bisdom Groningen1 {1968}
• jaren {1968}2

• uitgever Bisdom Groningen
• plaats Adm.: Soesterberg
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar bevindt
zich achterin in het directorium ingebonden de Naam-
lijst van de geestelijken die in het bisdom Groningen in
bediening zijn bij de aanvang van het jaar 1968, afzon-
derlijk gepagineerd, 43 p. De naamlijst wordt onder
eigen titel beschreven in dit deel van de BKNP.
• relaties Voortzetting van Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium dioecesis Groningensis (1957-
{1964})
– Samengegaan met Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directorium voor het
bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968), Directo -
rium van het bisdom Haarlem (1966-1968), Directorium
voor het bisdom Roermond (1965-1968), Directorium voor
het bisdom Rotterdam in het jaar … [jaartal] (1966-1968)
en voortgezet als Directorium voor de Nederlandse kerk-
provincie in het jaar … [jaartal] (1969-{1980})
• autopsie 1968
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor de dienstdoende
geestelijken van het bisdom Groningen, met rubrieken
voor missaal en brevier, een liturgisch calendarium
van het bisdom en enkele algemene pastorale opmer-
kingen en wenken.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “voor het jaar” en het jaartal
van het betreffende jaar.
(2) Het directorium wordt onder deze titel reeds
genoemd in de Naamlijst van de geestelijken die in het
bisdom van Groningen in bediening zijn bij de aanvang
van het jaar 1967.

263
Directorium voor het bisdom Haarlem1 {1956}
• jaren {1956}
• uitgever Bisdom Haarlem
– Druk: Drukkerij St. Jacobs-Godshuis
• plaats Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Tegelijk met het directorium voor
kosters en zangers verschijnt in het Latijn een directo-
rium voor de geestelijken van het bisdom onder de titel
Directorium ad legendas horas canonicas missasque
celebrandas secundum ritum romanum pro anno Domini
(bissextili) … [jaartal] ad usum cleri dioeceseos Harle-
mensis (1854-1965).
• relaties Voortzetting van Directorium om behoorlijk
de HH missen en vespers te zingen en de altaren te ver-
sieren naar het roomsch kerkgebruik voor het bisdom
Haarlem gedurende het jaar onzes Heeren … [jaartal]
({1860}-{1934})
• autopsie 1956
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor kosters en koor-
zangers, met het kerkelijk calendarium en de mispro-
pria van het bisdom Haarlem en andere liturgische
aanwijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “gedurende het jaar onzes
Heren” en het jaartal van het betreffende jaar. Titel op
het titelblad: Directorium voor het bisdom Haarlem ten
gebruike van kosters en zangers.

264
Directorium van het bisdom Haarlem1 1966-1968
• jaren 1966-1968
• uitgever Bisdom Haarlem
– Druk: Drukkerij (van het) St. Jacobs-Godshuis
• plaats Druk: Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II 
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Elke afl. bevat een alfabetisch register
van de voornaamste onderwerpen.
– In het autopsie-exemplaar van 1966 is (zonder titelpa-
gina) ingebonden de Naamlijst der geestelijken, die in
het bisdom van Haarlem in bediening waren op 15 decem-
ber 1965, afzonderlijk gepagineerd, 143 p. Deze geeft
informatie betreffende het bisdom Haarlem: bestuur,
instanties, alfabetische lijst van de geestelijken van het
bisdom Haarlem enz. De naamlijst wordt als zelfstan-
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dige titel beschreven in dit deel van de BKNP. 
• relaties Voortzetting van Directorium ad legendas
horas canonicas missasque celebrandas secundum ritum
romanum pro anno Domini (bissextili) … [jaartal] ad
usum cleri dioeceseos Harlemensis (1854-1965)
– Samengegaan met Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directorium voor het
bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968), Directori-
um voor het bisdom Groningen voor het jaar … [jaartal]
({1968}), Directorium voor het bisdom Roermond (1965-
1968), Directorium voor het bisdom Rotterdam in het
jaar …[jaartal] (1966-1968) en voortgezet als Directorium
voor de Nederlandse kerkprovincie in het jaar … [jaartal]
(1969-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgische gids voor het bisdom Haarlem.
Bevat rubrieken voor missaal en brevier, een calendari-
um met het proprium van het bisdom en verschillende
liturgische aanwijzingen en richtlijnen.
• noten
(1) De titel op het omslag luidt Directorium dioeceseos
Harlemensis.

265
Directorium voor het bisdom ’s-Hertogenbosch 1966
• jaren 1966
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
– Druk: Drukkerij van het bisdom van ’s-Hertogen-
bosch in het Instituut voor Doofstommen
• plaats St. Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie [1966 F.H.J. Schreuder]1

• relaties Voortzetting van Directorium divini officii
juxta ritum breviarii et missalis Sanctae Romanae Eccle-
siae ad usum cleri saecularis diocesis Buscoducensis
({1809}-1965)
– Samengegaan met Directorium ad rite legendas horas
canonicas missasque celebrandas iuxta normam bre-
viarii ac missalis romani ad usum cleri civitatis et dioe-
cesis Bredanae pro anno domini (bissextili) … [jaartal]
({1875}-1966) en voortgezet als Directorium voor het Bis-
dom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor het bisdom 
’s-Hertogenbosch; het bevat een calendarium van het
bisdom met rubrieken en liturgische aanwijzingen
voor de mis. Het verschil met de voorloper betreft
slechts de taal waarin het is gesteld en de titel. 
• noten
(1) Dit wordt niet vermeld in het directorium zelf, maar

wel in de naamlijst die jaarlijks door het bisdom wordt
uitgegeven. Lange tijd zijn de initialen van Schreuder
foutief weergegeven in de naamlijst, nl. als F.J.H. Vanaf
1976, als Schreuder zelf de redactie van de naamlijst
overneemt, worden zijn voorletters in de juiste volgor-
de weergegeven.

266
Directorium voor het bisdom Roermond 1965-1968
• jaren 1965-1968
• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: J.J. Romen en Zonen, Uitgevers
• plaats Druk: Roermond
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1965-1967; I ∞ 1968
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Ordo divini officii recitandi
sacrique peragendi a clero ecclesiae cathedralis, civitatis
et dioecesis Ruraemundensis juxta ritum breviarii et
missalis romani anno Domini (bissextili) … [jaartal]
(1870-1964)
– Samengegaan met Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directorium voor het
bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968), Directori-
um voor het bisdom Groningen voor het jaar … [jaartal]
({1968}), Directorium van het bisdom Haarlem (1966-
1968), Directorium voor het bisdom Rotterdam in het
jaar … [jaartal] (1966-1968) en voortgezet als Directori-
um voor de Nederlandse kerkprovincie (1969-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgische gids ten dienste van de geeste-
lijkheid in het bisdom Roermond. Het directorium
bevat rubrieken en aanwijzingen voor de mis en het
breviergebed, de liturgische kalender en enkele algeme-
ne pastorale opmerkingen en wenken.

267
Directorium voor het bisdom Rotterdam1 1966-1968
• jaren 1966-1968
• uitgever Bisdom Rotterdam
– Druk: NV Gooi & Sticht
• plaats Druk: Hilversum
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang IV ∞ 1966-1967; V ∞ 19682

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Alfabetisch zaakregister.
– In de uitgave is opgenomen: ‘Naamlijst der geestelijk-
heid en overzicht der parochies, kerken, kapellen en
kloosters in het bisdom Rotterdam op het einde van het
jaar … [jaartal voorafgaand aan dat van het directori-
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um]’; de paginering van de naamlijst is opgenomen in
die van het directorium. Het is niet duidelijk of deze
naamlijst ook is verschenen als zelfstandige publicatie,
zoals bij de naamlijsten van andere bisdommen wel
het geval was.
• relaties Voortzetting van Directorium divini officii
recitandi sacrique peragendi secundum ritum romanum
ad usum cleri dioeceseos Roterodamensis pro anno
Domini … [jaartal] (1957-1965)
– Ten dele voortgezet als Jaarboekje / Bisdom Rotter-
dam (1969-1971) 
– Samengegaan met Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directorium voor het
bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968), Directori-
um voor het bisdom Groningen voor het jaar … [jaartal]
({1968}), Directorium van het bisdom Haarlem (1966-
1968) en Directorium voor het bisdom Roermond (1965-
1968) en voortgezet als Directorium voor de Nederlandse
kerkprovincie in het jaar … [jaartal] (1969-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgische gids voor de geestelijkheid van
het bisdom Rotterdam. Het bevat een kerkelijke kalen-
der met aanwijzingen over welke delen uit het missaal
en brevier op welke specifieke dagen of speciale feestda-
gen in het bisdom Rotterdam gelezen of gebeden moe-
ten worden. De uitgave bevat verder een naamlijst en
een overzicht van instanties, dekenaten, parochies en
kloosters in het bisdom. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “in het jaar” en het jaartal van
het betreffende jaar.
(2) De omvang is inclusief naamlijst.

268
Directorium …1 voor het bisdom Rotterdam ten 
gebruike van kosters en zangers 1957-{1965}
• jaren 1957-{1965}
• uitgever Bisdom Rotterdam
– Druk: NV Gooi & Sticht
• plaats Druk: Hilversum
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Naast het directorium voor kosters en
koorzangers verschijnt in het Latijn een directorium
voor de geestelijken van het bisdom onder de titel
Directorium divini officii recitandi sacrique peragendi
secundum ritum romanum ad usum cleri dioeceseos
Roterodamensis pro anno Domini … [jaartal] (1957-1965).
• autopsie 1957-1958; 1962-1965
– KDC
• typering Liturgische gids voor kosters en koorzan-

gers. Het directorium bevat het kerkelijk calendarium
met het proprium of feesteigen van het in 1956 opge-
richte bisdom Rotterdam, regels voor speciale missen
en feesten en andere liturgische aanwijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “gedurende het jaar onzes
Heren” en het jaartal van het betreffende jaar.

269
Directorium cleri saecularis vicariatus apostolici
Bredani, conformiter ad ritum romanum, indicans
et recitandas horas canonicas et missas celebrandas1

{1841}
• jaren {1841}
• uitgever Niet in de uitgave vermeld.
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortgezet als Directorium ad rite legendas
horas canonicas missasque celebrandas iuxta normam
breviarii ac missalis romani ad usum cleri civitatis et
dioecesis Bredanae pro anno domini (bissextili) … [jaar-
tal] ({1887}-1936)
• autopsie 1841
– UBT
• typering Liturgisch directorium voor de dienstdoende
geestelijken van het apostolisch vicariaat Breda (het
bisdom Breda bestaat pas sinds het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in 1853). Het bevat een kerkelijk
calendarium en geeft richtlijnen voor de H. Mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini” en het jaar-
tal.

270
Directorium divini officii juxta ritum breviarii1 et2

missalis1 Sanctae Romanae Ecclesiae ad usum cleri
saecularis Buscoducensis3 {1809}-1965
• jaren {1809}-1965
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
– Druk: J. Coppens en zonen ∞ {1809}-{1810}
– Druk: C. van Gemert ∞ {1816}-1819
– Druk: J. Coppens en zonen ∞ 1820-1832
– Druk: C. van Gemert en zonen ∞ 1833-1842
– Druk: Drukkerij van het bisdom van ’s-Hertogen-
bosch in het Instituut voor Doofstommen ∞ 1843-1965
• plaats Druk: ’s-Hertogenbosch ∞ {1809}-1842; St.
Michielsgestel ∞ 1843-1965
– [Red.: St. Michielsgestel ∞ {1927}-{1957}; Tilburg ∞
{1959}-1962]4

• frequentie jaarlijks
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• formaat A
• omvang I ∞ {1809}-1956; II ∞ 1957-19655

• redactie Niet in de uitgave vermeld.4

[{1927}-1940 A.J.J. van Haandel]
[1941-{1957} A.M.J. van Uden]
[{1959}-1962 A.J.J.Fr. v.d. Eerenbeemt]
[1963-1965 F.H.J. Schreuder] 
• bijzonderheden Het directorium werd veelal samenge-
bonden met de Naamlijst der roomsch catholyke dekens,
pastoren, rectoren, capellanen en assistenten welke in de
… decanaten des bisdoms van ’s Hertogenbosch in bedie-
ning zijn in het laatste van het jaar … [jaartal vooraf-
gaand aan dat van het betreffende directorium] ({1793}-
{1920}) en de Naamlijst van de r.k. geestelijkheid van het
bisdom ’s-Hertogenbosch …[datum] ({1922}-1971). De
naamlijsten zijn afzonderlijk gepagineerd en onder
eigen titel beschreven in dit deel van de BKNP.
• relaties Voortzetting van Ordo recitandi horas canoni-
cas, missasque celebrandi ritu romano in usum cleri sae-
cularis dioecesis Buscoducensis ({1764}-{1803})
– Voortgezet als Directorium voor het bisdom ’s-Herto-
genbosch (1966)
• autopsie 1809-1965 m.u.v. 1811-1815, 1817-1818 en 1851
– KDC ∞ 1854, 1898, 1906-1914, 1916, 1918-1921, 1925,
1930-1935, 1938, 1940, 1942-1943, 1956, 1958-1961, 1965
– UBU ∞ 1809
– UBT ∞ 1810, 1816, 1819-1824, 1826, 1830, 1832-1836,
1838-1850, 1852-1853, 1855-1897, 1899-1905, 1915, 1917,
1922-1924, 1926-1929, 1936-1937, 1939, 1941, 1944-1955,
1957, 1962-1964
– Archief Bisdom ’s-Hertogenbosch ∞ 1825, 1831, 1837
• typering Liturgisch directorium voor de geestelijken
van het bisdom ’s-Hertogenbosch, met een kerkelijk
calendarium en liturgische aanwijzingen voor de mis
en het brevier.
• noten
(1) In 1810, 1821-1823 en 1834 zijn de woorden “breviarii
et missalis” weggelaten.
(2) In 1809, 1824, 1830 en 1835-1843: “ac”.
(3) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini … [jaartal]”,
eventueel: “pro anno Domini bissextili … [jaartal]”.
(4) Vanaf 1927 wordt de redacteur van het directorium
vermeld in de naamlijst die met het directorium is
samengebonden. Van {1927} tot en met 1940 wordt A.J.J.
van Haandel (Doofstommeninstituut St. Michielsge-
stel) genoemd als ‘redactor directorii’, van 1941 tot en
met 1957 is dit A.M.J. van Uden (Doofstommeninst.). In
de naamlijst van 1958 wordt niets vermeld. Van 1959-
1962 A.J.J. Fr. v.d.Eerenbeemt, Rector (Tilburg), van
1963-1966 F.H.J. Schreuder (lange tijd zijn diens initia-
len foutief weergegeven in de naamlijst, nl. als F.J.H.
Vanaf 1976, als Schreuder zelf de redactie van de naam-
lijst overneemt, worden zijn voorletters in de juiste
volgorde weergegeven).
(5) De naamlijsten zijn niet meegerekend.

271
Directorium divini officii juxta ritum romanum1 ad
usum cleri saecularis archidioecesis Ultrajectensis2

1858-1863
• jaren 1858-1863
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
– Druk: St. Michielsgestel, Instituut voor Doofstom-
men
• plaats Druk: St. Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Directorium ad usum cleri
archidioecesis Ultrajectensis pro anno Domini 1857
(1857)
– Voortgezet als Directorium ad missas et horas canoni-
cas rite ordinandas secundum kalendarium romanum et
proprium archidioecesis Ultrajectensis anno Domini …
[jaartal] (1864-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor de clerus van
het aartsbisdom Utrecht. De uitgave bevat een kerkelij-
ke kalender met aanwijzingen voor alle missen en
gebeden. De meeste afleveringen (m.u.v. 1861) bevatten
tevens aanwijzingen voor kosters en koorzangers.
• noten
(1) In 1858: “juxta ritum breviarii et missalis sanctae
romanae ecclesiae”.
(2) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini” en het
jaartal van het betreffende jaar. In 1858: “Ultrajectinae”
in plaats van “Ultrajectensis”.

272
Directorium divini officii recitandi sacrique 
peragendi secundum ritum romanum ad usum 
cleri dioeceseos Roterodamensis1 1957-1965
• jaren 1957-1965
• uitgever Bisdom Rotterdam
– Druk: NV Gooi & Sticht
• plaats Druk: Hilversum
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang III ∞ 1957; IV ∞ 1958-1965
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Alfabetisch zaakregister.
– In de uitgave is opgenomen: ‘Naamlijst der geestelijk-
heid en overzicht der parochies, kerken, kapellen en
kloosters in het bisdom Rotterdam op het einde van het
jaar … [jaartal voorafgaand aan het jaartal van het
betreffende directorium]’; de paginering van de naam-
lijst is in die van het directorium opgenomen. In de titel
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van de naamlijst van 1956 is “parochies” weggelaten.
Het is niet bekend of deze naamlijst ook als afzonder-
lijke publicatie is verschenen, zoals bij de naamlijsten
van andere bisdommen het geval was.
– Naast deze uitgave verschijnt in 1957-{1965} een Direc-
torium gedurende het jaar onzes Heren … [jaartal] voor
het bisdom Rotterdam ten gebruike van kosters en zan-
gers, met liturgische aanwijzingen voor koor en koster. 
• relaties Voortgezet als Directorium voor het bisdom
Rotterdam in het jaar … [jaartal] (1966-1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgische gids voor de geestelijkheid van
het in 1956 opgerichte bisdom Rotterdam. Het directo -
rium bevat een kerkelijke kalender met proprium, dat
wil zeggen aanwijzingen over welke delen uit het mis-
saal en brevier op welke specifieke dagen of speciale
feestdagen in het bisdom Rotterdam gelezen of gebe-
den moeten worden. De uitgave bevat verder een naam-
lijst en een overzicht van instanties, dekenaten, paro-
chies en kloosters in het bisdom. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini en het jaar-
tal van het betreffende jaar. Titel op het omslag: Direc-
torium divini officii recitandi sacrique peragendi secun-
dum ritum romanum pro anno Domini … [jaartal] ad
usum cleri dioeceseos Roterodamensis.

273
Directorium ad horas canonicas rite persolvendas et
missae debite celebrandum ad usum cleri, praeser-
tim saecularis, dioecesis Buscoducensis1 {1756}
• jaren {1756}
• uitgever Jacob Scheffer
• plaats ’s-Hertogenbosch (“Sylvae-Ducis”)
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het directorium vermeld.
• relaties Voortgezet als Ordo recitandi horas canonicas,
missasque celebrandi ritu romano in usum cleri saecula-
ris dioecesis Buscoducensis ({1764}-{1803})
• autopsie 1756
– Archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch
• typering Liturgisch directorium met richtlijnen voor
de geestelijken van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Bevat
een kerkelijk calendarium en liturgische aanwijzingen
voor de mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini … [jaartal]”;
eventueel: “pro anno Domini bissextili … [jaartal]”.

274
Directorium juxta quod legendae horae canonicae,
dicendae missae et observandae caeremoniae in
archidioecesi Ultrajectensi, et dioecesibus suffraga-
neis1 Harlemiensi2, Davent.3, Leovard., Groeningen-
si4 et Middelburgensi5 {1756}-{1773}
• jaren {1756}6-{1773}
• uitgever H.W. v. Welbergen7, G. Tielenburg en T. Cra-
jenschot ∞ {1756}-{1762}
– T. Crajenschot ∞ {1764}
– H. en C. Beekman en T. Crajenschot ∞ {1773}
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De vermelde jaren hebben betrekking
op het in de titel opgenomen jaartal. Op het titelblad
wordt ook het jaar van uitgave afgedrukt, dat in 1762 en
1773 het voorgaande jaartal is: 1761 en 1772.
• relaties Voortgezet als Directorium ad rite legendas
horas canonicas missasque celebrandas juxta ritum
romanum pro anno Domini (bissexto) … [jaartal] ad
usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae nec non 
dioeceseon suffraganearum Harlemensis, Daventriensis,
Leovardensis, Groningensis et Middelburgensis ({1786}-
1853)
• literatuur Aug. Joës Flament, Catalogus librorum
patris Beggynagii in alma civitate Aemstelredamensi,
Amsterdam 1891
• autopsie 1756, 1761-1762, 1764 en 1773
– KDC ∞ 1773
– UBN ∞ 1762
– UBM ∞ 1756
– UBU ∞ 1764
• typering Liturgisch directorium voor de geestelijken
van het aartsbisdom Utrecht en de suffragaanbisdom-
men (bisdommen die tot op zekere hoogte onderhorig
zijn aan de aartsbisschop). Het directorium bevat een
calendarium met aanwijzingen en liturgische richtlij-
nen voor het lezen van missen.
• noten
(1) In {1762}: “suffraganiis”.
(2) In {1756}: “Harlemensi”, in {1762} en {1764}: “Har-
lem”.
(3) In {1762}: “Daventr.”
(4) In {1756} en {1764}: “Groening”.
(5) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini (bissexto)”
en het jaartal van het betreffende jaar.
(6) Reeds eerder zijn er directoria verschenen voor de
geestelijken van het aartsbisdom Utrecht en het bis-
dom Haarlem, maar deze voorlopers zijn niet aange-
troffen. Alle gegevens hierover zijn ontleend aan Fla-
ment, p. 123-124. Vermeld worden de jaargangen 1672-
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1673, 1675-1686, 1688-1692, met de volgende gegevens
over titel, uitgever, plaats en redactie:
– Directorium juxta quod legendae horae canonicae in
dioecesi Harlemensis et iis locis archidiaeceseos (sic)
Ultrajectensis, ub receptus est novus stylus anno Domi-
ni (bissextili) … [jaartal] ∞ 1672-1680
– Directorium juxta quod legendae horae canonicae et
dicendae missae in dioecesi Harlemensi, et iis locis
archidiaeciseos (sic) Ultrajectensis, ubi receptus est
novus stylus anno Domini … [jaartal] ∞ 1681-1686
– Directorium juxta quod legendae horae canonicae,
dicendae missae, et observandae ceremoniae in dioecesi
Harlemensi, et Ultrajectensi, ubi receptus est novus sty-
lus anno Domini … [jaartal]” (eventueel: “anno Domini
… [jaartal] bissextili” of “anno Domini … [jaartal] inter-
calari”) ∞ 1688-1692
– Uitgever: Johann Kinckius (“apud Johannem Kincki-
um”) ∞ 1672-1680; Wed. Joachim van Metelen (“apud
viduam Joachim à Metelen”) ∞ 1681; Frederik van
Metelen (“apud Fredericum à Metelen”) ∞ 1682-1692
– Plaats: Keulen (“Coloniae”) ∞ 1672-1683; Antwerpen
(“Antverpiae”) ∞ 1684-1686; Amsterdam (“Amsteloda-
mi”) ∞ 1688-1692. (Wed. Joachim van Metelen en Frede-
rik van Metelen uit Amsterdam publiceerden vaak met
de fictieve adressen Antwerpen en Keulen).
– Redactie: 1673-1680 “collegit P.N.”
(7) In {1762}: Weduwe H.W. v. Welbergen.

275
Directorium voor de kerkelijke diensten in het aarts-
bisdom Utrecht {1914}-{1915}
• jaren {1914}-{1915}
• uitgever Dekker en Van de Vegt
• plaats Utrecht
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1914 en 1915
– UBU
• typering Liturgisch directorium in de Nederlandse
taal, bedoeld om ook leken de juiste teksten en gebrui-
ken te doen kennen.

276
Directorium1 ad legendas horas canonicas et cele-
brandas missas juxta breviarium et missale
romanum …2 quod in usum cleri cathedralis & 
diocesis Ruraemundensis {1740}-{1764}
J• jaren {1740}-{1764}
• uitgever Fr. Max Ophoven ∞ {1740}-{1747}
– H. & F. Korsten ∞ {1750}
– J.G. van Ophoven ∞ {1756}-{1764}

• plaats Roermond
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties [Voortgezet als Directorium romanum ad
usum cleri vicariatus apostolici Limburgensis pro anno
… [jaartal] ({1847}-1853)]3

• autopsie 1740; 1742; 1745-1747; 1750; 1756-1761; 1764 
– UBU
• typering Liturgische gids voor de clerus van het
(oude) bisdom Roermond. Het directorium bevat een
kerkelijke kalender en geeft liturgische aanwijzingen
voor het vieren van de mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in 1750: “romanum”.
(2) Waaraan toegevoegd “pro anno Domini” gevolgd
door het jaartal in Romeinse cijfers, waaraan toe -
gevoegd in de ingeziene exemplaren van 1740, 1760 en
1764: “bissexto”; in 1756: “bissextili”; in 1745, 1757 en
1761: “primo a bissexto”; in 1742, 1746, 1750 en 1758:
“secundo a bissexto”; in 1747 en 1759 “tertio a bissexto”.
(3) Het is niet bekend of het directorium in de jaren 
tussen 1764 en 1847 nog onder een andere titel is ver-
schenen.

277
Directorium ad legendas horas canonicas missasque
celebrandas juxta ritum romanum …1 ad usum cleri
archidioeceseos Ultrajectinae 1854-1856
• jaren 1854-1856
• uitgever H.A. Zweers
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie 1854-1856 Bernard Hofman
• bijzonderheden Er is ook een Nederlandstalige editie
voor kosters en zangers verschenen met de titel Direc-
torium om behoorlijk de HH missen en vesperen te zin-
gen en de altaren te versieren, naar het roomsch kerkge-
bruik, voor het aartsbisdom Utrecht voor het jaar
…[jaartal]. Hiervan is alleen de uitgave van 1854 inge-
zien; het is niet bekend of deze editie nog verder is ver-
schenen.
• relaties Ten dele voortzetting van Directorium ad rite
legendas horas canonicas missasque celebrandas juxta
ritum romanum pro anno Domini … [jaartal] ad usum
cleri archidioeceseos Ultra-jectinae nec non dioeceseon
suffraganearum Harlemensis, Daventriensis, Leovarden-
sis, Groningensis et Middelburgensis ({1786}-1853)
– Voortgezet als Directorium ad usum cleri archidioece-
sis Ultrajectensis pro anno Domini 1857 (1857)
• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Liturgische gids voor de clerus van het aarts-
bisdom Utrecht, met het calendarium van het bisdom
en richtlijnen voor het lezen van de missen enz. en
andere liturgische aanwijzingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “pro anno Domini” en het jaar-
tal van het betreffende jaar.

278
Directorium ad legendas horas canonicas missasque
celebrandas secundum1 ritum romanum …2 ad usum
cleri dioeceseos Harlemensis3 1854-1965
• jaren 1854-1965
• uitgever H.A. Zweers ∞ 1854-1867
– Sint Jacobs-Godshuis (“Ex Typographia Hospitii S.
Iacobi”) ∞ 1868-1965
• plaats Amsterdam ∞ 1854-1867; Haarlem ∞ 1868-
1965
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1854-1874; II ∞ 1875; I ∞ 1876-1877; II ∞
1878-1914; III ∞ 1915-1921; II ∞ 1922; III ∞ 1923-1944; I
∞ 1945; III ∞ 1946-1948; II ∞ 1949; III ∞ 1950-1959; II
∞ 1960-1963; III ∞ 1964-19654

• redactie 1854-1867 Bernard Hofman
• bijzonderheden Vanaf 1870 (m.u.v. 1949) bevat het
directorium tevens de naamlijst van de dienstdoende
geestelijken in het bisdom Haarlem, in 1862-1878 ver-
schenen onder de titel Naamlijst der zeer eerw. heeren
dekens, pastoors, rectors, kapellaans en assistenten, die
in de dekenaten van het bisdom Haarlem in bediening
waren op het einde van den jare …[jaartal] en in 1879-1971
onder de titel Naamlijst der geestelijken, die in het bis-
dom van Haarlem in bediening waren op (bij) het einde
van het jaar … [jaartal van het jaar voorafgaand aan dat
van het directorium]. De paginering van de naamlijsten
is opgenomen in die van de directoria. De naamlijsten
zijn als aparte titels beschreven in dit deel van de
BKNP.
– Het exemplaar van Museum Catharijneconvent voor
de jaren 1890-1919 bevat aantekeningen van mgr. J.J.
Graaf over het weer en verdere bijzonderheden uit zijn
leven.
– Naast deze uitgave is er een Nederlandstalige editie
voor kosters en koorzangers verschenen onder de titel
Directorium om behoorlijk de HH missen en vespers te
zingen en de altaren te versieren naar het roomsch kerk-
gebruik voor het bisdom Haarlem gedurende het jaar
onzes Heeren … [jaartal] ({1860}-{1934}), later onder de
titel Directorium voor het bisdom Haarlem gedurende
het jaar onzes Heren … [jaartal] ({1956}).
– Het autopsie-exemplaar van 1941 is beschadigd.
• relaties Ten dele voortzetting van Directorium ad rite
legendas horas canonicas missasque celebrandas juxta

ritum romanum pro anno Domini (bissexto) … [jaartal]
ad usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae nec non dioe-
ceseon suffraganearum Harlemensis, Daventriensis,
Leovardensis, Groningensis et Middelburgensis ({1786}-
1853)
– Voortgezet als Directorium van het bisdom Haarlem
gedurende het jaar onzes Heren … [jaartal] (1966-1968)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1854-1915, 1919-1924, 1929, 1934-1936, 1938-1942,
1944, 1946-1949, 1956, 1959-1961
– UBM ∞ 1925-1928, 1962-1965
– Utrecht, Museum Catharijneconvent ∞ 1916-1918,
1930-1933, 1937, 1943, 1945, 1950-1955, 1957-1958
• typering Liturgisch directorium voor de clerus van
het bisdom Haarlem, met een kerkelijke kalender van
het bisdom, richtlijnen voor het lezen van de missen en
gebeden en andere liturgische aanwijzingen.
• noten
(1) In 1854-1886: “juxta”.
(2) Waaraan toegevoegd “pro anno Domini (bissextili)”
en het jaartal van het betreffende jaar; eventueel: “pro
anno domini … [jaartal]” ∞ 1858-1944; in de titel van
1945-1965 vervalt “pro anno Domini” en volgt alleen het
jaartal.
(3) De omslagtitel luidt Directorium pro anno Domini …
[jaartal] ad usum cleri dioeceseos Harlemensis ∞ 1854-
1867 en Directorium divini officii … [jaartal] ad usum
cleri dioeceseos Harlemensis ∞ {1928}-{1961}.
(4) De omvang is inclusief naamlijst, omdat deze in de
paginering van het directorium is opgenomen.

279
Directorium ad missas et horas canonicas rite ordi-
nandas secundum kalendarium romanum et propri-
um archidioecesis Ultrajectensis1 1864-1967
• jaren 1864-1967
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
– Druk: Instituut voor Doofstommen ∞ 1864-1917; 
St. Gregoriushuis ∞ 1918-1921, 1946-1949; Eembode ∞
1922-1945; Sint Gregoriushuis ∞ 1950-1966
• plaats Red.: Utrecht
– Druk: Sint Michielsgestel ∞ 1864-1917; Utrecht ∞
1918-1921, 1946-1949; Amersfoort ∞ 1922-1945; Zeist ∞
1950-1966
– Adm.: Soesterberg ∞ 1967
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1864-1914; II ∞ 1915-1935; I ∞ 1936-1937;
II ∞ 1938-1944; I ∞ 1945; II ∞ 1946-1950; I ∞ 1951-19672

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De autopsie-exemplaren zijn veelal
samengebonden met de naamlijsten van het bisdom,3

die verschenen onder de resp. titels Naamlijst der RK
dekens, pastoren, rectoren, kapellanen en assistenten,
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welke in de … dekenaten van het aartsbisdom van
Utrecht in bediening zijn in het laatst van den jare
…[jaartal van het jaar voorafgaand aan dat van het
directorium waarin het wordt ingebonden; dus de
naamlijst van 1910 is ingebonden in het directorium
van 1911] ({1856}-1910), Naamlijst der geestelijken die in
de … dekenaten van het aartsbisdom Utrecht in bedie-
ning zijn in het laatst van het jaar … [jaartal vooraf-
gaand aan dat van het directorium waarin het wordt
ingebonden] (1911-1920), Naamlijst der geestelijken die
in de … dekenaten van het aartsbisdom Utrecht in bedie-
ning zijn bij den aanvang van het jaar … [jaartal; hetzelf-
de als dat van het betreffende directorium] (1922-1929),
Naamlijst van de geestelijken die in het aartsbisdom van
Utrecht in bediening zijn bij de(n) aanvang van het jaar
… [jaartal; hetzelfde als dat van het betreffende directo-
rium] (1930-1970). De jaartallen die hier tussen haakjes
worden genoemd hebben betrekking op de verschij-
ningsjaren van de naamlijst. Deze jaarlijks verschij-
nende naamlijst heeft een eigen paginering en is onder
eigen titel in dit deel van de BKNP beschreven.
• relaties Voortzetting van Directorium divini officii
juxta ritum romanum ad usum cleri saecularis archi -
dioecesis Ultrajectensis pro anno Domini … [jaartal]
(1858-1863)
– Voortgezet als Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht voor het jaar 1968 (1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor de clerus van
het aartsbisdom Utrecht, gevolgd door een appendix
met o.a. een ‘Tabella directoria pro missis votivis coi-
bus celebrandis’, feesten van de patroon of titel van de
kerk, een tabel over opkomst en ondergang van de zon,
‘Communicanda’, ‘Materia conferentiarum’, soms in
het Nederlands een ‘Berigt voor de kosters’, ‘Berigt voor
de zangers’ enz. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “anno Domini” en het jaartal
van het betreffende jaar; eventueel: “anno Domini bis -
sexto … [jaartal]” of “anno Domini bissextili … [jaartal]”.
(2) Bij de omvang is de afzonderlijk gepagineerde
naamlijst niet meegerekend.
(3) Dit geldt voor de autopsie-exemplaren van 1871, 1873,
1876-1886, 1897-1898,1905-1941, 1944-1957, 1959-1967.

280
Directorium ad missas et horas canonicas rite ordi-
nandas secundum kalendarium romanum et propri-
um dioecesis1 Groningensis2 1957-{1964}
• jaren 1957-{1964}
• uitgever Bisdom Groningen
– Druk: Sint-Gregoriushuis
• plaats Druk: Zeist
• frequentie jaarlijks

• formaat A
• omvang II ∞ {1957}; I ∞ {1960}-{1962}; II ∞ {1964}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden In de ingeziene directoria is opgeno-
men (afzonderlijk gepagineerd) de jaarlijks verschij-
nende Naamlijst van de geestelijken die in het bisdom
Groningen in bediening zijn bij de aanvang van het jaar
… [jaartal] (1957-1971). De naamlijst is in dit deel van de
BKNP beschreven. 
• relaties Voortgezet als Directorium voor het bisdom
Groningen voor het jaar … [jaartal] ({1968})
• autopsie 1957, 1960-1962, 1964
– KDC ∞ 1960-1962
– UBU ∞ 1957, 1964
• typering Liturgisch directorium voor de dienstdoende
geestelijkheid van het in 1956 opgerichte bisdom Gro-
ningen. Het directorium bevat rubrieken en aanwijzin-
gen voor missaal en brevier, de liturgische kalender
van het bisdom en enkele algemene pastorale opmer-
kingen en wenken.
• noten
(1) In 1961 abusievelijk “Archidioecesis”.
(2) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini (bissextili)”
en het jaartal van het betreffende jaar.

281
Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie1

1969-{1980}
• jaren 1969-{1980}2

• uitgever Nederlandse Commissie voor Liturgie ∞
1969-1971
– Nationale Raad voor Liturgie ∞ 1972-{1980}
– Druk: Drukkerij Gregoriushuis (m.i.v. 1973 toege-
voegd: BV)
• plaats Nijmegen ∞ 1969-1971; Utrecht ∞ 1972-{1976};
Zeist ∞ {1978}-{1980}
– Druk: Zeist
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1969-1976, 1978; III ∞ 1979-{1980}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Samensmelting van Directorium voor het
aartsbisdom Utrecht voor het jaar 1968 (1968), Directo -
rium voor het bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-
1968), Directorium voor het bisdom Groningen voor het
jaar … [jaartal] ({1968}), Directorium van het bisdom
Haarlem (1966-1968), Directorium voor het bisdom Roer-
mond (1965-1968) en Directorium voor het bisdom Rotter-
dam in het jaar … [jaartal] (1966-1968)
• autopsie Volledig m.u.v. 1977
– KDC
• typering Een gezamenlijk directorium voor de Neder-
landse kerkprovincie ter vervanging van de “vele direc-
toria, die tot dan toe werden gebruikt”. Tot dan stelden
ieder diocees en alle orden en congregaties een eigen
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directorium samen naar model van het ‘Kalendarium
universalis ecclesiae’ met toevoeging van een lijst van
eigen heiligen (het zogenaamde proprium) (zie 1969, p.
3: ‘Ter inleiding’). Het directorium bevat rubrieken voor
missaal en brevier, de liturgische kalender en enkele
algemene pastorale opmerkingen en wenken.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “In het jaar” en het jaartal van
het betreffende jaar.
(2) Het laatste directorium onder deze titel is versche-
nen in 2001.

282
Directorium ad rite legendas1 horas canonicas mis-
sasque celebrandas iuxta normam breviarii ac
missalis romani ad usum cleri civitatis et dioecesis
Bredanae2 {1875}-1966
• jaren {1875}-1966
• uitgever Bisdom Breda
– Druk: Drukkerij van het bisdom ’s-Hertogenbosch,
Doofstommeninstituut St. Michielsgestel (“Ex typogra-
phia dioecesis Buscoducensis, in Instituto Surdo-Muto-
rum Gestel S. Michaëlis”) 
• plaats St. Michielsgestel
• frequentie jaarlijks 
• formaat A
• omvang II ∞ {1875}-{1887}; I ∞ {1928}-{1941}; II ∞
{1948}-1966
• redactie [1922-{1931} A.A. van Raamsdonk]3

• bijzonderheden Iedere aflevering vanaf {1928} bevat
tevens de Naamlijst der geestelijken die in het bisdom
van Breda in bediening waren … [datum aan het eind van
het voorgaande jaar]. De naamlijsten zijn alle afzonder-
lijk gepagineerd en zijn onder hun eigen titel in dit deel
van de BKNP beschreven. 
– Het directorium van {1887} bevat ook een ‘Elenchus
confraternitatis S. Barbarae’.
• relaties Voortzetting van Directorium cleri sæcularis
vicariatus apostolici Bredani, conformiter ad ritum
romanum, indicans et recitandas horas canonicas et 
missas celebrandas {(1841)}
– Samengegaan met Directorium voor het bisdom 
’s-Hertogenbosch (1966) en voortgezet als Directorium
voor het bisdom Breda en ’s-Hertogenbosch (1967-1968)
• autopsie 1875-1876, 1878-1884, 1886-1887, 1928-1933,
1935-1941, 1947-1948, 1951-1966
– KDC ∞ 1928-1933, 1935-1941, 1947-1948, 1951-1961, 1963-
1966
– UBM ∞ 1875-1876, 1878-1884, 1886-1887
– UBU ∞ 1962
• typering Liturgisch directorium voor de clerus van
het bisdom Breda. Het bevat een kerkelijk calendarium
en geeft richtlijnen voor de mis en het brevier.
• noten
(1) M.i.v. {1928} “recitandas”.

(2) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini (bissextili)”
en het jaartal van het betreffende jaar.
(3) In de Naamlijst der geestelijken die in het bisdom van
Breda in bediening waren van {1928}-1931 wordt vermeld
dat A.A. van Raamsdonk sinds 1922 de functie van
“redactor directorii” bekleedde.

283
Directorium ad rite1 legendas horas canonicas mis-
sasque celebrandas juxta ritum romanum …2 ad
usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae nec non
dioeceseon3 suffraganearum Harlemensis, 
Daventriensis, Leovardensis, Groningensis et 
Middelburgensis {1786}-1853
• jaren {1786}-1853
• uitgever T. Crajenschot ∞ {1786}-{1804}
– B.J. Crajenschot ∞ {1806}-1825
– A.J. van Tetroode ∞ 1826-1840
– N.G. van Nifterick4 ∞ 1841-1845
– H.A. Zweers5 ∞ 1846-1853
• plaats Amsterdam ∞ {1786}-1838; ’s-Gravenhage ∞
1839-1840; Amsterdam ∞ 1841-1853
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Tot en met 1825 niet in de publicatie vermeld.6

– {1824}6-1853 Bernardus Hofman
• bijzonderheden Naast deze uitgave voor de geestelijk-
heid verschijnt er ook een Nederlandstalige uitgave
voor koor en kosters onder de titel Directorium om
behoorlyk de HH missen en vesperen te zingen en de
altaren te versieren naar het roomsch kerk-gebruik voor
het aarts-bisdom Utrecht en de onderhoorige bisdommen
Haarlem, Deventer, Leeuwaarden, Groningen en Middel-
burg voor het (schrikkel)jaar … [jaartal] ({1791}-{1836}).
Beide edities verschijnen bij dezelfde uitgever in
opdracht van het aartsbisdom Utrecht en hebben
dezelfde redacteur. De uitgave voor koor en kosters
wordt in dit deel van de BKNP beschreven.
– Op pagina 14 van de uitgave van 1791 wordt vermeld:
“De Prys der Lat. en Holl. Directorium is 8 st., en door-
schoten met Schryfpapier 11 st.”
• relaties Voortzetting van Directorium juxta quod
legendae horae canonicae, dicendae missae et observan-
dae ceremoniae in archidioecesi Ultrajectensi, et dioece-
sibus suffraganeis Harlemiensi, Daventriensi, Leovar-
densi, Groeningensi et Middelburgensi pro anno Domini
(bissexto) … [jaartal] ({1756}-{1773})
– Gesplitst in Directorium ad legendas horas canonicas
missasque celebrandas juxta ritum romanum pro anno
Domini … [jaartal] ad usum cleri archidioeceseos Ultra-
jectinae (1854-1856) en Directorium ad legendas horas
canonicas missasque celebrandas secundum ritum
romanum pro anno Domini (bissextili) … [jaartal] ad
usum cleri dioeceseos Harlemensis (1854-1965)
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• autopsie 1786-1791, 1793-1800, 1802, 1804, 1806-1808,
1810, 1812-1853
– KDC ∞ 1820, 1822, 1826, 1840, 1845-1847, 1849-1853
– UBN ∞ 1807, 1842
– UBM ∞ 1786-1790, 1793-1794, 1800, 1808, 1810, 1812-
1814
– UBU ∞ 1795-1799, 1802, 1804, 1806, 1815, 1817-1819,
1821, 1823-1825, 1827-1839, 1841, 1843-1844, 1848 
– Utrecht, Museum Catharijneconvent ∞ 1791
– KB ∞ 1816
• typering Liturgisch directorium voor de geestelijken
van het aartsbisdom Utrecht en de suffragaanbisdom-
men (bisdommen die tot op zekere hoogte onderhorig
zijn aan de aartsbisschop). Het directorium bevat een
kerkelijke kalender met liturgische aanwijzingen voor
alle missen enz.
• noten
(1) Vanaf 1833 (maar niet in 1835) vervalt “rite”.
(2) Waaraan toegevoegd “pro anno Domini (bissexto)”
en het jaartal van het betreffende jaar.
(3) Tot en met 1789: “dioecesium”.
(4) Op het titelblad van het autopsie-exemplaar van
1844 in de UBU is het impressum overgeplakt met de
tekst “Trajecti ad Rhenum, Apud J.R. van Rossum”;
deze tekst is eveneens aangetroffen op het omslag van
1847 en aan de binnenkant van het omslag van het
directorium van 1850 (beide KDC).
(5) In 1850: “Zweers et Beukman”.
(6) Wel wordt de redacteur vermeld in de Nederlands -
talige uitgave voor koor en kosters. Beide edities 
worden samengesteld door dezelfde redacteur. Zie 
bijzonderheden.

284
Directorium romanum ad usum cleri dioecesis
Ruraemundensis1 1854-1869
• jaren 1854-1869
• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: Wed. A. Welsch
• plaats Roermond (“Ruraemundae”)
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het directorium vermeld.
• bijzonderheden Het directorium bevat vanaf 1855 als
ongepagineerde bijlage de ‘Naamlijst der R.C. pastoren,
rectoren, kapellanen en assistenten van het bisdom van
Roermond’; in 1869 o.d.t.: ‘Personeel der geestelijkheid
van het bisdom van Roermond’. In deze naamlijst wor-
den per dekenaat alle dienstdoende geestelijken ver-
meld. Het is niet duidelijk of deze naamlijst ook ver-
scheen als zelfstandige publicatie.
• relaties Voortzetting van Directorium romanum ad
usum cleri vicariatus apostolici Limburgensis pro anno
… [jaartal] ({1847}-1853)

– Voortgezet als Ordo divini officii recitandi sacrique
peragendi a clero ecclesiae cathedralis, civitatis et dioe-
cesis Ruraemundensis juxta ritum breviarii et missalis
romani anno Domini (bissextili) … [jaartal] (1870-1964) 
• autopsie Volledig
– UBM ∞ 1854-1868
– KDC ∞ 1869
• typering Liturgische gids voor de dienstdoende
geestelijken van het (nieuwe) bisdom Roermond. Het
directorium bevat een kerkelijke kalender en geeft litur-
gische aanwijzingen voor de mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno” en het jaartal;
eventueel: “pro anno bissextili … [jaartal]”.

285
Directorium romanum ad usum cleri vicariatus
apostolici Limburgensis1 {1847}-1853
• jaren {1847}-1853
• uitgever Apostolisch vicariaat Limburg
– Druk: M. Alberts ∞ {1847}
– Druk: Wed. A. Welsch ∞ {1853}
• plaats Druk: Gulpen (“Galopiae”) ∞ {1847}; Roermond
(“Ruraemundae”) ∞ {1853}
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De ingeziene directoria van 1847 en
van 1853 bevatten geen naamlijst van dienstdoende
geestelijken. Dit is bij de opvolgers wel het geval.
• relaties [Voortzetting van Directorium ad legendas
horas canonicas et celebrandas missas juxta breviarium
et missale romanum pro anno Domini … [jaartal] quod in
usum cleri cathedralis & diocesis Ruraemundensis
({1740}-{1764})]2

– Voortgezet als Directorium romanum ad usum cleri
dioecesis Ruraemundensis pro anno … [jaartal] (1854-
1869)
• autopsie 1847 en 1853
– Stadsbibliotheek Maastricht ∞ 1847
– UBM ∞ 1853
• typering Liturgische gids voor de geestelijken van het
apostolisch vicariaat Limburg (het oude bisdom Roer-
mond was in 1801 opgeheven; in 1840 werd het aposto-
lisch vicariaat Limburg opgericht. Pas met het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd het
nieuwe bisdom Roermond opgericht). Het directorium
bevat een kerkelijke kalender en geeft liturgische aan-
wijzingen voor het vieren van de mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno” en het jaartal.
(2) Het is niet bekend of het directorium in de jaren tus-
sen 1764 en 1847 nog onder een andere titel is versche-
nen.

284. Directorium romanum ad usum cleri dioecesis Ruraemundensis 190



286
Directorium ad usum cleri archidioecesis Ultra-
jectensis1 1857
• jaren 1857
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Directorium ad legendas
horas canonicas missasque celebrandas juxta ritum
romanum ad usum cleri archidioeceseos Ultrajectinae
pro anno Domini … [jaartal] (1854-1856)
– Voortgezet als Directorium divini officii juxta ritum
romanum ad usum cleri saecularis archidioecesis Ultra-
jectensis pro anno Domini … [jaartal] (1858-1863)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Liturgisch directorium voor de clerus van
het aartsbisdom Utrecht. De uitgave bevat het calenda-
rium van het bisdom met richtlijnen voor het lezen van
missen en andere liturgische aanwijzingen. Daarnaast
bevat de uitgave aanwijzingen voor zangers.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini 1857”.

287
DISK-informatiebulletin1 1973-{1980}
• jaren 1973, nr. 1(26 febr.) – {8(1980), nr. 4(dec.)}
• uitgever Landelijk Bureau Dienst in de Industriële
Samenleving vanwege de Kerken
• plaats Amsterdam
• frequentie 5 tot 6 maal per jaar ∞ 1973-19752

– 4 nrs. ∞ 1976, 1978, 1980; 5 nrs. ∞ 1977, 1979
• formaat B
• omvang I ∞ 1973; II ∞ 1974; I ∞ 1975-1976; II ∞ 1977;
I ∞ 1978-1980 
• redactie 1973-1975 Jan W. Scheffers
1973-{1980} Hendrik Jan ter Bals
{1974}-{1980} Elly Aarsman
1975-{1980} J. Zwart
• bijzonderheden Gestencild op ringbandformaat opdat
de informatie per rubriek kan worden gebundeld.
– Het bulletin bestaat uit vier rubrieken met afzonder-
lijk doorlopende paginering. De vier rubrieken zijn: A.
‘Verslaggeving DISK’; B. ‘Uit het plaatselijk werk’; C.
‘Tips voor het werk’; D. ‘Publiciteit en literatuur’ (C en
D vanaf 4(1976), nr. 2 samengevoegd tot één rubriek C.
‘Tips, publiciteit en literatuur’). Daarnaast was er ook
een rubriek ‘Diversen’. 
– Jaargangnummering m.i.v. 4(1976), nr. 1(maart).
• autopsie Volledig
– KDC

• typering Het bulletin is bedoeld voor (landelijke en
plaatselijke) medewerkers van DISK en sympathisan-
ten. DISK, Dienst in de Industriële Samenleving vanwe-
ge de Kerken, is medio 1972 ontstaan uit een samenvoe-
ging van de katholieke Stichting Bedrijfsapostolaat
Nederland (SBN) en het Centraal Interkerkelijk Bureau
voor het Bedrijfsleven (CIBB). Negen kerken en kerkge-
nootschappen zijn erin vertegenwoordigd. Het blad
biedt korte en actuele informatie over gebeurtenissen
en ontwikkelingen die van belang zijn voor bedrijfs-
pastores en voor werknemers in het bedrijfsleven. Er
komen onderwerpen aan de orde als werkende jonge-
ren, buitenlandse werknemers, vrouwen en de arbeids-
markt, bedrijfspastoraat, werklozen en arbeidsonge-
schiktheid.
• noten
(1) Verschijnt m.i.v. jaargang 4(1976) onder de titel
DISK-bulletin. Het laatste nummer is 14(1986), nr.
3(sept.). De uitgave wordt in 1987 voortgezet als Onder-
steboven.
(2) Door het ontbreken van nummering en datering in
het autopsie-exemplaar kan het exacte aantal afleverin-
gen niet worden vastgesteld.

288
DO-C1 1962-1965
• jaren 1962, nr. 1(20 juli) – 1965, nr. 234(dec.)2

• uitgever Documentatie Centrum Concilie3

• plaats Rome
– Voor Nederland: Amersfoort, De Horstink
• frequentie onregelmatig
– 40 nrs. ∞ 1962; 65 nrs. ∞ 1963 (nrs. 41-105) en 1964
(nrs.106-171); 62 nrs. ∞ 1965 (nrs. 172-234)
• formaat C
• omvang IV ∞ 1962; V ∞ 1963; VI ∞ 1964-1965
• redactie Alleen in 1962 vermeld.
{1962} dr. L. Alting von Geusau
{1962} Th. Bours
{1962} prof. A. Camps OFM
{1962} prof.dr. J.C. Groot
{1962} prof. B. van Leeuwen OFM
{1962} dr. E. van Montfoort AA
{1962} H. van Santvoort
{1962} prof. mag. dr. E. Schillebeeckx OP
{1962} prof. P. Smulders
• speciale nummers 1962, nr. 4: ‘Gegevens over de Cen-
trale Commissie 1960-1962’
– 1962, nr. 7: ‘De geloofsregel volgens de oecumenische
concilies van de kath. kerk’
– 1963, nr. 58: ‘Kroniek van de eerste zitting van het
Concilie’
– 1964, nr. 136: ‘Kroniek van de tweede zitting van het
Concilie’
– 1964, nr. 137: ‘Constitutie over de heilige liturgie’
– 1964, nr. 138: ‘Decreet over de publiciteitsmedia’
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– 1965, nr. 178: ‘Tekst decreet De Ecclesiis Orientalibus’
– 1965, nr. 179: ‘Tekst decreet De Oecumenismo’
– 1965, nr. 180: ‘Tekst constitutie De Ecclesia’
Deze nummers zijn in brochurevorm verschenen.
• bijzonderheden Index bij 1962; deze index bestaat uit 3
onderdelen: een alfabetische zakenindex, waarin alle
feiten en beschouwingen onder trefwoorden zijn
ondergebracht; een alfabetische landenindex, waarin
alle informatie betreffende werelddelen en landen is
ondergebracht en een alfabetische personenindex,
waarin de namen van de auteurs van de DO-C publica-
ties zijn ondergebracht.
– DO-C verschijnt tevens in 5 andere talen: Frans,
Duits, Engels, Italiaans en Spaans. Enkele afleveringen
zijn geheel in het Engels, in het Duits of in het Frans.
– Het autopsie-exemplaar bevat lijsten van titels en
auteurs van de nrs. 1-140 en de nrs. 141-170 in band 1;
van de nrs. 1-171 in band 2; van de nrs. 1-170 en de nrs. 1-
234 (als losse bijlage) in band 3.
– De eerste aflevering van 1965 draagt abusievelijk nr.
173; moet zijn: nr. 172(onged.).
– In 1965 dragen twee afleveringen abusievelijk het
nummer 226 en twee het nummer 230; moet zijn: nr.
226 en 227 en nr. 230 en 231, alle onged.
– Voorafgaand aan 1962, nr. 1(20 juli) is ingebonden: 
1) ‘Voorlopig programma DO-C 1965’. A. Terugblik op de
derde sessie. B. Begeleiding schemata vierde sessie, 4 p.
2) ‘Enige gegevens over het Nederlands Documentatie
Centrum DO-C’, 3 p.
– Achterin in band 3(1964) ingebonden: 
1) ‘Overzicht van de werkzaamheden van het DO-C in
1964 en plannen voor 1965’.
2) Brief van het Moderamen van de Generale Synode
der Nederlands Hervormde Kerk van 7 februari 1964
gericht aan Bernard kard. Alfrink, inzake de overgang
van prinses Irene naar de rooms-katholieke kerk;
gevolgd door een antwoord van kardinaal Alfrink d.d.
25 april 1964 en een reactie daarop van het Moderamen,
4 p.
3) Persconferentie 16-6-1964 Utrecht, ‘Stand van de Con-
cilie-werkzaamheden eind mei 1964’, 2 p.
4) ‘Mededelingen’, Persconferentie 16-6-1964 Utrecht, 2
p.
5) ‘Overzicht van de Diensten, door DO-C verleend tij-
dens de derde zitting’, gedateerd 15 november 1964, 2 p.
6) ‘Overzicht van de Papers van het Documentatie-Cen-
trum, in betrekking tot de besprekingen van de derde
zitting van het Tweede Vaticaans Concilie van 14 sep-
tember tot 20 november 1964’, ongepagineerd.
– Achterin in band 4(1965) is ingebonden:
1) ‘Aan de abonnees van DO-C’, van H.J. van Santvoort, 
1 p.
2) Persconferentie door dr. L.G.M. Alting von Geusau,
Utrecht, 7 mei 1965: ‘Tussentijdse balans en vooruit-
zichten betreffende de vierde zitting’, 7 p.

3) Samenvatting persconferentie Utrecht 7 mei 1965.
‘Huwelijk en gezin in het kader van schema XIII’, door
mgr. dr. J.A.E. v. Dodewaard, 2 p.
4) Lijst van ‘Schemata die dit jaar in het Concilie
besproken zullen worden’, 4 p.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift dat informatie geeft over alles
wat in het Concilie ter sprake komt. Aandacht wordt
besteed aan theologische en historische achtergronden;
stromingen en opinies die in de wereldkerk leven. “Het
Centrum wil dienstbaar zijn zowel aan theologen als
aan de publiciteitswereld door een eerlijke en objectieve
achtergrond-documentatie te verschaffen” (zie ‘Doel en
opzet van het Documentatie-Centrum Concilie’, 1(1962),
nr. 1(20 juli), p. 2-6).
• noten
(1) De afkorting staat voor ‘Documentazione olandese
del concilio’.
(2) In een brief d.d. dec. 1965 aan de abonnees van DO-C,
ingebonden achter de laatste aflevering in band 4 van
het autopsie-exemplaar, wordt meegedeeld: “Wij kun-
nen in dit stadium nog niet met zekerheid zeggen of en
in welke vorm eventueel deze serie in 1966 wordt voort-
gezet. (…) Deze serie wordt in ieder geval door Katho-
liek Archief voortgezet, omdat Katholiek Archief heeft
kunnen rekenen op de medewerking van deskundigen
die bij de totstandkoming van de decreten en constitu-
ties een aandeel hebben gehad.” De laatste aflevering,
1965, nr. 234(dec.) eindigt met een ‘Balans van het Con-
cilie’ door E. Schillebeeckx OP.
(3) Zie 1962, nr. 1(20 juli), p. 4: naar aanleiding van een
plan van de KRO is op initiatief van de Willibrordver -
eniging, het Katholiek archief, het Landelijk Centrum
voor Katholieke Actie, het Apostolaat der Hereniging,
het Nederlands Pastoraal Instituut en de gezamenlijke
apostolaten een documentatiecentrum opgericht dat
samenwerking beoogt tussen de gehele Nederlandse
theologische wereld enerzijds en de gehele publiciteits-
wereld anderzijds.

289
Documentatie van artikelen betreffende arbeid en
bedrijf met name ten behoeve van het bedrijfs-
apostolaat {1962}-{1963}
• jaren {4(1962/63), ongen.(sept.)}-{ongen.(sept. 1963)}1

• uitgever Landelijk Centrum voor Katholieke Actie
• plaats Amersfoort, de Horstink
• frequentie onduidelijk, mogelijk ongeveer maande-
lijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie {1962}-{1963} J. van der Meer
{1962}-{1963} H.J. van Santvoort
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{1962}-{1963} K. Smits
{1962}-{1963} C. Straver
{1962}-{1963} B. Verhey, red.secr.
• bijzonderheden Zaken- en personenregister.
– Gestencild.
– Losbladig systeem met vaste rubrieken naar thema: 
I Arbeid; II Bedrijf; III Maatschappelijke situatie; IV
Kerk
• autopsie {4(1962/63)}1

– KDC
• typering Deze documentatie ten behoeve van het
bedrijfsapostolaat is een verzameling van al eerder
elders verschenen artikelen (opstellen), spreekbeurten,
die alle gaan over tenminste één van de vier thema’s
arbeid, bedrijf, maatschappelijke situatie en kerk.
• noten
(1) Twee mappen zijn ingezien, met vooraan in map 1
een titelblad dat vermeldt: vierde jaargang, september
1962 – september 1963. Het is niet duidelijk of de map-
pen alleen deze vierde jaargang bevatten of ook eerdere.
De inhoud bestaat uit een bundeling van artikelen (ver-
deeld over vier rubrieken, elk verdeeld in sub-rubrie-
ken), die eerder elders zijn verschenen. Een groot aan-
tal is als Documentatie-bijdrage gedateerd; de vroegste
datum is {nov./dec. 1960}, de laatste {juni 1963}. Een
aantal draagt (ook) de datum van de oorspronkelijke
verschijning; deze data liggen in de jaren {1956}-{1963}.

290
Dokumentatie maandintentie1 1963-1968
• jaren 10(1963), nr. 108(okt.) – 15(1968), nr. 163/164
(juli/aug.)
• uitgever Nationaal Bureau Apostolaat van het Gebed 
– Voor België: Landelijk Secretariaat van de Maria Con-
gregatie ∞ 11(1964), nr. 115(mei)
• plaats Nijmegen
– Voor België: Brugge ∞ 11(1964), nr. 115(mei)
• frequentie maandelijks
• formaat C ∞ 10(1963)-11(1964); B ∞ 12(1965)-15(1968)
• omvang I ∞ 10(1963); II ∞ 11(1964)-15(1968)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1963-1968 J. de Rooy SJ2

• bijzonderheden Gestencild.
– De jaargang- en afleveringsnummering van de voor-
loper worden voortgezet.
– Het blad is opgebouwd uit drie delen (zie typering). In
10(1963)-11(1964) zijn in het afzonderlijk gepagineerde
deel III enkele afleveringen van Informatiedienst SVD
nieuws. Servicebulletin missie-intentie opgenomen als
toelichting bij de actuele maandelijkse missie-intentie.
Het betreft nr. 196 bij Dokumentatie maandintentie
10(1963), nr. 108(okt.); nr. 199 bij nr. 109(nov.); nr. 200 bij
nr. 110(dec.); nr. 202 bij 11(1964), nr. 111(jan.); nr. 204 bij
nr. 112(febr.); nr. 207 bij 113(maart); nr. 209 bij 114(april);

nr. 213 bij 116(juni); nr. 216 bij 117(juli/aug.); nr. 219 bij
nr. 118(sept.); nr. 222 bij nr. 119(okt.); nr. 223 bij nr. 120
(nov.) (zie ook de beschrijving van Persdocumentatie
van het Apostolaat des Gebeds). Vanaf jaargang
12(1965) wordt het deel over de missie-intentie niet
meer aangeduid als apart deel III, maar wordt het geïn-
tegreerd in het tijdschrift.
– In 1963-1966 verschijnt de Dokumentatie van het
Apostolaat van het Gebed samen met MC informatie
(1963-1967). Vanaf de daaropvolgende jaargang ver-
schijnen beide publicaties gescheiden.
• relaties Voortzetting van Persdocumentatie ({1956-
1963)
– Opgegaan in Hoogland-dokumentatie (1958-1973)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat voor persorganen en katholieke
organisaties achtergrondinformatie geeft over de actu -
ele pauselijke maandintentie van het Apostolaat van
het Gebed en de actuele missie-intentie. De uitgave
wordt verzorgd door jezuïeten en bestaat uit drie delen:
een algemeen informatief en een praktisch gedeelte bij
de maandintentie en een toelichting bij de missie-inten-
tie. De maandintenties, die voor een groot deel de
inhoud van de Dokumentatie bepalen, blijken echter op
den duur een te smalle basis. Men besluit meer in te
haken op de actualiteit. M.i.v. 1965 verschuift het accent
naar onderwijs, gespreksgroepen en jonge kerk. Doku-
mentatie vormt steeds meer een begeleiding van het
tijdschrift Jonge kerk (beschreven in BKNP 4), waarbij
de thema’s van Dokumentatie en Jonge kerk op elkaar
worden afgestemd (zie 15(1968), nr. 163/164(juli/aug.), 
p. 97).
• noten
(1) M.i.v. 12(1965), nr. 122(jan.) wordt “maandintentie”
weggelaten.
(2) De redactie van het blad wordt gevoerd door de lan-
delijke directeur van het Apostolaat van het Gebed. In
MC informatie 50(1967), nr. 7/8(juli/aug.) wordt ver-
meld dat pater De Rooy als directeur van het Apostolaat
van het Gebed de tijdschriften de Heraut (1966-{1980}),
Jonge kerk (1959-{1980}) en Dokumentatie verzorgt.
(3) “Vanaf het volgende nummer (…) zal de Dokumenta-
tie zich associëren met de Hoogland dokumentatie in
België” (15(1968), nr. 163/164(juli/aug.), p. 97). Hoogland
dokumentatie wordt in BKNP 4 beschreven. Deze
beschrijving heeft slechts betrekking op de jaargangen
1968-1970: de jaargangen vanaf de fusie met het Neder-
landse tijdschrift Dokumentatie (maandintentie) tot de
afsplitsing van Jonge kerk dokumentatie.
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Dominicuspenning1 1967-{1980}
• jaren 1967, nr. 15(onged.) – {1980, nr. 41(nov.)}2

• ondertitel Gratis contactblad3 voor alle vrienden van
de dominicaanse3 missie 
• uitgever St. Dominicus penning
• plaats Red.: Huissen (Gld.) ∞ 1967, nr. 15(onged.) –
1977, nr. 35(nov.); Arnhem ∞ 1978, nr. 36(juni) – {1980,
nr. 41(nov.)}
– Adm.: Huissen (Gld.) ∞ 1967, nr. 15(onged.) – {1980,
nr. 41(nov.)} 
• frequentie 1 nr. ∞ 1967
– tweemaal per jaar ∞ 1968-{1980}
• formaat B
• omvang I
• redactie 1967-1969 pater J. Oonk OP4

1970-1977 “Dominicus-penning”5

1977-{1980} P. van Daalen OP
1977-{1980} A.A. Hogema OP
1977-{1980} G.J. Manshanden
1977-{1980} E. Robben OP
1977-{1980} E. Rodenburg OP
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 1971, nr. 22 zijn de afleveringen geda-
teerd: aanvankelijk verschenen ze in juli en dec.; met
ingang van 1973, nr. 26 in juni en nov.
– De twee afleveringen van 1969 zijn beide abusievelijk
genummerd als nr. 18; moet zijn: nr. 18 en nr. 19.
– De afleveringen van 1967, nr. 15(onged.) tot en met
1969, nr. 18(onged.) hebben een dubbele nummering: de
normale nummering en een nummering als ‘Familie-
blad nr. 4 – Familieblad nr. 7’.
• relaties Voortzetting van S. Dominicus penning ([1933]-
1967)
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Contactblad van de Nederlandse Dominica-
nen, bedoeld voor donateurs en familieleden van de
Nederlandse Dominicanen en Dominicanessen in de
missie. Naast verhalen uit de missiegebieden bevat het
blad personalia (verplaatsingen, jubilea) en een lijst
van overledenen.
• noten
(1) Dominicus penning ∞ 1967, nr. 15(onged.) – 1968, 
nr. 16(onged.).
(2) Onder deze titel verscheen het tijdschrift tot en met
1993, nr. 66(juli). Daarna is het samengegaan met
OPtiek en voortgezet als Dominicaans perspectief.
(3) Met ingang van 1977, nr. 35(nov.): “kontaktblad” en
“dominikaanse”.
(4) In 1969, nr. 19(onged.), binnenkant omslag, wordt
afscheid genomen van pater J. Oonk die “na ruim tien
jaar zijn zorg en beste krachten te hebben gewijd aan
het missiewerk van onze provincie”, weer in de ziel-
zorg zal gaan werken. 

(5) Van 1970, nr. 21(onged.) – 1977, nr. 34(juni) vermeldt
het colofon onder redactie: Dominicus-Penning Huis-
sen (Gld.). Van 1970, nr. 20(onged.) – 1977, nr. 34(juni) is
de redactionele inleiding op de afleveringen onderte-
kend met E. (Bert) Robben OP, resp.: procurator-provin-
ciaal, provinciaal-procurator, provinciaal-promotor,
missieprocurator, co-provinciaal-missieprocurator,
missieprocurator.

292
Don Bosco nu1 1968-{1980}
• jaren 27(1968), nr. 1(jan./febr.) – {39(1980), nr. 6(dec.)}2

• ondertitel Tweemaandelijks contactblad3 van de (v.d.)
Nederlandse (Ned.) Salesianen4 ∞ 27(1968)-32(1973)
• uitgever Nederlandse Provincie der (van de) Salesia-
nen van Don Bosco
• plaats Red. en adm.: ’s-Gravenhage ∞ 27(1968)-
31(1972)
– Red.: Amsterdam; adm.: ’s-Gravenhage ∞ 32(1973)-
39(1980)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1968-1969 dr. Hans Hermans, hoofdred.
1968-1969 Jan Klein5

1968-1970 P. Bakker
1968-1970 H. Bosman
1968-1972 J.F. Korff de Gidts, 1969-1970 dir.
1968-1977 Wim Hornman
1968-1969, 1976-1980 J. Raaymakers, dir. en red.6

1969-1970 C. Voorter
1969-1975 Ad v. Luyn
1972-{1980} Jan Nelissen
1972-{1980} Wim Saris6

1975-1980 Kees de Kuijer
1975-1976 Wim Flapper
1977-{1980} Willem van Beek
{1980} Felix Monde, secr.6

• speciale nummers 29(1970), nr. 6(nov./dec.): speciale
uitgave over het Ratteneiland (Isla de Ratón) aan de Ori-
nocorivier, 16 p.
– 32(1973), nr. 1(jan./febr.): speciaal nummer over Isla
de Ratón, 12 p.
– 37(1978), nr. 2(april) bevat als bijlage ‘Dossier van een
feest’, 25 jaar Don Bosco-Rijswijk, 4 p. 
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (inci-
denteel 1969, 1970).
– Don Bosco nu vermeldt op de achterzijde: “Dit blad
wordt kosteloos toegezonden aan de salesiaanse mede-
werkers en aan allen, die in het werk van Don Bosco
belang stellen” (27(1968), nr. 1(jan./febr.), p. 8). Met
ingang van 28(1969), nr. 3(juni): “en aan allen, die
belangstellen in (de wereld en) de jeugd van Nu”.
• relaties Voortzetting van Salesiaans nieuws (1947-
1967)

291. Dominicuspenning 194



• autopsie Volledig
– KDC
• typering Don Bosco nu is een contactblad bestemd
voor medewerkers aan en belangstellenden in het werk
van Don Bosco en wordt uitgegeven door de Nederland-
se Salesianen met het doel Don Bosco in de wereld van
vandaag te plaatsen. Het blad besteedt aandacht aan de
idealen van Don Bosco, met name wat betreft ontwikke-
lingshulp, de zorg voor de verwaarloosde jeugd in
Nederland en in de Derde Wereld, sociale wetgeving en
het streven naar een harmonisch samengaan van kerk
en wereld (zie 27(1968), nr. 1(jan./febr.), p. 1). Vanaf 1973
wordt in het tijdschrift speciaal aandacht besteed aan
gezinscatechese. 
• noten
(1) “Tachtig jaar geleden stierf Don Bosco – en nu ver-
schijnt het eerste nummer van dit blad onder de naam,
waaruit blijkt, dat het diezelfde Don Bosco in de wereld
van vandaag wil plaatsen: Don Bosco nu”. Zie 27(1968),
nr. 1(jan./febr.), p. 1.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) Met ingang van 29(1970), nr. 5(sept./okt): “kontakt-
blad (kontakt blad)”.
(4) Waaraan toegevoegd: “een blad voor iedereen – een
blad voor nu” ∞ 28(1969), nr. 3(juni) – 31(1972).
(5) Pater Jan Klein verzorgde vele jaren de redactie van
Salesiaans nieuws in zijn eentje. Hij trad terug uit de
redactionele leiding van het nieuwe blad Don Bosco nu
“dat een meer journalistiek vakmanschap en een meer-
hoofdige redactie vereist” (zie 27(1968), nr. 1(jan./febr.),
p. 7).
(6) Uit een felicitatie van zijn mederedacteuren bij zijn
25-jarig priesterfeest (36(1977), nr. 4(aug.), p. 8) blijkt
dat Wim Saris de hoofdredacteur van Don Bosco nu is.
Bij de ondertekenaars wordt ook Jan Raaymakers, in
het colofon van 1976-1980 steeds vermeld als directeur,
aangeduid als medelid van de redactie, evenals Felix
Monde die pas in 39(1980), nr. 4(aug.) als secretaris in
het colofon wordt genoemd.

293
Doortocht 1963-{1980}
• jaren 1963, nr. 1(sept.) – {17(1980), nr. 6(dec.)}1

• ondertitel Maandblad uitgegeven door de provinciale
raden2 van de Derde Orde ∞ 19633

– Maandblad van de franciskaanse beweging in Neder-
land en België ∞ 19643

– Maandblad ∞ 1965
– Franciskaans evangelisch opiniemaandblad ∞ 1968,
ongen.(jan.)
– Franciskaans evangelisch opinieblad ∞ 5(1968), nr.
2(febr.) – {1980}
• uitgever Provinciale raden2 van de Derde Orde ∞ 
1963

– Landelijke besturen van de Derde Orde (vanaf jan.
1966 “van de franciskaanse lekenbeweging”) onder
jurisdictie van de paters Kapucijnen, Conventuelen en
Franciscanen in Nederland en België ∞ 1964-1967
– Vanaf 1968 niet vermeld
• plaats Red. voor Nederland: Weert ∞ 1964, nr. 1(jan.)-
nr. 9(sept.); Brummen4 ∞ 1964, nr. 10(okt.)-nr. 11(nov.);
Weert ∞ 1964, nr. 12(dec.); Brummen ∞ 1965 – 1966,
ongen.(maart); Woerden ∞ 1966, ongen.(april) – 1967,
ongen.(dec.); ’s-Hertogenbosch ∞ 1968, ongen.(jan.);
Apeldoorn ∞ 5(1968), nr. 2(febr.)-nr. 9 (sept.); Tilburg
∞ 5(1968), nr. 10(okt.) – 6(1969), nr. 9 (okt.); Helmond ∞
6(1969), nr. 10(nov.) – 9(1972); Wassenaar ∞ 10(1973)-
{17(1980)}
– Adm. voor Nederland: Brummen/’s-Hertogenbosch/
Urmond ∞ 1964, nr. 1(jan.)-nr. 9(sept.); ’s-Gravenhage4/
’s Hertogenbosch/Urmond ∞ 1964, nr. 10(okt.)-nr.
11(nov.); Brummen/’s-Hertogenbosch/Urmond ∞ 1964,
nr. 12(dec.); Den Haag ∞ 1965-{17(1980)}
– Red. voor België: niet vermeld ∞ 1963; Rijmenam ∞
{1964, nr. 1(jan.)} – {1965, nr. 7(juli)}; Mechelen ∞ {1965,
nr. 9(sept.)} – {1967}; in 1968-14(1977) niet in het tijd-
schrift vermeld; Tielt ∞ {15(1978)}-{17(1980)}
– Adm. voor België: Rijmenam/Brussel/Leuven ∞ 
1963 – {1965, nr. 7(juli)}; Mechelen/Brussel/Leuven ∞
{1965, nr. 9(sept.)} – {1967}; in 1968-14(1977) niet in het
tijdschrift vermeld; Mechelen/Landen ∞ {15(1978)}-
{17(1980)}
• frequentie maandelijks5 ∞ 1963-8(1971)
– 8 nrs. per jaar ∞ 9(1972)-14(1977)
– 6 nrs. per jaar ∞ 15(1978)-{17(1980)}
• formaat D ∞ 1963-1967; B ∞ 1968-{17(1980)}
• omvang I ∞ 1963-1967; II ∞ 5(1968)-14(1977); I ∞
15(1978)-{17(1980)}
• redactie Alleen de redactiesecretaris wordt in het colo-
fon vermeld.
– Voor België
1964-1965 pater Franciscus van Ruyteghem OFM 
1965-1967; {1978}-{1980} pater Fernand Heirman OFM
{1977} Frank Gysen, red.6

– Voor Nederland
1964-1967 B. Janssen OFM (pater Arnoldinus)7

1968-1972 pater Fabius J. Beelen OFMCap.8

1973-{1980} J. v.d. Putten
• speciale nummers 13(1976), nr. 6(sept.): speciaal num-
mer bij gelegenheid van de herdenking van het sterven
van Franciscus 750 jaar geleden.
– 14(1977), nr. 5(juli/aug.): extra nummer gewijd aan
Franciscus in de beeldende kunst, door Jan van der 
Putten en Frank Gysen.
– 1978, ongen.(aug).: ‘En waar de broeders ook verblij-
ven… 750 jaar franciskaans leven in Nederland 1228-
1978’. Gezamenlijke uitgave van Doortocht, FM (1971-
{1980}), Schakel (1967-{1980}) en Variant (1967-{1980}), 
24 p.
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• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (1965
en 1968-{1980}).
– Jaargangnummering begint bij 5(1968), nr. 2(febr.).
• relaties Samensmelting van de Vlaamse tijdschriften
de Bode van St. Franciscus (1875-1963) en de Serafijnse
heraut9

– Hierin opgenomen de Roep van Franciscus (1945-1963)
en de Franciscaanse heraut (1937-1964)9

• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC)
• autopsie 1963-198010

– KDC
• typering Gemeenschappelijk blad van en voor de
Derde Ordes van de Franciscanen, Kapucijnen en Con-
ventuelen in Nederland en België, dat oproept en aan-
spoort tot bezinning in het teken van de franciscaanse
spiritualiteit. Het initiatief voor deze publicatie ligt in
Vlaanderen, maar vanaf januari 1964 verschijnt het
voor de Derde Ordes van zowel Nederland als Vlaande-
ren (zie ook Oriëntering 1964, nr. 1(jan.), p. 16-17, in dit
deel van de BKNP beschreven). In het laatste nummer
van de Roep van Franciscus wordt medegedeeld dat
Doortocht de franciscaanse boodschap ook buiten de
eigen wereld van tertiarissen onder de aandacht
brengt. Het blad geeft niet alleen informatie over ‘vor-
mingsactiviteiten’ e.d. maar is tevens opinieblad. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(2) Met ingang van 1963, nr. 3(nov.): “provinciale bestu-
ren” in plaats van “raden”.
(3) De eerste vier afleveringen zijn een volledig Vlaam-
se aangelegenheid: “maandblad voor alle tertiarissen
van het gehele Vlaamse land”, d.w.z. voor de tertiaris-
sen van de Franciscanen, Kapucijnen en Conventuelen.
In 1964 begint het tijdschrift als het ware opnieuw en
dan als maandblad voor de franciscaanse beweging
zowel in België als in Nederland van de drie jurisdic-
ties.
(4) In 1964, nr. 10(okt.) wordt meegedeeld op p. 7 dat de
redactiesecretaris voor Nederland van Weert naar
Brummen is verhuisd en dat alle correspondentie, de
Nederlandse redactie betreffende, naar dat adres moet
worden gestuurd. Het Centraal Bureau van de Derde
Orde in Nederland onder jurisdictie van de Francisca-
nen is verplaatst van Brummen naar ’s-Gravenhage
waar de administratie van Doortocht is gevestigd.
(5) Op de titelpagina blijft tot en met 15(1978), nr.
1(jan./febr.) vermeld: “verschijnt maandelijks”. Op de
titelpagina van 15(1978), nr. 2(maart) staat abusievelijk:
“verschijnt 6 x per maand”.
(6) In 14(1977), nr. 5(juli/aug.), p. 65 wordt Frank Gysen
genoemd als “onze redacteur uit Vlaanderen”.
(7) In Neerlandia seraphica 35(1965), nr. 1(jan.), p. 6
wordt pater Arnoldinus Janssen genoemd als redacteur
van Doortocht.

(8) Pater Fabius Jac. Beelen OFMCap. “die reeds deel uit-
maakte van de redactie”, neemt de taak van redactie-
secretaris over van pater Arnoldinus Janssen, zo wordt
vermeld in 1968, nr. 1(jan.), p. 7.
(9) Een ‘Belangrijk bericht’, 1963, nr. 1(sept.), p. 1 ver-
meldt dat Doortocht het maandblad is voor alle tertia-
rissen van het gehele Vlaamse land en als zodanig het
Vlaamse tijdschrift de Bode van Sint Franciscus ver-
vangt en (volgens nr. 2(okt.)) ook de Serafijnse heraut.
Het laatstgenoemde blad is niet aangetroffen. 
– In 1964, nr. 1(jan.), p. 1 wordt over Doortocht vermeld:
“Hierin wordt het werk voortgezet zoals het is begon-
nen in de Nederlandse en Belgische tijdschriften de
Roep van Franciscus, de Bode van Franciscus, de Serafijn-
se heraut”. In 1965 sluit de Franciscaanse heraut zich
hierbij aan en wordt Doortocht het gezamenlijke blad
van de tertiarissen van de drie jurisdicties: die van de
Franciscanen, Kapucijnen en Conventuelen (zie de
Franciscaanse heraut 49(1964), nr. 11(dec.), p. 126).
(10) Zowel in 1964 als in 1965 ontbreken de nummers 8.
Volgens Catalogus-Dercx bestaat 1964, nr. 8 niet; 1965,
nr. 8(aug.) wordt er vermeld met een vraagteken.
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Ecclesia 1954-{1980}
• jaren 8(1954/55), nr. 2(onged.)1 – {35(1980), nr. 2(onged.
[1980])}2

• ondertitel (waarin opgenomen Geest en actie). Tijd-
schrift voor alle mensen, die in hun gewone levens-
sfeer de zorg voor de kerk willen meebeleven ∞
8(1954/55), nr. 2(onged.) – 1955/56, ongen.(mei/juni
1956)
– Tijdschrift voor alle mensen, die in hun gewone
levenssfeer de zorg voor de Kerk willen meebeleven ∞
1956/57 – 1959/60, ongen.(nov./dec. 1959) 
– Blad voor gespreksgroepen ∞ 1970/71, ongen.(aug.
1970) – 1971/72, ongen.(april 1972)
– Tijdschrift voor kerkelijk groepswerk ∞ 1972/73,
ongen.(aug. 1972) – {35(1980/81), nr. 2(onged.[1980])}
• uitgever Secretariaat Landelijke Katholieke Actie in
samenwerking met de Horstink
– Voor België: Uitgeverij Acco SV ∞ 31(1976/77), nr. 3
(onged.) – {35(1980), nr. 2(onged.[1980])}
• plaats Red.: Amersfoort ∞ 8(1954/55), nr. 2(onged.) –
1971/72, ongen.(april 1972); Nijmegen ∞ 1972/73,
ongen.(aug. 1972) – {34(1979/80), nr. 2(onged.)}
– Voor België: Red.: Borgerhout/Antwerpen ∞ 1970/71,
ongen.(aug. 1970) – {1971/72, ongen.(april 1972)}
– Adm.: Heemstede ∞ 8(1954/55), nr. 2(onged.)-
ongen.(nov./dec. 1954); Amersfoort: 8(1954/55),
ongen.(maart/april) – 1957/58, ongen.(mei/juni 1958);
Heemstede ∞ 1958/59, ongen.(sept./okt. 1958) –
1959/60, ongen.(mei/juni 1960); Amersfoort ∞ 1960/61,
ongen.(sept./okt. 1960) – {35(1980/81), nr. 2(onged.
[1980])}
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– Voor België: Adm.: Brussel ∞ 1961/62,
ongen.(jan./febr. 1962) – 1968/69, nr. 1(okt.); Borger-
hout/Antwerpen ∞ 1968/69, nr. 2(nov./jan.) –
31(1976/77), nr. 2(onged.); Leuven ∞ 31(1976/77), nr.
3(onged.) – {35(1980/81), nr. 2(onged.[1980])}
• frequentie 6 nrs. ∞ 8(1954/55) 
– vijfmaal per jaar ∞ 1955/56-1959/60
– viermaal per jaar ∞ 1960/61-1972/73
– vijfmaal per jaar ∞ 1973/743-{34(1979/80)}
– zeker 2 nrs. ∞ 35(1980/81)
• formaat B
• omvang I ∞ 8(1954/55)-1966/67; II ∞ 1967/68-
34(1979/80); zeker I ∞ 35(1980/81)
• redactie 1954 mr. L.C. Baas
1954 M.J. Doesburg pr.
1954 G.C.M. van Leer pr.
1954 J. Oostendorp
1954 J.I.R.M. Paardekooper
1954 drs. H.G. Sleijfer pr.
1954 pater Servulus Ridder OFM
1954 mej. L. Kokshoorn
Na 1954 niet meer vermeld tot aug. 1970.
1970 J.M. van Veen4

1970-1975 J.G. Dukker
1970-1975 J.G. Konings
1970-1976 Th.M. Loran4

1970-1979 L.A. Koevoets, 1975-1979 eindredacteur
1970-{1980} Th.A.G. van Eupen
1976-{1980} C. van Gelder
1976-{1980} T. van Gennip
{1980} V.M.M. van Valkenhoef, eindredacteur
• speciale nummers 31(1976/77), nr. 1(onged.): ‘Mijn idee!
Samen geloven – samen kerk-zijn’, is een gespreks-
boekje voor het thema van het derde Landelijk Pasto-
raal Overleg, een uitgave van het Landelijk Pastoraal
Overleg in samenwerking met Ecclesia, 16 p.
– ‘Echtscheiding – waardoor en waartoe?’, 34(1979/80),
nr. 2(onged.), is samengesteld in samenwerking met
het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksge-
zondheid; 32 p.
– 34(1979/80, nr. 5(onged.), ‘Onder ons. Vreemdelingen,
bijwoners en … WIJ’, is tot stand gebracht door de
Werkgroep Pluriforme Samenleving. De uitgave
geschiedt onder auspiciën van de Raad van Kerken
(sektie dienst) door de Horstink, de Centrale voor het
Vormingswerk/Hervormde Vrouwendienst en het 
Toerustingscentrum van de Gereformeerde Kerken. 
De eindredacteur is Johan J. van der Veer.
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel).
– In het autopsie-exemplaar van Suggesta (bijlage met
suggesties en toelichting bij de Ecclesia-boekjes) 1954-
1962, bevindt zich een inhoudsopgave van de ‘Stoffen
verschenen in Ecclesia’ 1954/55-1964/65, 4 p. 
– 1958/59, nrs. 3-5 dragen abusievelijk het jaartal 1957;
moet zijn: 1958.

– 8(1954/55), ongen.(maart/april) en ongen.(mei/juni)
zijn in het autopsie-exemplaar in fotokopie aanwezig. 
– Tussen 8(1954/55) en 30(1975/76) ontbreekt de jaar-
gangtelling. Tot en met 1966/67 zijn de afleveringen
ongenummerd. Vanaf 1973/74 zijn alle afleveringen
ongedateerd.
– M.i.v. 1972/73, ongen.(aug.) is iedere aflevering gewijd
aan een bepaald thema. Dit thema wordt op het omslag
vermeld.
– In het autopsie-exemplaar wordt 8(1954/55), nr. 2
(onged.) voorafgegaan door: 1) ‘Voorbereidingsnum-
mer’ over de zin en strekking van de Ecclesiagroepen
en over de wijze waarop de Ecclesiagroepen werken; 2)
‘Gezinsnummer’, elk 16 p.
– M.i.v. {8(1954/55), ongen.(mei/juni 1955)} verschijnt
een supplement Suggesta: ‘Voor de nabespreking van
de gespreksstof uit Ecclesia’ met achtergrondinforma-
tie over de gespreksstoffen, waarop men zich per jaar-
gang kan abonneren. Aanvankelijk voorbehouden aan
de pastores, worden ze m.i.v. 1969/70 ook aan geïnte-
resseerden ter beschikking gesteld. Suggesta is in dit
deel van de BKNP beschreven.
– Met ingang van 1973/74 verschijnt Ecclesia vijfmaal
per jaar. Onder die vijf afleveringen is steeds een num-
mer met een bijzonder karakter, waarbij geen supple-
ment Suggesta verschijnt.
– In 1962 begint de Ecclesiabeweging met de uitgave
van Gespreksstoffen voor jongeren, in deel 4 van de
BKNP beschreven.
• relaties Voortzetting van Geest en actie (1948-1954)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig blad, “staat speciaal open voor
groepen van leken, die thuis al discussiërend over
bepaalde onderwerpen tot een gezamenlijke mening
komen”, aldus 8(1954/55), nr. 2(onged.). Aanvankelijk
waren deze Ecclesiagroepen voornamelijk geconcen-
treerd in het aartsbisdom Utrecht, maar in 1960/61
wordt melding gemaakt van hun verspreiding over het
gehele land. De afleveringen bieden gespreksstof voor
de bijeenkomsten van de groepen, gevolgd door een
aantal vragen. Tot en met 1971/72 bevatten de afleverin-
gen een veelvoud aan gespreksonderwerpen. Daarna
heeft elk nummer één hoofdonderwerp dat van ver-
schillende kanten wordt belicht en uitgewerkt, met
daarnaast nog een of twee kleinere onderwerpen (zie
1972/73, nr. 1(aug.), p. 3). Uit ‘Ter inleiding’, 1962/63,
ongen.(sept./okt. 1962), p. 1 blijkt dat er steeds meer
vraag is naar gespreksstoffen die in direct verband
staan met de Bijbel. In ieder nummer gaan vijf in
plaats van vier gespreksstoffen verschijnen, waarvan
twee over de Bijbel. In 1969/70, nr. 1(sept./okt), p. 1
wordt opgemerkt dat de ‘profane’ onderwerpen een
steeds belangrijker plaats gaan innemen en wordt mel-
ding gemaakt van de ‘oekumenisering’ van de staf. “In
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het kader van de nieuwe samenwerking tussen de St.-
Willibrordvereniging, de Horst (Kerk en Wereld) en de
Horstink [zij werken samen in het Oecumenisch Actie-
centrum: OAC] zal een fusie tot stand komen met het
gesprekskringenwerk in de Nederlandse Hervormde
Kerk.” Aan de geïnteresseerden wordt ook Suggesta,
aanvankelijk alleen bestemd voor pastores, ter beschik-
king gesteld.
• noten
(1) De nummering van de voorganger wordt voortgezet.
(2) Doordat alle afleveringen in jaargang 35 ongeda-
teerd zijn valt niet meer na te gaan welke afleveringen
van de 35e jaargang in 1980 en welke er in 1981 zijn ver-
schenen. Het colofon vermeldt dat de jaargang loopt
van augustus tot augustus en dat er vijf afleveringen
per jaar verschijnen.
– In deze vorm is het tijdschrift verschenen tot
36(1981/82), nr. 5(onged.). Daarna beginnen met ingang
van 37(1982/83), nr. 1(onged.) bij de Horstink onder
dezelfde titel Ecclesia-brochures te verschijnen met in
nr. 2 de ondertitel: ‘Brochurereeks voor onderling
pastoraat’.
(3) 1973/74 kent vijf afleveringen. Het colofon in dat jaar
vermeldt nog steeds dat het tijdschrift vier maal per
jaar verschijnt.
(4) Als gevolg van de “oekumenisering” van Ecclesia
traden ds. J.M. van Veen en ds. Th.M. Loran toe tot de
redactie van het tijdschrift (zie 1970/71, ongen.(aug.
1970), p. 1).
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Ecclesiastes 1872-1898
• jaren 1(1872/73), ongen.(onged.) – tweede reeks, deel 8
(1897/98), ongen.(onged.)1

• ondertitel Preeken, homilieën en schetsen voor alle
zon- en feestdagen van het jaar2 ∞ 1(1872/73)-8(1979/80)
– De cathechismus op den kansel of volledige onder-
richting over de katholieke geloofs- en zedenleer, naar
Zollner bewerkt en voorgedragen door B. van den Berg,
pastoor te Deventer ∞ nieuwe reeks, deel 1(1883) – deel
8(1888)
– Preeken, homilieën en schetsen voor alle zon- en
feestdagen van het jaar ∞ tweede reeks, deel 1(1890/91)
– deel 8(1897/98)
• uitgever P.W. van de Weijer ∞ 1872
– P.J. van Spijk ∞ 2(1873/74) – 8(1879/80)
– Drukkerij der Thomas à Kempis-Vereeniging ∞ nieu-
we reeks, deel 1(1883) – deel 8(1888), en tweede reeks,
deel 1(1890/91) – deel 8(1897/98)
• plaats Utrecht ∞ 1872
– Zwolle (P.J. van Spijk) ∞ 2(1873/74) – 8(1879/80)
– Zwolle (Drukkerij der Thomas à Kempis-Vereeni-
ging) ∞ nieuwe reeks, deel 1(1883 ) – deel 8(1888) en
tweede reeks, deel 1(1890/91) – deel 8(1897/98)

• frequentie [maandelijks]3

• formaat B
• omvang VI
• redactie 1872-1880 “Met medewerking van vele R.K.
Geestelijken”
1872-1898 Luc.Bern. Mulder pr., hoofdred.
1883-1888 B. van den Berg pr.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– De nieuwe reeks bestaat uit deel 1(1883), deel 2(1884),
deel 3 en deel 4(1885), deel 5 en deel 6(1886), deel 7(1887)
en deel 8(1888).
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van de tweede
reeks
– UBN ∞ 1(1872/73)-8(1879/80); tweede reeks, deel
1(1890/91) – deel 8(1897/98) zonder omslagen
– UBU ∞ nieuwe reeks, deel 1(1883 ) – deel 8(1888)
• typering Preektijdschrift voor priesters, in de eerste
en tweede reeks geordend volgens het kerkelijk jaar:
van de eerste zondag van de Advent tot en met de laat-
ste zondag na Pinksteren; de nieuwe reeks is thema-
tisch geordend.
• noten
(1) Onder deze titel verschenen acht jaargangen
(1(1872/73)-8(1879/80)), een nieuwe reeks (nieuwe reeks,
deel 1(1883)-deel 8(1888)) en een tweede reeks in acht
delen (tweede reeks, deel 1(1890/91)-deel 8(1897/98).
(2) Een omslag-ondertitel werd aangetroffen op
2(1873/74), nr. 10 (1874): ‘Oratorisch maandschrift voor
RK geestelijken’ (UBU).
(3) De afleveringen verschenen vanaf de eerste zondag
van de Advent tot en met de laatste zondag na Pinkste-
ren.
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Echo uit Afrika1 1933-{1980}
• jaren 1(1933), nr. 1(okt.) – 9(1941), nr. 5(mei)
– 10(1946), nr. 1(jan.)2 – {47(1980), nr. 6(nov./dec.)}3

• ondertitel Maandschrift ter4 bevordering der actie ten
gunste der katholieke missie4 in Afrika ∞ 1(1933)-
14(1950)
– Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 1966, nr. 4(juli/aug.) –
38(1971)
• uitgever St. Petrus Claver Sodaliteit
• plaats Maastricht
– Adm. voor België: Antwerpen ∞ 5(1937) – {16(1952),
nr. 5(sept./okt.)}; 1955 – 39(1972), nr. 2(maart/april);
daarna tot {47(1980)}: Maastricht 
• frequentie maandelijks ∞ 1(1933)-8(1940)
– 5 nrs. ∞ 9(1941)
– tweemaandelijks ∞ 10(1946)-{47(1980)}5

• formaat B
• omvang I ∞ 1(1933); II ∞ 2(1934)-8(1940); I ∞ 9(1941)-
1956; II ∞ 1957-1963; I ∞ 1964-41(1974); II ∞ 42(1975); 
I ∞ 43(1976)-{47(1980)}
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• redactie 1933-{1934} “Onder redactie van Gravin Maria
Falkenhayn, algemeene Overste der St. Petrus Claver
Sodaliteit, met medewerking van missionarissen uit
Afrika”
1933-1958 H.H.B. Hobus pr., hoofdredacteur/medewer-
ker6

Verder niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1963, nr. 3/4(maart/april): speciaal
nummer uitgegeven bij het eeuwfeest van de geboorte
van Maria Theresia Ledochowska, stichteres van de St.
Petrus Claver Sodaliteit 1863 – 29 april – 1963, 40 p.7

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1935-
1938).
– Tot en met 17(1953) verloopt de nummering van de
jaargangen correct. Van 1954-1966 ontbreekt de jaar-
gangnummering. In 1967 e.v. wordt ze weer hervat met
het nummer 34(1967) e.v. (zou moeten zijn: 31(1967)
e.v.). 
– Vanaf 12(1948)-1958 zijn de afleveringen dubbel geda-
teerd: nr. 1(jan./febr.)-nr. 6(nov./dec.); vanaf 1959 – 1963,
nr. 3/4(maart/april) dubbel genummerd en dubbel
gedateerd: 1959, nr. 1/2(jan./febr.)-nr. 11/12(nov./dec.)
enz. De afleveringen vanaf 1963, mei/juni – 1966,
mei/juni zijn ongenummerd en met ingang van 1966,
nr. 4(juli/aug.) zijn de afleveringen weer alleen dubbel
gedateerd en verloopt de nummering van 1-6.
– “Verschijnt in het Hollandsch, Duitsch, Italiaansch,
Fransch, Engelsch, Poolsch, Boheemsch, Sloveensch,
Hongaarsch, Spaansch, Kroatisch en Portugeesch”,
aldus binnenkant omslag tot {8(1940)}.
– 11(1947), nr. 6(nov.) is in het autopsie-exemplaar in
twee verschillende versies aanwezig: band 1947 eindigt
met nr. 6(nov.), p. 81-96, met op p. 96 een afgebroken
artikel; band 1948 opent weer met 11(1947), nr. 6(nov.),
p. 81-96, met op p. 81 een inleidend artikel waarin aan
de lezers vanuit Afrika een zalig Nieuwjaar wordt
gewenst. Vermoedelijk is deze aflevering het eerste
nummer van 12(1948), nr. 1(jan./febr.); het wordt
gevolgd door 12(1948), nr. 2(maart/april), p. 18-32, nr. 3
enz. Op p. 82 wordt melding gemaakt van de benoe-
ming van de nieuwe generale overste. Zie daarvoor ook
het ‘In memoriam’ in 1956, nr. 4(juli/aug.), p. 49.
– In 1958 werd een jubileumboekje uitgegeven Dienen-
de liefde tot heil van Afrika, ter herdenking van het feit
dat 25 jaar geleden in 1933 vanuit Rome de zusters hun
werkzaamheden in Nederland (Maastricht) begonnen.
Zie ook Echo uit Afrika 1958, nr. 6(nov./dec.).
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering Missieblad uitgegeven door de zusters van
de Petrus Claver Sodaliteit, die bestaat uit de congrega-
tie van de Missiezusters van St. Petrus Claver, de kern,
en externe leden: leden van de Missievriendenkring 
St. Petrus Claver, zelateurs en zelatricen, abonnees en
weldoeners. Doel is ondersteuning van het missiewerk,

aanvankelijk alleen in Afrika, later ook in andere
werelddelen. Het bevat berichten uit de missies, corres-
pondentie met en dankbrieven van missionarissen en
een kinderhoekje.
• noten
(1) M.i.v. 39(1972), nr. 1(jan./febr.): Echo uit Afrika en
andere werelddelen. Reeds in 34(1967), nr. 5(sept./okt)
wordt op p. 68 meegedeeld dat men “van nu af aan [zal]
proberen, ook de buiten Afrika gelegen missies te steu-
nen” en dat de Echo uit Afrika binnenkort onder een
andere titel zal verschijnen. Tot en met 38(1971), nr.
6(nov./dec.) blijft de titel echter Echo uit Afrika.
(2) “De Echo klinkt weer!” nadat ze “op bevel der bezet-
tende macht verdwijnen moest”, 10(1946), nr. 1(jan.), 
p. 1.
(3) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}. 
(4) M.i.v. 9(1941): “tot” in plaats van “ter”; m.i.v. 5(1937),
nr. 1(jan.): “missies” in plaats van “missie”.
(5) Met ingang van 10(1946) verschijnen er 6 afleverin-
gen per jaar tussen jan. en nov.: “Wegens papierschaar-
ste zal de Echo voorlopig om de twee maanden verschij-
nen” (binnenkant omslag 10(1946)-13(1949)).
(6) Zie ‘In memoriam Oud-Rector H.H.B. Hobus’, 1958,
nr. 6(nov./dec.), p. 110-111.
(7) 1963, nr. 3/4(maart/april) verscheen in de vorm van
een brochure: ‘Ter dankbare herdenking bij het eeuw-
feest der geboorte van Maria Theresia Ledochowska,
stichteres der St. Petrus Claver Sodaliteit 1863 – 29 april
– 1963’, 40 p. Deze brochure is in het autopsie-exem-
plaar in fotokopie aanwezig in band 25-27, 1961-1963.
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Echo’s uit de missies1 {1928}-{1966}
• jaren {2(1928/29), nr. 10(25 sept. 1929)} – {14(1940/41),
nr. 11(25 okt.)}
– 1945, ongen.(aug.)2 – {34(1965/66), nr. 5(juni 1966)}2

• ondertitel Tweemaandelijks missietijdschrift van de
zusters Franciscanessen van Mariadal ∞ {31(1962), nr.
3(juni/juli)} – {33(1964/65), nr. 6(dec./jan.)}
– Missietijdschrift van de zusters Franciscanessen van
Mariadal ∞ {34(1965/66), nr. 2(mei)-nr. 5(onged.)}
• uitgever Zusters Franciscanessen Penitenten Recollec-
tinen van de Onbevlekte Ontvangenis
• plaats Roosendaal
• frequentie maandelijks ∞ {2(1928/29)-14(1940/41)};
15(1945/46)-{161946/47)}
– 10 nrs. ∞ {21(1952)}-{25(1956)}
– tweemaandelijks ∞ [28(1959)]-33(1964/65)
– 5 nrs. ∞ {34(1965/66)}-[35(1966/67)]3

– de overige jaargangen onvolledig of in het geheel niet
ingezien
• formaat B, m.u.v. 15(1945), nr. 1(dec.) ∞ A
• omvang zeker II ∞ 2(1928/29); 5(1931/32); II ∞
{8(1934/35)}-14(1940/41; 8 p. ∞ 1945, ongen.(aug.); II ∞
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15(1945/46)-{16(1946/47)}; {21(1952)}, {25(1956)}; [II] ∞
{28(1959/60)-30(1961/62)}; II ∞ 31(1962/63)-{34(1965/66)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 5(1931/32), nr. 9/10(aug./sept.):
‘Feestnummer bij gelegenheid van het honderdjarig
bestaansfeest van de Congregatie van Roosendaal 
1832 – 1 September – 1932’
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
({1934/35}-1939/40, 1945/46-{1946/47)}; de inhoudsopga-
ve van 10(1936/37) is met de hand geschreven).
– Enkele jaargangen vallen samen met het kalender-
jaar. Door de zeer onvolledige autopsie zijn deze niet
exact te bepalen.
• autopsie 2(1928), nr. 10(25 sept.); 5(1931/32), nr. 9/10
(aug./sept.); 8(1934/35)-14(1940/41); 1945, ongen.(aug.);
15(1945/46), nrs. 1, 3/4-8, 10-12; 16(1946/47); 21(1952);
25(1956); 28(1959/60), ongen.(aug.); 29(1960/61), nr. 5
(onged.); 30(1961/62), nr. 4(aug./sept.); 31(1962/63), 
nrs. 1, 3-6; 32(1963/64)-33(1964/65); 34(1965/66), nrs. 2-5
– KDC
• typering Missieblad van de zusters Franciscanessen
van Mariadal (Franciscanessen Penitenten Recollecti-
nen van de Onbevlekte Ontvangenis), met missieverha-
len, reisverslagen, beschrijvingen van hun werkzaam-
heden en oproepen tot steun. De betrokken missies zijn
voornamelijk Suriname, Curaçao en Bonaire; in 1961
komt daar Chili bij. De congregatie had ook scholen op
Aruba, die niet verbonden waren aan een missiestatie.
• noten
(1) Variaties in de titel: 1945, ongen.(aug.) verschijnt
onder de titel Echo’s uit de missiën; van {28(1959)}-
32(1963) verschijnen de afleveringen van aug., c.q.
aug./sept., onder de titel Echo’s uit Mariadal. Deze afle-
veringen bevatten congregatienieuws (zie 28(1959/60),
ongen.(22 aug.), p.101); van {31(1962/63)} – {34(1965/66),
nr. 5(onged.)} luidt de titel Echo’s uit de missie. 
(2) “‘Pax et bonum’. Met deze oude franciscaanse groet
willen wij Uw huis weer betreden en het sinds 1941 ver-
broken contact met U weer herstellen” (1945, ongen.
(aug.), p. 2). Dit contact werd onderhouden tot en met
35(1966/67), nr. 5(juni 1967), dat volgens (ongedateerde)
schriftelijke mededeling van zuster Hermana, archiva-
ris van de congregatie, de allerlaatste aflevering van het
tijdschrift is (zie Correspondentie BKNP).
(3) Volgens een mededeling van de redactie in
34(1965/66), nr. 4(dec.), p. 62 verschenen er in die jaar-
gang zes boekjes in achttien maanden: nummer 5 komt
in maart en nr. 6 in juni uit; p. 82 van nr. 5(onged. 1966)
vermeldt dat het tijdschrift “een nieuw kleedje” gaat
krijgen: “Wij komen voortaan 5 keer in het jaar uit” en
de jaargang begint voortaan in september.
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Eenheid in verscheidenheid 1964-[{1980}]
• jaren {1(1964), nr. 3(okt.)} – [{1980}]1

• ondertitel Kontaktblad van de Broeders van de 
H. Joseph2 ∞ {1970, nr. 3(onged.)}
• uitgever Congregatie der Broeders van de H. Joseph
• plaats Heerlen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.1

• formaat B
• omvang 36 p. ∞ {1(1964), nr. 3(okt.)}; 22 p. ∞ {1970, 
nr. 3(onged.)}
• redactie {1970} broeder Pius
{1970} broeder Polycarpus
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1(1964), nr. 3(okt.) en 1970, nr. 3(onged.)
– KDC
• typering Intern congregatieblad van de Broeders van
de H. Joseph met opiniërende artikelen, mededelingen
over jubilea en personalia.
• noten
(1) Het tijdschrift is begonnen in 1964 met 4 afleverin-
gen per jaar. In de volgende jaren verscheen het blad
zeer onregelmatig: 3 en soms 2 afleveringen per jaar.
Vanaf 1973 tot 1984 verschenen onregelmatig losse
informatiebladen. Vanaf die tijd is het geheel ter ziele,
aldus informatie in een schrijven d.d. 21.9.2000 van
broeder Ivo Ramakers, overste te Heerlen (zie Corres-
pondentie BKNP). Ook daar is het periodiek niet meer
compleet aanwezig. 
(2) Op het omslag van {1970, nr. 3(onged.)}: ‘Kontaktblad
Kongregatie Broeders van St. Jozef.’
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Egmondiana 1937-1951
• jaren 1(1937), nr. 1(onged.) – 7(1943), nr. 1[febr.]1

– 7(1946), nr. 2(onged.) – 12(1951), nr. 5(onged.)
• ondertitel Benedictijnsch2 tijdschrift voor geestelijk
leven en geschiedenis ∞ 3(1939)-12(1951)
• uitgever Sint Adelbertus-Priorij3

• plaats Egmond-Binnen
• frequentie viermaal per jaar ∞ 1(1937)-4(1940)
– Van latere jaargangen zijn bij de autopsie-exempla-
ren de omslagen verwijderd; de nu volgende gegevens
zijn onder voorbehoud:
– 6 nrs. ∞ 5(1941)-6(1942)4

– 4 nrs. ∞ 7(1943/46)-8(1947)
– 6 nrs. ∞ 9(1948)-11(1950)5

– 5 nrs. ∞ 12(1951)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1937)-2(1938); II ∞ 3(1939)-12(1951)
• redactie {1939}-{1940} “Onder redactie van de monni-
ken van Egmond”
Door verwijdering van omslagen bij het inbinden ont-
breken verdere gegevens.
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• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven; boek-
besprekingen.
– De boekbesprekingen van 3(1939) en van 4(1940) zijn
als afzonderlijk gepagineerde bijlage bij resp. afl. 1-3 
en 1-4 gevoegd. In het autopsie-exemplaar zijn zij 
achter in de band ingebonden: ‘Boekenoverzicht 1e 
jaargang nr. 1 – nr. 3’ (37 p.) en ‘Boekenoverzicht 2e
jaargang nr. 1 – nr. 4’ (61 p.).
– De afleveringen zijn doorgepagineerd. In 1(1937) volgt
na p. 1-24 abusievelijk weer p. 1-24, waarna de pagine-
ring wordt voortgezet met p. 49 enz. In de inhoudsop-
gave worden de resp. artikelen met de juiste paginering
aangeduid.
• relaties Voortgezet als Benedictijns tijdschrift (1952-
{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig (cultuur)historisch tijdschrift,
waarin veel aandacht wordt besteed aan theologie,
liturgie, benedictijnse spiritualiteit en de geschiedenis
van de orde, vooral die van de Abdij van Egmond. De
oprichting van het tijdschrift was een initiatief van
Dom Ir. A. Beekman, dat na de vestiging van de bene-
dictijnen te Egmond op 23 aug. 1935, mogelijk werd
gemaakt door de steun van vele vrienden. Bij hen bleek
belangstelling te bestaan om iets meer te vernemen
over het leven van de monniken en over de geschiede-
nis van de Egmonder Abdij. Naarmate het tijdschrift
steeds meer abonnees trekt buiten de strikt Egmondse
vriendenkring, bevat het blad meer bijdragen die een
wijder terrein bestrijken dan de spiritualiteit en de
geschiedenis van de orde en de abdij. Hierdoor dekt de
naam Egmondiana de inhoud niet meer en verdwijnt
vanaf 1952.
• noten
(1) Op bevel van de bezettende macht moet de uitgave
van het tijdschrift in februari 1943 worden gestaakt. 
Na drie jaren wordt met nr. 2 weer aangesloten bij de
zevende jaargang, die dus over de jaren 1943-1946 loopt
(zie 7(1946), nr. 2(onged.), p. 25-26).
(2) Met ingang van 9(1948): “Benedictijns”.
(3) Met ingang van 11(1950): “Sint Adelbertus Abdij”
(12(1951): “Sint Adelbertus-Abdij”). Op 26 april 1950 is de
priorij van Sint Adelbert verheven tot abdij (zie 11(1950),
p. 73).
(4) Op p. 61 van het ‘Boekenoverzicht’, bijlage bij afl. 4
van 4(1940), staat de mededeling: “Behoudens onvoor-
ziene omstandigheden zal Egmondiana vanaf Januari
1941 6 maal per jaar verschijnen, op liturgische tijden
(…)”.
(5) Volgens een mededeling op p. 48 van 9(1948) ver-
schijnt deze uitgave als gevolg van papiertoewijzing
tweemaandelijks.
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EIBA-nieuws 1974-{1980} 
• jaren 21(1974/75), nr. 3(dec./jan.)1 – {27(1980/81), nr. 3
(nov./dec. 1980)}2

• ondertitel Maandelijkse uitgave van de Stichtingen
Evangelie en Industrie en Bedrijfsapostolaat samen-
werkend onder de naam EIBA
• uitgever Stichting Evangelie en Industrie IJmond en
Stichting Bedrijfsapostolaat Petrus en Paulus
• plaats Velsen Noord / Beverwijk
• frequentie “maandelijks”
– 7 tot 10 nrs. ∞ 21(1974/75)-26(1979/80)
– zeker 3 nrs. ∞ 27(1980/81)
• formaat C ∞ 21(1974/75)-22(1975/76); B ∞ 23(1976/77) –
{27(1980/81), nr. 3(nov./dec. 1980)}
• omvang I ∞ 21(1974/75)-22(1975/76); II ∞ 23(1976/77); 
I ∞ 24(1977/78); II ∞ 25(1978/79)-26(1979/80); 12 p. per
nr. ∞ 27(1980/81), nrs.1-3
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 21(1974/75), nr. 4(febr. 1975) is een
Zuid-Afrikanummer, gewijd aan een informatie- en
discussieavond over ESTEL – Zuid-Afrika
– 22(1975/76), nr. 1(sept.) is gewijd aan het afscheid van
hoofdaalmoezenier Coen Geraets
– 26(1979/80), nr. 3(okt./nov.): ‘Jubileumuitgave’ bij het
25-jarig bestaan van het Bedrijfsapostolaat
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 23(1976/77)).
– Gestencild.
– In 24(1977/78) is nr. 6 in de telling overgeslagen: na
nr. 5(maart 1978) volgt nr. 7(april/mei) met in ‘Ten
geleide’ de mededeling dat het EIBA-nieuws niet meer
in het begin van de maand maar aan het einde van de
tweede week van de maand zal verschijnen (p. 1).
– 1977/78, nr. 7(april/mei) en nr. 8(mei/juni) abusieve-
lijk: 23(1977/78); moet zijn: 24(1977/78).
• relaties Voortzetting van Mededelingenblad / Stichting
Bedrijfsapostolaat Petrus en Paulus ({1955}-1974)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Communicatie- en informatieblad van het
bedrijfsapostolaat in de bisdommen Haarlem en Rotter-
dam. Het is bestemd voor de aalmoezeniers en allen die
vanuit evangelische inspiratie werkzaam zijn in de
grote industriële gebieden, vooral in de IJmond. “Tot nu
toe logeerde Evangelie en Industrie in de periodiek van
het Bedrijfsapostolaat. Nu is het blad van beide instel-
lingen samen” (21(1974/75), nr. 3(dec./jan.), p. 1). De
samenwerking groeide uit tot de vorming van één
team, samengesteld uit twee dominees, vier aalmoeze-
niers en een zuster. Het blad bevat artikelen over de
WAO en bezinnende bijdragen over ontwikkelingen in
het arbeidsveld (bijv. ‘een nieuw denken over de
arbeid’, ‘Projekt Buitenlandse Werknemers’ enz.).
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• noten
(1) De jaargang- en afleveringsnummering van de voor-
ganger worden voortgezet.
(2) Het tijdschrift is verschenen tot en met 48(2001/02),
nr. 9(juni 2002).

301
Eigentijds 1970-1978
• jaren 1970, nr. 1(onged.) – 1978, nr. 2(onged.)1

• uitgever Broeders van OL Vrouw van Zeven Smarten
• plaats Amsterdam
– Red.: Voorhout ∞ 1970, nr. 1(onged.) – 1971, nr.
2(onged.); Wellerlooi ∞ 1971, nr. 3(onged.) – 1973, nr. 1
(onged.); Voorhout ∞ 1973, nr. 2(onged.); Amsterdam
∞ 1974, nr. 1(onged.) – 1978, nr. 2(onged.)
– Adm.: Amsterdam ∞ 1970, nr. 1(onged.) – 1978, nr. 2
(onged.)
• frequentie 3 nrs. per jaar ∞ 1970-1971
– 2 nrs. per jaar ∞ 1972-1973
– 3 nrs. per jaar ∞ 1974-1977
– 2 nrs. ∞ 1978
• formaat B
• omvang I
• redactie 1970-1973 broeder Eduard Witte
Verder niet meer vermeld.
• speciale nummers 1974, nr. 3(onged.) is geheel gewijd
aan de Frentrop Stichting die als doel heeft het bevorde-
ren van het kinderbeschermingswerk in de meest
ruime zin van het woord; de stichting is opgericht door
pater A. Frentrop SJ en pastoor P.J. Hesseveld, stichter
van de Broeders van OL Vrouw van Zeven Smarten
– 1975, nr. 2(onged.) gewijd aan ‘50 Jaar BNS in beeld’
(Bisschoppelijke Nijverheidsschool)
– 1976, nr. 3(onged.) is gewijd aan de vestigingen van de
broeders in het buitenland (China, Indonesië, Canada)
– 1978, nr. 2(onged.) is gewijd aan de viering van de
herdenking van het 125-jarig bestaan van de congrega-
tie (1851-1976)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Alle afleveringen zijn ongepagineerd.
• relaties Voortzetting van Mater Dolorosa2 (1959-1968)
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Rijk geïllustreerd tijdschrift van de Broeders
van OLV van Zeven Smarten voor familie, vrienden en
andere geïnteresseerden in het wedervaren van de con-
gregatie. Het bevat artikelen over de activiteiten van de
congregatie in heden en verleden (jeugdzorg, onder-
wijs, moeilijk opvoedbare kinderen). 
• noten
(1) Het tijdschrift is niet verder verschenen.
(2) “Deze uitgave Eigentijds wil een voortzetting zijn
van het aan ons allen vanouds bekende Mater Dolorosa.
Dit blad is nu al reeds twee jaren niet meer versche-
nen” (1970, nr. 1(onged.), p. 6).
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Entr’acte 1956-{1963}
• jaren 1(1956/57), nr. 1(okt.) – {7(1962/63), nr. 4(sept.
1963)}1

• ondertitel buitenzijde omslag: Maandblad van de
Nederlandse Katholieke Missie in Frankrijk ∞
1(1956/57) – {3(1958/59), nr. 8(juni 1959)}
binnenzijde omslag: Maandblad van de Nederlandse
RK Missie in Frankrijk ∞ 1(1956/57), nr. 1(okt.)-{nr.
9(juni)}; {6(1961/62), nr. 3(maart 1962)} – {7(1962/63), 
nr. 4(sept. 1963)} 
– Maandblad van de Nederlandse Katholieke Missie in
Frankrijk ∞ {4(1959/60), nr. 1(okt.)} en {nr. 3(dec.)}
– Maandblad van de Nederlandse Missie in Frankrijk
∞ {4(1959/60), nr. 4(febr. 1960)}
• uitgever Mission Hollandaise, Nederlandse RK Missie
in Frankrijk
• plaats Red.: Paris ∞ 1(1956/57), nr. 1(okt.)-nr. 7(april);
Bezons (S en O) ∞ 1(1956/57), nr. 8(mei) – 3(1958/59), nr.
1(okt.); St. Germain-en-Laye (S en O) ∞ 3(1958/59), nr.
2(nov.)-nr. 3(dec.)
– Adm. voor Frankrijk: Mandres (S en O)
– Adm. voor Nederland: Amsterdam ∞ 1(1956/57), nr. 1
(okt.) – {3(1958/59), nr. 4/5(jan./febr. 1959)}; Haarlem ∞
{4(1959/60), nr. 1(okt.)} – 6(1961/62), nr. 4( mei 1962);
Utrecht ∞ 6(1961/62), nr. 5(juli 1962) – {7(1962/63), nr. 4
(sept. 1963)}
• frequentie maandelijks2

• formaat B
• omvang II
• redactie 1956-{1960} Charles J. Huijbregts
1956-{1960} Chris Schrijner
1956-{1960} Jaap R.J. Hofhuis
– Voor Parijs
1959 E. Beeker
1959 J. Gommans
1959-{1960} L. Verheij
Na 1960 niet meer vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 1(1956/57), nr. 6(maart) ontbreken de p. 67-70; in 2
(1957/58), nr. 2(nov.) de p. 19-20, in nr. 3(dec.) de p. 29-30
en in nr. 10(juli) de p. 111-112; in 4(1959/60), nr. 1(okt.) de
p. 5-6 , in nr. 3(dec.) de p. 33 en 34 en in 5(1960/61), 
nr. 3(Kerstmis) de p. 41 en 42.
– In de tweede jaargang werd een aantal pagina’s zon-
der omslag aangetroffen. Vermoedelijk een deel van
2(1957/58), nr. 7(april 1958), gezien de doorlopende 
paginering.
• autopsie 1(1956/57), nrs. 1-9; 2(1957/58), nrs. 2-6, [7], 
8-10; 3(1958/59), nrs. 1-6, 8; 4(1959/60), nrs. 1, 3-5;
5(1960/61), nrs, 3-5; 6(1961/62), nrs. 3-6; 7(1962/63), nrs. 
1-4
– KDC
• typering Blad voor Nederlandse katholieke emigran-
tenfamilies in Frankrijk, bedoeld om een band te onder-
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houden met andere Nederlanders aldaar. Het bevat arti-
kelen die tot geestelijke overweging opwekken, familie-
berichten, opiniërende artikelen, agenda van het Insti-
tut Neérlandais te Parijs en landbouwinformatie
gericht op de Nederlandse boeren in Frankrijk.
• noten
(1) Het is niet bekend of het blad nog verder is versche-
nen.
(2) De autopsie was zeer onvolledig, maar het lijkt niet
waarschijnlijk dat het tijdschrift na de tweede jaargang
nog maandelijks is verschenen.
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Eucharistie en geestelijk leven 1977-{1980}
• jaren 1977, kennismakingsnr.(dec.)1

– 1(1978), nr. 1(jan.) – {3(1980), nr. 12(onged.)}2

• ondertitel Maandblad van de Gemeenschap voor 
Aanbidding
• uitgever Benedictinessen van het Heilig Sacrament
van de priorij Nazareth
• plaats Tegelen (L.)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang 40 p. ∞ 1977; V ∞ 1(1978)-{3(1980)} 
• redactie 1978-{1980} Chr. v. Buijtenen SJ
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– Alfabetische inhoudsopgave en analytisch overzicht
(1978-1982), bijlage bij 6(1983), nr. 1. In het autopsie-
exemplaar ingebonden in band 1, 1977-1979, 20 p. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig blad met de H. Eucharistie als
middelpunt van het geestelijk leven. Een initiatief van
de priorij Nazareth en bestemd voor de leden van de
Gemeenschap voor Aanbidding, een louter geestelijke
gemeenschap “die het niet zoekt in openbaar vertoon 
of samenkomsten” (1(1978), nr. 1(jan.), p. 1), maar in 
de onderlinge verbondenheid bij de viering van de
Eucharistie en de aanbidding van het heilig Sacrament
(zie J. Bots SJ, ‘Samen rond het hart van de kerk’, 1977,
p. 24-26). 
• noten
(1) Met een voorwoord van mgr. Johannes M. Gijsen,
bisschop van Roermond.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
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Eucharistisch tijdschrift 1936-1940
• jaren 15(1936), nr. 1(onged.) – 19(1940), nr. 2(onged.)1

• ondertitel Leer en leven
• uitgever Nobertijnerabdij Tongerloo
• plaats Tongerloo (B.)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 15(1936)-18(1939)
– 2 nrs. ∞ 19(1940)

• formaat B
• omvang IV ∞ 15(1936)-16(1937); V ∞ 17(1938); III ∞
18(1939); I ∞ 19(1940)
• redactie [1936-1937 C.J. Nys, hoofdred.]2

1938-[1940] Wilfried Dekkers OPraem.2

• bijzonderheden Afbeeldingen (1936, 1937, 1939); boek-
besprekingen; inhoudsopgaven.
– In 17(1938) bevindt zich voor de ‘Inhoudstafel’ een
‘Bibliografie over den Zondag’, opgemaakt met het oog
op het onderwerp der Liturgische Week: ‘Zondagsheili-
ging’, waarvan het programma op p. 243-246 staat.
– In het autopsie-exemplaar van de jaargangen 1939 en
1940 is achterin na de ‘Inhoudstafel’ een bijlage inge-
bonden getiteld ‘Eucharistie en liturgie. Bibliographi-
sche bijlage’, waarbij de paginering (resp. 112 en 32 p.)
is voorzien van een asterisk.
• relaties Voortzetting van het Algemeen Nederlandsch
eucharistisch tijdschrift (1922-1935)
– Opgegaan in Tijdschrift voor liturgie (1919-{1980})3

• literatuur W. Audenaert, Clavis foliorum periodicorum
theologicorum (Leuven 1974), p. 135
• autopsie Volledig m.u.v. van de meeste omslagen
– UBN
• typering Tijdschrift van wetenschappelijk niveau,
gewijd aan verduidelijking van de eucharistie in de 
H. Schrift, theologie, ascese en mystiek, liturgie, kunst
en geschiedenis, het maatschappelijke leven, enz. Ook
brengt het verslag uit over alle Eucharistische werken
en geeft het mededelingen over de Eucharistische
beweging in alle landen. Het blad is een Belgische uit-
gave, maar is tevens voor Nederland bedoeld en bevat
ook bijdragen van Nederlandse auteurs. 
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar bevindt zich na deze 
laatste aflevering een brief van de prior van de Nor -
bertijnerabdij te Tongerloo, d.d. 12 april 1949, met de
mededeling dat het Eucharistisch tijdschrift nog niet
verschenen is en waarschijnlijk nog geruime tijd zal
uitblijven.
(2) Redactieleden staan op de achterkant van het
omslag vermeld; alleen van de jaargangen 1938 en 1939
konden de omslagen worden ingezien. In Tijdschrift
voor liturgie 31(1947), nr. 1(onged.) wordt op p. 9 vermeld
dat kan. dr. Wilfried Dekkers OPraem. “oud-hoofd -
redacteur van Eucharistisch tijdschrift” is. Volgens
Audenaert, p. 135, voerde hij de redactie tot en met 1940;
C.J. Nys was volgens Audenaert hoofdredacteur in 1936-
1937.
(3) Op de titelpagina van 31(1947)-33(1949) van het Tijd-
schrift voor liturgie staat vermeld: “verschijnt tevens
als voortzetting van Eucharistisch tijdschrift en Kerk en
volk”; in 31(1947), nr. 1(onged.), p. 8 wordt verklaard:
“gezien de nood aan centralisatie die zich ook op het
gebied van de liturgische activiteit deed gevoelen”,
heeft men besloten dat het Eucharistisch tijdschrift van
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de Norbertijnerabdij van Tongerloo en Kerk en volk van
de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge voortaan samenge-
smolten met het Tijdschrift voor liturgie zullen ver-
schijnen.

305
Eucharistische Kruistocht 1933-1935
• jaren 6(1933/34), nr. 1(juli) – 7(1934/35), nr. 12(juni)
• ondertitel Ascetisch eucharistisch mariaal tijdschrift
voor volwassenen
• uitgever Eucharistisch Secretariaat
• plaats Red.: Ginneken, adm.: Nijmegen ∞ 6(1933/34),
nr. 1(juli)
– Red. en adm.: Nijmegen ∞ 6(1933/34), nr. 2(aug.) –
7(1934/35)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1933-1935 A. Schelstraete SSS
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– De jaargangnummering van de voorloper wordt
voortgezet.
– De afleveringen van juli, aug. en sept. 1934 hebben
abusievelijk als jaargangnummer 6; moet zijn:
7(1934/35).
• relaties Ten dele voortzetting van Bestuursorgaan van
den Eucharistischen Kruistocht (1929-1933)1

– Voortgezet als Bezielen (1935-{1949})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Leidend orgaan van de Eucharistische
Kruistocht, de beweging die de christelijke vorming
van volwassenen en vooral de jeugd tot doel heeft, met
de Eucharistie als middelpunt van het hele opvoedings-
werk. “Bij het begin van den 6den Jaargang verschijnt
ons tijdschrift geheel vernieuwd om nog meer en beter
den bovennatuurlijken, Eucharistischen, Marialen
geest (den E.K.) in alle rangen en standen van het
Katholiek leven te doen doordringen. Zeer bijzonder
door middel onzer Kath. Organisaties, Jeugdbewegin-
gen, enz.” (‘Aan den lezer’, 6(1933/34), nr. 1(juli), p. 1).
Het tijdschrift is niet alleen gericht op de school en het
jeugdwerk, maar op het propageren van de Eucharisti-
sche Kruistocht als fundament en ziel van Katholieke
Actie en lekenapostolaat in breedste zin. In de 7e jaar-
gang is een nieuwe indeling in rubrieken gemaakt:
Geestelijk leven, Eucharistische Kruistocht en de opvoe-
ding, Kroniek, Recensies.
• noten
(1) Bij het Bestuursorgaan van den Eucharistischen
Kruistocht verschenen als bijvoegsels vier bestuursbla-
den van de KJV: voor meisjes, jongens, groepsleidsters
en groepsleiders. Door deze samenvoeging met KJV-
bladen lag het accent van de voorloper op het jeugd -
vormingswerk. Het geheel is dan ook beschreven in

BKNP 4. De Eucharistische Kruistocht vormt de voort-
zetting van alléén het Bestuursorgaan van den Eucha-
ristischen Kruistocht, dus zonder de KJV-bijvoegsels.
De bijvoegsels zijn afgesplitst en voortgezet als twee
zelfstandige publicaties (beschreven in BKNP 4).
(2) In een ‘belangrijk bericht’ op p. 168 van 7(1934/35),
nr. 10(mei) wordt aangekondigd dat het orgaan van de
Eucharistische Kruistocht met de nieuwe jaargang een
totale hernieuwing zal ondergaan. Het blad krijgt
vanaf dan: 1. een redactie uit onderwijzers; 2. een jaar-
program voor de clubs van de EK; 3. samenwerking uit
drie bisdommen. In het eerste nummer van de opvol-
ger wordt vermeld: “Zooals U reeds gezien hebt en ver-
der zult bemerken, heeft ons orgaan Eucharistische
Kruistocht uitwendig zowel als inwendig een grondige
verandering, en naar wij vertrouwen en bedoelen, een
grondige verbetering ondergaan” (Bezielen 8(1935/36),
nr. 1(juli), p. 1). Omdat de opvolger vooral is gericht op
onderwijzers, wordt deze beschreven in BKNP 4.
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de Familiebode {1919}
• jaren {2(1919), nr. 18(1 oct.)}
• ondertitel Nationaal orgaan van den Nederlandschen
RK Bond voor Groote Gezinnen
• uitgever Nederlandsche RK Bond voor Groote Gezin-
nen
• plaats Red. en adm.: Hillegom
• frequentie eenmaal in de veertien dagen
• formaat E
• omvang 4 p. ∞ 2(1919), nr. 18(1 oct.)
• redactie {1919} G. Bulten
• bijzonderheden Het orgaan verschijnt in een oplage
van 9.500 exemplaren.
• relaties Voortgezet als de RK familiebode (1921-1926)
• literatuur Herdenkingsuitgave bij gelegenheid van het
dertig jarig bestaansfeest van de Katholieke Bond ‘Voor
het gezin’ 1918-1948: Op de bres voor het gezin, Helmond
1948
• autopsie 2(1919), nr. 18(1 oct.)
– UBN, op microfiche1

• typering Orgaan van de in 1918 door katholieke huis-
vaders opgerichte RK Bond voor Groote Gezinnen, die
zich ten doel stelt het ‘neo-malthusianisme’ te bestrij-
den en tegelijkertijd opkomt voor de materiële en gods-
dienstige belangen van de grote katholieke gezinnen
(zie Herdenkingsuitgave, p. 106-111; 118-121). De aanhef
van het blad luidt “Voor God en huisgezin”. Het inge-
ziene nummer bevat een artikel over de kindertoeslag
en informatie over de afdelingen en over een vakantie-
kolonie.
• noten
(1) Het origineel van het tijdschrift is aanwezig op het
KDC, waar het gezien de staat van het blad alleen met
speciale toestemming kan worden ingezien.
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Fax 1937-1968
• jaren 1(1937/38), nr. 1(okt.) – 3(1939/40), nr. 9(mei)
– 10(1946/47), nr. 1(17 nov.) – 30(1968)1, nr. 5(nov.)2

• ondertitel Maandblad voor de kwekelingen van Wol-
der-Maastricht ∞ 1(1937/38) – 2(1938/39), nr. 1 of 2(okt.
of nov.)
– Maandblad voor de kwekelingen van Wolder ∞
2(1938/39), nr. 3(dec.)
– Maandblad kwekelingen Wolder ∞ 2(1938/39), nr. 4
(jan.)-nr. 11(aug.)
– Maandblad Juvenaat Maastricht ∞ 3(1939/40), nr. 1
(sept.)-nr. 9(mei)
– Maandblad voor de kwekelingen ∞ 10(1946/47), nr. 1
(17 nov.)-nr. 3(febr. 1947)
– Maandblad van de kwekelingen ∞ 10(1946/47), nr. 4
(16 febr. 1947) – 11[1947/48], laatste nummer(ongen.,
onged.[1948])
– Maandblad van de kwekelingen Maastricht ∞
12[1948/49], nr. 1(onged.[1948])-laatste nummer(ongen.,
onged.[1949])
– Maandblad van de kwekelingen Wolder-Maastricht
∞ 13[1949/50], nr. 1(onged.[1949]) – 20(1956/57), nr. 7
(juni)3

– Tijdschrift van de Juvenaten der Broeders van de
Onbevlekte Ontvangenis ∞ 22[1958 of 1959], nr. 3
(onged.) – 23(1960/61), nr. 6(april 1961)
– Tijdschrift van de Broeders van Maastricht ∞
23(1960/61), nr. 7(mei 1961) – 24(1961/62), nr. 2(nov. 1961)
– Tweemaandelijks tijdschrift van de Broeders van
Maastricht ∞ 24(1961/62), nr. 4(maart 1962) – 30(1968)
• uitgever Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
(Broeders van Maastricht)
• plaats Red. en adm.: Maastricht ∞ 1(1937/38) –
29(1966/67), nr. 1(sept. 1966)
– Red.: St. Michielsgestel, Instituut voor Doven; adm.:
Maastricht ∞ 29(1966/67), nr. 2(april 1967)4 – 30(1968)
• frequentie “tijdens het schooljaar maandelijks”
– tweemaandelijks5 ∞ 24(1961/62), nr. 1(sept.) –
30(1968)
• formaat C ∞ 1(1937/38) – 3(1939/40), nr. 9(mei 1940); 
B ∞ 10(1946/47)-30(1968)
• omvang II ∞ 1(1937/38)-11(1947/48); III ∞ 12(1948/49)-
21(1957/58); I ∞ 22(1958/59); II ∞ 23(1960/61)-30(1968)
• redactie 1937-1938 frater Conradijn (K. v.d. Bosch)
1937-1938 frater Cunibertus (W. Heyhuurs)
1937-1938 frater Emilio (H. Sanders), hoofdred.
1937-1938 J. van Loon
1937-1938 W. Lueckmans
1937-1938 frater Odulphus (K. Kappé), hoofdred.
1937-1938 frater Prudence (K. Woerde)
1937-1938 frater Virgilius (J. Hompes), hoofdred.
1938-1939 frater Erasmus
1938-1939 frater Rochus

1938-1939 Jos. de Swart
1938-1939 frater Tryphon
1939 A. Koendering
1939 J. Piets
1939-1940 frater Agricola
1939-1940 frater Edmundo
1939-1940 L. van der Made
1946-1947 Chr. Boogaartz
1946-1947 frater Dagobert, hoofdred.
1946-1947 B. Gerits
1946-1947 H. Lausberg
1946-1947 frater Liberius, hoofdred.
1946-1947 H. van der Valk
1946-1948 Jo Smit, hoofdred.
1946-1948 K. van Spanje
1947-1948 frater Dismas, hoofdred.
1947-1948 frater Leobert, hoofdred.
1948-1949 frater Carloman
1948-1949 H. Lausberg, hoofdred.
1948-1949 frater Tiberius
1948-1949 J. Wils, hoofdred.
1949 frater Jeremias
1949 frater Samuel
1949-1950 H. Gijsberts
1949-1950 D. van de Laar
1950 frater Alberto
1950 frater Silverio
1950-1951 W. van Beek
1950-1951 K. Meijer
1950-1952 K. Joore
1950-1952 S. Raap
1951 frater Godeward
1952 frater Chrysantus
1952 frater Protasius
1952-1953 J. Feijen
1952-1953 H. van Lieshout
1953 frater Alonzo
1953 frater Alwin
1953 J. Klemann
1953 frater Robrecht
1953-1954 J. Baay
1953-1954 A. Postma
1954-1955 Ferrie Kompier
1954-1955 Henk Tillemans
1955-1956 J. Jansen
1955-1956 A. van de Sande
1956-1957 P. Hillebrink
1956-1957 J. Martin
1957-1958 P. Mulders
1957-1958 B. van Rijn
1958-? F. Truyens
1958-? T. Vermeulen
Na 1958 niet meer in het tijdschrift vermeld.
[{1961}-1966] br. Martinus6

{1967} br. A. Roeling6
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– Censor
1937-1940 broeder Magnus
1940 broeder Basilides
1946-? broeder Patricio
• bijzonderheden
Afbeeldingen.
– Gestencild (t/m 23(1960/61), nr. 6(onged.)).
– Jaargang 22 en 23 omvatten elk twee jaren: 22(1958/59)
en 23 (1960/61).
– De laatste aflevering vermeldt in het colofon abusie-
velijk 30(1968), nr. 4(aug.). Op het omslag staat de juiste
datering: 30(1968), nr. 5(nov.).
– Om een nieuwe ontwikkeling van het blad te marke-
ren, verschijnt 23(1960/61), nr. 7(mei 1961) in een nieu-
we gedaante als een proefnummer. De aandacht zal
meer uitgaan naar contact tussen de congregatie en de
familieleden van de broeders (zie ook: Typering).
Omdat Fax zich gaat richten op een breder publiek, ver-
schijnt er voor de leerlingen van het juvenaat in Maast-
richt een eigen blad, aanvankelijk onder de titels: Fax
Nieuwsdienst, Fax en vanaf 25(1962/63), nr. 4 onder de
titel Favo. Deze uitgaven zijn niet in de BKNP beschre-
ven. 
– In 28(1965/66), nr. 2(nov. 1965) wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan het feit dat de congregatie op 21
november 125 jaar geleden werd gesticht te Maastricht.
• relaties Hierin opgenomen Uit eigen kring (1933-1967)7

– Voortgezet als Berichten van de Broeders van Maas -
tricht (1969-{1980})8

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 23(1960/61), nr. 7(mei) – 30(1968), m.u.v.
24(1961/62), nr. 3
– Maastricht, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
∞ overige nummers
• typering Tijdschrift van de Broeders van Maastricht.
“Aanvankelijk opgezet als orgaan, waarin de kwekelin-
gen zich konden oefenen in penvaardigheid, werd het
later breder uitgebouwd tot contactblad voor de ouders
van de kwekelingen.” Het groeit uit tot een contactblad
voor de congregatie en familieleden, vrienden en
bekenden van de broeders in Nederland maar vooral
ook van de broeders die buiten Nederland verblijven
om de wederzijdse band te versterken. Het blad wil een
“idealistisch licht doen stralen over de lezers”. Begin
jaren zestig wordt de opzet opnieuw verbreed omdat,
zo ervaart de redactie, met de groeiende belangstelling
voor de problemen van de wereldkerk ook de belang-
stelling voor de werkzaamheden van de broeders, die
immers over verschillende werelddelen zijn verspreid,
is toegenomen (vgl. 23(1960/61), nr. 7(mei), p. 99 en p.
101). Naast actuele berichten bevat het tijdschrift ook
personalia.
• noten
(1) Het tijdschrift kent overlopende jaargangen tot en
met 29(1966/67). De jaargangen lopen van sept./okt. tot

en met juli (schooljaar). De 29e jaargang loopt echter
van nr. 1(sept. 1966) – nr. 5/6(nov. 1967), waarna de 30e
jaargang samenvalt met het kalenderjaar: nr. 1(jan.)-nr.
5(nov.). Bij een regelmatig verloop van de jaargangen
had dit de 31e jaargang moeten zijn, maar “bij de reor-
ganisatie van het blad liet men de [23e] jaargang (…)
langer lopen dan gebruikelijk, zodat het tijdschrift een
jaar jeugdiger bleef dan het zou moeten zijn”
(24(1961/62), nr. 1(sept.), binnenkant omslag).
(2) Het laatste nummer onder deze titel. Het eerste
nummer van de opvolger: Berichten van de Broeders van
Maastricht 1969, nr. 1(juli), p. 1 meldt dat het de laatste
tijd moeilijk was om Fax “regelmatig in interessante
afleveringen te laten verschijnen”.
(3) Hierna hebben de afleveringen geen ondertitel tot en
met 22[1958/59], nr. 2(onged.[1958]).
(4) Na nr. 1(sept. 1966) verschijnt het 2e nummer van
jaargang 29 pas in april 1967. Een van de oorzaken is
dat broeder Martinus vanwege drukke werkzaamhe-
den zijn redacteurschap niet meer kan voortzetten
(29(1966/67), nr. 2(april 1967), p. 26).
(5) In het colofon vermeld m.i.v. {24(1961/62), nr.
4(maart 1962)}. In 30(1968), nr. 1(jan.), p. 4 wordt de
lezers meegedeeld dat er nog steeds sprake is van een
tweemaandelijks verschijnend tijdschrift. Het zal voor-
taan echter alleen gaan verschijnen in de maanden
jan., maart, mei, aug. en nov.
(5) Naast Fax wordt door de Broeders van Maastricht
een intern congregatieblad uitgegeven: Uit eigen kring
(1933-1967). Aangezien Fax zich in de loop der jaren ook
steeds meer heeft ontwikkeld in de richting van een
contactblad met mededelingen over leven en werken
van de broeders, heeft het hoofdbestuur besloten de
redactie van beide bladen in één hand te geven, om te
voorkomen “dat Fax voortdurend een reprise geeft van
de eerder verschenen afleveringen van UEK”. De korte,
journalistieke en voor ruimere kring bedoelde inzen-
dingen komen in Fax terecht, de langere, meer voor
eigen kring bestemde artikelen in UEK. De redacteur
van beide tijdschriften wordt broeder Martinus (Uit
eigen kring 29(1961), p. 297-298). Op p. 26 van Fax
29(1966/67), nr. 2(april 1967) brengt de nieuwe redac-
teur, broeder A. Roeling, dank aan de vorige redacteur,
broeder Martinus, die “door drukke werkzaamheden
dit werk onmogelijk kon voortzetten”.
(7) Reeds in 1961 besluit het hoofdbestuur om de redac-
tie van twee tijdschriften van de congregatie – Uit eigen
kring en Fax – in één hand te geven, zodat kan worden
voorkomen “dat Fax voortdurend een reprise geeft van
eerder verschenen afleveringen van UEK”. De korte,
journalistieke en voor ruimere kringen bedoelde inzen-
dingen zijn bestemd voor Fax, de langere, meer voor
eigen kring bestemde artikelen voor Uit eigen kring (zie
Uit eigen kring 29(1961), p. 298). In 1967 maakt de dalen-
de personeelsbezetting op de drukkerij het niet langer
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mogelijk om Uit eigen kring en Fax naast elkaar uit te
geven. “Er moest tussen beide tijdschriften een keuze
gemaakt worden, waarbij het wel voor de hand lag dat
Fax met zijn veel grotere verspreiding en zijn meer
aansprekende opzet de hoogste ogen zou gooien. (…)
Maar er blijft een mogelijkheid tot interne berichtge-
ving naast de officiële mededelingen van de verschil-
lende besturen. Het ligt immers in de bedoeling om in
de exemplaren van Fax die voor onze huizen bestemd
zijn, op ongeregelde tijden een bijlage te geven” (Uit
eigen kring 35(1967), nr. 5(onged.), p. 113: ‘Mededeling
van de redactie’).
(8) In Berichten (van het) generaal bestuur 1969, nr. 7
(juli), p. 1 wordt geconstateerd dat Fax al enige tijd niet
meer is verschenen en dat het wenselijk is tot een ande-
re opzet te komen om te voldoen aan de behoefte aan
contact tussen congregatie en belangstellenden. In Fax
was bovendien geen plaats voor artikelen rond bezin-
ning, spiritualiteit, geschiedenis en voor de necrologie -
en. Deze laatste verschenen op een apart gestencild
blaadje, zolang Fax nog niet door de Berichten van de
Broeders van Maastricht was vervangen. Voor de overi-
ge artikelen werd in 1973 Oriëntatie FIC (Fratrum
Immaculatae Conceptionis) opgericht (zie Correspon-
dentie BKNP: schrijven d.d. 6-11-1997 van broeder J.B.M.
Smit FIC, archivaris van de Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis).

308
Federatiebrief {1946}-{1963}
• jaren {1946, nr. 14(sept.)}1 – {1963, nr. 60(Pasen)}
• uitgever Federatie der Maria-Congregaties voor 
Heeren uit den Hoogeren Stand in Nederland ∞ 
{1946, nr. 14(sept.)} – nr. 15(okt.)
– Federatie der Maria-Congregaties voor Heeren2 in
Nederland ∞ 1946, nr. 16(nov.) – {1949, nr. 31(juni)}
– Federatie van Maria-Congregaties voor Heren uit de
Leidende Stand in Nederland ∞ {1951, nr. 35(maart)} –
{1963, nr. 60(Pasen)}
• plaats Helmond ∞ {1947, nr. 19(febr.)} – {1949, nr. 31
(juni)}; Eindhoven ∞ {1951, nr. 35(maart)} – {1963, nr. 60
(Pasen)}
• frequentie maandelijks ∞ {1946, nr. 14(sept.)} – 1947,
nr. 27(dec.)
– 3 nrs. ∞ 1948
– zeker 4 nrs. ∞ 1949
– tweemaal per jaar3 ∞ 1950-{1963}
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de brief vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1951-{1963}).
– De afleveringen zijn doorgenummerd en ongepagi-
neerd.
– In Federatiebrief 1951, nr. 35(maart), p. 1 wordt aan de

congreganisten meegedeeld “dat sinds medio van het
vorige jaar Stella duce als maandelijkse publicatie voor
katholieke levensverdieping, uitgegeven door het Lan-
delijk Secretariaat der Maria-Congregaties, aan alle
leden van de bij onze Federatie aangesloten Maria Con-
gregaties wordt toegezonden. De Federatie-brief als
opwekking tot een echt congreganistenleven is sinds-
dien minder noodzakelijk; voorhands (sic) kan deze
zich beperken tot aanvullende mededelingen omtrent
hetgeen de ontwikkeling en de activiteit van de bij onze
Federatie aangesloten Congregaties betreft en het eigen
leven van de Federatie.”
– Bij het verschijnen van de vijftigste Federatiebrief
(Pasen 1958) wordt op p. 1 door het landelijk secretari-
aat der Mariacongregaties de uitgave van een brochure
aangekondigd: Wat wij willen, hoe wij het willen: de
Mariacongregatie als apostolische beweging in de kerk,
waarin antwoord wordt gegeven op de belangrijkste
vraag ‘hoe staan de kansen van de Maria-Congregatie
in Nederland?’
• relaties Voortzetting van Mededeelingen van de Fede-
ratie der Mariacongregaties voor Heeren uit den Hooge-
ren Stand in Nederland (1929-{1939})
• autopsie 1946, nrs. 14-17; 1947, nrs. 18-20, 22-24; 1948,
nrs. 25-27; 1949, nrs. 28-31; 1951, nrs. 35-36; 1954, nrs. 41-
43; 1956, nr. 47; 1957-1960; 1961, nr. 57; 1962; 1963, nr. 60
– KDC
• typering De brieven geven informatie over het doel, de
regel en de activiteiten van de Mariacongregaties. Daar-
naast bevatten ze artikelen ter voeding van het geeste-
lijk en godsdienstig leven van de congreganisten,
beschouwingen over hun taak, korte besprekingen van
nieuwe geestelijke literatuur, lijsten van aan te bevelen
retraites, verslagen van de raadsvergaderingen van de
federatie enz.
• noten
(1) De laatste ingeziene aflevering van de voorganger
verscheen in 1939, nr. 14(onged.).
(2) Met ingang van 1947, nr. 20(maart): “Heren”.
(3) Vanaf medio 1950 zal Stella Duce, een publicatie van
het landelijk secretariaat der Mariacongregaties, aan
alle leden van de bij de federatie aangesloten Mariacon-
gregaties worden toegezonden. De frequentie van ver-
schijnen van de Federatiebrief zal daarom worden
teruggebracht tot tweemaal per jaar: omstreeks Pasen
en Kerstmis (zie 1951, nr. 35(maart) en nr. 36(dec.), in
beide nummers p. 1; zie ook bijzonderheden).
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FM1 1971-{1980}
• jaren 1971, proefnummer (4 febr.)2

– 1971, ongen.(april) – {10(1980), nr. 10(dec.)}3

• ondertitel Tijdschrift voor de Franciskaanse Samen-
werking ∞ 1971, proefnr.(4 febr.)
– Twee-maandelijks nieuwsblad-op-proef van de Fran-
ciskaanse Samenwerking ∞ 1971, ongen.(april)-
ongen.[dec.]
– Nieuwsblad van de Franciskaanse Samenwerking ∞
1972-10(1980)
– In het colofon: Franciskaans nieuwsblad ∞ 1974,
ongen.(jan.) – 1977, nr. 6(juni/juli) 
• uitgever Stichting Franciskaanse Samenwerking
• plaats Red. en adm.: Utrecht ∞ 1971 – 1974, nr. 5(mei);
7(1977), nr. 7(aug.) – 10(1980), nr. 10(dec.)
– Red.: ’s-Gravenhage, adm.: Utrecht ∞ 1974, nr. 6(juni/
juli) – 1977, nr. 6(juni/juli) 
• frequentie 5 nrs. ∞ 1971; 10 nrs. per jaar ∞ 1972-1976;
11 nrs. ∞ 7(1977); 8 nrs. per jaar ∞ 8(1978)-9(1979); 10
nrs. ∞ 10(1980)
• formaat B
• omvang 12 p. ∞ proefnr.; I ∞ 1971; II ∞ 1972-{10(1980)}
• redactie 1971-1973 Thom van der Goot
1972-1974 Magdalena Berkers
1973-1977 Wim Vrolijks
– Redactionele werkgroep4 (vermeld tot en met 1977, 
nr. 6(juni/juli))
1976-1977 Jan Gaskell
1976-1977 Esther Geertsma
1976-1977 Bep Korfage
1976-1977 Ko de Kroon
1976-1977 Cecile Peeters
1976-1977 Mirjam Sweere
1976-1977 Wim Vrolijks
– Redactie ad interim (met ingang van 1977, nr. 7(aug.))
1977-1978 Salvijn Duynstee OFM
1977-1978 Ids Jorna
1977-1978 Gab Lansbergen OFM
1977-1978 Jan Scheffers OFMCap.
– Redactie
1978-1979 Salvijn Duynstee OFM
1978-1979 Ids Jorna
1978-1980 Birgitte Schäpe
1978-1980 Piet Hein van der Veer OFMCap.
1979-1980 Magdalena Berkers
1980 Edith Klinkhamer
1980 Theo Simons
– Redactieraad (vermeld tot en met 1979)
1978-1979 Magda van de(n) Ende
1978-1979 Rafaël Kops
1978-1979 Gab Lansbergen OFM
1978-1979 Gentilis van Loon OFMCap.
1978-1979 Jan Scheffers OFMCap.

1978-1979 Marie Claire Vogt
1978-1979 Gerard Wentholt OFMCap.
• speciale nummers 8(1978), nr. 5(aug.): ‘En waar de
broeders ook verblijven… 750 jaar franciskaans leven in
Nederland 1228-1978’. Gezamenlijke uitgave van Door-
tocht (1963-1980), FM, Schakel (1967-{1980}) en Variant
(1967-{1980}), 24 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 1977, nr. 7(aug.) wordt het jaargang-
nummer vermeld: 7(1977). 
– Tot en met 1972, nr. 10(onged.) vermeldt het colofon
dat het blad aan alle leden van orden en congregaties,
aangesloten bij de Franciskaanse Samenwerking,
wordt toegezonden (geïnteresseerden kunnen zich voor
inlichtingen wenden tot het redactieadres). Met ingang
van 1973, nr. 1(onged.) geldt dit alleen voor de eerste zes
nummers en vanaf nummer zeven wordt het blad toe-
gezonden aan allen die zich daarvoor hebben aange-
meld én een bijdrage in de onkosten hebben gestort.
– 1977, nr. 5(mei) heeft een ‘Extra FM verkiezingsbijla-
ge. Stembus 25 mei’, 8 p.
• relaties Samensmelting van Mededelingen van de
Franciskaanse Samenwerking (1967-1971) en Beweging
(1968-1970)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Communicatieblad voor alle leden van de
Nederlandse franciscaanse gemeenschappen met
nieuws over gebeurtenissen en ontwikkelingen, zodat
men beter op de hoogte is van wat er bij elkaar leeft.
Aan het begin van 1977 wordt het maandblad ver-
nieuwd. De berichtgeving blijkt vaak slechts voor een
klein publiek interessant en ook in journalistiek
opzicht zou het blad te wensen overlaten, aldus een
korte mededeling in Variant 11(1977), nr. 6(18 maart).
Met de nieuwe formule zal FM zich meer toespitsen op
‘recht, vrede en solidariteit’ in de wereld, waarmee het
direct aansluit bij de doelstelling van de Franciskaanse
Samenwerking zelf: “Hierbij wil het blad meer aan-
dacht besteden aan wat mensen dóen dan aan wat men-
sen zeggen”. Naar aanleiding van een rel rondom een
artikel over het CDA in het aprilnummer van 1977
neemt de redactie van FM echter in juli ontslag,
waardoor wordt besloten het blad pas in januari 1978
een nieuwe start te laten maken, zodra er een nieuwe
redactie is samengesteld.4 In FM 8(1978), nr. 8(dec.), p. 2
wordt de doelstelling van de redactie omschreven als
tweeledig: “nieuwsgaring uit de franciskaanse wereld
in binnen- en buitenland; en stimuleren van een fran-
ciskaanse levensstijl, binnen de muren maar vooral
ook naar buiten tredend”.
• noten
(1) F(ranciskaans) M(aandblad).
(2) Ná Beweging (1968-1970) en vóór het eerste nummer
van FM verscheen op 4 febr. 1971 een proefnummer
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onder de titel Mededelingen van de Franciskaanse Bewe-
ging. Tijdschrift van de Franciskaanse Samenwerking.
“Voorlopig wil men dit blad voor een jaar oprichten,
omdat men ook rekening moet houden met de kosten.
Misschien dat men daarna met een persoonlijk abonne-
ment kan gaan werken”, aangezien het de bedoeling is
dat de afzonderlijke broeders en zusters dit blad kun-
nen afnemen (proefnummer, p. 1).
(3) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}, maar met
ingang van 23(1993), nr. 1(jan.) onder de voluit geschre-
ven titel Franciscaans maandblad.
(4) Variant (in dit deel van de BKNP beschreven)
11(1977), nr. 12(17 juni), p. 173 meldt in ‘Redaktie F.M.
stapt op’: “De redaktionele werkgroep van het Francis-
kaanse Mededelingenblad F.M. is opgestapt. Tegelijk
heeft de redakteur ervan Wim Vrolijks aan het bestuur
zijn ontslag aangeboden.” Er was onvrede rond FM ont-
staan naar aanleiding van een artikel tegen het CDA in
het aprilnummer van 1977. Vermeld wordt verder dat
de werkgroep en haar redacteur het juninummer nog
zullen verzorgen en dat men zoekt naar een voorlopige
oplossing.
(5) Naast Beweging (1968-1970) – als voortzetting van
Sint Antonius (1895-1967) – bestaat vanaf het ontstaan
van de Franciskaanse Samenwerking het blad Medede-
lingen van de Franciscaanse Samenwerking (1967-1971),
dat nieuws brengt van de Franciscaanse Samenwer-
king. Na het verschijnen van het proefnummer (zie
noot 2) gaan beide op in FM.

310
FMB1 1927-1959
• jaren 1927, nr. 1(dec.) – 1939, nr. 25(dec.); 19412

– 1948, nr. 26(onged.) – 1959, nr. 36(onged.)
• ondertitel Orgaan voor de leden en weldoeners van
den Franciscaanschen1 Missiebond ∞ 1927, nr. 1(dec.) –
1935, nr. 17(dec.)
– Franciscaanse Missiebond. Het liefdewerk van St.
Antonius van Padua ∞ 1936, nr. 18(juni) – 1939, nr. 25
(dec.)
– Liefdewerk van St. Antonius van Padua. Jubileum-uit-
gave van de Franciscaanse Missie-Bond ∞ 1948, nr. 26
(onged.)
– Orgaan voor de leden en weldoeners van de Francis-
caanse Missiebond ∞ [1949], nr. 27(onged.) – 1959, 
nr. 36(onged.)
• uitgever Procure Franciscaans(ch)e Missiebond
• plaats Weert
• frequentie tweemaal per jaar ∞ 1927-19393

– 2 nrs. ∞ 1948-1950
– jaarlijks ∞ 1951-1959
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

[{1955}-1958] pater Sigibald Hogenboom
[{1959}] pater Bruno Groen
• speciale nummers 1948, nr. 26(onged.): Jubileumuitga-
ve van de Franciscaanse Missie-Bond ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd. Na 1932, nr.
11(dec.) – 1939, nr. 25(dec.) dragen de afleveringen tot en
met {1952, nr. 29} slechts het volgnummer. Het jaartal
kan worden afgeleid van het imprimatur.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1927, nr. 1(dec.) – 1939, nr. 25(dec.); 1952, nr. 29;
1954; 1955; 1957
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Gratis tijdschrift voor de leden en weldoe-
ners van de Franciscaanse missies, bedoeld om de band
tussen de leden en het bestuur vast te houden en om
belangstelling te blijven wekken voor ‘hun’ missies, die
zij met zoveel liefde en offerzin steunen. Het blad bevat
in hoofdzaak informatie over de verschillende missies
van de Franciscanen en over mogelijkheden deze finan-
cieel te steunen.
• noten
(1) Franciscaanschen Missie-Bond. Vanaf 1934, nr.
15(dec.): “Franciscaanse”.
(2) In 1941 verscheen enkel een lijst met de namen van
overleden leden en weldoeners en van procuratoren.
(3) “Dit boekje verschijnt in December en Juni,
omstreeks Kerstmis en omstreeks het feest van den 
H. Antonius van Padua” (zie binnenkant omslag / titel-
pagina 1927-{1939}).
(4) Veel gegevens over de redactie, maar vooral over tij-
delijke medewerkers van FMB zijn te vinden in Neer-
landia seraphica 4(1930), nr. 1(jan.), p. 15 en nr. 6(juni),
p. 226; 5(1931), nr. 1(jan.), p. 15 en nr. 7(juli), p. 370;
6(1932), nr. 7(juli), p. 264; 7(1933), nr. 1(jan.), p. 15 en nr.
7, p. 380; 8(1934), nr. 2(febr.), p. 62; 26(1956), nr. 2(febr.),
p. 66; 27(1957), nr. 2(maart), p. 76; 28(1958), nr. 4(april),
p. 179; 29(1959), nr. 4(april), p. 169 en in de jaarverslagen
die als bijlagen bij Neerlandia seraphica verschenen.

311
Forum minorum1 {1966}-{1968}
• jaren {1966, nr. 2(mei)} – {1968, nr. 8(febr.)}2

• ondertitel Interfranciscaans kontaktblad voor de
Nederlands en Duits sprekende gebieden ∞ {1968, nr. 8
(febr.)}
• uitgever Niet in het blad vermeld. 
• plaats Red. en adm: Alverna (Gld.) ∞ {1966, [nr. 1]}-
{nr. 3(nov.)}3

• frequentie 3 nrs. per jaargang ∞ 1966-1967
– zeker 2 nrs. ∞ 1968
• formaat B
• omvang I
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• redactie {1966} Jan van Beeck
– Ad hoc redactie voor Nederlands taalgebied3

1966 zr. Hyacinth
1966 André Jansen
1966 zr. Monique
1966 Pol Swinnen
1967 Ton Jongerius
1967 P. Kerstjens OFMConv.
1967 J. Langelaan OFMConv.
1967 Ton Vermeulen
1968 Minderbroeders in De Bilt
– Ad hoc redactie voor Duits taalgebied3

1966 fr. Godehard Jung
1966 Raphael Konrad
1966 fr. Daniel Neuer
1966 Bruno Schicker
1967 Geert Bamelis
1967 fr. Gernot OFM
1967 Andreas Grüner
1967 fr. Helmut OFM
1967 Rudolf Reitmacher
1967 Bernardin Schröder OFM
1968 Minderbroeders te Paderborn
• bijzonderheden Gestencild; verschenen pro manu-
scripto.
– Van het blad verschijnt tevens een Duitstalige editie.
– De aflevering van februari 1968 draagt op het omslag
in handschrift het nummer acht.
– De afleveringen zijn grotendeels themanummers. Nr.
2 heeft als hoofdthema ‘Roeping-intrede-kloosterleven
bij de zusters (Clarissen) en bij de broeders (Minder-
broeders Franciscanen)’. Nr. 3 ‘Wat moeten de Mindere
Broeders en Mindere Zusters voor elkaar zijn?’ Nr. 4
handelt over ‘De hereniging van de drie Eerste Orden
en de hereniging van de families van de Tweede Orde’.
Het thema van nr. 5 is ‘Aktie en kontemplatie’ en van
nr. 6 ‘Wij en de wereld’. Het gemeenschappelijk motto
boven de artikelen van aflevering acht zou kunnen zijn:
‘Op zoek naar authentiek franciscaans leven’. Nr. 7 kon
niet in autopsie worden genomen maar droeg als
thema ‘Gastvrijheid en clausuur’ volgens de aankondi-
ging in 1967, nr. 6(mei), p. 80a.
• autopsie 1966, nrs. 2-3; 1967, nrs. 4-6; 1968, nr. 8
– KDC
• typering Contactorgaan voor de jongeren van de drie
verschillende franciscaanse takken: de Kapucijnen, de
Conventuelen en de Franciscanen, gericht op onderlin-
ge samenwerking, ook met de zusters Clarissen. “Wat
we met Forum minorum beogen is elkaar beter te leren
kennen om samen een antwoord te vinden op de vra-
gen van onze tijd. De huidige tijd heeft franciskaanse
mensen nodig”, aldus 1966, nr. 3(nov.), p. 70. 
• noten
(1) De titel wordt vaak afgekort tot FM.
(2) Deze aflevering van Forum minorum is vermoedelijk

de laatste. In het ‘Voorwoord’ op p. 2 wordt de vraag
gesteld of de publicatie moet worden voortgezet. “Het
antwoord zal afhangen van de kwaliteit en de kwan-
titeit van de positieve of negatieve reacties, die er op
komen.” 
(3) Elke aflevering heeft een eigen ad hoc gevormd
redactieteam in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Uit
1966, nr. 3(nov.), p. 72 blijkt dat sedert de oprichting van
Forum minorum de centrale redactie is gevoerd te Alver-
na. “Het was de bedoeling dat wij dit voorlopig zouden
doen. Nu lijkt ons het ogenblik gekomen om de centrale
redaktie over te dragen.” In de volgende afleveringen
wordt geen centrale redactie vermeld.

312
Franciscaansch1 leven 1917-{1980}
• jaren 1(1917/18), nr. 1(dec.) – 27/28(1944/45), nr.
11/12(onged.)2

– 29(1946), ongen.(onged.) – {63(1980), [nr. 6](onged.)}3

• ondertitel Maandschrift voor franciscaansche ascese,
geschiedenis en kunst ∞ 3(1920)-21(1938)
– Maandschrift voor franciscaansche ascetiek, geschie-
denis en kunst ∞ 22(1939)-24(1941)
– Tweemaandelijksch4 tijdschrift voor franciscaan-
sche4 ascetiek, geschiedenis en kunst ∞ 25(1942)-
41(1958)
– Tweemaandelijks tijdschrift voor franciscaanse
vroomheid, geschiedenis en kunst ∞ 42(1959)-48(1965)
– Tijdschrift tot verdieping en vernieuwing van de
francisc(k)aanse beweging ∞ 49(1966)-{63(1980)}
• uitgever Nederlandse Minderbroeders Kapucijnen ∞
1(1917)-57(1974)
– Stichting Franciskaanse Samenwerking5 ∞ 58(1975)-
{63(1980)}
• plaats Red. en adm.: Amsterdam ∞ 1(1917/18)-
2(1918/19)
– Red.: Tilburg ∞ {6(1923)}-{7(1924)}; Breda ∞ {9(1926)}-
{16(1933)}; Udenhout ∞ {21(1938)}-32(1949); ’s-Hertogen-
bosch ∞ 33(1950)-{41(1958)}; Tilburg ∞ {49(1966)}; 
’s-Hertogenbosch ∞ 50(1967)-51(1968); Utrecht ∞
52(1969)-{58(1975)}; ’s-Hertogenbosch ∞ {60(1977)}-
{63(1980)}
– Adm.: NV Boekdrukkerij Helmond ∞ 3(1920)-10(1927);
Breda ∞ 11(1928)-19(1936); Tilburg ∞ 20(1937)-48(1965);
Udenhout ∞ 49(1966)-50(1967); Tilburg ∞ 51(1968);
Utrecht ∞ 52(1969)-{63(1980)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1917/18)-24(1941)
– tweemaandelijks ∞ 25(1942)-26(1943)
– 6 dubbelnrs. ∞ 27/28(1944/45)
– tweemaandelijks ∞ 29(1946)-{63(1980)}
• formaat B ∞ 1(1917/18)-48(1965); A ∞ 49(1966)-
61(1978); B ∞ 62(1979)-{63(1980)}
• omvang III ∞ 1(1917/18)-6(1923); IV ∞ 7(1924); 
III ∞ 8(1925)-9(1926); IV ∞ 10(1927)-11(1928); 
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III ∞ 12(1929); IV ∞ 13(1930); III ∞ 14(1931); 
IV ∞ 15(1932)-16(1933); V ∞ 17(1934)-18(1935); 
IV ∞ 19(1936)-20(1937); V ∞ 21(1938); IV ∞ 22(1939)-
24(1941); III ∞ 25(1942); II ∞ 26(1943); III ∞
27/28(1944/45)-29(1946); II ∞ 30(1947)-48(1965); 
III ∞ 49(1966)-50(1967); IV ∞ 51(1968)-52(1969); 
III ∞ 53(1970)-{63(1980)}
• redactie Niet steeds volledig vermeld; ook ontbreken
enkele omslagen.
1917-1974 “onder redactie der EEPP (der
Nederlands(ch)e) Minderbroeders Kapucijnen”5

1917-1930 pater Engelbertus (van Delft), 1920-1930 hoofd-
red.
1917-[{1939}] pater Quirinus (Joseph M. Sas), hoofdred6.
1917-[{1946}] pater Theophilus (van Aarle-Rixtel) 7

1917-1963 pater Maximilianus (P.J.M. van Dun)8

[{1925}] Pater Clarentius9

1930-[1965] pater Gerlach (S. Schümmer) OFMCap., 
1930-1958 hoofdred.10

[1946]-1965 pater Optatus, 1958-1965 hoofdred.11

[1946]-[1965] pater Theotimus12

[1951], [1963]-1968 pater Leonardus Kampschreur 
OFMCap.13

[1965] fr. Manuel14

[1965] P. Wilfried15

[1965]-{1975} pater Franciscus Vocking OFMCap.,
red.secr.
1966-1968 zuster Paula Nielen, Claris 
1966-{1969} zuster Edwarda Boots, Franciscanes
1966-{1969} pater Alfred v.d. Weijer OFMCap.
1966-{1980} pater Sigismund Verheij OFM
1969-{1980} zuster Margaretha Kemperman, Claris
1969-{1980} pater Bertulf van Leeuwen OFM
{1971}-{1975} mej. Ans Bulthuis
{1971}-{1980} dr. C.P. van Andel Azn
1975-{1980} dr. Theo Jansen OFMCap.
{1977}-{1980} zuster Maria Gommes, Franciscanes
• speciale nummers 10(1927), ongen.(onged.): speciaal
nummer ter gelegenheid van de zevenhonderdste her-
denking van de sterfdag van St. Franciscus in 1226, p.
97-208
– 11(1928), ongen.(onged.): speciaal nummer bij het vier-
de eeuwfeest der Minderbroeders Kapucijnen met lite-
ratuuroverzicht, p. 145-314
– 13(1930), ongen.(onged.): Borneonummer, p. 185-346
– 14(1931), ongen.(onged.): speciaal nummer, gewijd
aan Elisabeth van Hongarije, p. 241-264
– 15(1932), ongen.(april/mei): feestnummer bij het hon-
derdjarig bestaan van de congregatie van de Zusters
Penitenten-Recollectinen van Roosendaal 1832-1932
– 17(1934), ongen.(juli): feestuitgave bij het jubileum
van de vestiging der Minderbroeders Kapucijnen in
Rotterdam
– 17(1934), ongen.(okt./nov.): ‘feestuitgave van Francis-
caansch leven bij het eeuwfeest der Penitenten-Recollec-

tinen van de Congregatie Charitas Roosendaal 1834 – 1
dec. – 1934’ (Gesticht Charitas)
– 18(1935), ongen.(juli/aug.): ‘De Minderbroeders-Capu-
cijnen in ’s-Hertogenbosch 1611-1935’, door drs. Gerlach
OFMCap. Aangeboden aan de stad bij haar 750-jarig
bestaan
– 21(1938), ongen.(febr./maart): ‘Gedenkboek ter gele-
genheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie
van Penitenten-Recollectinen te Bergen op Zoom’ 
(St. Catharina-Gesticht), samengesteld door drs. Ger-
lach OFMCap.; uitg. Bergen op Zoom 1938, St. Cathari-
na-Gesticht
– 21(1938), ongen.(juli/aug.): ‘Gedenkboek ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van
Penitenten-Recollectinen te Oudenbosch’ (Klooster 
St. Anna), samengesteld door drs. Gerlach OFMCap.;
afzonderlijk gepagineerd; uitg. Oudenbosch 1938,
Klooster St. Anna 
– 23(1940), nr. 6/7(juni/juli): ‘Geschiedenis der Peni -
tenten-Recollectinen van Dongen’, door drs. Gerlach
OFMCap., afzonderlijk gepagineerd; uitg. Tilburg 1940,
BV Eerd en Zn. 
– 50(1967), ongen[dec.]: jubileumnummer waarin een
twintigtal vooraanstaande personen hun mening geeft
“over Franciscus, zijn betekenis voor onze tijd, de fran-
ciskaanse beweging e.d.” (p. 211)
• register In het autopsie-exemplaar 26(1943) is inge-
bonden het ‘Algemeen register Jaarg. I-XXV (1917-1942)’,
88 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1917/18, 1920-1924, 1926-
1940, 1946, 1951, 1953-1955, 1957-1959, 1963); boekbespre-
kingen (1921-1970, 1972-1975, 1979-1980); inhoudsopga-
ven. 
– De eerste twee jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen: 1(1917/18) en 2(1918/19). Van jaargang 3 en 4 ontbre-
ken in het autopsie-exemplaar de omslagen, maar ver-
moedelijk vallen zij samen met het kalenderjaar en
lopen ze, zoals in 5(1922) wordt vermeld, van jan. tot
dec.
– 34(1951) bevat als bijlage ‘Geschiedenis van de Congre-
gatie der Penitenten-Recollectinen van Etten’ (N.Br.),
door Sr. M. Annette PR; uitg. Tilburg 1951, B. van Eerd
en Zn. 
– 58(1975), nr. 1 (febr.) is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
• autopsie 1(1917/18)-63(1980) m.u.v. een aantal omsla-
gen
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift in het licht van de
franciscaanse levens- en wereldbeschouwing. Aanvan-
kelijk alleen door de Nederlandse Minderbroeders
Kapucijnen uitgegeven met het doel: “den franciscaan-
schen geest te bevorderen, door kennis en liefde bij te
brengen aangaande Franciscus, zijn drie stichtingen,
de eerste, tweede en derde Orde, – zijn volgelingen uit
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vroeger en later tijd, hun leven en daden voor oogen te
stellen, om daardoor tot navolging te worden aange-
vuurd” (1(1917/18), nr. 1(dec.), p. 5). Met ingang van
49(1966) worden ook andere leden van de franciscaanse
gemeenschap in de redactie opgenomen5 en vraagt het
tijdschrift aandacht voor de ‘Franciscaanse oecumene’
in die zin, dat het “aan geen mens en aan geen groep
het monopolie van de franciscaanse beleving [wil] toe-
kennen” (49(1966), ongen.(jan./febr.), p. 6). Het tijd-
schrift wil een grotere openheid naar de wereld nastre-
ven en meer vanuit het heden zich bezighouden met
het verleden maar ook met de toekomst. De terreinen
waaraan aandacht wordt besteed, blijken uit de onder -
titels.
• noten
(1) Met ingang van 29(1946): Franciscaans leven.
(2) Ook in de oorlogsjaren bleef het blad verschijnen, zij
het minder frequent. Alle afleveringen van 27(1944)
zijn dubbelnummers. Aflevering 11/12 heeft als jaartal
27(1944/45). Inhoudsopgave en band vermelden jaar-
gangnummer 27/28(1944/45), gevolgd door 29(1946),
waar in de eerste aflevering de redactie haar vreugde
uitspreekt het tijdschrift, “al is het dan met een grote
vertraging”, weer aan de abonnees te kunnen aanbie-
den.
(3) Het tijdschrift verschijnt nog in 2009.
(4) Met ingang van 29(1946): “tweemaandelijks” en
“franciscaans”.
(5) In 1966 verandert de koers van het tijdschrift, waar-
bij de samenstelling van de redactie zich wijzigt en
naast de kapucijnen ook een pater franciscaan, een
zuster claris en een zuster franciscanes in de redactie
worden opgenomen. Deze samenwerking wordt
bekroond met de beslissing de verantwoordelijkheid
voor het tijdschrift, tot dan berustend bij het bestuur
van de Nederlandse Minderbroeders Kapucijnen, met
ingang van 58(1975) over te dragen aan de Stichting
Franciskaanse Samenwerking (zie 58(1975), ‘Weer
opnieuw beginnen’, p. 2). In Variant 9(1975), nr. 2(24
jan.) wordt op p. 15 medegedeeld dat de Stichting Fran-
ciskaanse Samenwerking voortaan de verantwoorde-
lijkheid voor de uitgave en exploitatie van het tijd-
schrift heeft, maar dat de redactie zelfstandig en onaf-
hankelijk blijft. 
(6) Zie Uni trinoque band 3(1930/33), nr. 1(nov. 1930), 
p. 31; band 4(1933/36), nr. 1(dec. 1933), p. 21; band 6(1939/
42), nr. 1(okt./nov. 1939), p. 24.
(7) Zie Uni trinoque band 3(1930/33), nr. 1(nov. 1930), 
p. 31; band 4(1933/36), nr. 1(dec. 1933), p. 21; band
6(1939/42), nr. 1(okt./nov. 1939), p. 24; band 8(1945/48),
nr. 2(maart 1946).
(8) Zie 46(1963), p. 162-165: ‘In memoriam pater Maxi -
milianus’.
(9) Zie Uni trinoque band 1(1924/27), nr. 3(aug. 1925), 
p. 137, waar wordt vermeld dat pater Clarentius m.i.v. 

3 juli 1925 door de bisschop van ’s-Hertogenbosch is
benoemd tot vaste medewerker en redacteur van Fran-
ciscaansch leven. 
(10) In de afleveringen van 27/28(1944/45) wordt op de
laatste pagina van de aflevering P[ater].G[erlach].
Schümmer als verantwoordelijke hoofdredacteur
genoemd. S. Schümmer blijkt de familienaam van pater
Gerlach te zijn. In ‘Bij de wisseling van hoofdredac-
teur’, 41(1958), p. 129 wordt bericht dat pater Gerlach de
redactie heeft gevoerd vanaf oktober 1930 tot en met
juli/aug. 1958. Zie ook Uni trinoque band 13(1960/61), 
p. 26; band 14(1963/66), p. 28 en 63*.
(11) “Vanwege werkzaamheden in Rome en mede om
het monopolie van de Capucijnen in ons tijdschrift op
te heffen heeft P. Optatus zijn taak als hoofdredacteur
neergelegd” (49(1966), [nr. 1](onged.), p 7). In Uni trino-
que wordt hij m.i.v. band 8(1945/48), nr. 2(maart 1946),
p. 24 als redacteur van Franciscaans leven genoemd. 
(12) Uni trinoque band 8(1945/48), nr. 2(maart 1946), 
p. 24; band 9(1948/51), nr. 3(okt. 1948), p. 49; band
10(1951/52), p. 59; band 11(1954/57), p. 34; band
12(1957/60), p. 34l; band 13(1960/61), p. 26; band
14(1963/66), p. 28 en 63*.
(13) Uni trinoque band 10(1951/52), p. 59; band 14(1963-
66), p. 29 en 63*.
(14) Uni trinoque band 14(1963/66), p 63*.
(15) Ibid.

313
Franciscaansche heraut1 1937-1964
• jaren 25(1937), nr. 1(jan.) – 30(1942), nr. 7(juli)
– 1945, ongen.(juli)2 – 49(1964), nr. 11(dec.)3

• ondertitel Maandschrift voor de leden der Derde
Orde4 van den H.4 Vader Franciscus ∞ 25(1937)-33(1948)
– Maandblad gewijd aan de belangen van de Francis-
caanse Derde Orde en de Eerste Orde der Paters Capucij-
nen, die werkzaam zijn in het vaderland en in de mis-
sies ∞ 34(1949)
– Geïllustreerd maandblad gewijd aan de belangen van
de Franciscaanse Derde Orde en de Eerste Orde der
Paters Capucijnen, die werkzaam zijn in het vaderland
en in de missies ∞ 35(1950)-39(1954)
– Maandblad voor evangelisch leven in Franciscus’
geest ∞ 40(1955), nr. 1(jan.)-nr. 10(okt.)
– Maandblad voor evangelisch leven in Franciscaanse
geest ∞ 40(1955), nr. 11/12(nov./dec.) – 48(1963)
– Maandblad voor evangelisch leven ∞ 49(1964)
• uitgever Secretariaat Derde-Orde der Minderbroeders-
Kapucijnen
• plaats Red.: Hees-Nijmegen ∞ 25(1937)-33(1948); 
Tilburg, Kapucijnenklooster ∞ 34(1949) – 39(1954), 
nr. 6 (juli); Grave, Kapucijnenklooster ∞ 39(1954), nr.
7(sept.) – 42(1957), nr. 7/8(juli/aug.); ’s-Hertogenbosch
(hoofdred.; Helmond: red.secr.) ∞ 42(1957), nr. 9(sept.)
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– 45(1960), nr. 7/8(juli/aug.); Helmond ∞ 45(1960), nr. 9
(sept.) – nr. 12(dec.); Oosterhout (hoofdred.; Helmond:
red.secr.) ∞ 46(1961) – 47(1962), nr. 6/7(juni/juli);
Oosterhout (hoofdred.; Amsterdam: red.secr.) ∞ 47
(1962), nr. 8(aug.) – 48(1963), nr. 7(juli); ’s-Hertogen-
bosch (hoofdred.; Amsterdam: red.secr.) ∞ 48(1963),
nr. 8/9(aug./sept.); ’s-Hertogenbosch ∞ 48(1963), nr. 10
(okt.) – 49(1964)
– Adm.: Brakkenstein-Nijmegen, Drukkerij St. Joseph
∞ 25(1937) – 26(1938), [nr. 2(febr.]; Babberich, Kapucij-
nenklooster ∞ 26(1938), [nr. 3](1 maart) – 39(1954), nr. 6
(juli); Hees-Nijmegen ∞ 39(1954), nr. 7(sept.) – 42(1957),
nr. 9(sept.); Udenhout ∞ 42(1957), nr. 10(okt.) – 46(1961),
nr. 7/8(juli/aug.); Oosterhout (N.Br.) ∞ 46(1961), nr. 9
(sept.) – 48(1963), nr. 8/9(aug./sept.); ’s-Hertogenbosch
∞ 48(1963), nr. 10(okt.) – 49(1964)
• frequentie maandelijks met enkele onregelmatig -
heden:
– 7 nrs. ∞ 30 (1942)
– 8 nrs. ∞ 36(1951)
– 6 nrs. ∞ 37(1952
– 9 nrs. ∞ 38(1953)
– 10 nrs. ∞ 39(1954)
• formaat B ∞ 25(1937)-37(1952); A ∞ 38(1953); B ∞
39(1954)-48(1963); A ∞ 49(1964)
• omvang II ∞ 25(1937)-29(1941); I ∞ 30(1942); II ∞
31(1945/46)-32(1947); III ∞ 33(1948); II ∞ 34(1949)-
36(1951); I ∞ 37(1952); II ∞ 38(1953) -41(1956); III ∞ 42
(1957- 48(1963); II ∞ 49(1964)
• redactie “Onder redactie der Minderbroeders-Capucij-
nen”5

1937-1938 p. Vitus Kaarsgaren. hoofdred.6

[1938-1939] p. Sebastianus van Beers7

[1938-1946] p. Paschalis Apeldoorn, [1938-1945] hoofd-
red.7

{1939} p. Everardus Dirven7

{1939} p. Rudolphus Waalen7

[1946-1948 p. Euthymius van Iersel]
[1946-1951 p. Damasus van Rijn, hoofdred.]
[1946-1951 p. Hyginus ’t Hoen, 1948-1951 red.secr.]
[1946-1960] p. Telesphorus Luijkx, [1954-1960]
hoofdred.7

[1951-1957 p. Optatus van Asseldonk]
[1954-1957 p. Severinus Jans]
[1954-1963] p. Gerontius Loonen, [1961-1963] hoofdred.7

[1954-1963] p. Seraphinus van Beers, red. secr.8

[1963 p. Fabius Beelen]
[1963 p. Sylvester van Veghel]
[1963]-1964 P. Antonius Schuurmans, hoofdred.7

• speciale nummers 38(1953), nr. 6/7(aug./sept.) gewijd
aan het Zevende Eeuwfeest van Sint Clara’s zalige
dood. 
– 40(1955), nr. 11/12(nov./dec.): ‘de Evangelische mens’,
door P. Sylvester van Veghel OFMCap., 88 p.
– 41(1956), nr. 7/8(juli/aug.): speciaal nummer ‘Derde

Orde, evangelisch leven in deze wereld’, 32 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1937-1941; 1946-1949; 1951-1952).
– De eerste jaargang na de oorlog2 is een overlopende
jaargang: 31(1945/46), nr. 1(Kerstmis)-nr. 12(dec. 1946).
Daarna vallen de jaargangen weer samen met het
kalenderjaar.
– 1957, nr. 10(okt.), 11(nov.) en 12(dec.) abusievelijk 47e
jaargang; moet zijn: 42(1957).
• relaties Voortzetting van Maandschrift voor de leden
der Derde Orde van den H. Franciscus (1913-1936)
– Opgegaan in Doortocht (1963-{1980})9

• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie 25(1937)-49(1964)
– KDC
• typering Blad voor Derde-Ordelingen onder de juris-
dictie van de paters Kapucijnen. Godsdienstig tijd-
schrift dat een opwekking en handleiding wil zijn bij
het beleven van het franciscaans ideaal. Bevat ook
nieuws uit de Nederlandse Kapucijnenprovincie. In
34(1949), nr. 1(jan.) ondergaat de Franciscaanse heraut
een koerswijziging. Het blad zal voortaan handelen
over alle apostolaatswerken van de Kapucijnen, ook de
missies. Daardoor wordt het maandblad ook deels mis-
sieblad. Na 1955 ligt de nadruk op het onderhouden en
persoonlijk beleven van de franciscaanse leefregel.
• noten
(1) 30(1942), nr. 5(mei) – 31(1945/46), nr. 1(Kerstmis):
Franciscaanse heraut; 31(1945/46), nr. 2(febr. 1946) – 49
(1964): de Franciscaanse heraut.
(2) De eerste drie afleveringen na de oorlog verschijnen
in de vorm van brochures, respectievelijk onder de titel
Nieuwbouw (juli en nov. 1945) en Gezinshulp-Derde Orde
(ongedateerd). De juli-aflevering opent met: “Na jaren
van onderdrukking gaan we weer beginnen. Wat doen
we? Gaan we het oude weer opbouwen òf beginnen we
opnieuw?” De drie afleveringen zijn ondertekend door
P. Paschalis OFMCap., Commissaris der Derde Orde. Na
deze drie afleveringen volgt 31(1945/46), nr. 1(Kerstmis).
(3) “Dit is dan het laatste nummer van onze Francis-
caanse heraut”, 49(1964), nr. 11(dec.), p. 128.
(4) 28(1940): “voor de leden der DO”; met ingang van
29(1941): “de(n) Heilige(n) Vader Franciscus”.
(5) De hier gegeven informatie over de redactie is onvol-
ledig. Veel redactiegegevens zijn ontleend aan Uni tri-
noque band 5(1936/39), nr. 19(juli 1938), p. 310; band
6(1939/42), nr. 1(okt./nov. 1939), p. 24; band 8(1946/48),
nr. 2(maart 1946), p. 24; band 9(1948/51), nr. 3(okt. 1948),
p. 49; band 10(1951/52), p. 59; band 11(1954-57), p. 34;
band 12(1957-60), p. 34; band 13(1960-61), p. 26; band
14(1963-66), p. 28. Uni trinoque vermeldt echter geen
achternamen; deze zijn ontleend aan Slaats, p. 14. In de
bibliografie van Slaats worden nog meer namen ver-
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meld, echter zonder jaartallen en zonder onderscheid
tussen redacteurs en medewerkers.
(6) In 26(1938), p. 129-130 wordt afscheid genomen van
pater dr. Vitus en de hoop uitgesproken dat hij voor het
tijdschrift als ‘buitengewoon medewerker’ behouden
blijft. Zie ook p. 113: ‘Tot afscheid’.
(7) Zie 27(1939), p. 191. In de laatste aflevering van de
Franciscaansche heraut worden verschillende hoofd -
redacteuren van een halve eeuw Franciscaanse heraut
genoemd, echter niet met duidelijke vermelding van
jaartallen.
(8) Zie 41(1956), nr. 12(dec.), p. 199.
(9) Uit het ‘Slotwoord’ in 49(1964), nr. 11(dec.), p. 128
blijkt dat de abonnees op de Franciscaanse heraut met
ingang van januari automatisch Doortocht krijgen toe-
gezonden, het gemeenschappelijk maandblad van de
franciscaanse beweging in Nederland en Vlaanderen.
Zonder reactie wordt men als abonnee op dat blad
beschouwd. “Voor de begeleiding en stimulering van
de evangelie-groepen (…) zal vanuit ons eigen commis-
sariaat een twee-maandelijkse uitgave worden ver-
zorgd in de vorm van (…) Service” (1962-{1967}). Als men
deze uitgave wil ontvangen, kan men zich opgeven bij
het plaatselijk bestuur. Verder kan men zich abonne-
ren op Oriëntering (1964-{[1969]}). “Oorspronkelijk
bedoeld als kaderblad voor de besturen, is dit blad
gezien zijn inhoud vatbaar voor een bredere versprei-
ding. U kunt daarlangs op de hoogte blijven van alles
wat er gedacht en geëxperimenteerd wordt in de derde
orde”. Service en Oriëntering worden in dit deel van de
BKNP beschreven.

314
Franciscana 1921-1924
• jaren 4(1921), ongen.(onged.)1 – 7(1924),
ongen.(onged.)2

• ondertitel Continuation de la / Voortzetting van Neer-
landia franciscana ∞ 4(1921)-5(1922)
– Revue trimestrielle / Driemaandelijks tijdschrift ∞
6(1923)-7(1924)
• uitgever Bureaux de la / Bureau’s van Franciscana
(o.l.v. professoren van het seminarie S. Bonaventura)
• plaats Iseghem (B.)
• frequentie driemaandelijks3

• formaat B
• omvang IV
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering.
– Overzicht van tijdschriftartikelen; dit overzicht ver-
meldt alle franciscaanse bijdragen verschenen in Bel-
gië en Nederland; van de buitenlandse uitgaven wordt
enkel vermeld wat van belang is voor de Nederlandse

franciscanen (zie Neerlandia franciscana 1(1914), p. 95,
noot 1). Bibliografieën; alfabetisch register m.u.v.
7(1924). Vanwege zijn nieuwe functies heeft de mede-
werker P. Pascal de Meerle geen tijd meer gevonden om
het laatste register te redigeren, zoals hij dat heeft
gedaan voor de delen II tot en met VI van Neerlandia
franciscana en Franciscana.
– Het tijdschrift is tweetalig: Nederlands en Frans.
– Jaargang 4(1921) staat in het teken van het zevende
eeuwfeest van de stichting van de Derde Orde van St.
Franciscus.
• relaties Voortzetting van Neerlandia franciscana (1914-
1920)
• autopsie volledig
– UBN
• typering Wetenschappelijk tijdschrift, gewijd aan de
bestudering van de geschiedenis der drie Orden van
Franciscus (Minderbroeders, de mannelijke klooster -
orde van Sint Franciscus; de Clarissen, de vrouwelijke
kloosterorde en de seculiere Derde Orde van Sint Fran-
ciscus), vooral in de Nederlanden. Het tijdschrift behan-
delt zowel de franciscaanse geschiedenis in het alge-
meen als de historische feiten uit de Lage Landen (zie
4(1921), nr. 1(onged.), p. 5). Daarnaast bevat het diverse
letterkundige bijdragen, bibliografieën, nieuws uit de
provincies der Minderbroeders in Nederland en België,
zoals wetenschappelijke activiteiten, sociale actie, gods-
dienstig leven, missienieuws, overlijdensberichten.
Hoewel uitgegeven in België, bevat het tijdschrift veel
beschrijvingen van de geschiedenis van Nederlandse
vestigingen. Ook verlenen Nederlandse ordebroeders
veelvuldig hun medewerking aan de totstandkoming
van het blad.
• noten
(1) Alle afleveringen zijn ongedateerd (op p. 4 van
7(1924), nr. 1 wordt vermeld dat het tijdschrift ver-
schijnt in februari, mei, augustus en november). Wel
zijn ze genummerd, zoals blijkt uit de omslagen van
4(1921), nr. 1/2 en nr. 3 en 7(1924), nr. 1. Van de overige
nrs. ontbreken echter de omslagen en titelpagina’s. De
jaargangnummering van de voorloper is overgeno-
men, omdat slechts de titel is veranderd, niet de opzet.
De vorige titel zou onterecht de suggestie wekken dat
het hier slechts ging om een lokaal blad (zie 4(1921), nr.
1(onged.), p. 6).
(2) In de vierde aflevering van 7(1924), p. 255 deelt P. Hil-
debrand in ‘Nos Adieux’ mee dat dit de laatste afleve-
ring van Franciscana is. Er is allerwegen bij de christe-
nen aandacht gekomen voor de geschiedenis van de
orde terwijl er in verschillende landen nieuwe organen
verschijnen voor franciscaanse studies. 
(3) De jaargangen 4(1921)-5(1922) bevatten elk slechts 3
nrs. Het eerste nummer van 4(1921) is een dubbelnum-
mer (er is een omslag bewaard gebleven van nr. 1/2).
Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de eerste aflevering
van 5(1922).
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Franciscana 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1/2/3(onged.)1 – {35(1980), nr. 4
(onged.)}2

• ondertitel Binnenkant omslag: Tijdschrift voor fran-
cisc(k)aanse geschiedenis en bibliografie, uitgegeven
door de Vlaamse Minderbroeders ∞ {1953}-{20(1965)}
– Titelpagina: Bijdragen tot de geschiedenis van de
Minderbroeders in de Nederlanden ∞ 22(1967)-
{35(1980)}
– Binnenkant omslag: Tijdschrift gewijd aan de
geschiedenis, de vroomheid en de bibliografie van de
Minderbroeders in de Nederlanden ∞ {22(1967)}-
{29(1974)}
• uitgever Archief der Paters Minderbroeders ∞ 1946-
21(1966)
– Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis ∞
22(1967)-{35(1980)}.
• plaats Red. en adm.: Sint-Truiden (België)3

• frequentie 3 nrs. in 1 afl. ∞ 1(1946)1

– 3 nrs. per jaargang ∞ 1947-11(1956)
– 1 nr. ∞ 12/13(1957/1958)
– 4 nrs. per jaarjang ∞ 14(1959)-{35(1980)}4

• formaat B
• omvang I ∞ 1(1946); II ∞ 1947-1948; [III] ∞ 1949; II ∞
1950-1951; [II] ∞ 1952; II ∞ 8(1953)-11(1956); IV ∞
12/13(1957/58); III ∞ 14(1959); IV ∞ 15(1960); III ∞
16(1961)-17(1962); II ∞ 18(1963); III ∞ 19(1964)- 27(1972);
II ∞ 28(1973)-30(1975); III ∞ 31(1976); II ∞ 32(1977); 
III ∞ 33(1978)-{35(1980)}
• redactie Kon door het ontbreken van een groot deel
van de omslagen (van 1966-1973 en 1975-1980 ontbreken
in de UBN alle omslagen) niet precies worden vastge-
steld.5

– Redactieraad
[1951]-1952 pater Albanus Heysse OFM6

[1951]-{1965}pater Archangelus Houbaert OFM
1951-[1965] pater drs. Lambert-Maria Kortleven OFM7

1951-[1965] pater Mathaeus Verjans OFM
[1952]-1959 pater Hugolinus Lippens OFM8

[1952]-[1967] pater Herwig Ooms OFM, m.i.v. [1967]
red.secr. voor België
[1959]-{1965} pater dr. Benjamin De Troeyer OFM
1960-[1965] pater Petrus Baptista De Meyer OFM9

1960-[1965] pater Uriël Smeets OFM
1962-{1965} pater dr. Lucianus Ceyssens OFM
{1965} pater drs. Leonide Mees OFM
– Redactie
1946-{1980} pater Archangelus Houbaert OFM, hoofd-
red.10

[1962-{1980}] pater dr. Lucianus Ceyssens OFM
{1965}-[{1980}] pater dr. Benjamin De Troeyer OFM
[1965-{1980}] pater drs. Leonide Mees OFM
[1967-1976] pater Herwig Ooms OFM, red.secr. voor 
België

[1977-{1980}] J. Deschamps
[1977-{1980}] A. Perry, red.secr. voor België
– voor Nederland3

[1967-1970] pater dr. Daniël van Wely OFM11

[1967-{1980}] pater drs. Albertus Fick OFM11

[1967-{1980}] pater dr. Germanus de Kok OFM
[1970-{1980}] pater Bertilo de Boer OFM
• speciale nummers 12/13(1957/58), ongen.(onged.): A.
Houbaert, A. Van de Walle, H. Ooms, ‘Maria-nummer’,
ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van de ver-
schijningen van Lourdes 1858-1958, 349 p.
– 31(1976), nr. 2/3(onged.): ‘Ons jubileumnummer van
Franciscana’, bij de 750e sterfdag van Franciscus van
Assisië.
• register 6(1951), nr. 3(sept./dec.): Register 1946-1951,
bestaande uit: I. Bijdragen; II. Personen- en Zaken -
register op deel I-VI
– 10(1955), nr. 1/2(jan./aug.): Register op de namenlijst
van de provinciale oversten der Minderbroeders België
(1217-1915)
– 11(1956), nr. 2/3(mei/dec.): I. Personen- en Zaken -
register op de delen VII-XI (1952-1956); II. Besproken
werken en artikelen van de XI jaargangen (1946-1956),
register van de recensies; III. Register van Bijdragen
(1952-1956)
– 16(1961), ongen.(onged.): ‘Personen- en zakenregister
op de jaargangen XII-XVI (1957-1961)’
– ‘Franciscana index’. Persoons- en zaakregister op de
jaargangen 1-50 (1946-1995)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1954-1957/58, 1961, 1963,
1966, 1969, 1971-1976, {1980}); boekbespreking (1967,
1980); inhoudsopgaven (1955-1961, 1963-1967, 1970-
{1980}; m.i.v. 12/13(1957/1958) tevens een personen- en
zaakregister bij elke jaargang).
– De nummering van de jaargangen begint bij 8(1953).
– 1947, nr. 1(onged.) vermeldt op het titelblad: ‘Pro
manuscripto’.
– 10(1955) opent abusievelijk op het omslag met nr. 2;
moet zijn: nr. 1/2.
– 1960, nr. 4(onged.) abusievelijk jaargang XVI; moet
zijn: 15(1960).
– Bijdragen soms in de Franse taal.
– Van de jaargangen 15(1960)-31(1976) hebben de nrs. 4
een eigen titelpagina:‘Bibliographia Franciscana Neer-
landica … [jaartal]’ (BFN). Van 19(1964)-26(1971) zijn de
nrs. 4 afzonderlijk gepagineerd. Tot en met 25(1970)
zijn ze geheel gewijd aan ‘Publicaties over de Minder-
broeders in de Nederlanden’, daarna komen ook andere
onderwerpen aan bod. 
– Vermoedelijk ontbreken in de ingebonden jaargan-
gen 1949 en 1952 van het autopsie-exemplaar in de UBN
(die slechts twee afleveringen kennen en waar de
rubrieken ‘Provincienieuws’ met resp. april/augustus
1949 en januari/augustus 1952 eindigen) de bij de overi-
ge jaargangen in die tijd gebruikelijke derde aflevering.
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– In het autopsie-exemplaar van 32(1977) is bij het
inbinden na nr. 4(onged.), p. 156-193, abusievelijk het
‘Onderwerpsregister 1977, nrs. 1-3’, p. 146-150, ingebon-
den. 
– In de jaargangen 1947-1951 zijn als bijdragen opgeno-
men de ‘Regesta Belgo-Neerlandica. Regesta pontificia
circa provincias nostras belgo-neerlandicas, excerpta e
Bullario franciscano et ex aliis documentis et periodi-
cis’ (1218-1484), met ‘Aanvullingen’ in 9(1954).
• relaties Hierin opgenomen Bijdragen voor de geschie-
denis van de Provincie der Minderbroeders in de Neder-
landen (1947-1966)12

• literatuur W. Audenaert, met medewerking van 
G. Ginneberge en H. Morlion, Clavis foliorum periodico-
rum theologicorum: Benelux, Instrumenta Theologica
XIII (Leuven 1994), p. 146-148
– J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans tijdschrif-
tenbezit. Deze catalogus in kaartvorm is in fotokopie
aanwezig in het KDC
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1946-35(1980) m.u.v. 1949, nr. 3(sept./dec.) en
7(1952), nr. 3(sept./dec.)
– UBU ∞ 1949, nr. 3(sept./dec.) en 7(1952), nr. 3(sept./
dec.)
• typering Het tijdschrift “wil hoofdzakelijk een biblio-
grafisch informatieblad zijn voor de medebroeders van
het Vlaamse Land en van onze missiegebieden. (…)
Franciscana wil de vaak verspreide publicaties van boe-
ken en artikels samenbrengen. Vervolgens, als bijdra-
ge tot de kennis van Neerlandia franciscana, wordt de
bibliografie en, waar het nuttig bleek, ook de ontleding
en de bespreking gegeven van de werken en artikels die
betrekking hebben op de Franciscaanse Nederlanden
van de XVII Provinciën”, aldus de archivaris pater
Archangelus Houbaert in 1947, nr. 1(onged). p. 3. Onder
de bibliografische informatie bevindt zich o.a. ook
vanaf 17(1962) een ‘Bio-bibliografie van de Minderbroe-
ders in de Nederlanden 16de eeuw. Voorstudies’, van de
hand van pater dr. Benjamin de Troeyer. Daarnaast
bevat het artikelen over de franciscaanse geschiedenis
en spiritualiteit in de Nederlanden, kronieken en pro-
vincienieuws. Met ingang van 1967 wordt de doelstel-
ling van Franciscana verruimd met die van de daarin
opgenomen Bijdragen voor de geschiedenis van de Pro-
vincie der Minderbroeders in de Nederlanden, namelijk
“bevordering van de kennis van het franciscaanse ver-
leden in de voormalige Nederlanden én van het heden
in een zelfde taalgebied” (zie Bijdragen voor de geschie-
denis van de Provincie der Minderbroeders in de Neder-
landen deel 15(1966), bundel 43, p. 5).
• noten
(1) Jaargang 1(1946) werd aanvankelijk “alleen gepolyco-
pieerd onder de titel: Franciscaansche boekenschouw,
maar verscheen later in gedrukte tekst, nl één afleve-
ring: nr. 1-3, 20 blz., zonder titelblad maar met op het

omslag: Franciscana, jrg I, nr. 1-3”, zie Dercx OFM, Cata-
logus van franciscaans tijdschriftenbezit (zie ook 1947,
nr. 1(onged.), p. 3). 
(2) Het tijdschrift is verschenen tot en met jaargang
55(2000).
(3) In Sint-Truiden is het provinciearchief gevestigd. 
In 1967 wordt de redactie verruimd met collega’s uit
Nederland (zie ook 55(2000), p. 224).
(4) Alle jaargangen kennen dubbelnummers m.u.v.
1946: 3 nrs. in 1 aflevering; 1949: 3 nrs. in 3 afleveringen;
12/13(1957/58): 1 speciaal nr.; 18(1963): 4 nrs. in 2 afleve-
ringen; 28(1973), 3 nrs. in 1 aflevering.
(5) De vermelde gegevens van redactieraad en redactie
zijn primair gebaseerd op het in de UBN aanwezige
autopsie-exemplaar, waarvan echter bij het inbinden
een groot aantal omslagen verloren is gegaan. 
Aanvullingen zijn ontleend aan Audenaert, p. 146,
waarin op hoofdredacteur en redactiesecretaris na geen
onderscheid wordt gemaakt tussen redactieraad en
redactie. 
(6) In 7(1952), nr. 3(sept./dec.) wordt in een in memori-
am van pater Albanus Heysse vermeld dat hij mede-
werker was van het eerste uur en lid van de redactie-
raad. 
(7) Pater Lambertus-Maria Kortleven OFM overlijdt in
1968. In het ‘In memoriam’ (23(1968), nr. 3(onged.), 
p. 154-156) wordt vermeld dat hij verscheidene jaren
ijverig heeft meegewerkt aan het tijdschrift.
(8) “Met het heengaan van P. Hugolinus Lippens ver-
liest Franciscana een van zijn medewerkers van het eer-
ste uur”, 22(1967), nr. 2/3(onged.), p. 124, ‘In memoriam
P. Hugolinus Lippens OFM’, met bibliografie.
(9) Pater Petrus Baptista De Meyer OFM overlijdt in
1968. Zie ‘In memoriam’, 23(1968), nr. 1/2(onged.), p. 90-
97: hij was “redactielid van Franciscana, waarvoor hij
verscheidene jaren artikelen redigeerde”, p. 90. 
(10) In ‘Bij een afscheid’, 55(2000), p. 223, wordt vermeld
dat pater Archangelus Houbaert in 1946 begon met “een
nog zeer eenvoudig tijdschrift … [hij] zou er 40 jaren
lang de hoofdredactie van waarnemen”. 
(11) Zie Variant 1967, nr. 18(6 okt.), p. 228.
(12) “Vanaf 1967 wordt dit tijdschrift voortgezet in
samenwerking met onze Vlaamse medebroeders en zal
tengevolge daarvan als hoofdtitel de naam: Franciscana
dragen met als ondertitel: Bijdragen voor de geschiede-
nis van de Minderbroeders in Nederland”, aldus de
redactie in Bijdragen voor de geschiedenis van de Provin-
cie der Minderbroeders in de Nederlanden deel 15(1966),
bundel 43, p. 5.
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Franciscus van Assisi 1972-{1980}
• jaren 9(1972), nr. 1(onged.) – {17(1980), nr. 4(onged.)}1

• ondertitel Evangelisch leven in deze tijd
• uitgever Landelijke besturen van de franciscaanse
lekenbeweging in Nederland en België
• plaats Red. en adm. voor Nederland: Den Haag
– Red. en adm. voor België: Mechelen
• frequentie viermaal per jaar
• formaat A
• omvang IV
• redactie Door het ontbreken van de achterste gedeel-
ten van de omslagen zijn deze gegevens onvolledig.
{1972} J.C. Bernauw
{1972} Trudo Delille
1972-{1980} A. van Corstanje, vanaf {1974} red.secr.
{1976} dr. H. van Eyk2

• speciale nummers 13(1976), nr. 3(onged.): herdenkings-
nummer bij de ‘750ste verjaardag van Franciscus’ zalig
sterven’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1972, 1974, 1976-1980); inhoudsopgaven (1975-{1980}).
– De jaargangnummering van Sint Franciscus (1964-
1971) wordt voortgezet.
– Alle nummers zijn ongedateerd.
– Het tijdschrift wordt uitgegeven in nauwe samen-
werking met de redactie van het Amerikaanse tijd-
schrift Franciscan Herald.3

– Tot en met 10(1974) zijn alle afleveringen gewijd aan
één duidelijk omschreven thema. Aan elk themanum-
mer is een korte bibliografie toegevoegd. Daarna wordt
de inhoud wat gevarieerder.
• relaties Voortzetting van Sint Franciscus (1964-1971)3

• autopsie 9(1972)-17(1980)
– KDC
• typering Godsdienstig, tot bezinning aansporend tijd-
schrift in franciscaanse geest, evenals de voorloper Sint
Franciscus gericht op verdieping van de franciscaanse
vroomheid, geschiedenis en theologie. Daarnaast is het
tijdschrift geëngageerd in franciscaanse vernieuwing.
Het blad bevat ‘positief leidinggevende artikelen’ en
getuigenissen m.b.t. het opbouwen van een nieuwe
franciscaanse leefwijze. Het tijdschrift bevat behalve
stukken van de eigen redactie ook veel naar het Neder-
lands vertaalde bijdragen van de redactie van het Ame-
rikaanse tijdschrift Franciscan Herald.
• noten
(1) In 1991 is het tijdschrift opgeheven.
(2) In ‘Editorial’ van 13(1976), nr. 1(onged.) wordt op p. 6
gewag gemaakt van “Onze mede-redacteur dr. P. van
Eyk”.
(3) Sint Franciscus 8(1971), nr. 4(onged.) begint met goed
nieuws (p. 268): “Ons tijdschrift Franciscus (ruim 700
abonnees) gaat fuseren met het Amerikaanse tijd-

schrift Franciscan Herald (ongeveer 6000 abonnees).
Fusie, althans in deze zin, dat er een gezamenlijk redac-
tioneel beleid zal worden gevoerd. (…) De principiële
opzet van Franciscus zal worden aangehouden. Geza-
menlijk zal er een gedetailleerd jaarprogram worden
opgesteld. Ook de Amerikaanse redactie heeft een aan-
tal jonge mensen in het overleg betrokken, die zich
geëngageerd hebben in de franciscaanse vernieuwing.
Het is ons vooral te doen om naast positief leidingge-
vende artikelen, zoveel mogelijk getuigenissen te publi-
ceren van wat er aan de basis aan nieuw leven valt op te
merken. Het vertaalwerk heeft onze redactie op zich
genomen.” Over deze fusie wordt in Franciscus van
Assisi verder niets vermeld. Wel bevat het tijdschrift
veel vertaalde artikelen.

317
Franciscus van Sales stemmen1 1929-1959
• jaren 1(1929), nr. 1(jan.) – 13(1941), nr. 4(juli)
– 15(1945), nr. 5/6(onged.)2

– 16(1947/48), nr. 1(sept./okt.) – 28(1959), nr. 12(dec.)3

• ondertitel Missie-tijdschrift van de paters Oblaten van
den H. Franciscus van Sales ∞ 1(1929) – 13(1941), nr.
4(juli)
– Orgaan der Nederl.4 Provincie der PP Oblaten van
de(n) H. Franciscus van Sales ter verspreiding van de
geest en de leer van de(n; v.d.) H. Franciscus van Sales
∞ 15(1945), nr. 5/6(onged.) – 24(1955)
– Maandblad ter verspreiding van de geest en de leer
van de H. Franciscus van Sales ∞ 25(1956)-26(1957)
– Maandblad voor het gezin in de geest van Sint Fran-
ciscus van Sales ∞ 27(1958)-28(1959)
• uitgever Oblaten van de H. Franciscus van Sales
– Drukkerij Henri Bergmans NV, Tilburg
• plaats Red.: Tilburg ∞ 1(1929)-13(1941); Beek en Donk
∞ 15(1945) – 17(1948/49), ongen.(juli/aug.); Nijmegen
∞ 18(1949/50), ongen.(sept./okt.) – 19(1950/51),
ongen.(maart/april); Beek en Donk ∞ 19(1950/51),
ongen.(mei/juni) – 21(1952/53), ongen.(sept./okt.); 
Tilburg ∞ 21(1952/53), ongen.(nov./dec.) – {24(1955), 
nr. 8(aug.)}; Beek en Donk ∞ {24(1955), nr. 10(okt.)} –
25(1956), nr. 8(aug.); Nijmegen ∞ 15(1956), nr. 9(sept.) –
28(1959)
– Adm.: Tilburg
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1929)-22(1953)
– maandelijks ∞ 23(1954)-28(1959)
• formaat B ∞ 1(1929)-13(1941); A ∞ 15(1945), nr. 5/6; 
B ∞ 16(1947/48)-22(1953); A ∞ 23(1954)-28(1959)
• omvang II ∞ 1(1929)-11(1939); III ∞ 12(1940); II ∞
13(1941); I ∞ 15(1945)-16(1947/48); II ∞ 17(1948/49)-
21(1952/53); I ∞ 22(1953); III ∞ 23(1954); IV ∞ 24(1955)-
28(1959)
• redactie Niet altijd vermeld.
[1947]5-1959 M. Vermeer OSFS, hoofdred.
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– Redactieraad
{1950}-1951 pater J. van Sint Feyth 
{1950}-1957 pater G. Steen OSFS 
1952-1955 pater L. van Berlo 
1955-1959 B. Hendriks OSFS 
1957-1959 J. van de Broek OSFS
• speciale nummers 12(1940), ongen.(mei): ‘Jubileum-
nummer 1927-1940’, bij gelegenheid van het 121⁄2-jarig
bestaan van de Nederlandse tak van de Congregatie der
Oblaten van de H. Franciscus van Sales
– 21(1952/53), ongen.(juli/aug. 1953): ‘Jubileum-uitgave
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het missie-
huis ‘Ave Maria’ te Tilburg’, 72 p. 
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het tijdschrift bevat advertenties (vanaf 1949).
– Van 16(1947/48) tot en met 21(1952/53) lopen de jaar-
gangen van sept./okt. tot en met juli/aug. Jaargang
22(1953) bestaat uit twee afleveringen: ongen.(sept./okt.)
en ongen.(nov./dec.). Vanaf 23(1954) vallen de jaargan-
gen samen met het kalenderjaar.
– De aflevering van jaargang 21(1952/53),
ongen.(maart/april 1953) is niet verschenen. Volgens de
doorlopende paginering volgde het nummer van
mei/juni 1953 (p. 73-96) na dat van jan./febr. 1953 (p. 29-
72).
• relaties Voortgezet als Sales (1960-1976)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 11(1939), ongen.(jan.); 12(1940), ongen.(mei);
13(1941), ongen.(mei); 1947-1959
– Schijndel, Salesianum Oblaten van de H. Franciscus
van Sales ∞ overige nrs.
• typering Orgaan van de paters Oblaten van de H. Fran-
ciscus van Sales (OSFS: Institutum Oblatorum Sancti
Francisci Salesii) dat de geest en de leer van Franciscus
van Sales wil verspreiden, roepingen wil bevorderen en
steun wil vragen voor het missiewerk en de opleiding
van de paters. Aanvankelijk is het een missietijdschrift
met veel bijdragen over Franciscus van Sales, de con-
gregatie van de paters Oblaten, de missieactiviteiten
van de Oblaten, het missiehuis ‘Ave Maria’ te Tilburg
(en later ook het studiehuis ‘St. Jozef’ te Beek en Donk
en het noviciaat ‘Salesianum’ te Nijmegen) en het
onderwijs aan toekomstige kloosterlingen, broeder-
missionarissen en priester-missionarissen. Tevens
bevat het tijdschrift een lijst van ingekomen giften.
Vanaf begin jaren vijftig ontwikkelt het blad zich tot
een gezinsblad, met godsdienstige en pedagogische
artikelen en verhalen, vervolgverhalen, een kinderru-
briek en een puzzel.
• noten
(1) Variaties in de titel: Franciscus van Salesstemmen en
Franciscus van Sales-stemmen.
(2) 15(1945), nr. 5/6(onged.) is een nooduitgave met als
titel St. Franciscus van Sales stemmen. Jaargang 14 is
nooit verschenen.

(3) De laatste aflevering onder deze titel.
(4) Op het omslag: “der Nederlandse Provincie”.
(5) In 29(1960), nr. 2(febr.) van de opvolger Sales (1960-
1976) wordt op p. 34 vermeld dat pater Vermeer sinds
het eerste naoorlogse nummer (sept. 1947) de hoofdre-
dactie voert.

318
de Frontlijn1 1954-{1980}
• jaren 1(1954/55), nr. 1(sept.) – {27(1980/81), nr. 4(dec.
1980)}2

• ondertitel Weekblad voor hen die belangstellen in de
noden van onze tijd ∞ {1(1954/55), nr. 1(sept.)} 
– Maandblad voor hen die belangstellen in de noden
van onze tijd ∞ {2(1955/56), nr. 1(sept.)} – 8(1961/62), 
nr. 6(febr.)
– Maandblad voor katholieken in en buiten de kerk ∞
8(1961/62), nr. 7(maart) – {27(1980/81), nr. 4(dec.)}
• uitgever Niet in het blad vermeld.3

• plaats Red.: ’s-Hertogenbosch ∞ {1(1954/55), 
nr. 1(sept.)} – {2(1955/56), nr. 1(sept.)}4

– Red. en adm.: ’s-Gravenhage ∞ {6(1959/60), 
nr. 10(juni)} – {27(1980/81), nr. 4(dec.)} 
• frequentie wekelijks ∞ {1(1954/55)}
– maandelijks m.u.v. 18(1971/72): 8 nrs.
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.5

{1956} pater J. Dankelman
{1956} pater P. Witbroek
{1956}-{1961} pater J. Landsman
{1956}-{1969} pater A. de Bot, hoofdred.
{1961} Chr. van Gurp
{1961} mej. Ph. van Gurp
{1961} W.H. Heitling
{1961} mej. D. Weerkamp
{1969} pater dr. H. Borgert
{1969} pater B. van Schaick
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Foutieve nummering 17(1970/71), nr. 1(nov.); moet
zijn: nr. 2(nov.).
– Jaargangnummer 18 wordt abusievelijk tweemaal
gebruikt: 18(1971/72) en 18(1972/73), gevolgd door
19(1973/74) enz. 
– Na de laatste afl. van jaargang 21(1975/76), nr. 10(juni/
juli), dragen de eerste vijf afleveringen van jaargang
1976/77 abusievelijk het jaargangnummer 21(1976/77);
moet zijn: 22(1976/77). Dit wordt gecorrigeerd in
22(1976/77), nr. 6(febr.); de eerste aflevering van de fou-
tief genummerde jaargang draagt nr. 11(sept.); moet
zijn: nr. 1(sept.).
– In 26(1979/80) volgen na nr. 5(jan.) abusievelijk nr. 5
(febr.), nr. 7(maart), nr. 6(april) en nr. 7(mei), waarna de
nummering correct wordt voortgezet met nr. 10(juni). 
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– 1(1954/55), nr. 1(sept.) is meegebonden in het Familie-
blad 86(1954/55), nr. 23(5 sept.).
– In het autopsie-exemplaar werden in de jaargang
10(1963/64) drie afleveringen aangetroffen, nr. 2(okt.),
nr. 3(nov.) en nr. 4(dec.), die er op wijzen dat er twee
edities van het blad hebben bestaan: in de ene editie
zijn mededelingen van het Haags bedrijfsapostolaat
opgenomen, in de andere niet. De band met dat
bedrijfsapostolaat was al eerder toegelicht in 8(1961/62),
nr. 2(okt.), p. 2: “U moet weten dat Frontlijn reeds een
maandblad was, bestemd voor onkerkelijke katholie-
ken, voordat in Den Haag van het bedrijfsapostolaat
sprake was. Toen er behoefte gevoeld werd aan een
gedrukt contact met de mensen van het bedrijfsleven
(…) had men kunnen overgaan tot een gestencild blaad-
je, gelijk de meeste werkgroepen van het bedrijfs-
apostolaat in Rotterdam en Amsterdam bezitten. Maar
pater De Bot deed een aanbod om één bladzijde van
Frontlijn voor dat doel in te ruimen.”
– Mogelijk werd m.i.v. 1971 het periodiek Stemmen uit
Maria’s heiligdom (1946-1970) in een of andere vorm
voortgezet in Frontlijn (zie hierover de beschrijving
van eerstgenoemd tijdschrift in dit deel van de BKNP).
• relaties Ten dele voortzetting van Familieblad (1946-
1969; beschreven in BKNP 2)6

• autopsie 1(1954/55), nr. 1; 2(1955/56), nr. 1; 6(1959/60),
nr. 10; 7(1960/61), nr. 3-10; 8(1961/62)-9(1962/63);
10(1963/64), nr. 1-9; 11(1964/65); 12(1965/66), nr. 1-3, 5, 7,
11; 13(1966/67) m.u.v. nr. 5; 14(1967/68)-26(1979/80);
27(1980), nr. 1-4
– KDC
• typering De Frontlijn verschijnt aanvankelijk als
‘dochterblad’ van het Familieblad, met als doel “een
goed woord en voorlichting (…) te brengen in onkerke-
lijke gezinnen” (zie Familieblad 10(1968/69), nr. 22(26
jan.), p. 161). In het blad wordt aandacht besteed aan
zaken van geloof, kerk en moraal. Aan het begin van de
jaren ’60 presenteert het zich als een ‘open’ blad, waar-
in alle kwesties die in die jaren spelen, kritisch aan de
orde worden gesteld: “de Frontlijn wil op populaire
wijze een overzicht geven van wat er in de Kerk aan de
hand is en daarom laten we ook verschillende geluiden
horen” (14(1967/68), nr. 1(sept.), p. 1). Gedurende de late-
re jaren bestaat er een nauwe relatie met de actiegroep
Wereldkerk.
• noten
(1) Met ingang van 8(1961/62), nr. 7(maart): Frontlijn.
(2) Het blad verschijnt tot en met 43(1996), nr. 4(dec.),
waarna de uitgave om financiële redenen wordt
gestaakt.
(3) Familieblad 86(1954/55), nr. 23(5 sept. 1954), p. 145
meldt: “Wij bieden U de Frontlijn aan”. In dat tijdschrift
wordt in 79(1947/48), nr. 5(4 mei) – 90(1958/59), nr. 8(13
juli) in het colofon als uitgeefster de St. Alphonsus-
stichting vermeld. In latere jaargangen van Frontlijn
wordt vermeld dat de administratie wordt verzorgd

door het bedrijfsapostolaat der paters Redemptoristen
∞ {6(1959/60), nr. 10(juni 1960)} – {27(1980/81), nr.
4(dec. 1980)} (zie ook 6(1959/60), nr. 10(juni), p. 2). Het is
niet duidelijk of het bedrijfsapostolaat der Redempto-
risten ook de uitgave van het blad verzorgt.
(4) “Het redactie-adres van de Frontlijn wordt ons huis
van Den Haag”, aldus een mededeling in het door het
provincialaat CSsR uitgegeven mededelingenblad Inter
nos / Redemptoristen (1947-1962) 10(1956), nr. 1(25 jan.),
p. 1.
(5) In 8(1961/62), nr. 2(okt.) is een foto van de redactie
geplaatst, met in het bijschrift een vermelding van de
bijbehorende namen. Verdere redactiegegevens zijn
ontleend aan het blad Inter nos / Redemptoristen (1947-
1962) 10(1956), nr. 1(25 jan.), p. 1 en aan de laatste num-
mers van het Familieblad dat daarna ten dele in Front-
lijn wordt voortgezet. 
(6) De Frontlijn is in 1953 gestart als bijblad van het
Familieblad: “Na enkele maanden werd de tweeling, om
finantiële reden, weer gewoon Familieblad genoemd”,
maar pas in september 1954 verscheen de Frontlijn defi-
nitief onder eigen naam (zie 1(1954/55), nr. 1(sept.), p. 1).
In de laatste nummers van Familieblad wordt de lezers
aanbevolen zich te abonneren op de Frontlijn, waarin
zij een aantal redacteuren (de paters De Bot, Borgert en
Van Schaick) zullen terugvinden.

319
G & S1 1965-1974
• jaren 1965, nr. 1(onged.) – 10(1974), nr. 4(nov.)
• ondertitel Uitgave van Gooi en Sticht NV2 ∞ 8(1972),
nr. 1(febr.) – 10(1974), nr. 4(nov.)
• uitgever Gooi & Sticht NV2

• plaats Hilversum
• frequentie “ongeveer tien per jaar”: volgens aankondi-
ging in 1965, nr. 1
– “verschijnt 10 maal per jaar”: volgens 1966, nr. 5(aug.)
– “verschijnt maandelijks” ∞ 1966, nr. 6(sept.) – 1971,
nr. 9(dec.)
– “verschijnt tweemaandelijks” ∞ 8(1972) – 10(1974),
nr. 4(nov.)
– feitelijk verscheen G & S minder frequent: 3 nrs. ∞
1965; 8 nrs. ∞ 1966; 9 nrs. ∞ 1967; 8 nrs. per jaar ∞
1968-1970; 9 nrs. ∞ 1971; 5 nrs. ∞ 8(1972); 6 nrs. ∞
9(1973); 4 nrs. ∞ 10(1974)
• formaat B ∞ 1965-1971; C ∞ 8(1972); B ∞ 9(1973)-
10(1974)
• omvang I ∞ 1965; II ∞ 1966; III ∞ 1967-1969; II ∞
1970-1971; I ∞ 8(1972)-10(1974)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1966, nr. 6(sept.) is een dubbelnum-
mer, bij uitzondering “gewijd aan een paard van eigen
stal”: de Bron van Christelijke Geest, een tekstboekje
voor de gelovigen bij de vervulling van de zondags-
plicht, dat binnenkort veertig jaar bestaat
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1973-1974).
– Met ingang van 1972 zijn de jaargangen genummerd:
8(1972) enz.
– Volgens 1965, nr. 1(okt.), p. 1 wordt deze periodiek ver-
schijnende publicatie “toegevoegd aan De Mededelingen
die NV Gooi & Sticht regelmatig aan haar cliënten toe-
stuurt”. De G & S Mededelingen (ook wel Mededelingen
NV Gooi en Sticht) vormen vooral een brochure met uit-
geversreclame en worden daarom niet beschreven in
de BKNP.
• relaties Opgegaan in de Liturgiekrant (1974-1976) 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De bedoeling van de publicatie is volgens
1965, nr. 1 “een handreiking te bieden op het omgewoel-
de en soms verwarrende spoor, dat de liturgie-ver-
nieuwing door onze dagen trekt”. Het blad bevat artike-
len over liturgie in de ruimste zin van het woord, voor-
namelijk van de hand van een ‘vrije redactie’, maar
waarvoor nu en dan een beroep wordt gedaan op de
medewerking van deskundige vrienden. Er is een inter-
ne afspraak dat de ‘propaganda-afdeling’ van de uitge-
verij zich niet met de inhoud zal bemoeien.
• noten
(1) M.i.v. 1971, nr. 2(febr.): GS.
(2) M.i.v. 9(1973), nr. 1(maart): BV.

320
G 3 1947-1971
• jaren 1(1947/48), nr. 1(sept.) – 24(1971), nr. 6(juli)1

• ondertitel Goede Geest Gemeenschap ∞ 3(1950), nr. 12
(onged.) – 5(1952), nr. 2(onged.)
– Goede Geest Gemeenschap. Katholieke Actie in leger
en luchtmacht ∞ 5(1952), nr. 3(onged.) – {6(1953)}
– Goede Geest Gemeenschap ∞ {8(1955), nr. 1(jan.)}-nr. 7
(juli)
– Goede Geest Gemeenschap. Katholieke Actie in leger
en luchtmacht ∞ 8(1955), nr. 8(aug.) – 9(1956), nr. 4
(april)
– Goede Geest Gemeenschap in leger en luchtmacht ∞
9(1956), nr. 5(mei) – {22(1969), nr. 4(april)}
– Voor militair en maatschappij ∞ 23(1970), nr. 1(jan.)-
nr. 4(april)
– Kritisch blad voor militair en maatschappij ∞
23(1970), nr. 5(mei)-nr. 10(nov.)
• uitgever G 3-Centrale ∞ 1(1947/48) – [6(1953), nr. 4
(april)]2

– Stichting G 3 ∞ [6(1953), nr. 5(mei)] – 24(1971), nr. 6
(juli)2

– Stichting G 3 in samenwerking met Gooi en Sticht3 ∞
23(1971), nr. 6(juli)
• plaats Red. en adm.: Den Haag ∞ {1(1947/48)}
– Red.: Den Haag ∞ {3(1949/50)} – 4(1951), nr. 7(onged.);
Zeist ∞ 4(1951), nr. 8(onged.) – {6(1953), nr. 12(dec.)};
Ubbergen ∞ {8(1955)}-20(1967); Harderwijk ∞ 21(1968),

nr. 1(jan.)-nr. 10(okt.); Ubbergen ∞ 21(1968), nr. 11(nov.)
– 23(1970), nr. 4(april); Groningen ∞ 23(1970), nr.
5(mei)-nr. 7(juli/aug.); Sauwerd (Gr.) ∞ 23(1970), nr. 8
(sept.) – 24(1971), nr. 6(juli)
– Red. Indonesië: Bandoeng ∞ {3(1949/50), nr. 1
(onged.)}-nr. 8(onged.)
– Adm. Nederland en Indonesië: Den Haag ∞ {3(1949/
50), nr. 1(onged.)}-nr. 8(onged.)
– Adm. Nederland: Den Haag ∞ 3(1949/50), nr. 9
((onged.) – 4(1951), nr. 7(onged.); Zeist ∞ 4(1951), nr. 8
(onged.) – {6(1953), nr. 12(dec.)}; Ubbergen ∞ {8(1955)} –
23(1970), nr. 4(april); Voorburg ∞ 23(1970), nr. 5(mei) –
24(1971), nr. 6(juli)
– Adm. België: Hasselt ∞ 9(1956), nr. 7(juli) – 14(1961),
nr. 6(juni); Brussel ∞ 14(1961), nr. 7(juli) – 19(1966), nr.
11(nov.); Hasselt ∞ 19(1966), nr. 12(dec.) – 23(1970), nr. 6
(juni)
• frequentie maandelijks
• formaat A ∞ 1(1947/48)-20(1967); B ∞ 21(1968)-24(1971)
• omvang IV ∞ 1(1947/48)-9(1956); V ∞ 10(1957)-
19(1966); IV ∞ 20(1967)-23(1970); II ∞ 24(1971)
• redactie {1947} Hans Lammers
1947-1950 aalm. P.G.M. Schoonebeek
[1947]-1964 Fons Jansen, [1947]-1960 red.secr.4

{1948} Jan Leyten
1950-1965 aalm. P.C. Groenendijk, hoofdred.5

1960-1965, 1968-1969 Frans Josso5

1964-1967 Boet Kokke, 1966 red.secr.
1964-1967 drs. B. (L.M.) Thomas
1966 A.E.W. van den Brink
1966-1967 Ben Bos
1966-1967 drs. H.J.H. Brentjens
1966-1967 drs. G.C. de Haas
1966-1967 drs. Th. van der Linden
1966-1967 drs. H.C.M. Michielse
1966-1967 Bert Vlaayen
1967-1969 A.J. Blocks, hoofdred.6

1968-1969 drs. Céleste Herberichs6

1968-1970 Jan Boon
1968-1971 Jos van Dijk
1968-1971 drs. Hylke Tromp, 1969-1971 hoofdred.6

1969-1971 Jan Stoof, 1970-1971 red.secr.
1970 Andreas Schelfhout, red.secr.
1970-1971 Ben ter Veer
– Redactieraad
1961-1964 drs. B. (L.M.) Thomas
1961-1965 drs. H.J.H. Brentjens
1961-1965 Piet van Vliet
1964-1965 drs. J. Hermans
1964-1965 Fons Jansen
• speciale nummers 14(1961): Extra uitgave ‘Nieuwjaars-
wens van Thomasvaer en Pieternel’, aangeboden aan
de abonnees van G 3 bij de jaarwisseling 1961-1962, 31 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1954-1959, 1970, 1971); inhoudsopgaven (alfabetisch op
onderwerp) (1961-1968).
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– De eerste drie jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen, de volgende vallen samen met het kalenderjaar.
– Met ingang van 10(1957) zijn de afleveringen doorge-
pagineerd.
– In het autopsie-exemplaar zijn de afleveringen 1 tot en
met 10 van 23(1970) ingebonden in band 1969-70; band
1970-71 opent met 23(1970), nr. 11(dec.). 
– 23(1970), nr. 5(mei): ‘Ter inleiding’, p. 131: “Dit is het
eerste van de vier nummers waarin de redacties van 
G 3 en het Pax Christi blad Wereldvrede hun krachten
hebben gebundeld. Het is dus tegelijk een normaal
nummer van G 3 en een normale editie van Wereld -
vrede.” De overige drie afleveringen zijn 23(1970), nr. 7
(juli/aug.), nr. 8(sept.) en nr. 11(dec.). Wereldvrede (1967-
1970) wordt beschreven in BKNP 5.
• relaties Voortgezet als Trans-aktie (1971-{1980})7

• literatuur Frank Buers, ‘Het stillen van de honger
naar vernieuwing. Het katholieke jongerenblad G 3 in
de periode 1951-1965’, Jaarboek Katholiek Documentatie
Centrum 1988, p. 345-357
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering “G 3 werd geboren uit de behoefte van de
Nederlandse jeugd, voor zover in militaire dienst, om
tot een bewust leven en gezond idealisme te komen”
(1(1947/48), nr. 2(onged.), p. 4). Maandblad van de geor-
ganiseerde Katholieke Actie, na de oorlog in het leger
opgezet onder de naam G 3; in eerste instantie bedoeld
voor militairen in leger en luchtmacht, naderhand ove-
rigens in veel bredere kring gelezen. Aanvankelijk
vooral gevuld met artikelen over de traditionele moraal
inzake seksualiteit, huwelijk en gezin, ontwikkelde het
tijdschrift zich tot een kritisch opinieblad met diverse
onderwerpen, vooral inzake de nieuwe moraal, artike-
len rond oorlog en vrede, maar ook was er aandacht
voor kunst en cultuur. In de latere jaargangen neemt
de aandacht voor katholieke onderwerpen af. In verge-
lijking met het tijdschrift Salvo dat eveneens gericht is
op de geestelijke verzorging van katholieke militairen,
staat het blad bekend als “meer vooruitstrevend, (…)
een avant-garde blad” (zie Salvo 11(1957/58), nr. 1(1 okt.),
p. 3).
• noten
(1) Om financiële redenen blijkt het niet meer mogelijk
het blad G 3 nog uit te geven (zie 24(1971), nr. 6(juli), 
p. 126).
(2) In april 1954 wordt G 3 ondergebracht bij de Stich-
ting Goede Geest Gemeenschap (zie Buers, p. 352). De
binnenkant van het omslag van 24(1971), nr. 5(mei) ver-
meldt: “G 3 wordt uitgegeven door de onafhankelijke
Stichting G 3. In het bestuur daarvan hebben o.a. zitting
vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Vredesbe-
raad (IKV), Pax Christi en de Vereniging van Dienst-
plichtige Militairen (VVDM).” 
(3) Uit een ‘Bericht van de Stichtingsraad’ in 24(1971),

nr. 6(juli), p. 126 blijkt dat Uitgeverij Gooi en Sticht in
Hilversum zich bereid heeft verklaard om voor de rest
van 1971 en de komende jaren een nieuw blad te gaan
uitgeven, te beschouwen als een voortzetting van G 3,
dat om financiële redenen niet meer kan worden voort-
gezet. De redactie blijft in dezelfde handen.
(4) Volgens Frank Buers (p. 347) verzorgde Fons Jansen
reeds onder aalmoezenier Schoonebeek het redactiese-
cretariaat, wat hij onder Groenendijk voortzette. In
17(1964), nr. 10(okt.), p. 325 neemt Fons Jansen afscheid
als redactiesecretaris van G 3 na “17 jaar (…) optrekken
met deze kring vrienden en kollega’s”. In het tijdschrift
wordt hij als zodanig voor het eerst vermeld op de
achterzijde van het omslag (binnenkant) van 6(1953),
nr. 12(dec.).
(5) In ‘Afscheid en nieuw begin’ (19(1966), nr. 1(jan.), 
p. 1-7) wordt afscheid genomen van aalmoezenier P.C.
Groenendijk (zie p. 2: “Vijftien en een half jaar lang –
vanaf 15 augustus 1950, toen hij het hoofdredakteur-
schap overnam van aalmoezenier P. Schoonebeek –
heeft hij de verantwoording gedragen”) en van Frans
Josso die vijf jaar medeverantwoordelijk is geweest
voor dit blad (p. 4). In 21(1968) – 22(1969), nr. 7(juli)
wordt Josso weer als redacteur in het colofon vermeld,
daarna als medewerker. Tevens wordt een aantal nieu-
we leden van de redactiegroep voorgesteld.
(6) Zie 21(1968), nr. 1(jan.), p. 2-5. In het ‘Ten geleide’ van
20(1967), nr. 5(onged.), p. 129 bericht het bestuur over
het ontslag van alle in 1967 nog functionerende redac-
teuren: “Het Bestuur van de Stichting G-3 heeft besloten
de redaktiegroep van het maandblad G-3 te verzoeken
zijn mandaat ter beschikking te stellen.” Volgens het
bestuur beantwoordt de redactie niet aan de specifieke
voorwaarden “die gesteld moeten worden aan een
maandblad dat verschijnt binnen het kader van de
Geestelijke Verzorging van de strijdkrachten”. In het
volgende nummer (‘The show must go on’, nr. 6(juni),
p.163-167) presenteert A.J. Blocks zich “laten we zeggen
als zaakwaarnemer” (p. 164). M.i.v. januari 1970 wor-
den op besluit van de Raad van het Militair Vicariaat
alsnog alle banden tussen het maandblad G 3 en de
katholieke geestelijke verzorging verbroken. Zie hier -
over de knipselkrant Uitgelezen van het Bureau Hoofd-
vlootaalmoezenier 1969, nr. 5(15 nov.).
– In 22(1969), nr. 5(mei), p. 130 wordt afscheid genomen
van Blocks als redacteur en wordt hij met anderen
begroet als medewerker. Tevens wordt in dat nummer
ook afscheid genomen van Céleste Herberichs. Hylke
Tromp is bereid gevonden “om althans voorlopig de lei-
ding van de redactie over te nemen”.
(7) “Trans-aktie is een nieuwe naam voor een maand-
blad dat in 1972 onder de naam G 3 aan zijn 25e jaar-
gang zou zijn begonnen” (Trans-aktie 1971, nr. 1(sept.)).
Zie ook noot 3. Trans-aktie wordt beschreven in BKNP 5.
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321
Geachte collega 1969-{1980}
• jaren 1969, nr. 1(maart) – {1980. nr. 34(okt.)}1

• ondertitel Mededelingen vanuit de Advieskommissie
leven en werken pastores ∞ 1977, nr. 24(sept.)
• uitgever Advieskommissie leven en werken priesters2

• plaats Breda
• frequentie onregelmatig
– 3 nrs. ∞ 1969 en 1974; 1 nr. ∞ 1970; 4 nrs. ∞ 1971; 
5 nrs. ∞ 1972; 2 nrs. ∞ 1973; 3 nrs. ∞ 1974; 2 nrs. ∞
1975; 3 nrs. ∞ 1976; 2 nrs. ∞ 1977; {2 nrs.} ∞ 1980
• formaat B
• omvang I
• redactie Voorlopige redactiecommissie
{1969} M. van Bilsen
{1969} J. v.d. Meer
{1969} N. Nooren
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Bij 1976, nr. 21(april) zijn twee bijlagen gevoegd van
de hand van C. van Boxel: ‘Aan de Invoeringskommis-
sie Rechtspositieregeling’ p/a SRKK, Biltstraat 121, te
Utrecht, inhoudende: 1) een overzicht van de besprekin-
gen van de ‘Nota inzake een nieuwe rechtspositie van
pastorale werkers in de RK Kerkprovincie in Neder-
land’; 2) ‘Het hoofdstuk spiritualiteit’. Er bestonden
problemen en zorgen rond het thema spiritualiteit
onder pastores, wat voor de Adviescommissie aanlei-
ding was een werkgroep spiritualiteit op te richten.
Beide bijlagen zijn ongepagineerd. 
• autopsie 1969 – 1980, nr. 34 m.u.v. de afleveringen 26-
32 (1978-1980) die in het autopsie-exemplaar ontbreken.
– KDC
• typering Intern communicatie- en informatieblad van
de Advieskommissie leven en werken priesters van het
bisdom Breda, een permanente werkgroep van de Dio-
cesane Pastorale Raad. Het schenkt aandacht aan pro-
blemen van staat en ambt, aan personeelsbeleid en
biedt verslag van priesterbijeenkomsten, -raden etc.
Aanvankelijk alleen bestemd voor de priesters van het
bisdom Breda. De lezerskring wordt vervolgens uitge-
breid tot alle pastoraal werkenden en met ingang van
1974, nr. 18(nov.) wordt het blad ook toegezonden aan
alle leken-catecheten in het bisdom. Als in 1980 de
Adviescommissie wordt opgeheven, blijven de leden
nog actief om een beroepsvereniging voor te bereiden.
• noten
(1) 1980, nr. 33(juli) is een ‘Terugblik’: “Als Adviescom-
missie leven en werken priesters en pastorale werkers
hielden wij op te bestaan tijdens de laatste D.P.R. Van-
daar in deze aflevering ons eindverslag” (p. 3). Nr.
34(okt.) is gewijd aan de toekomstige vereniging voor
pastoraal werkenden in het bisdom Breda. Het is niet
duidelijk of het blad nog verder is verschenen.

(2) 1976, nr. 23(15 sept.) maakt op p. 1 melding van het
voorstel de samenstelling van de Advieskommissie uit
te breiden tot ‘Advieskommissie leven en werken
priesters en andere pastorale werkers.’ In 1980, nr.
33(juli) en nr. 34(okt.) verschijnt als uitgever op het
omslag: Advieskommissie leven en werken priesters
en pastorale werkers – Bisdom Breda.

322
Gebedsactie Limburg 1972-{1980}
• jaren 1972, nr. 33/34(okt.) – {1980, nr. 105(dec.)}1

• uitgever Gebedsactie Limburg
• plaats Geleen ∞ 1972, nr. 33/34(okt.) – 1980, nr.
98(april); Beek ∞ 1980, nr. 99(juni)-{nr. 105(dec.)}
• frequentie onregelmatig: tussen 2 en 9 nummers per
jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie 1972-{1980} P.N.H. Frissen
• relaties Voortzetting van een op gezette tijden ver-
schijnende uitnodiging aan de katholieken van Lim-
burg tot het bijwonen van een H. Eucharistieviering; 
een dergelijke uitnodiging verscheen voor het eerst in
het najaar van 1968, waarin werd opgeroepen tot het bij-
wonen van een Eucharistieviering op 6 oktober 1968.
Men kan deze serie uitnodigingen echter niet als een
periodiek zien, omdat iets wezenlijks ontbreekt: een titel.
• autopsie Volledig tot en met 1980, nr. 105(dec.)
– KDC
• typering Godsdienstig blad, te plaatsen op de rechter-
vleugel van het Nederlandse katholicisme; bevat con-
servatief georiënteerde beschouwingen, oproepen tot
acties (bijv. tegen abortus), open brieven aan de leden
van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de
regering enz.
• noten
(1) Het blad is na 1994, nr. 197(dec.) niet meer versche-
nen.

323
Gebedsapostolaat1 1962-{1967}
• jaren 1962, ongen.(okt.)}2 – {1967, ongen.(dec.)}
• uitgever Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen (SNVR), Commissie (Sectie) Open Zicht3

• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Het deel ‘Gebedsdag’ 1963, ongen.(okt.) is ook gepubli-
ceerd in Katholiek archief 17(1962), nr. 36(7 sept.) en de
Kloosterling 30(1962), okt.
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– De afleveringen bestaan uit twee afzonderlijke delen:
‘Gebedsdienst’ en ‘Gebedsapostolaat’.1

– Bij verschillende van de ingeziene afleveringen 
ontbreekt het deel ‘Gebedsdienst’: 1963, ongen.(jan.),
ongen.(mei), ongen.(juni); 1964, ongen.(febr.),
ongen.(juni); 1965; ongen.(dec.), 1966, ongen.(febr.),
ongen.(maart), ongen.(okt.).
– In 1965, ongen.(april) ontbreekt het deel ‘Gebeds -
apostolaat’.
• autopsie 1962-1963; 1964 m.u.v. ongen.(jan.); 1965;
1966, ongen.(jan.), ongen.(febr.), ongen.(maart),
ongen.(april), ongen.(okt.); 1967
– KDC
• typering Godsdienstig blad voor communiteiten, aan-
gesloten bij het gebedsapostolaat voor roepingen, met
(in het deel ‘Gebedsdienst’)1 gebedsteksten en (in het
deel ‘Gebedsapostolaat’)1 toelichtingen op de intentie
van de maand en teksten die tot bezinning aansporen
op het eigen religieuze bestaan. Ook bijdragen over de
specifieke positie van de kloosterlinge, vernieuwing
van de liturgie en het religieuze leven en het Pastoraal
Concilie (1966-1970).
• noten
(1) De eerste afleveringen van het blad vermelden nog
geen duidelijke titel. Deze bestaan uit twee afzonderlijk
gepagineerde delen, resp. getiteld ‘Gebedsdienst voor
communiteiten, aangesloten bij het gebedsapostolaat
voor roepingen’ en ‘Gebedsdag … [maand]’. M.i.v. 1963,
ongen.(jan.) wordt het gedeelte ‘Gebedsdag … [maand]’
voortgezet onder de titel ‘Gebedsapostolaat’. Tot en met
1963, ongen.(febr.) vangen de afleveringen aan met het
deel ‘Gebedsdienst’; m.i.v. 1963, ongen.(maart) openen
de afleveringen met het deel ‘Gebedsapostolaat’ (m.u.v.
1963, ongen.(okt.)). Pas in 1967 wordt ‘Gebedsapostolaat’
gehanteerd als titel voor het gehele maandblad.
(2) Blijkens p. 2 van ‘Gebedsdag oktober 1962’ is dit de
eerste brief.
(3) Open Zicht is een commissie of sectie van zusters uit
verschillende actieve congregaties in Nederland, die
oplossingen tracht te vinden voor de ‘roepingencrisis’
(zie 1963, ongen.(sept.), ‘Gebedsapostolaat’, p. 1).

324
Gedachten gebeden 1968-{1980}
• jaren 1968, ongen.(jan.) – {1980, nr. 11(onged.)}1

• uitgever Werkgroep Gebed Broeders van Maastricht
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks (behalve in juli)
• formaat A
• omvang IV
• redactie Werkgroep Gebed Broeders van Maastricht
• bijzonderheden Afbeeldingen (1974).
– Uit een mededeling in 1971, nr. 4(onged.), p. 32 blijkt
dat er in mei geen aflevering van Gedachten gebeden zal

verschijnen. In plaats daarvan ontvangen de abonnees
“een kleine brochure, getiteld Maria, eerste der gelovi-
gen”. Deze brochure werd op verzoek van de Werk-
groep Gebed geschreven door prof.dr. J.F. Lescrauwaet
MSC, drs. Tine Govaart-Halkes en dr. P. Elderenbosch
en bestaat uit enkele verhandelingen over de verering
van Maria in onze tijd, 12 p. (op het KDC aanwezig).
– In het autopsie-exemplaar is in de band 1980 afleve-
ring 4 abusievelijk ingebonden na aflevering 1 en dra-
gen twee afleveringen het nummer 5; moet zijn: nr. 5
en nr. 6. Nr. 7 ontbreekt, maar is op het KDC aanwezig
als brochure: Dan huist de wolf bij het lam. Gedachten
over gerechtigheid en vrede, door br. Bruno van der
Made. Deze brochure is een uitgave van de Commissie
Justitia et Pax-Nederland en is tevens verschenen als
nr. 7 van de jaargang 1980 van Gedachten gebeden, 32 p. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Maandelijkse uitgave die de lezer een
‘gedachtenverzameling’ biedt (bijvoorbeeld stukken uit
een nieuw kerkelijk-theologisch boek of artikel), alsme-
de een serie gebedsteksten. De uitgave is niet in de han-
del verkrijgbaar en is vermoedelijk bedoeld voor intern
gebruik en voor enkele belangstellenden.
• noten
(1) Het tijdschrift is verschenen tot en met 1993, nr. 11
(onged.).

325
Geest en actie 1948-1954
• jaren 1948, nr. 1(jan.) – 8(1954), nr. 1(onged.)
• ondertitel Mededelingenblad van de Katholieke Actie
in het aartsbisdom Utrecht
• uitgever Katholieke Actie in het aartsbisdom Utrecht
∞ 1948 – 5(1951), nr. 4(zomer)
– Landelijke Katholieke Actie ∞ 5(1951), nr. 5(onged.) –
8(1954), nr. 1( onged.)
• plaats Red.: Utrecht ∞ 1948-1949; Zwolle ∞ 4(1950)
nr. 1(jan.)-nr. 9(sept.); Utrecht ∞ 4(1950), nr. 10(okt.) –
5(1951), nr. 4(zomer); Heemstede ∞ 5(1951), nr.
5(onged.) – 8(1954, nr. 1(onged.)
– Adm.: Utrecht ∞ 1948 – 5(1951), nr. 4(zomer); Heem-
stede ∞ 5(1951), nr. 5(onged.) – 8(1954), nr. 1(onged.)
• frequentie “Verschijnt maandelijks” ∞ 1948-1949
– 9 nrs. ∞ 1948; 10 nrs. ∞ 1949; 11 nrs. ∞ 4(1950); 7 nrs.
∞ 5(1951); 6 nrs. ∞ 6(1952)-7(1953); 1 nr. ∞ 8(1954)
• formaat B
• omvang III ∞1948; II ∞ 1949-5(1951); I ∞ 6(1952)-
8(1954)
• redactie 1948 drs. J. Vermeulen
1948 P.J. van der Zeijden, red.secr.
1948-1949 mej. A.J.M. van der Linden
1948-1954 drs. H. Sleijfer, 1948-1954 red.secr.
1948-1954 M.J. Doesburg
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1948-1954 mr. L.C. Baas
1950-1951 J. Hazebroek, 1950 red.secr.1

• speciale nummers 4(1950), nr. 7(aug.): Geest en actie,
waarin opgenomen Omhoog, feest-uitgave ter gelegen-
heid van het zilveren priesterfeest van Ant. A.M. Jan-
sen, diocesaan directeur van de Katholieke Actie in het
aartsbisdom, 40 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1948-1949).
– De jaargangtelling begint bij 3(1949), nr. 1(jan.). 
• relaties Voortzetting van Mededelingenblad / Katholie-
ke Actie aartsbisdom Utrecht (1947)
– Voortgezet als Ecclesia (1954-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het blad streeft naar een nauw en levendig
contact tussen lezers en redactie. Het bevat godsdiensti-
ge artikelen en beschouwingen, opwekkingen tot actie-
ve deelname aan het lekenapostolaat, een agenda van
activiteiten van de Katholieke Actie enz.
• noten
(1) Alleen in 4(1950), nr. 10(okt.) als zodanig vermeld.

326
Gekruide zielespijs, in portiën toegediend1 1852-1876
• jaren 1(1852), portie 1(onged.) – 10(1876), portie
113(onged.)
• ondertitel Volksleesboek over de christelijke gods-
dienst
• uitgever W. Theod. Meijer ∞ 1(1852), portie 1(onged.)2–
4(1859), portie 35(onged.)
– J.T. Sommer ∞ 4(1859), portie 36(onged.) – 10(1876),
portie 113(onged.)
• plaats Arnhem ∞ 1(1852), portie 1(onged.) – 4(1859),
portie 35(onged.)
– Almelo ∞ 4(1859), portie 36(onged.) – 10(1876), portie
113(onged.)
• frequentie tweemaandelijks (met enkele onregelma-
tigheden)
• formaat A
• omvang III ∞ dl. 1(1852-1853); IV ∞ dl. 2(1853-1855); VI
∞ dl. 3(1855-1858)-dl. 4(1858-1861); V ∞ dl. 5(1861-1863);
IV ∞ dl. 6(1863-1865); VI ∞ dl. 7(1865-1868)-dl. 9(1871-
1875) 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld (“een
pastoor”).3

• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– De uitgave is niet ingedeeld in jaargangen, maar in
delen en wel als volgt: 
deel 1(1852-1853), portie 1-7; deel 2(1853-1855), portie 8-18;
deel 3(1855-1858), portie 19-32; deel 4(1858-1861), portie
33-48; deel 5(1861-1863), portie 49-61; deel 6(1863-1865),
portie 62-70; deel 7(1865-1868), portie 71-83; deel 8(1868-
1870), portie 84-96; deel 9(1871-1875), portie 97-112; deel
10(1876), portie 113

• literatuur Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek, dl. 4 (Leiden 1918), p. 1069
• autopsie Volledig
– KDC ∞ band 1(1852)-band 9(1875)4

– UBU ∞ band 10(1876)
• typering Een godsdienstig blad ter “volksonderrig-
ting”. Volgens de eerste portie in de ‘Titelverklaring’ in
deel 1(1852-1853), p. 3 leeft de mens “niet bij brood
alleen, maar bij elk woord, dat uit den mond Gods
voortkomt”. De Gekruide zielespijs wordt de lezers
geboden in porties van 15 cent, “in katechetische orde
worden alle geloofs- en godsdienstwaarheden behan-
deld, die eindelijk een volledig hand-, leer- en volkslees-
boek over de christelijke godsdienst zullen vormen”.
• noten
(1) In 1901 verschijnt bij J.T. Sommer een geheel herzie-
ne druk onder de titel Zielespijs, volksleesboek over den
christelijken godsdienst.
(2) In 1854 verschijnt er een tweede druk van het eerste
deel.
(3) Volgens I.J. van der Heyden in het Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek, deel 4, p. 1069 gaat
achter “een pastoor” C.H. Pelgrom van Enghuizen
schuil, pastoor te Brielle, die “jaren achtereen de uitga-
ve van het maandschrift: Gekruide zielespijs in portiën
toegediend” bezorgde. Hij overleed op 2 okt. 1871.
(4) In het autopsie-exemplaar van het KDC ontbreekt,
vermoedelijk door het wegvallen van omslagen bij het
inbinden, de indeling in portiën.

327
de Gemmabode 1939-1964
• jaren 1(1939), nr. 1(15 maart) – 22(1964),
ongen.(nov./dec.)1

• ondertitel Gewijd aan de devotie tot de zalige Gemma
∞ 1(1939) – 2(1940), nr. 1(15 maart)
– Gewijd aan de devotie tot de heilige Gemma ∞
2(1940), nr. 2(15 mei) – 15(1957), nr. 3(juni)
• uitgever Paters Passionisten
• plaats Haastrecht
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Paters Passionisten
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Passionistennieuws (1965-
{1971})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 20(1962), ongen.(jan./febr.)
– Haastrecht, Congregatie der Passionisten ∞ overige
nummers
• typering Godsdienstig blad, aanvankelijk vrijwel
geheel gevuld met biografische gegevens over en won-
deren van Gemma Galgani. Later ondergaat het blad
enige verbreding: er wordt aandacht besteed aan de
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missie en overige werkterreinen van de Passionisten
en Passionistinnen; ook bevat het meer bezinnende
artikelen.
• noten
(1) In de oorlog is het tijdschrift tussen juli 1941 en dec.
1945 niet verschenen.

328
de Gerardus-bode 1916-{1918}
• jaren 1(1916), nr. 1(jan.) – {3(1918), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Godsdienstig maandschrift ter eere v.d. 
H. Gerardus-Majella
• uitgever J. Verhaag
• plaats Red.: Overdinkel, adm.: Oldenzaal ∞ 1(1916)-
{3(1918)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1916-1918
• redactie Niet in het blad vermeld.
[1916-{1918} G.F. van Laak]2

• relaties [Opgegaan in St. Gerardusklokje (1920-{1980})]1

• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains redemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 150
• autopsie 1916-1918
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift ter verbreiding van
de devotie tot Sint Gerardus in Nederland met o.a.
gebedsverhoringen en gebedsintenties. Pastoor G.F.
van Laak richtte het blad tevens op om geld in te zame-
len voor de financiering van een katholieke school in
Overdinkel. Het blad wil de katholieke huisgezinnen
helpen “om God met nog meer ijver en tegelijkertijd
met vreugde te dienen” door verhalen over Gerardus
van Majella, Maria en andere heiligen en informatie
over kerkelijke feesten, sacramenten enz. (1(1916), nr.
1(jan.), p. 5). 
• noten
(1) Volgens De Meulemeester, p. 150 heeft het blad
bestaan tot 1930 en is het m.i.v. 1931 opgegaan in St.
Gerardusklokje.
(2) Volgens De Meulemeester, p. 150 werd de redactie
van het blad in 1919 door de oprichter ervan, pastoor
Van Laak, overgedragen aan de redemptorist Léon
Lübke.

329
Getuigenis 1956-{1980}
• jaren 1(1956/57), nr. 1(Kerstkring) – {25(1980/81), nr. 1
(Advent 1980)}1

• ondertitel Tijdschrift voor liturgisch-bijbelse kateche-
se ∞ 1(1956/57), nr. 1(Kerstkring)
– Tijdschrift voor liturgische en bijbelse vroomheid ten
behoeve van katechese en prediking ∞ 1(1956/57), nr. 2

(Pasen 1957) – 2(1957/58), nr. 4(Eindtijd jaar des Heren
1958)
– Tijdschrift voor bijbels-liturgische vroomheid ∞
3(1958/59)-12(1967/68)
– Bijbels-liturgisch tijdschrift ∞ 13(1968/69)-16(1971/72)
– Tijdschrift voor bijbel, liturgie en katechese ∞
17(1972/73)-{25(1980/81), nr. 1(Advent 1980)}
• uitgever Uitgeverij St. Gregoriushuis ∞ 1(1956/57)-2
(1957/58)
– J.J. Romen & Zonen, uitgevers ∞ 3(1958/59)-15(1970/71)
– J.J. Romen en Zonen in samenwerking met Gooi en
Sticht NV (m.i.v. 18(1973/74): BV) ∞ 16(1971/72)-24(1979/
80)
– Gooi en Sticht BV ∞ {25(1980/81), nr. 1(Advent 1980)}
– Met ingang van 13(1968/69) verschijnt het blad onder
medeverantwoordelijkheid van de Katholieke Bijbel-
stichting Nederland (KBS) en de Vlaamse Bijbelstich-
ting (VBS)
• plaats Utrecht ∞ 1(1956/57)-2(1957/58)
– Roermond-Maaseik ∞ 3(1958/59)-15(1970/71)
– Roermond-Hilversum ∞ 16(1971/72)-24(1979/80)
– Hilversum ∞ {25(1980/81), nr. 1(Advent 1980)}
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1956/57)-12(1967/68)
– tweemaandelijks ∞ 13(1968/69)-{25(1980/81)}
• formaat A ∞ 1(1956/57)-2(1957/58); B ∞ 3(1958/59) –
{25(1980/81), nr. 1(Advent 1980)}
• omvang IV ∞ 1(1956/57); III ∞ 2(1957/58); IV ∞
3(1958/59)-8(1963/64); III ∞ 9(1964/65); IV ∞
10(1965/66); III ∞ 11(1966/67)-12(1967/68); IV ∞
13(1968/69)-17(1972/73); III ∞ 18(1973/74)-24(1979/80); 
48 p. ∞ 25(1980/81), nr. 1(Advent1980)
• redactie 1956-1957 prof. J.A.M. Prein
1956-1971 frater Bellarminus Mol, 1956-1958 red.secr.
1956-1972 dom dr. Ambrosius Verheul OSB, hoofdred.
1957-1961 Gilbertus van de Velden OPraem.
1958-1960 dr. J. Heuschen
1958-1962 Pius Drijvers OCSO
1958-1962 frater Rodriguez van Ooyen, red.secr.
1958-1972 dr. Th. Vismans OP
1960-1961 prof. dr. H. van den Bussche
1960-1961 Jan Meeuwsen
1962-1966 prof.dr. C.A. Rijk
1962-1968 drs. L. Boer SSCC
1962-1972 P. d’Haese OP, red.secr.
1966-1970 prof. dr. Th. de Kruyf
1966-{1980} dr. L. Dequeker
1968-1972 L. Verbeek
1968-{1980} dr. J. Lust
1970-{1980} drs. J. Rademakers SMM, 1972-{1980} hoofd-
red.
1971-1977 drs. G. Gerelings
1971-{1978} dr. Sj. van Tilborg
1972-{1980} drs. St. van Calster
1977-{1980} drs. J. Straver
1979-{1980} drs. F. van Helmond
{1980} dr. P. Kevers
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1956/57-1968/69); boek-
besprekingen (1956/57-1967/68); inhoudsopgaven
(1956/57-1970/71; 1976/77-{1980/81}). 
– In de eerste jaargang worden ook filmstroken met
opnamen van liturgische plechtigheden en speelplaten
met “gregoriaanse muziek, de meerstemmige muziek
(kerkelijk), enige kerstmuziek bij onze afgescheiden
broeders (russisch en anglicaans) en tenslotte het
populaire genre: de kerstliedjes” besproken (zie
1(1956/57), nr. 1(Kerstkring), p. 75).
– De afleveringen volgen de kerkelijke jaarkring. 
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Bijbels tijdschrift voor liturgie en katechese,
dat een bijdrage wil leveren aan de vorming van pasto-
res en katecheten, ten dienste van kerk en samenleving.
De uitgave is een Nederlands-Belgische onderneming,
ontstaan op initiatief van frater Bellarminus Mol uit
Utrecht en dom Ambrosius Verheul OSB van de abdij
van Affligem. Het blad was begonnen als een tijdschrift
voor bijbelse vroomheid en katechese, maar door het
samengaan van de liturgische en katechetische bewe-
ging kwam het accent al gauw te liggen op de relatie
tussen bijbel en liturgie, op een bijbelse verkondiging
in de liturgie.
• noten
(1) Van het tijdschrift zijn in totaal dertig jaargangen
verschenen. In 30(1985/86) verscheen met nummer
6(26e tot en met de laatste zondag door het jaar) de laat-
ste aflevering.

330
de Gewijde rede 1924-1967
• jaren 1(1924/25), ongen.[dec.]1 – 17(1940/41),
ongen.(onged. 1941)
– 18(1945/46), ongen.(onged.)2 – 39(1966/67),
ongen.(onged. 1967)
• ondertitel Practisch maandschrift voor gewijde wel-
sprekendheid, uitgegeven door paters Minderbroeders
van de Nederlandsche Provincie ∞ 1(1924/25)-
17(1940/41)
– Prac(k)tisch maandschrift voor gewijde welsprekend-
heid ∞ 18(1945/46)-29(1956/57)
– Maandschrift voor gewijde welsprekendheid ∞
{30(1957/58)}
• uitgever Nederlandse Provincie der Minderbroeders
Franciscanen ∞ 1(1924/25)-17(1940/41)
– Uitgeverij J. Schenk ∞ 18(1945/46)3-39(1966/67)
• plaats Maastricht ∞ 18(1945/46)-39(1966/67)
– Red.: Weert ∞ 1(1924/25); Maastricht ∞ 2(1925/26)-
{30(1957/58)}; [Woerden ∞ 39(1966/67)]4

– Adm. en uitgave: Woerden ∞ 1(1924/25)-17(1940/41);
Maastricht ∞ 18(1945/46)-{30(1957/58)} 
• frequentie maandelijks1

• formaat B
• omvang V ∞ 1(1924/25); VI ∞ 2(1925/26)-16(1939/40); 
V ∞ 17(1940/41); VI ∞ 18(1945/46)-39(1966/67)
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld.5

[{1924} pater Theogonius]6

[1924-{1926} pater Perpetuus Palant]7

[1924-{1926}, {1932} frater Linus Zuidgeest]8

[1924-1936 pater Cassianus (J.P.W.J.) Hentzen]8

1927-1965 fr. Carolus Tesser OFM, hoofdred.9

[{1958} pater Prudentius Driessen]
[1958]-1966 pater Laurentinus (dr. A.J.) Bosse, hoofd-
red.10

1965-1967 pater Medardus (C.M.) Woestenburg, 1965-
1966 red.secr.
1966-1967 frater Rutger (B.) Crouzen OFM11

1966-1967 drs. D. Pillen OFM, voorz.
1966-1967 M. van Tienen OFM
– Redactieraad 
[1948]-{1958} pater Mariophilus Celie OFM
[1948]-{1958} pater Bernward ’s-Gravendijk OFM
[1948-{1961}] pater Ephrem Sloots OFM
[1948]-{1958}, [{1965}] pater Henricus van Dam OFM12

[1955]-{1958} pater Gilbertus Lohuis OFM
[1955]-{1958} pater Otho Thomaasse OFM
[1955]-{1958}, [{1965}] pater dr. Clemens Epping OFM12

[1955]-{1958}, [{1965}] pater lector Parthenius Windhorst
OFM12

[{1965} pater Silvius Chapel]12

[{1965} frater Rutger Crouzen]12

[{1965} pater Prudentius Driessen]12

[{1965} pater Siardus van der Klei]12

[{1965} pater Paternus de Rooy]12

[{1965} pater Hugo Sanders]12

[{1965} pater Carolus Tesser]12

• speciale nummers 38(1965/66), bij nr. 12(nov. 1966):
speciaal nummer ‘Allerheiligen en Allerzielen’, doorge-
pagineerd. 
• register Register over de jaargangen 1(1924/25)-
5(1928/29)
– Alphabetisch zakenregister over de jaargangen
1(1924/25)-10(1933/34
– Alphabetisch zakenregister over de jaargangen
11(1934/35)-21(1948/49)
– Overzicht en alphabetisch zaakregister over de jaar-
gangen 19(1947)-29(1957)
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1924/25-1940/41,
1947/48-1952/53 en 1954/55); inhoudsopgaven volgens
rubrieken (ontbreekt in 1940/41).
– Nummering en datering op het omslag; de meeste
omslagen van het autopsie-exemplaar zijn bij het
inbinden verwijderd.
– In de band 37(1964/65) bevindt zich, ingebonden ach-
ter de inhoudsopgave en daarin niet vermeld bij de
‘cahiers’ (zie typering) een cahier ‘het Huwelijk’, uitga-
ve van de Gewijde rede, 15 juli 1965, p. 481-574, met
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wetenschappelijke artikelen over het huwelijk, ter aan-
vulling op conferenties en preken als verantwoording
voor het ingenomen standpunt; gevolgd door een aan-
tal huwelijkstoespraken.
– Bijlagen bij en uitgaven van de Gewijde rede:
– 3(1926/27), febr. 1927: pater Cassianus Hentzen OFM,
‘Lijdensmeditatie’, 110 p.
– 5(1928/29), jan. 1929: pater Carolus Tesser OFM, ‘Lij-
densmeditatie’, 72 p.
– 8(1931/32), jan. 1932: pater Quirinus van Rooij OFM,
‘Lijdensmeditatie’, 64 p.
– 12(1935/36), jan. 1936: pater Carolus Tesser OFM, 
‘Lijdensmeditatie’, 75 p.
– 17(1940/41), jan. 1941: pater Carolus Tesser OFM, 
‘Lijdensmeditatie’, 63 p.
– 1927: pater Carolus Tesser OFM, ‘Instructies over de
katholieke godsdienstleer’, 3 dln., 540 p.
– 1933: pater Carolus Tesser OFM, ‘Conferenties voor
meisjes-organisaties’, 200 p.
– 1936: pater Carolus Tesser OFM, ‘Conferenties over
het atheïsme’, 52 p.
– 1938: pater Carolus Tesser OFM, ‘Catechetische confe-
renties’, 443 p.
– 1938: pater Carolus Tesser OFM, ‘Conferenties over
het atheïsme voor jongeren’, 56 p.
– 1939: pater Carolus Tesser OFM, ‘Zondagspreeken’,
262 p.
– 1952: pater Carolus Tesser OFM, ‘Katechismus-
instructies’, 635 p.
– 1962: bijlage ‘Vakantiezielzorg’ met pastorale
beschouwingen over vakantiezielzorg en met korte 
preken in het Frans, Duits, Engels en Italiaans.
• relaties Voortgezet als Tijdschrift voor verkondiging
(1967-{1980})
• autopsie Volledig met uitzondering van 18(1945/46),
[nr. 3] en de meeste omslagen
– KDC13

• typering Preektijdschrift dat de geestelijken tot steun
wil zijn bij de verkondiging (draagt thema’s aan, geeft
tekstexegese, voorbeelden e.d.), met vaste rubrieken
zoals zondagspreken, speciale preken, een rubriek con-
ferenties voor religieuzen, voor godsdienstige en socia-
le verenigingen, voor jongeren, en aanvankelijk ook
een rubriek ‘theologico-homiletica’. Vanaf 1958/59 ver-
schijnen er ‘cahiers’, samengesteld door werkgroepen,
over uiteenlopende onderwerpen (menselijke verhou-
dingen, bejaardenzorg, roepingen, arbeid, de eucha-
ristie enz.). Deze geven naast theoretisch oriënterende
artikelen ook praktische richtlijnen voor zielzorg en
enkele preken. In jaargang 39(1966/67) is een cahier
samengesteld door de drie denominaties: rooms-katho-
liek, Nederlands-hervormd en gereformeerd. In diezelf-
de jaargang wordt, naast de op elke normale zondag op
de traditionele perikopen geïnspireerde homilie, een
preek opgenomen die meer direct steunt op de pas ver-

schenen nieuwe catechismus. Daarvoor komen de
vaste rubrieken voor de liturgie, de religieuzen en de
jongeren te vervallen.
• noten
(1) Datering en nummering zijn door het verwijderen
van de omslagen niet altijd duidelijk. Het tijdschrift
verschijnt de 15e van iedere maand. De jaargangen
beginnen telkens met het decembernummer, dat opent
met de preek voor de eerste zondag van de Advent.
(2) Na door de bezetter voor de keuze te zijn gesteld tus-
sen ‘Kultuurkamer’ of ophouden, is het tijdschrift tij-
dens de oorlog niet verder verschenen. Wel is gepro-
beerd contact te houden met de geestelijkheid via clan-
destiene uitgaven, verzorgd door de Uitgeverij J. Schenk
te Maastricht (vgl. ‘Aan onze abonnés’, 18(1945/46),
ongen.(onged.), p. 1).
(3) “Om sociale en andere redenen wordt dit tijdschrift
voortaan niet meer uitgegeven door de Nederlandsche
Provincie der Minderbroeders maar door de Firma J.
Schenk te Maastricht. De expeditie zal toch zóó zijn dat
dit tijdschrift niet in handen van leeken komt”, aldus
de redactie in ‘Aan onze abonnés’, 18(1945/46),
ongen.(onged.), p. 1.
(4) M.i.v. 1966 (omstreeks mei) werken de redacties van
drie franciscaanse tijdschriften die in opdracht van de
Nederlandse provincie worden uitgegeven, een tijdlang
samen in het Franciscaans Informatiecentrum te Woer-
den. Het gaat om de tijdschriften Sint Antonius (1895-
1967), de Gewijde rede en de Kloosterling (1929-1971). In
1967 wordt Variant (1967-{1980}) hieraan toegevoegd.
Zie Variant 1967, nr. 23(15 dec.), p. 285.
(5) Veel gegevens over redacteurs en medewerkers zijn
te vinden in Neerlandia seraphica en in de jaarversla-
gen die als bijlagen verschijnen bij Neerlandia seraphi-
ca, in de Bibliografie van de Minderbroeders der Neder-
landse Provincie over de jaren 1945 tot 1955 die ver-
scheen als bijlage bij Neerlandia seraphica 25(1955) en
in de daarna jaarlijks verschijnende bibliografie over
het voorafgaande jaar. De gegevens tussen vierkante
haken zijn hieraan ontleend, tenzij anders vermeld.
(6) Zie Jaarverslag Provincie der Nederlandsche Minder-
broeders onder bescherming der Heilige Martelaren van
Gorcum, 1924, p. 13.
(7) Ibid. en Neerlandia seraphica 1(1927).
(8) Simon Bennenbroek was de oprichter van het blad,
aldus Neerlandia seraphica 21(1951), nr. 4(mei), p. 156.
Cassianus Hentzen en Linus Zuidgeest waren de eerste
redacteurs van het tijdschrift. In Neerlandia seraphica
32(1962), nr. 8(aug.), p. 293 wordt vermeld dat pater Cas-
sianus Hentzen het initiatief tot de oprichting van de
Gewijde rede had genomen. Zie ook Neerlandia seraphi-
ca 36(1966), nr. 2(febr.), p. 65 en Jaarverslag Provincie der
Nederlandsche Minderbroeders onder bescherming der
Heilige Martelaren van Gorcum, 1924, p. 13.
(9) In 38(1965/66), nr. 1(dec.), p. 1 wordt afscheid geno-
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men van pater Carolus Tesser als hoofdredacteur van
de Gewijde rede “die hij gedurende 35 jaren als hoofdre-
dakteur leidde”.
(10) In Tijdschrift voor verkondiging 47(1975), nr. 1(jan.)
wordt vermeld dat Bosse tussen 1958 en 1966 zitting
had in de redactie van de Gewijde rede als hoofdredac-
teur.
(11) Volgens Neerlandia seraphica zat hij reeds vanaf
1965 in de redactieraad (zie noot 12).
(12) In Neerlandia seraphica 35(1965), nr. 8(aug.), p. 274-
275 wordt vermeld dat de voltallige redactieraad van de
Gewijde rede op 15 juni ontslag heeft genomen. Ook is
pater Carolus Tesser afgetreden als hoofdredacteur. 
Er is een nieuwe redactieraad benoemd en aangesteld:
pater Laurentius Bosse (hoofdred.), pater Medardus
Woestenburg (redactiesecr.), frater Crouzen (assistent-
redactiesecr.), pater Carolus Tesser (ex-hoofdred.), pater
Henricus van Dam, pater Prudentius Driessen, pater
Clemens Epping, pater Hugo Sanders, pater Paternus
de Rooy, pater Silvius Chapel, pater Siardus van der
Klei (censor, in plaats van pater Parthenius Wind-
horst).
(13) Bijlagen en uitgaven zijn afzonderlijk gecatalogi-
seerd.

331
het Gezin 1926-{1968}
• jaren 1(1926/27), nr. 1(1 april) – 17(1942), nr. 19(1 okt.)}1

– 16/18(1946/47), nr. 1(1 juli) – {38(1968), nr. 1(1 jan.)}2

• ondertitel Orgaan van den (v.d.) Ned. RK Bond voor
Groote Gezinnen3 ∞ 1(1926/27)-10(1935)
– Orgaan van de Nederlandse (Ned.) Rooms Katholieke
Bond voor Grote Gezinnen ∞ 11(1936)-14(1939)
– Orgaan van de Nederlandse (Ned.)4 Katholieke Bond
voor het Gezin ∞ 15(1940) – 30(1958), nr. 13(15 juli)
– Orgaan van de Katholieke Gezinsbeweging in Neder-
land ∞ 30(1958/59), nr. 1(5 sept.) – {38(1968), nr. 1(jan.)}
• uitgever Nederlandsche RK Bond voor Groote Gezin-
nen, vanaf 1940 genaamd Nederlandse Katholieke Bond
voor het Gezin, vanaf 30(1958/59) Katholieke Gezinsbe-
weging in Nederland
• plaats Red.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1926/27)-8(1933); 
’s-Gravenhage ∞ 9(1934) – {1956, nr. 2(15 jan.)}
– Adm.: Utrecht ∞ 1(1926/27)-8(1933); Breda ∞ 9(1934)-
17(1942); Arnhem ∞ {16/18(1946/47), nr. 2(15 juli)}-nr.
8(15 okt.); Helmond ∞ 16/18(1946/47), nr. 9(1 nov.) –
1955, nr. 3(5 febr.); Arnhem5 ∞ 1955, nr. 4(19 febr.) –
{38(1968), nr. 1(jan.)}
– Druk: Geertruidenberg, Drukkerij Antoine ∞
1(1926/27)-2(1927/28); Venlo, Firma W. van der Sloot6 ∞
3(1928/29)-6(1931/32); Venlo, NV Nieuwe Venlosche Cou-
rant ∞ 7(1932/33)-{17(1942)}7

• frequentie tweewekelijks ∞ 1(1926/27) – 30(1958), nr.
13(15 juli)

– maandelijks ∞ 30(1958/59) – 37(1966/67), nr. 2(dec.)
– driemaandelijks (onregelmatigheden) ∞ 37(1966/67),
nr. 3(maart 1967) – {38(1968), nr. 1(jan.)} 
• formaat C ∞ 1(1926/27)-17(1942); B ∞ 16/18(1946/47)-
{38(1968)}
• omvang II ∞ 1(1926/27); III ∞ 2(1927/28)-3(1928/29); 
IV ∞ 4(1929/30)-5(1930/31); III ∞ 6(1931/32); IV ∞
7(1932/33)-16(1941); III ∞ 17(1942), 16/18(1946/47)-
20(1948/49); IV ∞ 21(1949/50); III ∞ 22(1950); IV ∞
23(1951); V ∞ 24(1952); VI ∞ 25(1953); V ∞ 26(1954)-
1956; IV ∞ 1957; III ∞ 1958, nr. 1(1 jan.)-nr. 13(15 juli);
III ∞ 30(1958/59)-34(1963); II ∞ 35(1964/65)-36(1965/66);
I ∞ 37(1966/67)-{38(1968), nr. 1(1 jan.)}
• redactie 1926-1956 “onder redactie van het Hoofdbe-
stuur”
1926-1933 H.C.M. Wijffels, verantw. red.
[1926-1956] J.W.F. van Meegeren7

[1926]-1965 dr. Jos. de Boer, 1934-1964 verantw.red.8

1964-1965 dr. J.A.H. Pennock MSC
1965-{1966} “onder leiding van het Hoofdbestuur”
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1928/29-1965/66); inhoudsopgaven (1926/27-1939).
– Tot en met 7(1932/33) is er sprake van overlopende
jaargangen. 8(1933) loopt van nr. 1(1 maart)-nr. 19(15
dec.); vanaf 9(1934) tot en met 17(1942) vallen de jaar-
gangen samen met het kalenderjaar. De eerste jaar-
gang na de oorlog begint abusievelijk met jaargang-
nummer 16: 16(1946), nr. 1(1 juli)-nr. 7(1 okt.); met afl. 8
volgt de rectificatie: 18(1946/47), nr. 8(15 okt. 1946)-nr.
24(15 juni 1947). De jaargangen 16/18(1946/47)-21(1949/
50) zijn weer overlopende jaargangen. M.i.v. jaargang
22(1950), nr. 1(april) tot en met 1958, nr. 13(15 juli) lopen
de jaargangen parallel met het kalenderjaar. De overige
m.i.v. 30(1958/59), nr. 1(sept.) tot en met 37(1966/67) zijn
weer overlopende jaargangen.
– De jaargangen 1955-1957 dragen geen jaargangnum-
mer (27 tot en met 29), evenmin 1958, nr. 1(jan.)-nr. 13(15
juli). Na aflevering 13 begint jaargang 1958 opnieuw, nu
genummerd, met 30(1958/59), nr. 1(5 sept.). 
– Jaargang 31 wordt tweemaal gebruikt: 31(1959/60) en
31(1960/61), gevolgd door jaargang 32(1961/62), nr.
1(sept.) enz. De eerste aflevering (sept.) van 32(1961/62)
is doorgepagineerd met de laatste afl. van de vorige
jaargang: p. 266-287, waarna aflevering 2(okt. 1961)
volgt met p. 26 enz.
– 19(1947/48) bevat onregelmatigheden in de numme-
ring van de afleveringen: na nr. 12(15 dec. 1947) volgen
nr. 16(25 dec.), nr. 14(8 jan.), nr. 15(1 febr.), nr. 17(1 maart)
enz.; nr. 16(15 febr.) ontbreekt in het autopsie-exemplaar
KDC, waar de pagina’s 185-192 ontbreken.
– 21(1949/50) opent met nr. 17(1 april)-nr. 21(1 juni 1949),
gecorrigeerd op het omslag in nr. 5(1 juni); het colofon
dateert echter nog: 21e jaargang, nr. 21(1 juni). Hierna
verloopt de nummering regelmatig. De afleveringen 20
tot en met 24 dragen op het omslag abusievelijk alle het
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jaargangnummer 25; moet zijn: 21(1949/50). 22(1950)
loopt van nr. 1(1 april)-nr. 18(15 dec.). 23(1951) kent enkele
onregelmatigheden in de jaargangaanduiding op het
omslag. 
– Jaargang 1 bevat een viertal bijlagen: 1(1926/27), nr.
6(15 juni): ‘Beschrijvingsbrief voor de Centrale Raads-
vergadering’, 4 p.; 1(1926/27), nr. 10(15 aug.): J.H.M. v.d.
Ven, ‘Belastingpolitiek. De plannen-de Geer’, ongepagi-
neerd; 1(1926/27), nr. 18(15 dec.): ‘Lied voor den RK Bond
voor Groote Gezinnen’, 2 p; 1(1926/27), nr. 24(15 maart):
Ontwerp statuten en huishoudelijk reglement, ongepa-
gineerd.
• relaties Voortzetting van deRK familiebode (1921-1926)9

• literatuur Herdenkingsuitgave bij gelegenheid van het
dertig jarig bestaansfeest van de Katholieke Bond ‘Voor
het gezin’ 1918-1948: Op de bres voor het gezin, Helmond
1948
• autopsie 1(1926/26)-17(1942), nr. 19(okt.); 16/18(1946/47),
nr. 1(juli) – 38(1968), nr. 1(jan.)
– KDC ∞ 1(1926/27)-35(1964/65), m.u.v. 19(1947/48), 
nr. 16(15 febr.), 23(1951), nr. 15(1 aug.) en 25(1953), nr. 1
(1 jan.); 36(1965/66), nr. 1(sept.)-nr. 4(febr./maart);
37(1966), nr. 1(okt.), nr. 4(juni 1967)
– ’s-Gravenhage, Centraal Bureau voor het Katholiek
Onderwijs ∞ overige nummers
• typering Orgaan van de Nederlandse RK Bond voor
Groote Gezinnen, vanaf 1940 geheten de Katholieke
Bond voor het Gezin. Het blad heeft als taak “een
krachtige steun zijn – door voorlichting en aanmoedi-
ging – van het christelijk familieleven”. Hiertoe publi-
ceert het artikelen over gezinspolitiek, huwelijksmo-
raal, godsdienst, katholieke opvoeding, de medicus en
het gezin. Het tijdschrift bevat verder de rubrieken
‘Stemmen uit het buitenland’, ‘Uit de pers’, ‘Bonds -
nieuws’ en ‘Nieuws uit de afdelingen’.
• noten
(1) Tot 22 oktober 1942 had de Bond voor het Gezin door-
gewerkt: “Zelfs het Gezin was blijven verschijnen. De
redacteur ontving voor elk nummer een complete col-
lectie copy uit Berlijn, die netjes in de papiermand
terecht kwam.” Op 22 oktober 1942 werd er huiszoeking
gedaan bij de meeste leden van het hoofdbestuur en op
het Centraal Bureau. “Wat gevonden werd aan bezittin-
gen en bescheiden van de Bond werd weggehaald, de
gelden werden in beslag genomen” (16/18(1946/47), nr.
1(juli), p. 1-2).
(2) Uit 37(1966/67), nr. 4(juni 1967), p. 69 en p. 72 blijkt
dat de Katholieke Gezinsbeweging grote moeite heeft
om het gezinsapostolaat in stand te houden en o.a.
materieel en als organisatie in een zeer moeilijke posi-
tie verkeert. Waarschijnlijk is het tijdschrift niet lang
meer verschenen. In de Pius-almanak van 1969 wordt
het niet meer vermeld. 
(3) M.i.v. 10(1935): “van de” en “Grote”.
(4) M.i.v. 15(1940), nr. 6(15 maart) vervalt “Nederland-
se”.

(5) M.i.v. {1956, nr. 4(15 febr.): Administratie- en cor-
respondentieadres.
(6) ‘Een afscheid’: “Dit zal het laatste nummer zijn van
het Gezin, dat door de goede zorgen van de firma W.
v.d. Sloot te Venlo het licht ziet” (6(1931/32), nr. 22(15
febr.), p. 253-254). Op 1 maart zal het tijdschrift in gewij-
zigd uiterlijk uitkomen. In 7(1932/33), nr. 1(1 maart), p. 1
wordt in de ‘Mededeelingen van het hoofdbestuur’ de
nieuwe uitgeefster voorgesteld: de Nieuwe Venlosche
courant (Courant- en Handelsdrukkerij Naaml. Venn.
Nieuwe Venlosche Courant).
(7) Uit ‘Ten afscheid’ in 1956, nr. 12(15 juni), p. 224 blijkt
dat de drukker van het orgaan nog steeds de drukkerij
van het Dagblad voor Noord-Limburg, de opvolger van
de Nieuwe Venlosche courant, is (vgl. ook 1956, nr. 10(15
mei), p. 191: ‘In memoriam Piet Bogers’). In dat artikel
neemt J.W.F. van Meegeren afscheid als redacteur van
het Gezin: “Vanaf 1921 publiceerde ik in ons orgaan dat
toen de naam droeg van [de] RK familiebode.”
(8) Op de binnenkant van het omslag van 36(1965/66),
nr. 2(nov.) wordt afscheid genomen van dr. Jos de Boer
als hoofdredacteur van het Gezin, na “ruim veertig jaar
lang op meer dan indrukwekkende wijze de redactie
van het Gezin [te hebben] gevoerd”. In het colofon
wordt hij voor het eerst als zodanig vermeld in 9(1934).
(9) Vgl. 1956, nr. 12(15 juni), ‘Ten Afscheid’, p. 224. In de
eerste aflevering van het Gezin, p. 1-2 is sprake van “Ons
nieuwe orgaan”: “We hebben het erop gewaagd, onze
woning de RK familiebode vaarwel gezegd, een nieuw
huis gebouwd en dit gedoopt het Gezin.” De drukker
van de RK familiebode bleek bereid met enige steun van
de Bond het nieuwe blad voor eigen rekening en risico
uit te geven. De RK familiebode (1921-1926) is, evenals de
voorganger ervan, de Familiebode (1918-1921), deels aan-
wezig bij de UBN.

332
GGG 1921-1924
• jaren 1921/22, nr. 1(15 sept.) – 3(1923/24), nr. 24(juli)
• ondertitel Maandblad voor de leden van propaganda-
clubs ∞ 1921/22, nr. 1(15 sept.)-nr. 10(15 juni)
– Orgaan voor de leden van propagandaclubs ∞ 1921/
22, nr. 11(15 aug.) – 3(1923/24), nr. 24(juli)
• uitgever Secretariaat Geert Groote Genootschap
• plaats Culemborg
• frequentie maandelijks ∞ 1921/22, nr. 1(15 sept.)-nr. 10
(15 juni)
– daarna onregelmatig1

• formaat B ∞ 1921/22, nr. 1(15 sept.) – 2(1922/23), nr. 19
(20 juli 1923); A ∞ 3(1923/24), nr. 20(sept. 1923)-nr. 24
(juli 1924)
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen (van de eigen uitga-
ven).
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– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Samengegaan met Mededeelingen aan de leden
van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius (1924)
en voortgezet als Mededeelingen voor de leden van de
Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en van het
Geert Groote Genootschap (1924-1926)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Doel van het Geert Groote Genootschap, door-
gaans afgekort als GGG, was de “Katholieke waarheid
op elk terrein door allen te doen kennen en beminnen”
(1921/22, nr. 1(15 sept.), art. 1). Daartoe gaf het genoot-
schap in de trant van de Engelse Catholic Truth Society
een groot aantal kleinere geschriften uit. Dit periodiek
is in hoofdzaak een toelichting op en aankondiging van
die eigen uitgaven. Daarnaast wordt verslag gedaan
van andere activiteiten van de propagandaclubs.
• noten
(1) “… het is gebleken dat we moeten verschijnen tege-
lijk met een brochure, en dat kan niet iedere maand pre-
cies afgepast worden. Vervolgens is het goedkoper om
een paar nrs. tegelijk te verzenden”, aldus 1921/22, nr. 11
(15 aug. 1922), p. 4.
(2) “Er zal waarschijnlijk een groote verandering in ons
Orgaantje plaats hebben. Het zal samensmelten met de
Mededeelingen van de Apologetische Vereeniging Petrus
Canisius. Daardoor zullen er meer nrs. kunnen ver-
schijnen en de inhoud zal aanmerkelijk uitgebreid wor-
den” (3(1923/24), nr. 24(juli), p. 65-66).

333
de Gloriant 1979-{1980}
• jaren 1979, [nr. 1](28 okt.)1 – {2(1980), nr. 11(dec.)}2

• uitgever dr. Ant. G.I. Erftemeijer
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks
• formaat C ∞ 1979, [nr. 1](28 okt.); B ∞ 2(1980)
• omvang I
• redactie 1979-{1980} dr. Ant. G.I. Erftemeijer
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De eerste aflevering is gestencild. Daarna is het blad
in druk verschenen.
• autopsie 1979, [nr. 1](28 okt.); 2(1980)
– KDC
• typering Het blad de Gloriant komt voort uit “de
gebruikelijke brief aan de glorianten” en is bedoeld
voor een beperkte kring van vrienden die zich interes-
seren voor wat de “school voor RK levensbeschouwing
en kultuur nastreeft”, namelijk het uitdragen van Gods
glorie (1979, [nr. 1](28 okt.), [p. 1]). De uitgave stelt zich
teweer “tegen de aanvallen door ondeugdelijke theolo-
gen” (1979, ongen.(28 okt.), [p. 2]; bedoeld zijn met name
E. Schillebeeckx en Hans Küng). Een aantal afleverin-
gen is gewijd aan de zogenaamde ‘doorbraakgedachte’

(samenwerking tussen confessionele en niet-confessio-
nele partijen op politiek gebied na de Tweede Wereld-
oorlog), die door het Bisschoppelijk Mandement van 
1 mei 1954 werd afgewezen. Daarnaast bevat het blad
artikelen over ‘katholieke cultuur’, het Tweede Vati-
caans Concilie, de paus enz. 
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar van 28 okt. 1979 staat met
inkt boven de titel vermeld: “Dit is de eerste brief die de
titel de Gloriant draagt en het karakter begint te krijgen
van een tijdschrift. Dat jaar is er nog een tweede afleve-
ring verschenen, waarvan ik geen kopie meer in voor-
raad heb. Daarna is de 2e jrg. in druk afgeleverd.” 
(2) 3(1981), nr. 10(nov./dec.) is de laatste aflevering van
de Gloriant. In datzelfde jaar gaat het blad een fusie aan
met de Rots (1971-1987), waarin Antoon Erftemeijer zal
schrijven onder het pseudoniem Paul van Meerder-
voort (zie 3(1981), nr. 10(nov./dec.), p. 3).
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God met ons in het Allerheiligst1 Sacrament2 1903-
{1980}
• jaren 1(1903), nr. 1(jan.) – 39(1941), nr. 8(aug.)
– 40(1946), nr. 1(jan./febr.)3 – {74(1980), nr. 6(onged.)}4

• ondertitel Eucharistisch volkstijdschrift ∞ {1(1903),
nr. 3(maart)}-{nr. 12(dec.)}
– Orgaan van het bezoek bij het Allerheiligste Sacra-
ment en van de Bossche Diocesane Altaarwacht ∞
{21(1923)} – 23(1925), nr. 4(april), {nr. 9(sept.)}
– Orgaan van het bezoek bij het Allerheiligst Sacrament
en van de Altaarwacht ∞ 23(1925), nr. 5(mei)-{nr. 6
(juni)}, nr. 10(okt.)-nr. 12(dec.)
– Orgaan van de Aartsbroederschap van het Allerhei-
ligst Sacrament, van de Altaarwacht en van de(n)
Eucharistischen Kruistocht5 ∞ 24(1926) – 41(1948), 
nr. 1(jan./febr.)
– Orgaan van de Aartsbroederschap van het Allerhei-
ligst Sacrament, en voor de verspreiding van de eucha-
ristische devotie ∞ 41(1948), nr. 2(maart/april) – 43
(1950)
– Eucharistisch volkstijdschrift met als doel: oriëntatie
tot de H. Eucharistie van heel het kristelijk6 leven in al
zijn vertakkingen ∞ 44(1951)-60(1966)
– Eucharistisch tijdschrift tot opbouw van het volk van
God ∞ 61(1967) – 62(1968), nr. 1(jan./febr.)
– Tijdschrift tot opbouw van het volk van God ∞ 62
(1968), nr. 2(maart/april) – {74(1980)}
• uitgever Congregatie van het Allerheiligst Sacrament
(SSS)
• plaats Red.: Baarle-Nassau ∞ 1(1903)-{2(1904)}; Nijme-
gen, Brakkenstein ∞ {8(1910)} – 44(1951), nr. 5(mei);
Baarlo (L.) ∞ 44(1951), nr. 6(juni) – 45(1952); Stevens-
beek ∞ 46(1953) – {51(1957), nr. 1(jan./febr.)}; Nijmegen,
Brakkenstein ∞ {51(1957), nr. 3(mei/juni)} – 71(1977), 
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nr. 4(juli/aug.); Ledeacker (N.Br.) ∞ 71(1977), nr. 5(sept./
okt.) – 73(1979); Nijmegen ∞ {74(1980)}
– Adm.: Baarle-Nassau ∞ 1(1903)-{2(1904)}; Nijmegen,
Brakkenstein ∞ {8(1910)}-{74(1980)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1903)-39(1941)
– tweemaandelijks ∞ 40(1946)-{74(1980)}
• formaat A ∞ 1(1903)-2(1904); B ∞ 3(1905)-15(1917); A ∞
16(1918)-21(1923); B ∞ 22(1924)-46(1953); C ∞ 47(1954)-
63(1969); B ∞ 64(1970)-{74(1980)}
• omvang IV ∞ 1(1903)-37(1939); III ∞ 38(1940); II ∞
39(1941); I ∞ 40(1946); II ∞ 40(1947)7-45(1952); I ∞
46(1953)- 56(1962); II ∞ 57(1963); I ∞ 58(1964)-63(1969);
II ∞ 64(1970)-74(1980)}
• redactie “Geredigeerd door de EE Paters van het
Allerh. Sacrament” 
Vóór 1951 geen namen in het tijdschrift vermeld.8

1951-1964 C. van Tilborg SSS, hoofdred.9

{1964} N. Westgeest9

1965-1979 drs. H. v.d. Looy SSS, hoofdred.9

1972-1977 Henk Smets
1972-{1980} Ben Janssen SSS, 1979-{1980} hoofdred.10

1977-{1980} G. van Duynhoven
1977-{1980} A. van Schaik
1978-{1980} Fr. Smulders
• speciale nummers 22(1924), nr. 8(aug.): feestnummer
ter gelegenheid van het 27e Internationaal Eucha-
ristisch Congres in Amsterdam
– 23(1925), nr. 7(juli): feestnummer bij de ‘Gelukzalig-
verklaring van den Eerbiedwaardigen Pater Petrus 
Julianus Eymard op 12 juli’
– 41(1952), nr. 8/9(aug.): extra dubbelnummer ‘Vijftig
jaren in Nederland’
– 57(1963), nr. 1(jan./febr.): feestnummer ter gelegen-
heid van de heiligverklaring van de zalige pater
Eymard
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1908-1917; {1923}-1940); inhoudsopgaven (1903-1927,
1929-1940).
– 40(1946) is in het autopsie-exemplaar in fotokopie
aanwezig.
– Jaargangnummering niet steeds correct: jaargang 40
is tweemaal gebruikt: 40(1946) en 40(1947); gevolgd
door 41(1948); 42(1949) waarvan de twee laatste afleve-
ringen abusievelijk het jaargangnummer 41(1949) dra-
gen; 43(1950) opent abusievelijk met 42(1950), nr.
1/2(jan./febr.); 44(1951); 45(1952), nrs. 10, 11 en 12 abusie-
velijk 41(1952); 46(1953) abusievelijk jaargang 42;
47(1954) opent abusievelijk met 43(1953), nrs. 1 en 2, de
overige nummers abusievelijk jaargang 48; 48(1955):
abusievelijk 49(1955) gevolgd door 50(1956)-54(1960),
waarvan de afleveringen 4, 5 en 6 abusievelijk jaar-
gangnummer 49(1960) dragen; 59(1965) opent abusieve-
lijk met 48(1965), nr. 1.
– Onregelmatige nummering van de afleveringen in
44(1951) en 45(1952).

– God met ons verschijnt tevens in het Frans, Engels,
Duits en Italiaans, zo wordt vermeld in 1903.
– “God met ons zal (…) elke maand, een afzonderlijk
gepagineerd blaadje bevatten, dat uitgelicht kan wor-
den, met eene zeer pracktische stof ter overweging”
1(1903), nr. 1(jan.), p. 3.
– Alle afleveringen van jaargang 50(1956) staan in het
teken van ‘Vijftig jaar God met ons’ en ‘Honderd jaar:
Congregatie van het Allerheiligst Sacrament’.
• relaties Hierin opgenomen Eucharistie ([1948-1950])11

• autopsie Volledig tot en met 74(1980), nr. 6(onged.)
m.u.v. een aantal omslagen.
– KDC
• typering “Eucharistisch volkstijd schrift met als doel
oriëntatie tot de Heilige Eucharistie van heel het kriste-
lijk leven in al zijn vertakkingen” (binnenkant omslag).
Godsdienstig tijdschrift dat aanvankelijk geheel, later
voor het grootste deel in het teken staat van de eucha-
ristische vroomheid. In de jaren vijftig ontwikkelt het
blad zich tot een katholiek gezinsblad met veel aan-
dacht voor de jeugd. Het blad geeft daarnaast informa-
tie over de Congregatie van de Paters van het Allerhei-
ligste Sacrament.
• noten
(1) Ook regelmatig “Allerh.”, “Allerheiligste”.
(2) M.i.v. 57(1963) vervallen de woorden “in het Allerhei-
ligst Sacrament” en is de titel enkel God met ons. In het
colofon blijft de oude titel gehandhaafd tot en met
60(1966). 
(3) “Eindelijk! (…) Ons maandschrift gaat weer verschij-
nen, alhoewel in nog zeer bescheiden vorm”, aldus de
redactie in de eerste naoorlogse aflevering, p. 1. Deze
jaargang 40(1946) is in het autopsie-exemplaar in foto-
kopie aanwezig.
(4) De laatste aflevering onder deze titel verschijnt in
79(1985), waarna het tijdschrift wordt voortgezet onder
de titel Opbouw. Tijdschrift voor het volk van God.
(5) Toegevoegd m.i.v. 26(1928): “voor volwassenen”.
(6) M.i.v. 56(1962), nr. 4(juli/aug.): “christelijk”.
(7) Zie bijzonderheden.
(8) In een ‘In memoriam’, 58(1964), nr. 6(nov./dec.), 
p. 13, wordt pater Pleunes herdacht, die als hoofdredac-
teur meer dan 12 jaar zijn beste krachten aan God met
ons had gewijd. Er worden echter geen jaartallen
genoemd. In 61(1967), nr. 2(maart/april), p. 2 wordt
pater Jos. Govaert genoemd als zijnde gedurende enige
jaren hoofdredacteur van het blad.
(9) Met ingang van 59(1965) is de hoofdredactie overge-
gaan in jongere handen (aldus de hoofdredacteur pater
H. v.d. Looy SSS). Naast de vertrekkende pater C. van Til-
borg wordt ook pater N. Westgeest genoemd. Samen
zouden zij het tijdschrift hebben gemaakt “tot een van
de beste en meest verspreide godsdienstige volksbla-
den” (59(1965), nr. 1(onged.), p. 3). Beiden blijven als
medewerkers aan het blad verbonden.
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(10) Pater Harrie van der Looy wil na meer dan twintig
jaar zijn werkzaamheden voor God met ons beëindigen.
Pater Ben Janssen volgt hem op als hoofdredacteur
(73(1979), nr. 6(nov./dec.), p. 21).
(11) Vgl. 44(1951), nr. 1(jan.), p. 2 waar sprake is van de
“vroegere abonné’s van Eucharistie en de abonné’s van
God met ons”. Het tijdschrift Eucharistie kon niet in
autopsie worden genomen. Het was een voortzetting
van de H. Eucharistie (1919-1948), in dit deel van de
BKNP beschreven.

335
Gods rijk onder de tropenzon [{1964}-{1968}]
• bron Pius-almanak 90(1964/65)-93(1967/68)
• commentaar Aldaar vermeld als uitgave van Zusters
Oblaten van de Assumptie. Red. en adm.: Schoolstraat
5, Hulsberg (bijv. Pius-almanak 93(1967/68), p. 886).
Verzoeken om nadere informatie leverden geen resul-
taat op. Het archief van de congregatie bevindt zich in
het generalaat in Parijs.
• autopsie Niet in autopsie kunnen nemen.
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Godsdienstige mengelingen en stichtende dichtstuk-
jes, bijeen verzameld door eenen katholijken
priester [1824]-{1825}1

• jaren [1824]-{1825}1

• uitgever J.J. Arkesteyn
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang IV ∞ 1825
• redactie Niet vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgave.
– Doorlopend gepagineerd.
– Verscheen als afzonderlijk gepagineerde bijlage bij
Maandwerk voor katholijken ([1824]-[{1825}])1

• autopsie 1825, m.u.v. de omslagen, waardoor niet dui-
delijk is vast te stellen uit hoeveel afleveringen de jaar-
gang bestaat
– UBN
• typering Bevat proza en poëzie. Veel stichtende artike-
len en vertalingen van Franse katholieken als F.R. de
Chateaubriand, H.F.R. de Lamennais en D. Bouhours.
• noten
(1) Het is niet mogelijk geweest het Maandschrift voor
katholijken in autopsie te nemen. Volgens J. Dercx
OFM, Catalogus van franciscaans tijdschriftenbezit
(deze catalogus in kaartvorm is in fotokopie aanwezig
in het KDC) verscheen de eerste jaargang, bestaande uit
12 nummers, in 1824/25 bij J.J. Arkesteyn in ’s-Herto-
genbosch. De volledige titel luidde: Maandwerk voor
katholijken bevattende eene verhandeling over het evan-

gelie van elken zondag in de maand alsmede godsdiensti-
ge mengelingen en stichtende dichtstukjes, bijeen verza-
meld door eenen katholijken priester. In de Bibliotheek
van het Boekenvak te Amsterdam is een ‘Circulaire’
aanwezig, gedateerd 14 januari 1825 (map Arkesteyn):
“Ten einde enigzins de oplage voor het volgende Deel
van het Maandwerk voor Katholijken, enz., welke behal-
ve eene verhandeling over het Evangelie, enz. voortaan
ook Kerkelijk Nieuws zal bevatten, te kunnen regelen,
verzoek ik UWEd. ten vriendelijkste, aan mij voor het
einde dezer maand, zoo mogelijk Franko onder kruis-
band te willen opgeven, hoe vele Exemplaren UWEd.
van het Eerste Deel bij inteekening gedebiteerd heeft,
opdat ik UWEd. dan een dergelijk aantal van het Twee-
de Deel moge toezenden.”
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Godsdienstige tractaatjes 1842-{1871}
• jaren 1842, nr. 1(onged.) – {1871, ongen.(dec.)}1

• uitgever Boekdrukkerij van Josué Witz ∞ 1842-{1858}2

– Wed. J.R. van Rossum ∞ {1860}-{1871}2

• plaats Grave ∞ 1842, nr. 1(onged.) – 1850,
ongen.(maart)
– Arnhem ∞ 1850, ongen.(april) – {1858}
– Utrecht ∞ {1860}-{1871}
• frequentie maandelijks ∞ 1842-1861
– daarna veel onregelmatigheden: [6 nrs. per jaar] ∞
1862-{1871}
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

• speciale nummers 1871, nr. 3(onged.) en nr. 4(aug.),
‘Geloof, hoop, en liefde. Leerrede uitgesproken door
Mgr. Baines, Bisschop van Siga, enz. Uit het Engelsch.
Met eenige aantekeningen van den Vertaler’, 60 p.
• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar bevindt
zich in band 1842-51 een met de hand geschreven
inhoudsopgave.
– Bij het vermelden van dateringen zijn deze vaak afge-
leid van het Imprimatur.
– De afleveringen van 1842 en 1843 zijn doorgepagi-
neerd (96 p. per jaargang). Daarna is iedere aflevering
afzonderlijk gepagineerd: 8 p. per aflevering van 1842-
1862; daarna 16 p. per aflevering.
– In het autopsie-exemplaar zijn de afleveringen van de
jaargangen 1865-1871 vaak zeer onregelmatig ingebon-
den.
– 1854, ongen.(juni) is tweemaal ingebonden: in de jaar-
gang 1854 en na 1870, nr. 2(mei).
– De afleveringen van 1850, ongen.(juni) – 1851,
ongen.(dec.) zijn gewijd aan ‘18 gesprekken over de
godsdienst tusschen een Pastoor en twee zijner voor-
malige leerlingen (7 gesprekken), en tusschen een
Pastoor en drie jongelieden (de overige)’.
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– De zes afleveringen van 1866 en het eerste nr. van
1867 bevatten samen zeven afleveringen met ‘Avondge-
sprekken tusschen een katholiek pastoor en drie jonge-
lingen, over den Paus. Iets voor onzen tijd’, gevolgd
door twee afleveringen over Pius IX.
– De verspreiding van de blaadjes was groot: men
tekende in op 10 exemplaren van elk nummer voor de
geringe prijs van f 2.50, met de bedoeling om minstens
negen daarvan gratis uit te delen. (vgl. Gorris, p. 118).
– Volgens Dercx verscheen bij G. Mosmans te ’s-Herto-
genbosch een gebundelde uitgave van de Godsdienstige
tractaatjes van de jaren 1861-1867 onder de titel Gods-
dienstige mengelingen voor katholijken.
• literatuur G. Gorris SJ, J.G. Le Sage Ten Broek en de eer-
ste faze van de emancipatie der Katholieken, deel 2
(Amsterdam 1949), p.116-118 en 379
– J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans tijdschrif-
tenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in fotokopie
aanwezig in het KDC)
• autopsie 1842-1856; 1858, 1860-1871, met uitzondering
van de omslagen4

– UBN
• typering Zoals de ‘Inleiding’ in de eerste aflevering te
kennen geeft zijn deze tractaatjes, waarin “kort en dui-
delijk wordt voorgesteld, wat te midden der bezigheden
van het dagelijksche leven of vergeten of niet behoor-
lijk overwogen wordt”, bestemd voor hen die door de
verschijnende godsdienstige geschriften niet worden
bereikt. De onderwerpen zijn zodanig dat ze onder alle
soorten mensen kunnen worden verspreid: ouders en
kinderen, huisoversten en dienstboden, ouden en jon-
gen van dagen. De afleveringen bevatten aan dit pro-
gramma aangepaste artikelen: plichten van ouders ten
opzichte van de godsdienstige opvoeding van hun kin-
deren, ten opzichte van hun dienstboden, plichten van
de dienstboden, artikelen over de sacramenten, beoefe-
ning van de deugden, over het lezen van slechte boe-
ken, enz., vaak in een apologetische toonzetting. Elke
aflevering heeft haar eigen thema.
• noten
(1) Volgens Dercx is de uitgave verschenen tot en met
jaargang 34(1875). Hij verwijst overigens naar de uitga-
ve onder de titel Tractaatjes voor katholieken.
(2) In zijn boek spreekt Gorris over twee series van de
Godsdienstige tractaatjes, waarvan de eerste uitgave
werd verzorgd door Josué Witz (1842-1858, p. 118).
Onderscheiden van deze uitgave verscheen een andere
serie tractaatjes bij de Wed. Van Rossum, die uitgebrei-
der zijn dan die van Witz maar die onregelmatiger ver-
schenen. Van deze tweede uitgave zouden bundeltjes
bestaan tot 1871 (p. 379).
(3) De Godsdienstige tractaatjes zouden zijn verzameld
en verzorgd door Josué Witz. De uitgave zou een idee
zijn geweest van Le Sage ten Broek, die er zelf waar-
schijnlijk niet aan heeft meegewerkt maar er wel enig

toezicht op heeft gehouden (vgl. Gorris, p. 116).
(4) Volgens Dercx is de uitgave in 1857 niet verschenen
en hij vermeldt eveneens het ontbreken van de jaar-
gang 1859.
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Goed volk {1930}-{1940}
• jaren {1930/31, nr. 1(dec.)} – {1940, ongen.(maart)}
• ondertitel Uitgegeven in samenwerking met het
Katholiek Comité van Actie Voor God ∞ {1937,
ongen.(dec.)} – {1938, ongen.(juni)}
– Vliegend blad van het Katholiek Comité van Actie
Voor God voor de bisdommen Breda, ’s-Hertogenbosch
en Roermond ∞ {1938, ongen.(okt.)} – {1939,
ongen.(maart)}
• uitgever Goed Volk-bureau1

• plaats ’s-Hertogenbosch
Red.: ’s-Hertogenbosch ∞ {1930/31, nr. 6(mei 1931)} –
{1933, ongen.(sept.)}; Eindhoven ∞ 1933, ongen.(okt.) –
{1935, ongen.(jan.)}; Tilburg ∞ {1935, ongen.(april)} –
{1936, ongen.(febr.)}; ’s-Hertogenbosch ∞ {1936,
ongen.(okt.)} – {1940, ongen.(maart)}
• frequentie 11 nrs. ∞ {1932}
– Kon van overige jaargangen niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De beschrijving van het periodiek wordt bemoeilijkt
door het feit dat het geen jaargangnummering en
slechts zelden een afleveringsnummer kent.
• autopsie 1930/31, nrs. 1-3, 6, ongen.(sept./okt.)-
ongen.(dec.);1932, 11 nrs.(mogelijk volledig); 1933, jan.-
maart, mei-juni, sept.-dec.; 1934, jan.-juli, dec.; 1935,
jan., april, mei-juli; 1936, febr., okt.-dec.; 1937, jan.,
maart-juli, okt.-dec.; 1938, jan.-juli, okt.-dec.; 1939, jan.-
juli; nov.-dec.; 1940, jan.-maart
– KDC
• typering “Goed volk richt zich tot de katholieken om
hen beter hun eigen godsdienst te leren kennen en hen
te waarschuwen voor allerlei verkeerde voorstellingen
van zaken, die zij links en rechts horen” (okt. 1933, p. 4).
Het blad keert zich vooral tegen zedenbederf, socia-
lisme, communisme en nationaal-socialisme.
• noten
(1) Enkele ingeziene afleveringen zijn in grotere oplage
uitgegeven in samenwerking met het Katholiek Comité
van Actie Voor God: 1937, ongen.(dec.); 1938,
ongen.(maart), ongen.(juni), ongen.(okt.), ongen.(nov.),
ongen.(dec.); 1939, ongen.(jan.) en ongen.(maart).
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de Goede Herder 1952-1968
• jaren 5(1952), nr. 27(jan.)1 – 21(1968), nr. 125(nov.)2

• ondertitel Twee-maandelijks tijdschrift uitgegeven
door de Zusters van de Goede Herder – Zoeterwoude
(Leiderdorp) ∞ 5(1952)-12(1959)
– Tweemaandelijks tijdschrift. Uitgave van de Zusters
van de Goede Herder te Zoeterwoude (Leiderdorp) ∞
13(1960)-21(1968)
• uitgever Zusters van de Goede Herder
• plaats Zoeterwoude (Leiderdorp)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 5(1952)-19(1966)
– 5 nrs. per jaar ∞ 20(1967)-21(1968)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1954-? zuster Maria Agnes, red.
Verder niet in de uitgave vermeld.3

• speciale nummers 13(1960), nr. 80(onged.): feestnum-
mer t.g.v. het eeuwfeest van de vestiging van de con-
gregatie in Nederland
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortzetting van Als de hei bloeit (1947-1951)
• autopsie Volledig, m.u.v. een groot aantal omslagen
– KDC ∞ 6(1953)-10(1957); 12(1959), nrs. 72, 74; 13(1960)-
21(1968)
– Bloemendaal, Zusters van de Goede Herder ∞ overige
afleveringen
• typering Tijdschrift van de Zusters van de Goede Her-
der met informatie over de congregatie en haar werk-
zaamheden. De congregatie is wereldwijd in 47 landen
gevestigd en richt zich voornamelijk op opvoeding van
meisjes, gevangeniswezen en missiewerk. Daarnaast
kent de congregatie een contemplatieve tak. In Neder-
land is de congregatie gericht op de opvang en ‘herop-
voeding’ van moeilijk opvoedbare en ‘ontspoorde’ meis-
jes in een aantal gesloten instituten, waarna ze terug-
keren in de maatschappij. In het blad zijn bijdragen
opgenomen over de pedagogische en psychologische
aanpak en praktische vorming en er is aandacht voor
actuele ontwikkelingen in kerk en maatschappij, zoals
lekenspiritualiteit, geestelijk leven, het Tweede Vati-
caans Concilie, dansen, de vrouwenbeweging en moe-
derschap. Het blad fungeert tevens als contactorgaan
voor oud-pupillen, die af en toe worden geportretteerd
in hun latere leven. Daarnaast bevat de uitgave infor-
matie over contactweken en de oprichting van nieuwe
huizen, gedichten, (vervolg)verhalen ‘uit het leven’ en
korte anekdotes. 
• noten
(1) Jaargang- en afleveringnummering van de voorgan-
ger worden voortgezet. De eerste aflevering 5(1952), nr.
27(jan.) vermeldt ook de titel van de voorganger Als de
hei bloeit op het titelblad.

(2) De laatste aflevering. De uitgave is te veel geworden
voor het verminderd aantal krachten, maar “als er weer
betere tijden komen en er meer handen beschikbaar
zijn, hopen we dit boekje te kunnen herbeginnen”,
aldus 21(1968), nr. 125(nov.), p. 65.
(3) In het blad worden als vaste medewerkers vanaf 
het begin genoemd Toos Taris (‘In memoriam Toos
Taris’, 12(1959), nr. 74(nov.), p. 88-89) en pater Adrianus
OFMCap. (12(1959), nr. 72(juli), p. 51).
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de Goede zaaijer 1862-1896
• jaren 1(1862/63), nr. 1(onged.) – 33(1896), nr. 12(onged.)
• ondertitel Tijdschrift onder redactie van eenige leden
der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo ∞
1(1862/63)-6(1867/68), nr. 6(onged.)
– Tijdschrift voor katholieken, ter bevordering van
godsdienstige kennis en christelijk leven ∞ 7(1868/69)-
33(1896)
• uitgever N.J. Verhoeff ∞ 1(1862/63)-4(1985/66)
– G.W. van Belle ∞ 5(1866/67)-7(1868/69)
– P.M. en J.N. Geijer ∞ 8(1870)-13(1875)
– Thomas à Kempis-Vereeniging ∞ 14(1877)-33(1896)
• plaats Rotterdam ∞ 1(1862/63)-7(1868/69)
– Leiden en Haarlem ∞ 8(1870)-13(1875) 
– Zwolle ∞ 14(1877)-33(1896)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1862/63)-13(1875)
– maandelijks ∞ 14(1877)-33(1896)
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1862/63)-12(1874); IV ∞ 13(1875)-
33(1896)
• redactie Slechts incidenteel vermeld.1

{1868}-? P.A. de Bruijn pr.
{1868}-? B.P. Geyer pr.
{1873}-? Chr. Philippona pr.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– Met ingang van 8(1870) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar.
– In 1(1862/63) verspringt de paginering tussen de 5e en
6e aflevering van p. 164 naar p. 181.
– 14(1877), nr. 1, p. 1 vermeldt dat “het tijdschriftje lan-
gen tijd zonder teken van leven bleef”. Hoe lang precies
wordt niet meegedeeld, maar vermoedelijk is het blad
niet verschenen in 1876.
– In jaargang 5(1866/67), is opgenomen het ‘Apostolies
schrijven van Zijne Heiligheid Paus Pius IX aangaande
de uitspraak van het leerstuk der onbevlekte ontvange-
nis van de H. Maagd en Moeder Gods’ (p. 129-150). De
laatste aflevering van die jaargang is geheel gewijd aan
‘De XIX gelukzalige martelaars van Gorkum’ (p. 161-
199). 
– Volgens het Verslag der feestviering ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der Vereniging van den H. Vin-
centius van Paulo te Rotterdam had de Goede zaaijer “in
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zijn eerste jaargang een oplage van 8.000 exemplaren,
die echter in de volgende jaren enigszins terugliep,
maar bij de 6e jaargang toch nog 6.000 exemplaren
bedroeg”.
• literatuur Gomarius Mes, De katholieke pers van
Nederland 1853-1887, Maastricht 1887-1888
• autopsie Volledig 
– KDC 1(1862/63)-8(1870) m.u.v. de meeste omslagen
– UBT ∞ overige afleveringen
• typering Het was A. Baudon uit Parijs, algemeen pre-
sident van de Vincentius-Vereniging, die bij een bezoek
aan Rotterdam in 1861 aandrong op het verspreiden van
goede lectuur onder de armen in de geest der Vincenti-
us almanakken en der Petites lectures in Frankrijk en
België. Dat werd de aanleiding tot het oprichten van de
Goede zaaijer (aldus het Verslag der feestviering ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereniging van
den H. Vincentius van Paulo te Rotterdam, p. 35). Het
tijdschrift bevat in hoofdzaak godsdienstige en zeden-
kundige artikelen en overpeinzingen. Elk nummer
opent met een hoofdstukje “Korte verklaring der
christelijke geloofs- en zedeleer”, later ook vertellingen
en verhalen, historische anekdoten, legenden en kleine
gebeurtenissen uit de levens van heiligen.
• noten
(1) Mes vermeldt als “vroegere medewerkers” de
pastoors [A.] Hoogenboom en G. Roelofs (p. XCVI-
XCVII).
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Golgotha 1912-1964
• jaren 1(1912), nr. 1(jan.) – 30(1941), nr. 356(okt.)
– 30(1945), nr. 357(dec.)1 – 1964, ongen.(onged.)2

• ondertitel op titelpagina:
– Geïllustreerd maandschrift voor (de) r.-katholieke
huisgezinnen ∞ 1(1912)-16(1927)
– Geïllustreerd maandschrift voor katholieke huisge-
zinnen ∞ 17(1928)-30(1941/45)
– Geïllustreerd maandschrift van de paters Passio-
nisten ∞ 31(1946)-34(1949)
– Tijdschrift van de paters Passionisten ∞ 35(1950) –
1956, nr. 422(maart/april)
– Godsdienstig familieblad3 ∞ 1956, nr. 423(mei/juni) –
1957, nr. 427(jan./febr.), nr. 431(sept./okt.)-nr.
432(nov./dec.) 
– Daarna geen ondertitel meer vermeld.
Op de eerste pagina van de afleveringen:
– Maandschrift der Eerw. Paters Passionisten ∞
1(1912), nr. 1(jan.)-nr. 3(maart)
– Maandschrift der Eerw. Paters Passionisten voor
Roomsch-Katholieke Huisgezinnen ∞ 1(1912), nr. 4
(april) – 4(1915), nr. 48(dec.)
– Maandschrift der Eerw. Paters Passionisten ∞
5(1916), nr. 49(jan.) – 21(1932), nr. 240(jan.)
• uitgever Paters Passionisten

• plaats Mook
– Red.: Mook ∞ 1(1912) – 1957, nr. 428(maart/april);
Koningsbosch ∞ 1957, nr. 429(mei/juni) – 1961, ongen.
(mei/juni); Mook ∞ 1961, ongen.(juli/aug.) – 1964
– Adm.: Mook
• frequentie maandelijks ∞ 1(1912)-30(1941/45)
– tweemaandelijks ∞ 31(1946)-1964
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1912)-7(1918); III ∞ 8(1919); IV ∞
9(1920); III ∞ 10(1921); IV ∞ 11(1922)-29(1940); III ∞
30(1941/45); II ∞ 31(1946)-1964
• redactie “Onder redactie van de Paters Passionisten te
Mook bij Nijmegen”
1912-? pater Eleuterus4

1912-{1914} pater Placidus
1912-{1914} pater Cajetanus
1912-1941 pater Johannes (= J.M. Theelen), hoofdred.5

• speciale nummers 32(1947): ‘Jongens van Nederland’,
roepingennummer, onged., ongep.
– 1961, ongen.(sept./okt.) is geheel gewijd aan de Katho-
lieke Pers 
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1921-1956); inhoudsopgaven (1912-1956).
– De jaargangnummering wordt vermeld tot en met
40(1955) en de inhoudsopgave van 41(1956). In de laatste
jaargang wordt in de laatste twee afleveringen
(sept./okt. en nov./dec.) wel een jaargangnummer ver-
meld: abusievelijk het jaargangnummer 52; moet zijn:
49(1964). 
– De afleveringen zijn doorgenummerd vanaf 1(1912),
nr. 1(jan.) tot en met 1958, nr. 434(maart/april); daarna
zijn ze alleen gedateerd.
– In het autopsie-exemplaar is de jaargang 32(1947)
onvolledig ingebonden in band 31(1946) en volledig aan-
wezig in een afzonderlijke band.
– Naast de gewone uitgave verscheen er van Golgotha
tot en met 30(1941) ook een luxe uitgave.
– De laatste aflevering van het tijdschrift geeft een over-
zicht van de “wereldomvattende” aanwezigheid van de
congregatie.
• relaties Samengegaan met Weerklank / Augustijnen
(1963-1964), Sint Bernardus tijdschrift (1931-1964), Kar-
melstemmen (1959-1964), Padua (1928-{1963}) en Zicht
(1960-1964) en voortgezet als Kruispunt (1965-{1980})6

– Gedeeltelijk voortgezet in Passionistennieuws (1965-
{1971})7

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift, met aanvankelijk
veel aandacht voor de devotie tot het Kruis en Lijden
van Christus en daarnaast ruime informatie over de
congregatie en de kerkelijke situatie, (vervolg)verhalen,
‘wetenschap voor de huiskamer’ enz. Het tijdschrift
ontwikkelt zich geleidelijk tot een ‘bezinningsblad’.
• noten
(1) “In October 1941 werd ons maandschrift veroordeeld
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te verdwijnen. Papierschaarste was de passepartout die
Golgotha achter slot zette” (30(1941/45), nr. 357(dec.
1945), p. 282). Deze eerste aflevering na de oorlog com-
pleteert de laatst verschenen jaargang in de oorlog,
30(1941), nr. 356(okt.), en wordt in de eerste aflevering
van de volgende jaargang (p. 2) omschreven als meer
een folder dan een maandschrift (slechts 4 p.).
(2) “Om meer te kunnen bieden dan tot nu toe mogelijk
was houdt Golgotha in deze vorm op te bestaan”
(49(1964), nr. 5(onged.), achterpagina).
(3) 42(1957), nr. 427(jan./febr.) met de toevoeging: “voor
het katholiek gezin”.
(4) Vgl. ‘Uit de herinnering van een redacteur’, 25(1936),
nr. 288(jan.), p. 17-22. 
(5) Volgens 30(1941/45), nr. 375(dec. 1945), p. 282-283,
verzorgde pater Johannes van de HH Harten (= J.M.
Theelen) van 1912-1941 de redactie van Golgotha. Zie ook
31(1946), nr. 358(jan./febr.), p. 2.
(6) Vanaf 1 januari 1965 gaat “11 maal per jaar, en in gro-
ter formaat, een goed verzorgd blad bij U komen waar-
in verschillende orden en congregaties, waaronder ook
de paters Passionisten, redaktioneel gaan samenwer-
ken: Kruispunt”.
(7) Passionistennieuws werd opgericht om een eigen
geluid van de Passionisten te blijven laten horen, zowel
intern als voor familieleden en vrienden.
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Groeten uit de missies [1922]-1959
• jaren {2(1923/1924), nr. 5(jan./febr.)} – {20(1941/42), 
nr. 4(sept.)
– 1947/48, nr. 1(onged.)1 – 38(1959/60), nr. 3(sept./okt.)
• ondertitel Orgaan van het Genootschap van den Heili-
gen Geest tot ondersteuning van de kweekscholen voor
zusters missie-onderwijzeressen en de noviciaten der
congregatie ∞ {2(1924), nr. 5(jan./febr.)} – 3(1924/25)
– Orgaan van het Genootschap van den Heiligen Geest
tot ondersteuning van de opleidingsscholen en novicia-
ten der congregatie ∞ 4(1925/26) – {7(1928/29), nr.
8(dec. 1928)}
– Maandblad van de Missiezusters Dienaressen van de
H. Geest ∞ {28(1949/50), nr. 11(maart 1950)} – {31(1953),
nr. 11(maart)}
– Orgaan van het Genootschap van de H. Geest ∞
{35(1956/57), nr. 3(sept./okt.)}
• uitgever Missiezusters Dienaressen van den Heiligen
Geest (SSpS)
• plaats Steyl/Uden ∞ {2(1924), nr. 5(jan./febr.)} –
{7(1928/29), nr. 8(dec.)}; Baexem ∞ {10(1931/32), nr. 10
(febr.)} – {33(1954/55), nr. 5(sept.)}; Steyl/Baexem ∞
{35(1956/57), nr. 3(sept./okt)}; Baexem ∞ {35(1956/57),
nr. 6(maart/april)}-38(1959/60)
• frequentie tweemaandelijks ∞ {2(1923/24), nr. 5
(jan./febr.)} – 5(1926/27)

– maandelijks ∞ 6(1927/28)-{17(1938/39)}
– tien maal per jaar ∞ 18(1939/40)-20(1941/42)
– maandelijks ∞ 1947/48-{33(1954/55)}
– zes keer per jaar ∞ {35(1956/57)}-37(1958/59)
– 3 nrs. ∞ 38(1959/60)2

• formaat B
• omvang I ∞ {3(1924/25)}-5(1926/27); II ∞ 6(1927/28);
[II] ∞ {7(1928/29)}, {10(1931/32)}; III ∞ {12(1933/34)}; 
II ∞ 13(1934/35); 16 p. ∞ 14(1935/36), nr. 2(juni); [III] ∞
{17(1938/39)}-18(1939/40)}; III ∞ 19(1940/41); 16 p. per afl.
∞ 20(1941/42), nrs. 3 en 4; II ∞ 1947/48-32(1953/54);
zeker I ∞ {33(1954/55)}, II ∞ 35(1955/56)-37(1958/59); 
I ∞ 38(1959/60)3

• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 12(1933/34), nr. 8(onged.): feestnum-
mer bij gelegenheid van de herdenking van de vijfen-
twintigste sterfdag, 15 januari 1934, van pater Arnold
Janssen, stichter van de drie missiecongregaties van
Steyl4

– 18(1939/40), ongen.[dec.]: feestnummer ‘1889-1939. Bij
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Missiecon-
gregatie van de Dienaressen van den H. Geest’5

– 35(1956/57), nr. 3(sept./okt.): gewijd aan het kloosterle-
ven van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest
van Steyl-Baexem
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven {1924/25-1926/27}, {1933/34-1934/35} 
– De nieuwe jaargang begint steeds in mei.
– 4(1925/26), nr. 6(maart/april), p. 96, abusievelijk:
‘Inhoud van den derden jaargang’; moet zijn: ‘Inhoud
van den vierden jaargang’.
– In 1947/48 is nr. 5 overgeslagen in de nummering
van de afleveringen. De paginering loopt door van nr. 4
naar nr. 6.
– De eerste vermelding van een jaargangnummer na de
oorlog is {27(1949/50), nr. 11(maart)}; moet zijn:
28(1949/50). De foutieve telling loopt door tot
{28(1950/51), nr. 7(nov.)} en wordt gecorrigeerd in
{29(1950/51), nr. 9(jan.)} enz.
– De jaargangen 30(1951/52) en 31(1952/53) zijn doorge-
pagineerd.
– De eerste twee afleveringen van 1947/48 verschijnen
onder de titel Eer aan den H. Geest en Uw rijk kome,
gevolgd door Groeten uit de missies nr. 3(juli), nr.
4(aug./sept.), nr. 6(okt.), terwijl nr. 7[nov] als titel heeft
Laat komen uw rijk. Papierschaarste wordt als reden
aangegeven voor het uitgeven van deze ‘brochures’ in
plaats van Groeten uit de missies (zie 1947/48, nr.
1(onged.), p. 2). Deze ‘brochures’ zijn wel in de reguliere
nummering en paginering van het tijdschrift opgeno-
men. 
• relaties Voortgezet als de Wereld rond (1959-1967)6

• autopsie 2(1924), nr. 5; 3(1924/25)-5(1926/27), 6(1927/28),
nrs. 1-5, 7-8, 10-12; 7(1928/29), nrs. 1-8; 10(1931/32), nr. 10;
12(1933/34)-13(1934/35); 14(1935/36), nr. 2; 17(1938/39), nr.
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9; 18(1939/40), nr. 10; 19(1940/41), nrs. 1-2, 5-6, 8, 10;
20(1941/42), nrs. 3-4; 1947/48; 28(1949/50), nr. 11;
29(1950/51), nrs. 6-7, 9-12; 30(1951/52), nrs. 1-2, 7, 10, 12;
31(1952/53), nrs. 1-2, 8, 10-11; 32(1953/54); 33(1954/55), nrs.
1, 3-5; 35(1956/57), nrs. 3, 6; 36(1957/58)-38(1959/60)
– KDC ∞ 2(1924), nr. 5; 3(1924/25)-5(1926/27); 6(1927/28),
nrs. 1-5, 7-8, 10-12; 7(1928/29), nrs. 1-8; 10(1931/32), nr. 10;
12(1933/34)-13(1934/35); 14(1935/36), nr. 2; 17(1938/39), nr.
9; 18(1939/40), ongen.[dec.], nr. 10; 19(1940/41), nrs. 1-2,
5-6, 8, 10; 20(1941/42), nrs. 3-4; 1947/48; 28(1949/50), nr.
11; 29(1950/51), nrs. 6-7, 9-12; 30(1951/52), nrs. 1-2, 7, 10, 12;
31(1952/53), nrs. 1-2, 8, 10-11; 32(1953/54); 33(1954/55), nrs.
1, 3-5; 35(1956/57), nr. 3; 38(1959/60), nrs. 1, 3
– UBT ∞ 35(1956/57), nr. 6; 36(1957/58)-37(1958/59),
38(1959/60), nr. 2
• typering Missieblad dat door de Missiezusters Diena-
ressen van de H. Geest (SSpS) wordt uitgegeven als
orgaan van het Genootschap van de H. Geest, een vere-
niging van leken die het missiewerk en de opleidings-
school van de zusters ondersteunen door hun gebed en
door een jaarlijkse geldelijke bijdrage. Het tijdschrift
geeft een verantwoording van ontvangen giften en
algemene informatie over de missiesituatie in verschil-
lende landen en besteedt vooral veel aandacht aan het
leven en werken van de Dienaressen van de H. Geest,
zowel in Nederland als in de missiegebieden. Het blad
bevat tevens overlijdensberichten en een pagina voor
de jeugd.
• noten
(1) Na de oorlog verschijnt er een aantal afleveringen
onder een andere titel. Aan de leden van het Genoot-
schap wordt papierschaarste als reden hiervoor aange-
geven (1947/48), nr. 1(onged.) p. 2). Zie bijzonderheden.
(2) Op het omslag van de afleveringen {35(1956/57), nr.
6(maart/april) – 36(1957/58), nr. 11/12(nov./dec.) wordt
evenwel vermeld “maandblad”.
(3) De volledige jaargang telt 144 p.; daarvan zijn 73 p.
verschenen onder de titel Groeten uit de missies en 71 p.
onder de titel de Wereld rond.
(4) In het autopsie-exemplaar verloopt de paginering
van 12(1933/34) onregelmatig. Wat nummering betreft
is dit feestnummer nr. 8; wat paginering betreft sluit
het aan op de paginering van nr. 9. 
(5) Dit feestnummer is ook als brochure verschenen,
als overdruk uit Groeten uit de missies.
(6) Zie de Wereld rond 38(1959/60), nr. 4(nov./dec.), p. 95:
“Zoals U ziet heeft Groeten uit de Missies een andere
naam gekregen, die naar we hopen, bij onze lezers in
de smaak zal vallen. Daar de zusters in alle wereldde-
len werkzaam zijn, maken we in ieder nummer een
reisje ‘de wereld rond’ zoals U zelf kunt vaststellen”.

343
de Groote dag van Jezus’ H. Hart en van zijne lieve
Moeder Maria {1919}-{1920}
• jaren {1919, nr. 25(okt.)} – {1920, nr. 36(sept.)}
• ondertitel Maandblad voor de eerste vrijdag- en zater-
dag-viering ∞ {1919, nr. 25(okt.)} – {1920, nr. 36(sept.)}
• uitgever Nic. H. Kersemeekers, Drukker-Uitgever
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1919-1920 “eenige Heeren Geestelijken”
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1919, nr. 25(okt.) – 1920, nr. 36(sept.)
– KDC
• typering Godsdienstig blad dat, zoals de titel aangeeft,
sterk in het teken staat van de devotie tot het H. Hart en
tot Maria, met een rubriek voor de “heele kleinen en
kleinen” en rubrieken met gebedsintenties en dank -
betuigingen voor ontvangen giften.

344
de Grote lijn 1971-{1980}
• jaren 1971, nr. 1(aug.) – {1980, nr. 24(okt.)}1

• uitgever Congregatie der Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort
• plaats Amersfoort
• frequentie 3 à 4 keer per jaar
• formaat B
• omvang 15 p. ∞ 1971, nr. 1(aug.); I ∞ 1972; [I] ∞ 1973;
27 p. ∞ 1974, nr. 8(maart), 23 p., nr. 9(mei); 17 p. ∞
1976, nr. 13(febr.); I ∞ 1979-1980 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1976, nr. 14(maart): extra editie ‘Eva-
luatie aan het einde van een bestuursperiode’, 55 p.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Ingesloten in het autopsie-exemplaar 1973, nr. 4(febr.)
bevindt zich een overdruk van een herderlijk schrijven
van de Nederlandse bisschoppen bij het tienjarig
ambtsjubileum van paus Paulus VI 1963 – 30 juni –
1973, getiteld Het ambt van Petrus, 4 p.
• relaties Voortzetting van Kontaktblad / Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (1967-1970)2

• autopsie 1971, nr. 1; 1972, nrs. 2-3; 1973, nrs. 4, 6-7; 1974,
nrs. 8-9; 1976, nrs. 13-14; 1979, nrs. 19-21; 1980, nrs. 22-24
– KDC
• typering Contactblad voor de Nederlandse Provincie
van de congregatie, bedoeld als communicatieorgaan
tussen bestuur en communiteit om ‘de grote lijn’ van
het door het kapittel uitgestippelde beleid uiteen te zet-
ten. Het blad bevat congregatienieuws en bijdragen
over het ontstaan, geschiedenis en activiteiten van de
congregatie (onderwijs, ziekenzorg, maatschappelijk
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en pastoraal werk) enz. Daarnaast bevat het artikelen
over een breed scala aan onderwerpen betreffende het
religieuze leven, informatie over en nieuws vanuit de
SNVR (Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen), maar ook achtergrondinformatie over politieke
partijen.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(2) Volgens schriftelijke mededeling d.d. 17-11-2003 van
zuster Ellen Flapper, archivaris van de Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, is het Kontaktblad
voortgezet onder de titel de Grote lijn. Zie Correspon-
dentie BKNP.

345
de H. Eucharistie 1919-1948
• jaren 1(1919/20), nr. 1(mei) – 21(1939/40), nr. 12(nr. 252)
(april)
– 24(1946), ongen.(mei)1 – 25(1947/48),
ongen.(maart/april)2

• ondertitel Bondsorgaan van den Eucharistischen
Bond ∞ 1(1919/20)-6(1924/25)
– Bondsorgaan van den Nederlandschen Eucharisti-
schen Bond ∞ {7(1925/26), nr. 2(nr. 74)(juni)} –
{10(1928/29), nr. 9(nr. 117)(jan. 1929)}
– Orgaan van den Nederlandschen Eucharistischen
Bond3 ∞ {12(1930/31), nr. 9(nr. 141)(jan.)} – 21(1939/40)
– Maandblad ter bevordering van het eucharistisch
leven als basis voor een meer christelijke geest in
gemeenschap en individu ∞ 24(1946), ongen.(mei) –
25(1947/48), ongen.(maart/april 1948)
• uitgever Nederlandsche Eucharistische Bond
• plaats Red. en adm.: Amsterdam
• frequentie maandelijks ∞ 1(1919/20)-21(1939/40); {3
nrs.} ∞ 24(1946); {3 nrs.} ∞ 25(1947/48)4

• formaat C ∞ 1(1919/20) – {10(1928/29), nr. 9/117(jan.
1929); B ∞ {12(1930/31), nr. 9/141(jan. 1931)} – 21(1939/40),
24(1946)-25(1947/48)
• omvang I ∞ 1(1919/20)-{10(1928/29)}; II ∞ {12(1930/31)}-
21(1939/40); [I] ∞ 24(1946); [I] ∞ 25(1947/48) 
• redactie 1919-{1929} pater W. van Dijk OESA5

{1931}-1934 pater H.J.M. Wesselink OESA6

1934-1940 pater X.P. Duynstee OESA6

1946-1948 Eugenius Ruys, OESA
1948 C. v. Tilborg SSS, hoofdred.
• speciale nummers 6(1924/25), nr. 3(nr. 63)(juli) is
geheel gewijd aan het 27e Internationaal Eucharistisch
Congres dat in juli 1924 in Amsterdam werd gehouden
en waarvan pater W. van Dijk de grote promotor was
– 14(1932/33), nr. 11(nr. 167)(maart): ‘Stille Omgang-num-
mer’
– 14(1932/33), nr. 12(nr. 168)(april): ‘H. Jaar-nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (1931-
1940).

– Overlopende jaargangen, steeds beginnend in mei.
– Het jaargangnummer 24 komt tweemaal voor:
24(1946) en abusievelijk 24(1947/48); moet zijn:
25(1947/48).
– De jaargangen 16(1934/35) en 17(1935/36) zijn doorge-
pagineerd (p. 1-316) en vermoedelijk de jaargangen 24
en 25 eveneens.4

– Alle afleveringen van de jaargangen 2(1919/20)-
21(1939/40) zijn dubbel genummerd: behalve het afleve-
ringsnummer van de betreffende jaargang hebben
deze een doorlopende nummering: nrs. 13-252.
• relaties Voortgezet als Eucharistie [1948-1950]7

• autopsie 1(1919/20), nrs. 1-3, 6, 11; 2(1920/21), nrs. 1(13)-
2(14), 4(16)-12(24); 3(1921/22)-4(1922/23); 5(1923/24), nr.
1(49)-5(53);6(1924/25); 7(1925/26) m.u.v. nr. 1(73);
8(1926/27) m.u.v. nr. 5(89); 9(1927/28) m.u.v. nr. 9(105);
10(1928/29), nrs. 1(109)-9(117); 12(1930/31), nrs. 9(141)-
11(143); 13(1931/32)-20(1938/39); 21(1939/40), nrs. 2(242),
11(251)-12(252); 24(1946/47), nrs. van mei, juni en sept.;
25(1947/48), nrs. van juli/aug., jan./febr. en
maart/april. 
– KDC
• typering Katholiek maandblad, waarschijnlijk van
origine een blad van en voor het bisdom Haarlem. Het
blad wil kennis van, verering voor en veelvuldige deel-
name aan de H. Eucharistie bevorderen en bevat stich-
telijke artikelen, verhalen over voorbeeldige personen
in het verleden, mededelingen over Internationale
Eucharistische Congressen enz. Vanaf 1934 bevat het
blad tevens een rubriek voor de jeugd (‘Voor onze jonge
garde’).
• noten
(1) Na vier jaar onderduiken opent het eerste naoorlogse
nummer met een “bescheiden weerzien”. De jaargang
begint evenals de voorafgaande jaargangen weer in
mei.
(2) “Deze laatste aflevering wil tevens de schakel zijn
met de eerste van de nieuwe jaargang”, die zal verschij-
nen onder de titel Eucharistie in plaats van de H. Eucha-
ristie. Dat tijdschrift zal tevens contactblad van het
Gezelschap van den Stillen Omgang zijn (25(1947/48),
ongen.(maart/april), p. 143-144). Tevens wordt erop
gewezen dat m.i.v. de nieuwe jaargang het administra-
tieadres zal veranderen en dat het, evenals het redactie-
adres, Nijmegen-Brakkenstein zal zijn.
(3) Met de variaties “Ned.”, “Nederl.”, “Eucharist.”
(4) In 25(1947/48) verscheen het blad zeker in juli/aug.,
jan./febr. en maart/april; ‘Ter verantwoording’ in
25(1947/48), ongen.(jan./febr.), p. 126 meldt dat de afle-
vering van nov./dec. niet heeft kunnen verschijnen als
gevolg van de verandering van redactie. De paginering
in de eerste ingeziene aflevering van 25(1947/48),
juli/aug., vangt aan met p. 110 en loopt in het autopsie-
exemplaar door tot p. 156; vermoedelijk is deze jaar-
gang doorgepagineerd met de voorafgaande jaargang. 
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(5) Pater Van Dijk is de oprichter van het tijdschrift, dat
in 24(1946), ongen.(mei), p. 1 zijn ‘geesteskind’ wordt
genoemd.
(6) Wegens het vertrek van pater H.J.M.Wesseling
OESA naar de Augustijnenmissie in Bolivia krijgt het
tijdschrift een nieuwe redacteur in de persoon van
pater X.P. Duijnstee OESA (16(1934/35), nr. 1(nr.
181)(mei), p. 1-3).
(7) Zie noot 2. Dit tijdschrift kon niet in autopsie wor-
den genomen. Uit God met ons 44(1951), nr. 1(jan.), p. 2
(in dit deel van de BKNP beschreven) blijkt dat er een
fusie heeft plaatsgevonden tussen dit tijdschrift en
Eucharistie: “De vroegere abonné’s van Eucharistie en
de abonné’s van God met ons weten thans dat zij een
Eucharistisch tijdschrift ontvangen.”

346
’t H. Land1 1914-1968
• jaren 2(1914/15), nr. 1(eerste vrijdag juni)2 – 28(1940/
41), nr. 11/12(onged.)
– nieuwe serie 1(1948), nr. 1(jan.)3 – nieuwe serie 21
(1968), nr. 12 (dec.)
• ondertitel Uitgave der Heilig Land Stichting4 ∞
2(1914/15) – nieuwe serie 17(1964)
• uitgever Heilig Land Stichting Nijmegen
– Druk/uitgave: C.N. Teulings ∞ 2(1914/15) – 4(1916/17),
nr. 1(eerste vrijdag 1916); Paul Brand en C.N. Teulings
∞ 4(1916/17), nr. 2(eerste vrijdag juli) – 7(1919/20), 
nr. 9/10(febr./maart); C.N. Teulings ∞ 7(1919/20), 
nr. 11/12 (april/mei) – 23(1935/36); daarna niet meer 
vermeld.
• plaats Druk/uitgave: ’s-Hertogenbosch ∞ 2(1914/15) –
4(1916/17), nr. 1(eerste vrijdag 1916); Bussum en ’s-Her-
togenbosch ∞ 4(1916/17), nr. 2(eerste vrijdag juli) –
7(1919/20), nr. 9/10(febr./maart); ’s-Hertogenbosch ∞
7(1919/20), nr. 11/12(april/mei) – 23(1935/36); daarna niet
meer vermeld.
– Red. en adm.: H. Land Stichting, Nijmegen ∞ 2
(1914/15) – nieuwe serie 21(1968)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 2(1914/15)-14(1926/27); II ∞ 15(1927/28); 
I ∞ 16(1928/29); II ∞ 17(1929/30)- nieuwe serie 21(1968)
• redactie 1929-1968 drs. J. Eijckeler SMM, 1967-1968 dir.
1955-1968 dr. S.(B.) van Iersel SMM, 1955-1966 red.secr.,
1967-1968 hoofdred.
1967-1968 Pius Drijvers OCSO, red.secr.
• register Afzonderlijk verschenen trefwoordenregister
over de jaren 1948-1961
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1927/28, 1929/30-1930/31, 1932/33-1940/41, 1948-1968);
inhoudsopgaven, soms met of beperkt tot een trefwoor-
denregister (1929/30-1940/41, 1948-1968).
– Volgens 18(1930/31), nr. 11(april), p. 121-122 is mgr. Arn.

Suijs oprichter en mevrouw E.M.H. van Dijck-Tijssen
mede-oprichtster.
• relaties Voortzetting van Annalen der Heilig-Land-
Stichting (1913/14)
– Samengegaan met het Boek der boeken (1952-1968) en
de Jeruzalemvaarder (1962-1968) en voortgezet als
Schrift (1969-{1980})5

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Geïllustreerd tijdschrift met uitgebreide
informatie over ‘de Bijbelse plaatsen’, de H. Schrift en
het vroegere en huidige Palestina, aanvankelijk in de
rubrieken ‘Officieele mededeelingen’, ‘Het H. Land’,
‘Gebouwen der H. Plaatsen’, ‘Museum’, ‘Berichten en
correspondentie’. De oprichting en het functioneren
van de Heilig Land-Stichting in Nijmegen worden op de
voet gevolgd. Ook de nieuwe serie, begonnen in 1948,
behoudt haar populair-wetenschappelijk karakter: “op
onderhoudende wijze brengt het aan de lezers, wat de
mensen der wetenschap in noeste arbeid verwierven”
(nieuwe serie 1(1948), nr. 1(jan.), p. 1). Het tijdschrift
bevat artikelen over het Oude en het Nieuwe Testament,
personen en gebeurtenissen die erin voorkomen,
opgravingen op Bijbelse plaatsen en theologische
achtergrondinformatie. De nieuwe serie kent aanvan-
kelijk de rubrieken ‘De Bijbel op de kansel’ en ‘De Bijbel
in de huiskamer’, later de rubriek ‘Bijbelclub’. 
• noten
(1) M.i.v. nieuwe serie 12(1959), nr. 1(jan.): het Heilig
Land.
(2) De jaargangnummering van de voorganger Annalen
der Heilig-Land-Stichting wordt voortgezet. Het autop-
sie-exemplaar van dit tijdschrift is samen met de jaar-
gangen 2(1914/15)-5(1917/18) van ’t H. Land in één band
opgenomen.
(3) Zie ‘Ter inleiding’, p. 1: “Zo verschijnt dan ook, na
vele andere, het tijdschrift ’t H. Land weer op de leesta-
fel van het nederlandse en belgische volk. Dat wij zo
laat zijn, heeft zijn oorzaak in het feit, dat wij ons niet
noodzakelijk hebben geacht. (…) Maar de talrijke, steeds
luider en zelfs steeds lastiger wordende vragen (…)
[vroegen] ons, ook na de oorlog, de goede wil en de
geestdrift van allen wederom te bundelen op dit belang-
rijk onderdeel van het nederlands cultuur-veld. Met
assistentie van zo talrijke en competente vrienden heb-
ben wij ons bereid verklaard” (nieuwe serie 1(1948), nr.
1(jan.).
(4) M.i.v. nieuwe serie 11(1958)-16(1963) met de toevoe-
ging “te Nijmegen”; nieuwe serie 17(1964) met de toe-
voeging “Nijmegen”.
(5) Het Heilig Land “zal samengaan met een ander 
bijbeltijdschrift het Boek der boeken (…). Het nieuwe
tijdschrift zal de naam Schrift krijgen, een naam die
duidelijk verwijst naar datgene waarmee het tijdschrift
zich bezighoudt: de Heilige Schrift” (het Heilig Land,
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nieuwe serie 21(1968), nr. 12(dec.), p. 162). Schrift kent
nog een derde partner die hier niet wordt genoemd,
namelijk de Jeruzalemvaarder (zie de Jeruzalemvaarder
7(1968), nr. 3/4(dec.), p. 2 en Schrift 1969, nr. 1(febr.), 
p. 2).

347
H.1 Sacramentsklokje 1931-1963
• jaren 1(1931), nr. 1(maart) – {11(1941), nr. 2(juni)}2

– 15(1945), nr. 4(dec.) – 33(1963), nr. 4(okt./nov./dec.)3

• ondertitel Orgaan van de Vereeniging der Eeuwigdu-
rende Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme
Kerken ∞ 1(1931) – 4(1934), nr. 1(maart)
– Orgaan4 van het Instituut en van de Vereeniging5 der
Eeuwigdurende Aanbidding en het Liefdewerk voor
Arme Kerken ∞ 4(1934), nr. 2(juni) – 10(1940)
– Orgaan van het Instituut der Eeuwigdurende Aanbid-
ding en zijn Liefdewerken ∞ 11(1941) – {24(1954), nr. 10/
11/12(okt./nov./dec.)}
– Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de
Eeuwigdurende Aanbidding en zijn Eucharistische
Werken6 ∞ {25(1955), nr. 2(april/juni)} – 30(1960)
– Uitgave van de Religieuzen van de Eeuwigdurende
Aanbidding ∞ 31(1961) – 33(1963), nr. 3(juli/aug./sept.)
• uitgever Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding
en het Liefdewerk voor Arme Kerken7 ∞ 1(1931)-10
(1940)
– Het Instituut der Eeuwigdurende Aanbidding en zijn
Liefdewerken8 ∞ 11(1941)-30(1960)
– De Religieuzen van de Eeuwigdurende Aanbidding
∞ 31(1961)-33(1963)
• plaats Rotterdam
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1931) – {11(1941), nr. 2
(juni)}
– tweemaandelijks ∞ {15(1945), nr. 4(dec.)} – 18(1948)
– driemaandelijks ∞ 19(1949)-33(1963)
• formaat A ∞ 1(1931)-3(1933); B ∞ 4(1934)-{15(1945)}; 
A ∞ {16(1946), ongen.(mei/juni)}; B ∞ 16(1946),
ongen.(juli/aug.) – 33(1963)
• omvang II ∞ 1(1931)-{10(1940)}; [I] ∞ 11(1941); 7 p. ∞
15(1945), nr. 4(dec.); [II] ∞ 16(1946); I ∞ 17(1947); II ∞
18(1948); I ∞ 19(1949); II ∞ 20(1950); I ∞ 21(1951)-
26(1956); II ∞ 27(1957); I ∞ 28(1958)-33(1963)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 4(1934), nr. 2(juni): Jubileumnum-
mer ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de
Vereeniging
– 16(1946), ongen.(mei/juni): Jubileumuitgave ter her-
denking van het 75-jarig bestaan van klooster en kapel
der Eeuwigdurende Aanbidding te Rotterdam
– 18(1948), nr. 11/12(nov./dec.): Feestnummer bij de vie-
ring van het 100-jarig bestaan van de Vereniging
– 27(1957), nr. 3/4(juli/dec.): uitgebreid nummer ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Insti-

tuut van de Religieuzen van de Eeuwigdurende Aan-
bidding
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1950).
– Dit tijdschrift verschijnt naast het Jaarverslag Veree-
niging der Eeuwigdurende Aanbidding en van het Liefde-
werk voor Arme Kerken (1926-1957, in dit deel van de
BKNP beschreven) dat door de Vereniging van de
Eeuwigdurende Aanbidding wordt uitgegeven tot
steun aan de arme kerken.
– 20(1950), nr. 4/5/6(april/mei/juni) geeft een overzicht
van ‘Het Katechismus werk 1900-1950’, waarvoor in
1900 de vereniging ‘Het Liefdewerk de Katechismus’
was opgericht.
• autopsie Volledig m.u.v. 7(1937), nr. 3(sept.) en
16(1946), nr. 1(maart/april). Van 25(1955), nr. 1 ontbreekt
het omslag
– KDC
• typering Blad van de Vereeniging van Eeuwigdurende
Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme Kerken,
dat is opgericht ter ere van het feit dat de vereniging
bijna vijf en zeventig jaar tevoren haar arbeid voor de
arme kerken en het getuigen van haar liefde voor het
Allerheiligst Sacrament was begonnen (1(1931), nr.
1(maart), p. 1, ‘Ter inleiding van het nieuwe orgaan’).
Het tijdschrift wekt op tot eucharistische devotie, gebed
en eerherstel; het vertelt over het liefdewerk voor de
arme kerken in Nederland en de missies; ook bevat het
veel missieverhalen.
• noten
(1) Regelmatig voluit “Heilig”.
(2) Mogelijk verscheen de laatste aflevering in de oorlog
in sept. 1941, zie 15(1945), nr. 4(dec.), p. 1 en 2, waarin op
p. 1 sprake is van “onze nieuwe abonné’s, die als proef-
nummer het verboden boekje van September 1941 ont-
vingen”.
(3) “Laatste uitgave”. Het vele werk dat de eucharisti-
sche roeping met zich meebrengt, dwingt ertoe de uit-
gave van het tijdschrift stop te zetten.
(4) Ook regelmatig “Uitgave”.
(5) M.i.v. 5(1935), nr. 2(juni) “Vereniging”; ook regelma-
tig “Ver.”.
(6) Deze ondertitel verschijnt reeds m.i.v. 24(1954), nr.
1/2/3(jan./febr./maart) op de binnenzijde van het
omslag.
(7) M.i.v. 4(1934), nr. 2(juni): “Het Instituut en de …”.
(8) M.i.v. 24(1954), nr. 1/2/3(jan./febr./maart) wordt
“Liefdewerken” geleidelijk aan vervangen door “Eucha-
ristische werken”.
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348
Halfjaarlijksche kroniek van de Zusters Missionaris-
sen van OL Vrouw van Afrika1 1899-1929
• jaren {1(1899), nr. 2(onged.)} – 30(1929), nr. 2(onged.)
• uitgever St. Monicastichting van de Witte Zusters
• plaats Esch
• frequentie halfjaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 22(1921)).
– Nummering en paginering lopen door van 1(1899), 
nr. 2 tot en met 15(1913), nr. 29. Eveneens doorlopende
nummering en paginering van 16(1914), nr. 1 tot en met
21(1920), nr. 15.
– De nummering van de jaargangen is niet correct.
Jaargangnummering 19 werd gebruikt voor het jaar
1917 en ook voor 1918. Daarna verschenen 20(1919),
21(1920) en 22(1921). Jaargangnummering 22 werd
gebruikt voor 1921 en ook voor 1922. Daarna verscheen
24(1923). Bij de nummering van de afleveringen werd
abusievelijk 1919, nr. 12 gevolgd door 1920, nr. 14. Num-
mer 13 is niet verschenen.
• relaties Voortgezet als Tweemaandelijksche kroniek
der Zusters-Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van
Afrika (1930-1937)
• autopsie Volledig m.u.v. 1(1899), nr. 1; 2(1900/01), nr. 5;
6(1904), nrs. 11-12; 7(1905), nrs. 13-14; 8(1906), nrs. 15-16;
9(1907), nr. 17; 11 (1909), nr. 21: 15(1913), nr. 30 (of niet
verschenen?); 17 (1915), nr. 3-4
– ENK, Archief Missiezusters OL Vrouw van Afrika 
• typering Missietijdschrift voor familieleden van de
Nederlandse Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van
Afrika (Witte Zusters) en voor andere belangstellenden,
bedoeld om meer bekendheid te geven aan de congrega-
tie en haar werkzaamheden, mede met het oog op nieu-
we roepingen. De congregatie werd in 1869 in Algiers
gesticht door kardinaal Charles Lavigerie en werkte
aanvankelijk alleen in Noord-Afrika, later ook in
Midden-Afrika. Aan de hand van artikelen, reisverha-
len en brieven uit de missie wordt een beeld geschetst
van de ‘liefdewerken en werkzaamheden’ van de
zusters. 
• noten
(1) Vanaf 25(1924), nr. 1 met de toevoeging: “(Witte
Zusters van kardinaal Lavigerie)”.

349
Handboekje voor de zaken der roomsch-katholijke1

eeredienst 1847-1879
• jaren 1(1847)-32(1879)2

• uitgever Gebroeders J. en H. van Langenhuysen ∞
1(1847)-27(1873)
– G. Mosmans ∞ 28(1875)-32(1879)
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 1(1847)-27(1873)
– ’s-Hertogenbosch ∞ 28(1875)-32(1879)
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang III ∞ 1(1847)-2(1848); IV ∞ 3(1849)-4(1850);
III ∞ 5(1851); IV ∞ 6(1852)-9(1855); V ∞ 10(1856); IV ∞
11(1857)-12(1858); V ∞ 13(1859)-14(1860); VI ∞ 15(1861)-
27(1873); IV ∞ 28(1875); VI ∞ 29(1876); V ∞ 30(1877)-
32(1879)
• redactie 1847-1873 J.C. Willemse3

Na 1873 niet meer in de publicatie vermeld.
• register Bij 5(1851): ‘Register op de, in de vijf eerste
jaargangen van dit Handboekje vervatte tijdrekenkun-
dige opgaven der wetten, besluiten en verordeningen,
door het nederlandsche staats-bestuur, uitgevaardigd
in betrekking tot de zaken van de eeredienst, het (open-
baar) onderwijs en het armwezen in het algemeen en
inzonderheid van die, welke het roomsch katholijk
(1878: katholiek) kerkgenootschap betreffen, over het
tijdvak van 1813-1840’ (de delen 1-5)
– Bij 10(1856): ‘Register op de, in het tweede vijftal jaar-
gangen van dit Handboekje … [als boven], over het tijd-
vak van 1841-1854’ (de delen 6-10) 
– Bij 15(1861): ‘Register op de, in het derde vijftal jaar-
gangen … [als boven] welke het roomsch katholijke
kerkgenootschap betreffen; mitsgaders der daartoe
betrekkelijke regterlijke uitspraken, over het tijdvak
van 1855-1859’ (de delen 11-15)
– Bij 20(1866): ‘Register op de, in het vierde vijftal jaar-
gangen … [als in 15(1861)], over het tijdvak van 1860-
1864’ (de delen 16-20)
– Bij 25(1871): ‘Register op de, in het vijfde vijftal jaar-
gangen … [als in 15(1861)], over het tijdvak 1865-1870’ (de
delen 21-25)
– Bij 31(1878): ‘Register op de, in het zesde vijftal jaar-
gangen … [als in 15(1861)], over het tijdvak van 1870-
1876’ (de delen 26-31) 
• bijzonderheden Het derde hoofdstuk van elke jaargang
is gewijd aan de ‘Legislatie, of staats-verordeningen in
verband staande tot kerkelijke zaken’, met een chronolo-
gische lijst van de op dit gebied door het “Nederlandsch
Staats-bestuur” uitgevaardigde wetten, besluiten en ver-
ordeningen en vanaf 1875 bovendien van alle rechter-
lijke uitspraken met betrekking tot de zaken van de ere-
dienst, het openbaar onderwijs en het armwezen in het
algemeen en inzonderheid van die, “welke het roomsch
katholijk kerk-genootschap betreffen”.
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– 25(1871): bijlage ‘Alphabetische aanwijzing der in de
vijf en twintigste eerste jaargangen van dit Handboekje
voorkomende statistieke, financiële, geschiedkundige
en andere bijzonderheden betreffende kerkelijke
zaken’.
• relaties J.C. Willemse stelde reeds eerder samen: Jaar-
boekje der RK eeredienst over 1840. Dit werd niet
gedrukt, maar is in handschrift bewaard in het archief
van de Jezuïeten (Berchmanianum Nijmegen). Zie
Albers SJ, p. 39.
• literatuur C.Th.H. Reul, ‘Het Handboekje voor de
zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst (1847-
1879/80)’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse
kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw 1978, nr. 4, 
p. 18-26
– P. Albers SJ, Geschiedenis van het herstel der hierar-
chie in de Nederlanden, dl. 1 (Nijmegen 1903), p. 39
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Overzicht van de algemene staat der RK Kerk
in Nederland, met naamlijst staties en kerken, indeling
apostolische vicariaten, statistieken, geschiedkundige
bijzonderheden en tekst van alle staatsbesluiten betref-
fende de RK Kerk in Nederland. Het geeft per bisdom en
per plaats: de naam van de kerk, met aanwijzing van de
dekenaten en het aantal communicanten, alsmede de
namen der dienstdoende geestelijken met hun betrek-
king (pastoor, rector, kapelaan en assistent), geboorte-
jaar, priesterwijding en benoeming.
• noten
(1) Met ingang van 28(1875): “Roomsch Katholieke”.
(2) Na 27(1873) volgt 28(1875). In 1874 is er geen Hand-
boekje verschenen. In het ‘Voorwoord’ van 27(1873)
wordt aangekondigd dat het Handboekje niet verder zal
verschijnen. De samensteller ervan, J.C. Willemse, was
in november 1872 overleden, waarmee de arbeid scheen
geëindigd “omdat niemand het wagen durfde, of het
door maatschappelijke betrekkingen en bezigheden
mogelijk rekende dit onvergetelijk werk voort te zetten,
waartoe de geheele persoonlijkheid van den ontslape-
nen Administrateur alleen in staat was”. Het belang
van het Handboekje werd echter zo algemeen begrepen
en de behoefte eraan zozeer gevoeld “tot zelfs in de
afdeelingen der Tweede Kamer”, dat er in 1875 toch
weer een nieuw Handboekje werd samengesteld (zie
‘Aan den lezer’, 28(1875), ongepagineerd).
(3) In de ‘Voorrede’ van de 27e jaargang (1873) wordt het
overlijden (november 1872) herdacht van de “onver-
moeide verzamelaar, de H.E.G. heer J.C. Willemse” 
(p. I).

350
Harten troef 1954-1965
• jaren 1(1954/55), nr. 1(onged.) – 11(1964/65), nr. 6(april/
mei)1

• ondertitel Tijdschrift der Zusters van het Arme Kind
Jezus
• uitgever Zusters van het Arme Kind Jezus
• plaats Red. en adm.: Maastricht
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 4(1957/58), nr. 6(april): Jubileum-
nummer bij het gouden bestaan van het Kinderhuis
der Eerwaarde Zusters van het Arme Kind Jezus, De
Steenen Trappen te Roermond
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1954/55), nrs. 1-5; 4(1957/58), nr. 6;
7(1960/61), nrs. 1, 4-6; 8(1961/62)-11(1964/65)
– Maastricht, Zusters van het Arme Kind Jezus ∞ ove-
rige afleveringen
• typering De congregatie wil met dit tijdschrift de
lezers vertellen over het leven en de geest van haar
stichteres, de dienaresse Gods moeder Clara Fey en hen
op de hoogte houden van het verloop van het heiligver-
klaringsproces. Het blad bevat veel informatieve berich-
ten over de activiteiten van de congregatie, vooral kin-
der- en jeugdzorg, verhalen, een jeugdrubriek e.d. In
elke aflevering bevindt zich een los inlegvel, een formu-
lier waarop men zijn gebedsintenties kan invullen en
inzenden.
• noten
(1) “Met het beëindigen van de elfde jaargang gaat Har-
ten troef als tweemaandelijks tijdschrift verdwijnen.”
Hoewel het tijdschrift verdwijnt is het niet de bedoe-
ling het contact met de lezers en vereerders van Moeder
Clara Fey te verbreken. “Eén of tweemaal per jaar zal er
een op zichzelf staande uitgave verschijnen over Clara
Fey en het werk van haar Congregatie” (11(1964/65),
binnenkant achteromslag).

351
Heer die met ons gaat 1970-{1977}
• jaren 1970, nr. 1(maart) – {1977, nr. 19(febr.)}1

• ondertitel Werkmap voor gebedsdiensten en liturgi-
sche vieringen 
• uitgever Sectie Liturgie voor Religieuzen
• plaats Stoutenburg (U.) ∞ 1970, nrs. 1-4
– Utrecht ∞ 1971, nr. 4a, 1972, nr. 4b
– Stoutenburg (U.) ∞ 1971, nrs. 5-7
– Utrecht ∞ 1971, nr. 8 – 1977, nr. 19
• frequentie 4 nrs. + Aanvulling I en Aanvulling II ∞
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1970; 4 nrs. ∞ 1971; [4 nrs] ∞ 1972; 1 nr. ∞ [1973 of
later]; 2 nrs. ∞ 1975; 3 nrs. ∞ 1976; 1 nr. ∞ 1977
• formaat B
• omvang IV ∞ 1970 (met de 2 Aanvullingen, resp. 38
en 18 p.); IV ∞ 1971; II ∞ 1972; I ∞ [1973]; I ∞ 1975; 
II ∞ 1976; 53 p. ∞ 1977, nr. 19
• redactie Alleen in 1970 vermeld.
{1970} zuster Lutgarda Damen
{1970} pater drs. J. van Amelsvoort
{1970} dr. Th. Klaus
{1970} pater drs. C. Nefkens, red. secr.
• bijzonderheden Verschijnt losbladig.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– In het autopsie-exemplaar 1970 zijn na nr. 4(Kerst-
mis) 2 aanvullingen opgenomen: Aanvulling I (vervolg
4e aflevering van de werkmap Heer die met ons gaat),
met potlood gedateerd “in dec. 1971”: ‘Een kind vanuit
Gods eeuwigheid’, Gebedsdiensten voor Oudejaar en
Openbaring des Heren; Aanvulling II (4b: 2e vervolg 4e
aflevering van de werkmap Heer die met ons gaat), met
potlood gedateerd “in dec. 1972”: ‘Een Kind vanuit Gods
eeuwigheid’, Gebedsdienst voor Nieuwjaar; beide
samengesteld door L. van Amelsvoort, kapucijn, met
medewerking van de overige leden van de redactie.
Deze aanvullingen zijn doorgepagineerd met 1970, nr.
4(Kerstmis). Onderaan op de titelpagina van nr.
4(Kerstmis) staat met potlood vermeld: “nrs. 4a en 4b
later verschenen”.
– In de nummering van de afleveringen volgen na 1972,
nr. 9[april], nr. 10[dec.] en nr. 10-2(onged.); vermoedelijk
moet dit nr. 11 zijn. Deze 2 afleveringen worden gevolgd
door nr. 12[1972].
– De nrs. 10 en 10-2 van 1972 zijn geheel gewijd aan de
hymnen in de liturgie: Hymnarium deel 1 en Hymnari-
um deel 2: ‘Minnen doet zingen’, samengesteld door de
Werkgroep liturgie van de Norbertinessen, Sint Catha-
rinadal, Oosterhout.
• autopsie 1970, nr. 1(maart) – 1977, nr. 19(febr.)
– KDC
• typering Bevat teksten voor gebedsdiensten en teksten
en melodieën van liederen voor de feesten van het ker-
kelijk jaar, voor vieringen door het jaar, voor boete- en
berouwvieringen enz. 
• noten
(1) De afleveringen zijn wel genummerd maar ongeda-
teerd. De enige vermelde jaartallen zijn 1975, 1976 en
1977, de overige jaartallen zijn met potlood ingevuld of
afgeleid van het copyright. De meeste afleveringen ver-
wijzen naar een periode uit het kerkelijk jaar en hebben
hun eigen samenstellers.

352
de Heeriaan 1950-{1966}
• jaren 1(1950/51), nr. 1(aug.) – {16(1966), nr. 2(maart)}
• ondertitel Contactorgaan van de leden der Congrega-
tie der Dochters van Maria en Jozef ∞ 1(1950/51) –
{3(1952/53)}1

– Contactblad der Dochters van Maria en Jozef ∞
4(1953/54), nr. 7(onged.)-nr. 12(onged.) en 5(1954/55), 
nr. 2(okt.) – 12(1962)
– Contactblad van de Zusters van de Choorstraat ∞
15(1965), nr. 3(mei) – {16(1966), nr. 2(maart)}
• uitgever Congregatie der Dochters van Maria en Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie “maandelijks” ∞ 1(1950/51)-8(1957/58),
10(1959/60); 12(1962)
– 9 nrs. ∞ 9(1958/59), 11(1961)
– 6 nrs. ∞ 13(1963)
– 7 nrs. ∞ 14(1964)
– 5 nrs. ∞ 15(1965)
– {2 nrs.} ∞ 16(1966)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1950/51)-5(1954/55); II ∞ 6(1955/56);
III ∞ 7(1956/57)-10(1959/60); II ∞ 11(1961; III ∞ 12(1962);
II ∞ 13(1963)-{15(1965)}; {64 p.} ∞ 16(1966)
• redactie Samenstelling redactie voor het laatst ver-
meld in 3(1952/53), nr. 7(onged.)2

1950-1951 zuster Angelica
1950-{1953} zuster Imeldine
1950-{1953} zuster Louisa
1950-{1953} zuster Marie-José
1950-1956 F.N.J. Hendrikx Vic. Gen., directeur-redacteur3

1950-1962 “zeereerw. Moeder, alg. leiding”
1956-{1965} mgr. M.A.P.J. Oomens
• speciale nummers 1(1950/51), nr. 3(24 sept.) is een liede-
renbundel, samengesteld uit bijdragen van de verschil-
lende afdelingen, ter gelegenheid van het eeuwfeest
der goedkeuring van de H. Regel: 1850 – 27 Sept.– 1950
– 7(1956/57), nr. 8(onged.): ‘Feestnummer opgedragen
aan Monseigneur Wilhelmus Martinus Bekkers ter
gelegenheid van pontificale H. Mis en officieel bezoek
op 19 maart 1957 in ons moederhuis’, 20 p.
– 11(1961), nr. 4(6 juni): ‘Feestnummer van de Heeriaan
ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van onze
Directeur Monseigneur M. Oomens 1936 – 6 juni – 1961’,
22 p.
– De tweede aflevering van 13(1963) is afzonderlijk uit-
gegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
het Instituut voor Doven te Wonosobo (Java), onder de
titel: ‘Missie in heden en verleden’, Zusters van de
Choorstraat ’s-Hertogenbosch 
– 14(1964), nr. 4: ‘Kijkje in de geschiedenis van 100 jaar
Huize Nazareth, 1864 – 17 juni – 1964’, 23 p.4
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1953/54, 1961); inhouds-
opgaven (1952/53-{1965}).
– Gestencild.
– Met ingang van 11(1961) lopen de jaargangen parallel
aan het kalenderjaar. Jaargang 10(1959/60) telt 11 nrs.
tussen aug. 1959 en nov. 1960.
– De eerste aflevering van 5(1954/55) is doorgepagi-
neerd met de voorafgaande jaargang (p. 269-292); nr. 2
begint met p. 25. De paginering van jaargang 6(1955/56)
loopt door met die van 5(1954/55): p. 257-394 en de pagi-
nering van 11(1961) loopt door met die van 10(1959/60): 
p. 245-402.
– Bij de inhoudsopgave van 11(1961) wordt abusievelijk
vermeld: “Inhoud 11e jrg. 1961-1962”.
– In de band 12(1962) van het autopsie-exemplaar zijn
de pagina’s 141-148 abusievelijk ingebonden tussen de
pagina’s 132 en 133.
• relaties Voortgezet als KKC5 (1972-{1980})
• autopsie 1(1950/51), nr. 1 – 16(1966), nr. 2
– KDC
• typering Intern congregatieblad, contactorgaan van de
zusters Dochters van Maria en Jozef (Bossche Zusters
van de Choorstraat). Het blad bevat artikelen van gods-
dienstige aard, over het reilen en zeilen van de congre-
gatie, de missie, de activiteiten van de zusters, het
Doofstommeninstituut te St. Michielsgestel, de St.
Maartenskliniek, het Paedologisch Instituut in Nijme-
gen enz. Daarnaast bevat het blad publicaties uit de cor-
respondentie van pastoor J.A. Heeren, stichter van de
congregatie.
• noten
(1) Ondertitel staat op buitenzijde omslag; in de autop-
sie-exemplaren is van elke jaargang één omslag meege-
bonden. De ondertitel is wel nog vermeld op 3(1952/53),
niet meer op 4(1953/54).
(2) M.i.v. 4(1953/54), nr. 1 wordt enkel vermeld: “algeme-
ne leiding: Zeereerw. Moeder”. In 12(1962), nr. 11(nov.),
p. 200 wordt de vorming van een redactieraad aange-
kondigd, waarin zitting hebben moeder Lambertine
voorzitster, zuster Assumpta, zuster Marie José
red.secr., zuster Marie-Hélène, zuster Pia Maria en
zuster Anna Maria. De algemene leiding blijft berusten
bij de ‘Zeereerw. Moeder’ (vgl. 13(1963), nr. 1(febr.), p.1).
(3) Zie 3(1952/53), nr. 8(onged.), p. 185. De aflevering van
6(1955/56), nr. 9(juni) is grotendeels gewijd aan het
overlijden op 1 juni 1956 van de Vicaris-redacteur mgr.
F.N.J. Hendrikx.
(4) Uit de inhoudsopgave 14(1964) blijkt dat deze afleve-
ring afzonderlijk is uitgegeven, ingevoegd in het autop-
sie-exemplaar na p. 74. 
(5) De afkorting staat voor Kontakt Kongregatie Choor-
straat.

353
Heilig Hart-missiekalender 1923-{1963}
• jaren 1923-1943
– {1952}-{1963}1

• uitgever Missieprocuur van de Priesters van het 
H. Hart van Jezus (SCJ)
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 1923-1941; C ∞ 1943; B ∞ 1952-1963
• omvang II ∞ 1923-1925; IV ∞ 1926-{1941}; I ∞ {1943),
{1952}-{1963}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De kalenders van 1923-1925 bevatten twee dagen per
pagina; 1925-1941 zijn dagkalenders, 1943 is een week-
kalender en {1952}-{1963} zijn tweewekenkalenders.
• autopsie 1923-1941 m.u.v. 1930 en 1939; 1943, 1952-19631

– KDC
• typering Deze kalenders hebben op elk blad een
afbeelding, meestal uit de missie; de achterzijde van elk
blad en soms extra bladzijden zijn gevuld met verhalen
uit de missie, inspirerende stukjes, raadsels voor de
jeugd enz.
• noten
(1) Bij het autopsie-exemplaar liggen bovendien 17 kar-
tonnen achterplaten zonder kalender; alle dragen een
afbeelding van het H. Hart; gedateerd zijn alleen 1939,
1940 en 1941; deze drie vermelden ook de titel, de overi-
ge enkel de uitgever: ‘Priesters van het H. Hart (van
Jezus)’.

354
de Heilige Kruistocht1 1921-1964
• jaren [1(1921/22), nr. 1(juli)]2 – [23(1943), nr. 1(juli)]2

– [24(1946/47), nr. 1(sept.)]2 – 42(1964), ongen.(nov.)
• ondertitel Orgaan van de Godvruchtige Vereeniging
van het afsterven van den H. Jozef tot hulp der sterven-
den van iederen dag ∞ [1(1921), nr. 1(juli)]2 – {15(1935/
36), nr. 9(juni)}
– Orgaan van de Godvruchtige Vereeniging tot hulp der
stervenden van iedere dag ∞ {16(1936/37), nr. 1(juli/ -
aug.)}
– Maandelijks tijdschrift der paters Maristen ∞
{25(1947/48), nr. 1(sept.)}
– Maandelijks tijdschrift der paters Maristen. Orgaan
van de Gebedsvereniging tot hulp der stervenden van
iedere dag ∞ 25(1947/48), nr. 2(okt.) – 30(1952/53)
– Maandelijks3 tijdschrift der paters Maristen in
Nederland en België ∞ 31(1953/54)-42(1964)
• uitgever Missieprocuur der paters Maristen (SM)
• plaats Red. en adm.: Hulst ∞ [1(1921/22)]2 –
{16(1936/37), nr. 1(juli/aug.)}; ’s-Hertogenbosch ∞
{25(1947/48)} – 30(1952/53), nr. 7(maart); Glanerbrug ∞
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30(1952/53), nr. 8(april) – 31(1953/54), nr. 1(sept.); red.:
Glanerbrug, adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 31(1953/54), nr.
2(okt.) – 34(1956/57); red. en adm.: ’s-Hertogenbosch4 ∞
35(1957/58)-36(1958/59); Weurt ∞ 37(1959/60)-42(1964)
• frequentie maandelijks ∞ [1(1921/22)]-[23(1943), nr. 1
(juli)]2; {25(1947/48)}-34(1956/57)
– tweemaandelijks ∞ 35(1957/58)-{40(1962/63)}
– zeker 1 nr. per jaargang ∞ 41(1963/64)-42(1964)
• formaat B
• omvang III ∞ {13(1933/34)}-{15(1935/36)}; IV ∞
{25(1947/48)}; II ∞ 26(1948/49); III ∞ 27(1949/50); II ∞
28(1950/51)-31(1953/54); III ∞ 32(1954/55)-33(1955/56); 
II ∞ 34(1956/57)-37(1959/60); III ∞ 38(1960/61); II ∞
39(1961/62)-{40(1962/63)}; van 41(1963/64) en 42(1964)
slechts één nr. ingezien, beide 21 p.
• redactie [1921-1922 pater Gay SM]2

[1922-1923 pater Frans van Benthem SM]2

[1923-1926 pater François SM]2

[1926-1927 pater Flammang SM]2

[1927-1934 pater Jozef van Benthem SM]2

[1934-1943 pater G.M. van Beckhoven SM]2

[1946]-1964 pater A. Wouters SM2

• speciale nummers 25(1947/48), nr. 11/12: Jubileumnum-
mer ter voleinding van de vijfentwintigste jaargang
– 26(1948/49), nr. 7/8(maart/april) is geheel gewijd aan
het juvenaat St. Joseph te Hulst
– 38(1960/61), nr. 4(onged. 1961): feestnummer, ‘1911-1961
De Sociëteit van Maria in Nederland. 50 Jaar Maristen-
apostolaat in Nederland’
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen
(1961-1964).
– In 27(1949/50), nr. 8(april) – 32(1954/55), nr. 6(febr.)
verschijnt maandelijks als losse bijlage de JK ofwel
Jeugdkruistocht, 4 p. per aflevering. De eerste 3 afleve-
ringen zijn ongepagineerd, daarna volgen ze de pagine-
ring van de Heilige Kruistocht. De JK-bijlagen bij
27(1949/50), nr. 8(april) – 28(1950/51), nr. 10(juni) heb-
ben een eigen nummering: 1950, nr. 1(april) – 1951, nr.
14(juni). Daarna wordt de nummering van de Heilige
Kruistocht aangehouden. M.i.v. 30(1952/53), nr. 1(jan.)
heeft de jeugdkrant een eigen jeugdredactie in Lievelde-
Groenlo; m.i.v. nr. 8(april) is er een redactieadres voor
jongens en een voor meisjes, beide te Groenlo; m.i.v.
31(1953/54), nr. 2(okt.) is de redactie voor meisjes ver-
huisd naar Losser.
– Foutieve jaargangnummering: de ongedateerde 
afleveringen nrs. 2 tot en met 6 van 1958/59 dragen 
abusievelijk het jaargangnummer 37; moet zijn:
36(1958/59).
• relaties Voortgezet als Marist (1965-1969)5

• autopsie 13(1933/34), nrs. 6 en 8; 14(1934/35), nrs. 1, 6-8,
10; 15(1935/36), nrs. 1-2, 4-6, 8-9; 16(1936/37), nr. 1;
25(1947/48)-40(1962/63); 41(1963/64), nr. 1; 42(1964),
ongen.(nov.)
– UBM ∞ 13(1933/34) – 16(1936/37), nr. 1

– KDC ∞ 25(1947/48)-40(1962/63); 41(1963/64), nr. 1;
1964, ongen.(nov.)
• typering Godsdienstig tijdschrift, in 1921 gesticht door
de Franse pater Gay, leraar aan het kleinseminarie van
de paters Maristen te Hulst. Het blad is in eerste instan-
tie bedoeld als orgaan van de ‘Gebedsvereniging voor
de stervenden’ en aanvankelijk inhoudelijk vooral op
dit apostolaat gericht. Daarnaast bevat het maandblad
ook missienieuws, missieverhalen en verslaggeving
van de overige werkzaamheden der paters Maristen in
Nederland en België. Deze verslaggeving over het werk
van de Maristen in Europa en in de missies krijgt
steeds meer de overhand in de Heilige Kruistocht. Daar-
naast wordt in het tijdschrift veel aandacht besteed aan
de jeugd: het blad bevat een jeugdrubriek en tracht
kloosterroepingen te bevorderen. 
• noten
(1) In {25(1947/48), nr. 1(sept.)}: de H. Kruistocht; m.i.v.
25(1947/48), nr. 2(okt.): H. Kruistocht.
(2) Het is niet mogelijk geweest de jaargangen
1(1921/22)-12(1932/33) in autopsie te nemen; hetzelfde
geldt voor verschillende latere afleveringen. Gegevens
over deze nummers zijn ontleend aan de inhoud van
latere jaargangen. Zie 25(1947/48), nr. 2(sept.), p. 171:
‘Vijf en twintig jaren…’, het jubileumnr. 11/12(juli/aug.),
p. 329-333 en 42(1964), ongen.(nov.), p. 1-4: ‘Zó zal het
worden’ en ‘Zó is het geweest’.
(3) In 35(1957/58), nr. 3(jan./febr.) – {41(1963/64), nr. 1
(onged.)}, is het woord “maandelijks” uit de ondertitel
weggelaten.
(4) In 35(1957/58), nr. 3(jan./febr.) en 37(1959/60), nr.
2(onged.) – 42(1964), ongen.(nov.) wordt tevens een
adres voor België vermeld: Brasschaat-Polygoon.
(5) In januari 1965 komt dit nieuwe tijdschrift uit, waar-
in de paters Maristen samenwerken met de congrega-
tie der fraters Maristen en de twee aparte congregaties
der zusters Maristen en Maristen-missiezusters. Zie
42(1964), ongen.(nov.), p. 4.

355
Heilige Pastoor van Ars 1938-{1941}
• jaren 1(1938/39), nr. 1(mei) – {4(1941/42), nr. 5(sept.
1941)}1

• ondertitel Maandschrift voor priesters, religieuzen en
leeken ∞ 1(1938/39)-{3(1940/41)}
– Maandschrift voor Nederland en België ∞ 4(1941/42),
nr. 1(mei)-{nr. 5(sept.)}
• uitgever Automatische Drukkerij B. van Eerd en
Zonen Tilburg ∞ 1(1938/39) – {3(1940/41), nr. 12(april)}
– Drukkerij P. van Lieshout Eindhoven 4(1941/42), nr.
1(mei)}-{nr. 5(sept.)}
• plaats Red.: Eindhoven ∞ 1(1938/39) – {4(1941/42), 
nr. 5(sept. 1941)}
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– Adm.: Tilburg ∞ 1(1938/39) – {3(1940/41), nr. 12(april)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1938/39)-{3(1940/41)}; 16 p. per nr. ∞
{4(1941/42)}
• redactie 1938-{1941} E. van Mol, pastoor
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(1938/39).
– 1(1938/39), nr. 1(mei) is een proefnummer.
• autopsie 1(1938/39)-2(1939/40); 3(1940/41), nrs. 1-2, 4-5,
7-12; 4(1941/42), nrs. 1-3, 5
– KDC
• typering Doel van het tijdschrift is de devotie tot de 
H. Pastoor van Ars (Jean Baptiste Marie Vianney, 1786-
1859) te bevorderen. Het blad bevat historische, asceti-
sche en godsdienstige bijdragen, veelal uit het leven
van de H. Pastoor van Ars. Daarnaast bevat het berich-
ten van de Broederschap H. Pastoor van Ars.
• noten
(1) In de Pius-Almanak wordt van 1941 tot en met 1956
melding gemaakt van het Maandschrift ter eere van den
H. Pastoor van Ars, voor priesters, religieuzen en leken.
Als uitgever wordt in 1941-1942 B. van Eerd te Tilburg
vermeld. In 1943-1956 wordt een redactieadres in Eind-
hoven vermeld. Als redacteurs worden genoemd: E.
van Mol (1941-1949) en W.I.M. Bergmans (1950-1956). De
jaargangen 1941-1956 zijn echter niet aangetroffen.

356
het Heilige vuur {1930}
• jaren {1(1930), nr. 1(jan.)}
• ondertitel Godsdienstig maandschrift gewijd aan de
geloovige zielen in het vagevuur en voor een zaligen
dood ∞ {1(1930), nr. 1(jan.)}
• uitgever Drukkerij Firma Vliegen en Lohnes
• plaats Red. en adm.: Eys-Wittem
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang 8 p. ∞ {1(1930), nr. 1(jan.)}
• redactie “eenige Eerw. Heeren Geestelijken”
{1930} kapelaan J. Bemelmans
• autopsie 1(1930), nr. 1
– KDC
• typering Godsdienstig blad dat is gewijd aan het Laat-
ste Oordeel: “Men gaat door ’t leven, bekommert zich
om tijdelijke zaken, om genot en ontspanning, maar de
geloovige zielen onzer dierbare afgestorvenen worden
vergeten. Daarom dit tijdschrift!” (p. 1).

357
de Heraut 1966-{1980}
• jaren 97(1966), nr. 1(jan.) – {111(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Maandblad tot verdieping van het geeste-
lijk leven ∞ 97(1966)-98(1967)
– Onderzoekt alles en behoudt het goede ∞ 99(1968)-
{111(1980)}
• uitgever Apostolaat van het Gebed
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks2

• formaat B
• omvang IV
• redactie 1966-1979 Jac. de Rooy SJ3

1979-{1980} Hans Bijmans SJ3

• speciale nummers 100(1969), nr. 2(febr./maart): jubi-
leumnummer
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Uitsluitend themanummers.
– Jaargangnummering van voorgangers wordt voort-
gezet.
– Doorlopende paginering.
• relaties Voortzetting van de Heraut van het H. Hart
(van Jezus) (1916-1965)4

• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar De Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van 
De Heraut’, in: Ibid., p. 255-259
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Katholiek tijdschrift met oecumenisch karak-
ter, ter bevordering van interkerkelijke samenwerking
en verdieping van het geestelijk leven. De Heraut is het
tijdschrift van het Apostolaat van het Gebed, door de
redactie omschreven als “een beweging in Gods Kerk,
die het aksent wil leggen op de diepere achtergronden
van het menselijk bestaan en de waarden van het gebed
(in welke vorm dan ook) wil onderstrepen. Deze
gebedsbeweging is internationaal. Naast de bevorde-
ring van het gebed, wil zij vooral de nadruk vestigen op
de sociale kant van het gebed”. Het tijdschrift wordt in
de inleiding van 97(1966), nr. 1(jan.) gepresenteerd als
een gematigd progressief blad, dat “de waarden van het
nieuwe ontdekt en het goede in het oude niet voorbij
ziet”. De behandeling van actuele vraagstukken heeft
de vrome beschouwingen in voorganger de Heraut van
het H. Hart vervangen, aldus de redactie in de Heraut
100(1969), nr. 5(mei), p. 162. Het blad wil meehelpen aan
een opinievorming over grote eigentijdse problemen
rond kerk en wereld, religie en spiritualiteit, huwelijk
en gezin, leven en dood, recht en onrecht, welvaart en
welzijn, missie en ontwikkelingssamenwerking, ver-

356. het Heilige vuur 246



anderend gezag in de kerk, de wereldpolitiek, rassen-
verhoudingen, generatieconflicten, wetenschap, secula-
risatie, seksualiteit, vrouwenemancipatie, problemen
van jongeren, ontmoeting met andere wereldgodsdien-
sten, vergrijzing enz., hiermee uitdrukkend dat geeste-
lijk leven verder gaat dan een religieuze benadering. 
Zo wil de Heraut zijn eigen bijdrage leveren aan de dia-
loog over de vernieuwing van kerk en wereld. 
• noten
(1) Met ingang van 1 januari 2004 wordt de uitgave na
134 jaar gestaakt.
(2) Ofschoon het blad een maandblad is, worden maan-
delijkse afleveringen regelmatig afgewisseld met dub-
belnummers waarin dieper op een bepaald onderwerp
kan worden ingegaan.
(3) De redactie van het blad wordt gevoerd door de lan-
delijke directeur van het Apostolaat van het Gebed. Dit
geldt ook voor het tijdschrift Jonge kerk (1959-{1980}),
dat eveneens door het Apostolaat van het Gebed wordt
uitgegeven. De Heraut is het tijdschrift voor volwasse-
nen en Jonge kerk voor de jongeren.
(4) Op p. 162 van de Heraut 100(1969), nr. 5(mei) wordt
over de titelverandering gemeld: “dit tot verdriet en
reakties van vele abonnees, die meenden dat hierdoor
aan het Heilig Hart afbreuk werd gedaan. Nog steeds
gaan er stemmen op om ook de titel de Heraut te veran-
deren. Toch meent de redaktie, dat deze titel (…) door
haar inhoud achterhaald is en op het ogenblik een
begrip is geworden. Want door het kontakt met de
eigen tijd, trad een typische inhoudsverandering op.”

358
de Heraut van het H. Hart van Jezus1 1916-1965
• jaren 1916, nr. 1(jan.) – 73(1941), nr. 10(okt.)2

– 74/77(1945), nr. 1(juli)2 – 96(1965), nr. 12(dec.)
• ondertitel Voor de leden van het Apostolaat des
Gebeds ∞ 1916-1924
– Orgaan van het Apostolaat des Gebeds ∞ 57(1925)
– Maandschrift van het Apostolaat des Gebeds ∞
58(1926)-63(1931)3

– Orgaan van het Apostolaat des Gebeds. Uitgave der
Paters Jesuieten ∞ 64(1932)-77(1945)
– Orgaan van het Apostolaat des Gebeds ∞ 78(1946) –
84(1953, nr. 11(nov.)4

– Maandblad tot verdieping van het geestelijk leven5 ∞
84(1953), nr. 12(dec.)4 – 96(1965)
• uitgever Apostolaat des Gebeds6

• plaats Venlo ∞ {1916, nr. 1(jan.)}7

– Maastricht ∞ 19167 – {1919, ongen.(april)}8

– Amsterdam ∞ 19198 – 1921, ongen.(sept.)
– Nijmegen ∞ 1921, ongen.(okt.) – {1924, ongen.(juni)}9

– Mariëndaal bij Grave ∞ 19249-57(1925)
– Red. Mariëndaal bij Grave; adm. Nijmegen ∞
58(1926) – 61(1929), ongen.(aug./sept.)10

– Red. Vught; adm. Nijmegen ∞ 61(1929), ongen.(okt.)10

– 68(1936), ongen(april)11

– Nijmegen ∞ 68(1936), ongen.(mei)11 – 96(1965)
• frequentie maandelijks
• formaat B 
• omvang IV ∞ 1916-57(1925); V ∞ 58(1926)-67(1935); 
IV ∞ 68(1936)-72(1940); III ∞ 73(1941); II ∞ 77(1945)-
78(1946); III ∞ 79(1947)-80(1948); IV ∞ 80(1949)-81
(1950); III ∞ 82(1951)-84(1953); IV ∞ 85(1954)-96(1965)
• redactie De redactie wordt gevoerd door de algemeen
directeur van het Bureau van het Apostolaat des Gebeds.
1916-1919 Jan Spruijt SJ12

1919-1924 L.P.P. Franke SJ12

1924-1930 Jac. J. Zeij SJ
1930-1941 Willem Kea SJ
1945-1947 J. Hellings SJ
1947-1953 Franciscus Koppendraijer SJ
1953-1965 Jac. de Rooy SJ
• speciale nummers 85(1954), ongen.(mei): speciaal
Marianummer
• register ‘Algemeen alphabetisch register op de Heraut
van het H. Hart. Orgaan van het Apostolaat des Gebeds,
jaargang 1916 tot en met 1925’, 19 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.u.v. 1916, 1918-1919);
boekbesprekingen (1916-1935, 1946-1947, 1949, 1951-1965);
inhoudsopgaven (m.u.v. 1941).
– Varianten van het tijdschrift verschijnen wereldwijd
in verschillende talen.
– Doorlopende paginering.
– Met ingang van 1925 wordt de jaargangtelling herno-
men (voortzetting van de jaargangtelling van de voor-
ganger): 57(1925) enz.
– Jaargang 80 komt tweemaal voor: 80(1948) en abusie-
velijk 80(1949), gevolgd door 81(1950) enz.
– In de band van 80(1948) is abusievelijk het januarin-
ummer van 80(1949) ingebonden. Het januarinummer
van 1948 ontbreekt.
– Veel themanummers, vooral na 1959. Het onderwerp
van de maandelijkse gebedsintentie (het H. Hart,
priesterschap, huwelijk, leven en dood, welvaart etc.)
wordt op velerlei wijzen toegelicht.
• relaties Hierin opgenomen Stella duce (1933-1963)13

– Voortzetting van Maandrozen ter eere van Jesus’ 
H. Hart (1890-1915)14

– Voortgezet als de Heraut (1966-{1980})
• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar De Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van De
Heraut’, in: Ibid., p. 255-259 
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen en het
januarinummer van 80(1948)
– KDC
• typering Devotietijdschrift van de Jezuïeten, officieel
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orgaan van het Apostolaat des Gebeds, een wereldwijde
apostolische vereniging voor alle katholieken, zowel
geestelijken als leken, mannen als vrouwen, die is
gericht op de verspreiding van de devotie tot het H.
Hart van Jezus. Het tijdschrift is niet bedoeld om “aan-
gename lectuur te verschaffen op de theetafel”, maar is
bedoeld om voor “ernstige lezers de degelijke devotie
tot het Goddelijk Hart van Jezus op zakelijke, bevatte-
lijke manier uit een te zetten”. Daarnaast is het blad
bedoeld om het contact tussen de leden en verschillen-
de afdelingen van het Verbond van het Heilig Hart (het
Apostolaat des Gebeds) te bevorderen en informatie te
geven over de doelstellingen, verspreiding, organisatie,
geschiedenis en activiteiten van het Apostolaat des
Gebeds. Het wil de apostolische ijver warm houden en
tracht het bekeringswerk en het werven van nieuwe
leden te bevorderen. Het bevat onder andere een alge-
mene maandelijkse gebedsintentie van de paus, dank-
zeggingen en bijzondere intenties, missie-intenties,
gebeden, meditaties, een rubriek voor oud-retraitanten
(vervalt m.i.v. 64(1932)), een rubriek waarin lezersvra-
gen worden beantwoord, een rubriek voor het gezin,
een ‘maandpatroon’-rubriek, katholiek wereldnieuws,
devotiegedichten, stichtende (vervolg)verhalen,
beschouwende artikelen over het pausdom, de eucha-
ristie, Katholieke Actie, de gebedenbond Pro Clero (een
onderafdeling van het Apostolaat des Gebeds, in 1933
opgericht door pater W. Kea), de devotie tot het H. Hart,
nieuws uit Rome en berichten uit de missie. Van 1925
tot 1936 verschijnt in het tijdschrift een rubriek voor
kinderen en vanaf 79(1947), ongen.(febr.) een rubriek
voor zelateurs en zelatricen. In de jaren na de oorlog
wordt steeds meer aandacht besteed aan het gezin en
de opvoeding van de jeugd. Vanaf ca. 1960 vindt er een
verschuiving plaats naar een bezinningstijdschrift
(vgl. ondertitel) met min of meer oecumenische inslag,
dat een weerspiegeling van de eigen tijd probeert te
zijn. De aandacht gaat steeds meer naar vernieuwingen
op godsdienstig gebied en actuele vraagstukken over
bijvoorbeeld de rol van de vrouw in de moderne samen-
leving, techniek en genotzucht.
• noten
(1) Met ingang van 57(1925) luidt de titel de Heraut van
het Heilig Hart.
(2) Blijkens 77(1945), nr. 1(juli), p. 2 is de novemberafle-
vering van 73(1941) nog wel gedrukt, maar op 15 oktober
1941 door de Sicherheitsdienst (SD) in beslag genomen.
In juli 1945 “hervat de aloude Heraut van het Heilig
Hart – dit is de 74ste jaargang – met frisschen moed
zijn onverouderde taak” (p. 2). Op de titelpagina zijn in
de jaargangnummering de oorlogsjaren meegeteld en
wordt als jaargangnummer nr. 77(1945) vermeld. 
(3) Waaraan toegevoegd “Heilig verbond van Christen-
harten, vereenigd met het Heilig Hart van Jezus, om de
zegepraal van Christus’ Kerk en het heil der zielen te
verkrijgen” ∞ 61(1929)-62(1930).

(4) Van deze jaargang ontbreken alle omslagen, behal-
ve dat van nr. 12(dec.). Op de binnenkant van dit omslag
staat de nieuwe ondertitel, terwijl op de boekbandpagi-
na van de jaargang nog de oude ondertitel wordt ver-
meld.
(5) 85(1954), ongen.(mei) is een speciaal Marianummer
met als ondertitel ‘maandblad voor geestelijk leven’.
(6) In tegenstelling tot de voorlopers werd het tijd-
schrift niet meer door derden uitgegeven, maar door de
jezuïeten zelf. Zie Lankhorst, p. 259.
(7) In de laatste aflevering van de voorloper, Maandro-
zen ter ere van Jesus’ H. Hart, wordt op p. 326 aan de
lezers verzocht hun namen en adressen aan een nieuw
redactieadres op te geven: Retraitenhuis Manresa te
Venlo. Het is echter door het ontbreken van de omsla-
gen niet vast te stellen wanneer in 1916 de redactie van
Venlo naar Maastricht is overgebracht. 
(8) Op de boekbandpagina van jaargang 1919 wordt
Amsterdam vermeld als plaats van uitgave. Op het
omslag van afl. 1 wordt echter nog Maastricht vermeld.
Door het ontbreken van de overige omslagen van deze
jaargang is niet vast te stellen wanneer in 1919 de ver-
huizing van de redactie naar Amsterdam precies heeft
plaatsgevonden. Uit de inhoud blijkt dat de redactie in
april nog te Maastricht gevestigd is.
(9) Op de boekbandpagina van jaargang 1924 wordt
Mariëndaal bij Grave vermeld als plaats van uitgave.
Op het omslag van afl. 2 wordt echter nog Nijmegen
vermeld. Door het ontbreken van de overige omslagen
van deze jaargang is niet vast te stellen wanneer in
1924 de verhuizing van de redactie naar Mariëndaal
precies heeft plaatsgevonden. Uit de inhoud blijkt dat
de redactie in juni nog te Nijmegen gevestigd is.
(10) Uit de inhoud blijkt dat de redactie in augustus of
september 1929 is verhuisd naar Vught (zie 61(1929),
ongen.(okt.), p. 348).
(11) Uit de inhoud blijkt dat het aprilnummer nog te
Vught is geredigeerd, zie 68(1936), ongen.(april), p. 144.
Per 1 mei was de redactie reeds te Nijmegen gevestigd,
zie 68(1936), ongen.(juni), p. 207.
(12) Op de boekbandpagina van jaargang 51(1919) wordt
als redacteur L. Franke SJ vermeld, terwijl het omslag
van aflevering 1 nog J. Spruijt SJ als redacteur noemt.
Na de aflevering van mei 1919 zijn er geen bijdragen
van de hand van J. Spruijt SJ meer aangetroffen.
(13) Volgens een mededeling in MC informatie 47(1964),
nr. 3(jan.) op p. 22-23 kan het tijdschrift Stella duce, dat
is gericht op een kerngroep onder de leken (de Maria-
congregatie onder leiding van de jezuïeten), om finan -
ciële redenen niet meer worden voortgezet; het blad
wordt opgenomen in de Heraut van het Apostolaat van
het Gebed, dat meer op de massa is gericht. Beide heb-
ben dezelfde doelstelling, die aansluit bij de spiritua-
liteit van de H. Ignatius. De Heraut van het Heilig Hart
bood tot 1964 geen stof voor inkeer en dagelijkse medi-
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tatie; met ingang van 95(1964) verschijnt er een nieuwe
rubriek voor dagelijkse meditatie, in samenwerking
met het secretariaat van de Mariacongregatie (zie ook
de beschrijving van Stella duce in dit deel van de BKNP).
(14) Het blad wordt in de eerste aflevering gepresen-
teerd als een voortzetting en vernieuwing van Maand -
rozen. Volgens redacteur J. Spruijt SJ is de nieuwe titel
“meer in overeenstemming met de familienaam van
onze tijdschriften”. Daarnaast zou het nieuwe blad het
“doel, de opdracht en de levenstaak tegenover de leden
van het Verbond van Jezus’ Hart” beter uitdrukken
(1916, nr. 1(jan.), p. 3). Op p. 135 van 80(1949), ongen.
(mei) wordt vermeld dat het Apostolaat des Gebeds en
de Maandrozen lange tijd te veel naast elkaar hebben
gewerkt en dat het tijdschrift van het H. Hart niet meer
het tijdschrift was van het Apostolaat des Gebeds. Pater
Spruijt zou de ontstane kloof hebben gedicht.

359
Hoe en wat1 {1930}-{1968}
• jaren {1(1930), nr. 2(maart)} – {12(1941), ongen.(okt.)}
– {24(1953), ongen.(febr.)}2 – {38(1967/68), ongen.(jan.
1968)}
• ondertitel Congregationeele Radio-Omroep ∞ {1930,
nr. 2(maart)}-{nr. 7(onged.)
– Congregationeele Radio-omroep. Congregatie van
Onze Lieve Vr. (OLVr.) Onbevlekt Ontvangen en den
Heilige Aloysius, tweede afdeeling3 ∞ 2(1931/32), nr. 1
(febr.) – 3(1932), nr. 6(dec.)
– Congregatione(e)le Radio-omroep ∞ 4(1933), nr. 1
(febr.) – 10(1939), nr. 3(okt.)
– Congregationele Radio-Omroep van de Congregatie:
Onze Lieve Vrouw (OLV) Onbevlekt Ontvangen en den
H. Aloysius van Gonzaga (Zaaierskerk) ∞ 10(1939), 
nr. 4(nov.) – 11(1940), nr. 2(febr.)
– Congregationeel maandblad4 van de Congregatie:
Onze Lieve Vrouw (OLV) Onbevlekt Ontvangen en van
den H. Aloysius van Gonzaga (Zaaierskerk) ∞ 11(1940),
nr. 3(maart) – {12(1941), nr. 7(juli)}
– Maandblad van de Congregatie van Maria Onbevlekt
Ontvangen en de H. Aloysius van Gonzaga opgericht in
De Zaaier te Amsterdam 1862 ∞ {24(1953)} –
{38(1967/68), ongen.(jan. 1968)}
• uitgever Congregatie van OL Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen en van de H. Aloysius van Gonzaga
• plaats Amsterdam
• frequentie onregelmatig ∞ 1(1930)-{12(1941}
– maandelijks ∞ {24(1953)}-{32(1960/61)}
– mogelijk onvolledig ingezien en daardoor niet met
zekerheid vastgesteld ∞ 33(1961/63)-38(1967/68)
• formaat B ∞ {1(1930)}-{9(1938)}; C ∞ {10(1939)}-
{12(1941)}; B ∞ {24(1953)}-{38(1967/68)}
• omvang I
• redactie {1931}-{1941} G.A. de Jong SJ, hoofdred.

1931, 1933-1935 Gerard Douwes
1933-1934 D. Janus
1933-1935 Joop de Jong
1933-1938 H. te Riele
1936-1938 C. Gussenhove
1936-1938 Ben Kling
1936-1938 Herman Pier
• speciale nummers 3(1932), nr. 5(18 sept.): ‘Feestnum-
mer bij het 70-jarig bestaan der Congregatie van Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en van den Heiligen
Aloysius 1862-1932’, 23 p.
– 8(1937), nr. 4(dec.): Feestuitgave bij gelegenheid van
het 75-jarig bestaansfeest der Congregatie (ongepagi-
neerd)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1931-1938).
– Gestencild ∞ {10(1939), nr. 2(mei)} – {12(1941),
ongen.(okt.)}.
– Er zijn opvallende afwijkingen in de lengte van de
jaargangen, variërend van één maand tot bijna twee
jaar. 
– 1939, nr. 2 abusievelijk jaargang 20; moet zijn:
10(1939).
– okt. 1958 abusievelijk jaargang 30; moet zijn: 28(1958).
– Jaargang 27 loopt van 1956, ongen.(okt.) tot en met
1958, ongen.(juli).
• autopsie 1930-12(1941) m.u.v. 1930, nr. 1, 10(1939), nr. 1
en 12(1941), nr. 4; 24(1953)-32(1960/61)
– Niet ingezien: jaargang 13-23; mogelijk onvolledig
ingezien: 33(1961/63)-38(1967/68)
– KDC 
• typering Orgaan van een Mariacongregatie; de leden
(in 1932 ca. 300) zijn aanvankelijk afkomstig uit de Zaai-
erskerk in Amsterdam, later uit de hele stad en zelfs
ver daarbuiten. In de laatste ingeziene aflevering is
sprake van een bijeenkomst van leden “uit het steeds
zich uitbreidende Amsterdam”: uit Haarlem en omstre-
ken, het Gooi, de Meijerij, Nijmegen, Den Haag. Aan-
vankelijk alleen bestemd voor de “Jongeheeren-Congre-
gatie” (tweede afdeling), wordt het blad in de tweede
jaargang (zie 2(1931, nr. 7(sept.)) uitgebreid tot de “Hee-
ren-Congregatie” (eerste afdeling). Het bevat vooral con-
gregatienieuws en inspirerende stukjes.
• noten
(1) De titel van {1(1930, nr. 2(maart)} – 2(1931), nr. 6(aug.)
luidt Hoe’tjes en wat’jes.
(2) In 1953, ongen.(febr.) is sprake van het “vernieuwde
Hoe en wat (…) dat herboren is, dank zij liefde en ijver
voor de Congregatie!” en van het begin van een nieuwe
levensloop (p. 1-2). Het jaargangnummer in de 2e afleve-
ring is 24(1953). De 12 tussenliggende jaargangen wer-
den niet aangetroffen.
(3) M.i.v. nr. 7(sept. 1931): “1e en 2e afdeeling”.
(4) 11(1940), nr. 4(april): “Maandelijks orgaan van de
Congregatie: …”.
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360
de Hoeksteen 1956-1967
• jaren 1(1956/57), nr. 1(juni) – {12(1967), nr.
4/5(okt./nov.)}
• ondertitel Orgaan der werken van de Paters der Heili-
ge Harten ∞ 1(1956/57)-3(1958/59)
– Blad over de kerk, levend in nood en vreugde ∞
4(1959/60), nr. 2(juli) – 4(1959/60), nr. 11(mei)
– Blad over de kerk in nood en vreugde ∞ 5(1960/61) –
{12(1967), nr. 4/5(okt./nov.)}
• uitgever Paters van de HH Harten SSCC1

• plaats Nieuw Ginneken/Bavel ∞ 1(1956/57)-3(1958/59);
Bavel ∞ 4(1959/60)-{12(1967)}
• frequentie maandelijks
• formaat D ∞ 1(1956/57)-4(1959/60); B ∞ 5(1960/61)-
{12(1967)}
• omvang I
• redactie 1956-1959 pater Wigbert van Berkel SSCC, 
verantw.red.
1956-1967 Edmund (pater Christofoor) Blommaert SSCC,
red.secr.; in 1959 red.2

1959-1966 Kees (pater Plechelmus) Schouten SSCC
1959-1961 Jan Hüsken
1961-1967 Rogier van Rossum
1966-1967 Ton van Bruggen
1966-1967 Gerd Sprokel
1967 Jan Janssen
• speciale nummers 2(1957/58), nr. 6(dec.): intronisatie-
nummer, gewijd aan 50 jaar intronisatiewerk in Neder-
land
– 4(1959/60), nr. 5(okt.): missienummer
– In mei/juni 1962 verschijnt een speciaal dubbelnum-
mer ‘Het Atlantisch telegram’ als equivalent voor
6(1961/62), nr. 11(mei) en 7(1962/63), nr. 1(juni)
– 6(1961/62), nr. 2(juli)-nr. 4(sept): themanummers over
Latijns-Amerika
– 7(1962/63), nr. 11(mei) – 8(1963/64), nr. 1(juni): thema-
nummers over missionering en congregatie
– In het autopsie-exemplaar, opgenomen achter in jaar-
gang 11(1966/67), bevinden zich drie speciale, ongenum-
merde en ongedateerde edities van de Hoeksteen voor:
‘Kerkvernieuwing Westland: gesprek in het gezin’, ont-
staan door de samenwerking van de Hoeksteen-redactie
en de Westlandse Katholieke Gemeenschap. De inhoud
van deze drie afleveringen is voor het grootste gedeelte
identiek aan die van de Hoeksteen 11(1966/67), nr.
3(aug.), nr. 4(sept.) en nr. 5(okt.) 
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1963/64-1964/65).
– In 12(1967) wordt nr. 4 tweemaal gebruikt: nr. 4(sept.)
en nr. 4/5(okt./nov.).
• relaties Voortzetting van de Vriend der Heilige Harten
van Jezus en Maria (1910-1956)
– Vermoedelijk samengegaan met Maandblad van het

gezinsapostolaat Cor Domini (1963-1967) en voortgezet
als de Hoeksteen (1968)3

• autopsie 1(1956/57)-11(1966/67); 12(1967), nrs. 1-4/5
– KDC
• typering Tijdschrift van de Paters der HH Harten,
bedoeld om de belangstelling voor het wel en wee van
de kerk en in het bijzonder voor het wel en wee van de
apostolaatswerken van de congregatie in binnen- en
buitenland op te wekken. Daarnaast is de aandacht
gericht op gezinsapostolaat en de verspreiding van de
H. Hart-devotie in het katholieke huisgezin (intronisa-
tie). Behalve religieuze beschouwingen, missienieuws,
mededelingen over het apostolaatswerk en berichten
uit de wereldkerk bevat het tijdschrift gebeden, maand-
intenties, brieven uit Rome, een vragenrubriek, verha-
len voor de jeugd en artikelen over thema’s uit het
dagelijkse leven (zoals huwelijks- en gezinsspiritua-
liteit, opvoeding, arbeidsvreugde en kloosterroeping). 
• noten
(1) Met ingang van 4(1959/60), nr. 1(juni) wordt in het
colofon vermeld: “Een uitgave van het Gezinsapostolaat
van de paters der HH Harten, Bavel”; in 4(1959/60), 
nr. 3(aug. 1959) – 9(1964/65), nr. 11(mei) : “Een uitgave
van het Gezinsapostolaat Cor Domini van de Paters der
HH Harten te Bavel”.
(2) Vanaf 10(1965/66), nr. 9(maart 1966) tot en met
11(1966/67), nr. 11(mei 1967) wordt Edmund Blommaert
niet als redacteur vermeld.
(3) Onder de titel van de Hoeksteen (1968) wordt ver-
meld: “voortzetting van Cor Domini” (hiermee wordt
bedoeld het Maandblad van het gezinsapostolaat Cor
Domini). Waarschijnlijk is de Hoeksteen (1968) tevens
een voortzetting van de Hoeksteen (1956-1967), wat niet
alleen uit de gelijkluidende titel kan worden afgeleid,
maar ook uit het gegeven dat de redactie voor een deel
uit dezelfde personen bestaat.

361
de Hoeksteen1 1968
• jaren 47(1968), nr. 1(jan.)-nr. 12(dec.)
• uitgever Paters van de HH Harten (SSCC)
• plaats Bavel
• frequentie maandelijks
• formaat B 
• omvang I
• redactie 1968 E. Blommaert
1968 L. Boer
1968 A. van Bruggen
1968 J. Janssen
1968 P. Verschragen
1968 L. Hoogwegt
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn uitgegeven in de vorm van een
maandfolder.
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• relaties Voortzetting van Maandblad van het gezins-
apostolaat Cor Domini (1963-1967) en waarschijnlijk
tevens van de Hoeksteen (1956-1967)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Dit blad wil evenals zijn voorgangers 
“het gezin oriënteren in kerk en wereld van vandaag”.
Het blaadje bevat korte artikelen die zijn gewijd aan de
vraag wat de bijbel in deze tijd nog te zeggen heeft, ont-
wikkelingshulp als taak van elke christen, secularisatie
en gezagscrisis.
• noten
(1) Vermoedelijk om misverstanden te voorkomen
wordt onder de titel vermeld: “voortzetting van Cor
Domini” (hiermee wordt bedoeld het Maandblad van
het gezinsapostolaat Cor Domini). Zie ook 47(1968), nr.
12(dec.). Deze uitgave is vermoedelijk tevens een voort-
zetting van het andere gezinsblad dat de paters van de
HH Harten van 1956 tot en met 1967 onder de titel de
Hoeksteen hebben uitgegeven, wat niet alleen uit de
gelijkluidende titel kan worden afgeleid, maar ook uit
het gegeven dat de redactie voor een deel uit dezelfde
personen bestaat.

362
het Hofbauer-Liefdewerk 1920-1924
• jaren 1(1920/21), nr. 1(sept.)1 – 4(1923/24), nr. 6(mei)
• ondertitel Tijdschrift van de eerw. pp. Redempto-
risten voor de missie te Suriname
• uitgever Het Hofbauer-Liefdewerk (der paters
Redemptoristen)
• plaats Amsterdam2

• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1920/21)
– tweemaandelijks ∞ 2(1921/22)-4(1923/24)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1920/21); II ∞ 2(1921/22)-4(1923/24)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

[1920-1924 A. Kuipers, red. België]
[1920-1924 J. Vola, red. Nederland]
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met uitzondering van de allereerste aflevering ontbre-
ken in het autopsie-exemplaar alle omslagen. De ver-
schijningsdata en de frequentie van verschijnen kun-
nen worden afgeleid uit het nihil obstat.
– De eerste jaargang van de opvolger Petrus Donders
(5(1924/25)) is in het autopsie-exemplaar ingebonden na
4(1923/24), nr. 6(mei) van het Hofbauer-Liefdewerk.
– Volgens een schrijven d.d. 29 april 1997 van pater 
J. Vinkenburg, provinciaal archivaris CSsR (zie corres-
pondentie BKNP) werd dit tijdschrift opgericht naast de
al vanaf 1891 bestaande jaarbrieven, onder verschillen-
de titels, aan zelatricen en (bijdragende) leden van het
Hofbauer liefdewerk. Op 15 maart 1890 (feestdag van de
H. Clemens Maria Hofbauer) werd het Hofbauer liefde-

werk opgericht met als doel het materieel “steunen en
bevorderen van de belangen der Roomsch-Katholieke
Missie te Suriname”. Deze brieven verschenen tot en
met 1941. In 1968 werd de idee van een jaarbrief weer
opgenomen met de halfjaarlijkse circulaire Aan de wel-
doeners van het Hofbauerliefdewerk (1968-{1980}).
• relaties Voortgezet als Petrus Donders (1924-1934)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 152-153
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Redemptoristen dat vooral
informatie bevat over hun Surinaamse missie.
“Ofschoon iedereen er zich op kan abonneeren, is het
toch op de eerste plaats bestemd voor de leden van het
reeds bestaande Hofbauerliefdewerk ten bate der
Melaatschen van Suriname (…): tot ondersteuning van
de Missie en tot verpleging der Melaatschen in onze
Nederlandsche kolonie Suriname, onder bestuur van de
Congregatie des Allerheiligsten Verlossers; ingesteld
door Mgr. W.A.F. Wulfingh” (binnenkant omslag van
1(1920/21), nr. 1(sept.), waar ook de statuten worden ver-
meld). Het blad bevat een rubriek van ingekomen giften
die “door de Zelatricen en Zelateurs en door de Leden
zelf verzorgd [zal] worden”.
• noten
(1) Met op het omslag: “Present-exemplaar voor de
leden van het Hofbauer-Liefdewerk”.
(2) Volgens De Meulemeester CSsR, p. 152-153 is de
plaats van uitgave het Redemptoristenklooster te
Amster dam en te Paramaribo. Druk: 1920-1923 Water-
reus te Roermond, 1924-1933 De Bont, Rotterdam.
(3) De Meulemeester, p. 152-153: “Les premiers rédac-
teurs de 1920 à 1933 furent le P. Jacques Vola pour la
Hollande et le P. Adrien Kuipers pour le Surinam.”

363
het Hoogteroer1 1954-1960
• jaren 1(1954), nr. 1(febr.) – 7(1960), ongen.(aug.)2

• uitgever Stichting Bedrijfsapostolaat Paters Capucij-
nen
• plaats Amsterdam
• frequentie onregelmatig (5 nrs.) ∞ 1(1954)-2(1955)3

– maandelijks (10 tot 11 nrs.) ∞ 3(1956)-6(1959)
– 6 nrs. ∞ 7(1960)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1954-1960 pater Lucidius OFMCap.4

• speciale nummers 1(1954), nr. 3(juli): extra nummer,
geheel gewijd aan de rede van Karl Rahner, uitgespro-
ken te Düsseldorf op 25 okt. 1953
– 6(1959) ongen.(onged.): jubileumuitgave bij het eerste
lustrum van het Hoogteroer
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• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– Enkele afleveringen van 5(1958) zijn verkeerd of niet
genummerd: na nr. 5(juni/juli) volgen nr. 5(aug.); nr.
7(sept.); nr. 8(okt.); ongen.(onged.[nov.]) en nr. 9(dec.).
– De afleveringen zijn genummerd t/m 6(1959), nr.
2(febr.). Daarna zijn alle afleveringen ongenummerd.
• relaties Samengegaan met Kristal (1951-1960)5 en
voortgezet als Contactblad / Bedrijfsapostolaat Kapucij-
nen (1960-1962)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad van het bedrijfsapostolaat van
de Kapucijnen, bestemd voor de werknemers van de
vliegtuigfabriek Fokker, dat het inpassen van de
christelijke levensovertuiging in het arbeidsleven
beoogt. Het blad bevat godsdienstige beschouwingen,
informatieve artikelen over het bedrijfsapostolaat,
gespreksstof voor contactgroepen, aankondigingen van
activiteiten, een rubriek voor woningruil enz.
• noten
(1) M.i.v. 6(1959), ongen.(onged.[april]) luidt de titel op
de titelpagina: Uitgave van het Hoogteroer. 
(2) Het laatste nummer van het Hoogteroer, dat in
augustus 1960 verschijnt, is identiek met het eerste
nummer van de opvolger, dat op dezelfde datum ver-
schijnt.
(3) “Zoals U ziet verschijnt dit blad geregeld onregelma-
tig” (1(1954), nr. 2(mei), p. 1).
(4) Zie het artikel ‘Echt op visite’ in de jubileumuitgave
van het Hoogteroer 6(1959), ongen.(onged.[maart]), p. 3.
In een ‘noot van de redactie’ in 6(1959), ongen.(onged.
[april]), p. 12 wordt vermeld dat er een redactie in het
leven is geroepen. Er worden echter geen namen gege-
ven.
(5) Reeds vanaf september 1955 is de inhoud van het
Hoogteroer nagenoeg identiek met die van Kristal.

364
Houd moed 1968-1977
• jaren {1(1968/69), nr. 3(23 okt.)} – 9(1976/77), nr. 4(16
jan.)1

• uitgever J.F.M. de Kok
• plaats Eindhoven
• frequentie driewekelijks ∞ 1(1968/69) – 7(1974/75), 
nr. 4(18 dec.)
– vijfwekelijks ∞ 7(1974/75), nr. 5(22 jan.)-nr. 11
(20 aug.)
– 10 nrs. ∞ 8(1975/76)
– 4 nrs. ∞ 9(1976/77)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1968/69); 4 p. ∞ 2(1969/70), nr. 1
(11 sept.); [I] ∞ 4(1971/72); [II] ∞ 5(1972/73); II ∞
6(1973/74); I ∞ 7(1974/75)-9(1976/77) 

• redactie {1969} N. Hoogers1

{1969} J.F.M. de Kok1

{1969} J.H. Maas1

• speciale nummers 1(1968/69), ongen.(dec. 1968): extra
editie, als present-exemplaar uitgegeven, met o.a. arti-
kelen over ‘Aangevallen dogma’s en waarheden’,
‘Steun voor de katholieke pers’ uit een toespraak van de
Heilige Vader
– 1(1968/69), ongen.(juni 1969): extra editie met o.a.
eveneens toespraken van paus Paulus VI ‘ter inleiding
van het Regina Coeli-gebed op Hemelvaartsdag 15 mei
1969 en zondag 18 mei’.
– In het autopsie-exemplaar ontbreekt 6(1973/74), nr.
5(4 dec.). In plaats van dit nummer is een boekje over
Rusland verschenen (zie 6(1973/74), nr. 6(25 dec.), p. 1),
dat niet in autopsie kon worden genomen.
• bijzonderheden Gestencild.
– 1(1968/69), nr. 3(okt.) vermeldt aan de kop van het
blad: “wie wat proefnummers wil hebben, kan ze krij-
gen”.
– 4(1971/72), nr. 3(9 okt.) is in het autopsie-exemplaar
onvolledig aanwezig.
– Bij 1(1968/69), nr. 16(23 juli) bevindt zich een bijlage
met het opschrift ‘Heiligen in fabeltjesland?’ van de
hand van P. Frissen; 1 p.
– In een bijgevoegde ‘Prijscourant’ worden de nieuwe
abonnementsprijs en de verschillende vormen van kor-
tingen op de prijs (o.a. voor niet-uitgetreden geestelij-
ken en kloosters) met ingang van 15 februari 1972 aan-
gekondigd. 
– Bij de afleveringen is regelmatig het programma van
de uitzendingen van Radio Vaticana gevoegd (bestem-
ming, taal, tijd, frequenties).
– Bij 6(1973/74), nr. 11(10 april) zijn in een bijlage enkele
bladzijden gevoegd uit het Belgische Zouavenblad Pro
Petri sede.
– Bij 7(1974/75), nr. 9(11 juni) zijn 4 p. gevoegd waarop
een vergelijking wordt getroffen tussen de catechis-
mussen van 1947 en ouder.
– 8(1975/76), nr. 10(30 juli) heeft als bijlage Maandbulle-
tin gebedsactie Rotterdam 8(1976), nr. 11(nov.).
• relaties Opgegaan in Vox fidei et caritatis (1974-1983)2

• autopsie 1(1968/69), nrs. 3, 7-16, extra edities dec. 1968
en juni 1969; 2(1969/70), nr. 1; 4(1971/72), nrs. 3, 8, 12;
5(1972/73), nrs. 9-18; 6(1973/74) m.u.v. nr. 5; 7(1974/75)
m.u.v. nr. 10; 8(1975/76)-9(1976/77)
– KDC
• typering Volgens de titelpagina brengt het blad “goed
nieuws op wereldlijk en vooral op godsdienstig
gebied”. Het blad bevat met name vertalingen van de
Angelustoespraken en andere redevoeringen van de
paus, vertalingen uit l’Osservatore Romano, informatie
over encyclieken, persberichten uit andere bladen en
mededelingen over publicaties van geestverwanten.
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• noten
(1) Alleen vermeld in 1(1968/69), nr. 14(11 juni 1969): “De
redactie N. Hoogers, J.H. Maas, J.F.M. de Kok wenst alle
lezers een vurige Pinksteren.”
(2) “Binnenkort zal Houd moed verschijnen als onderdeel
van het tijdschrift Vox fidei et caritatis.” Voor dit “recht-
gelovige” tijdschrift is gekozen omdat het dezelfde aard
heeft als Houd moed, met eveneens “een speciale voor-
keur voor dogmatiek” (9(1976/77), nr. 4(16 jan), p. 10).

365
Huwelijk en huisgezin 1929-1963
• jaren 1(1929/30), nr. 1(onged.)1 – 12(1940/41), nr. 6
(onged.)
– 13(1946/47), nr. 1(onged.) – 29(1963), nr. 11(onged.)
• ondertitel Tijdschrift voor vaders en moeders ∞
1(1929/30)-26(1960)
– Maandblad voor Nederland en Vlaanderen ∞
27(1961)-29(1963)
• uitgever Gezinsapostolaat van de Paters der HH 
Harten
• plaats Red. en adm.: Ginneken/Bavel
– 12(1940/41): Voor België: Braine-Le-Comte
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1929/30)-26(1960)
– maandelijks ∞ 27(1961)-29(1963)
• formaat B ∞ 1(1929/30)-23(1957); A ∞ 24(1958)-29(1963)
• omvang II ∞ 1(1929/30)-23(1957); III ∞ 24(1958)-
26(1960); IV ∞ 27(1961)-29(1963)
• redactie 1929-1948 pater Desiderius Cox SSCC
1949-1963 Th. de Weijer SSCC
1960-1961 F. Wijnhoven SSCC, red.secr.
1960-1963 W. van Berkel SSCC
1961 Jan Hüsken
1961-1962 K. Schouten SSCC
1961-1963 E. Blommaert SSCC, red.secr.
1963 Willem van der Mee
1963 Leo Mullenders
1963 dr. H.L.M. Spee SSCC
– Redactieraad
1960 M. Broeken SSCC
1960-1963 H. van Gestel SSCC
1960-1963 dr. J. Ghoos pr.
1960-1963 dr. J. Holt
1960-1963 prof. dr. L. Janssens pr.
1960-1963 prof. dr. A. Kriekemans
1960-1963 inspekteur L. Roels
1960-1963 dr. A. Smulders
1960-1963 mevr. drs. G. Wintermans
1961-1962 K. Fens
1961-1962 dr. H. Spee SSCC
1961-1963 drs. H. Penders
1961-1963 mevr. M. Renard-de Leebeeck
1961-1963 H. van Santvoort
1962-1963 drs. J. van Hessen

• speciale nummers 27(1961, nr. 6(juni): ‘Gewetensvor-
ming en huwelijksbeleving in deze tijd’
– 28(1962), nr. 9/10(onged.): ‘Het gezin in deze tijd’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1937/38, 1939/40, 1950-
1963); boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– Tot en met 14(1947/48) is er sprake van overlopende
jaargangen (ongeveer van september tot september);
met ingang van 15(1949) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar. 
– In 16(1950), nr. 2(onged.) is een in memoriam opgeno-
men n.a.v. het plotselinge overlijden van pater Deside-
rius Cox. 
– In 23(1957) wordt in vijf afleveringen speciale aan-
dacht besteed aan het thema ‘ouders en school’.
• relaties Voortgezet als Wij – in huwelijk en gezin
(1963-1971)2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift voor gehuwden over de verschil-
lende aspecten van de huwelijksbeleving bij katholie-
ken en de opvoeding van kinderen, met praktische wen-
ken en raadgevingen. Het blad wil gehuwden en ouders
als “een trouwe gemoedelijke huisvriend met raad en
daad terzijde staan bij de vervulling van hun mooie
maar tevens moeilijke taak”. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.m.: kinderleven en moederschap;
huwelijkstrouw en echtscheiding; huwelijksgebrui-
ken, rechten en plichten; het neomalthusianisme; 
periodieke onthouding; gezondheidsvoorlichting;
opvoeding en puberteit. Het blad bevat de rubrieken
‘Vraag en antwoord’, ‘Sprokkelingen’ en ‘Boeken voor
het gezin’. 
• noten
(1) Bij het inbinden zijn de omslagen veelal niet meege-
nomen, zodat de datering vaak niet vast te stellen is. 
(2) De eerste aflevering van de opvolger is in het autop-
sie-exemplaar van Huwelijk en huisgezin aanwezig.

366
ID1 1969-{1980}
• jaren 1969, nr. 1(jan.) – {1980, nr. 11(nov.)}2

• ondertitel Informatiedienst woord en wederwoord
van Nederlandse missionarissen
• uitgever Centrum Lektuurvoorziening Missionaris-
sen (CLM)3

• plaats Tilburg
Red.: Helden-Panningen ∞ 1969 – 1971, nr. 2(febr.); 
Den Haag ∞ 1971, nr. 3(maart) – {1980}
– Adm.: Tilburg ∞ 1969-{1980}
• frequentie maandelijks m.u.v. 9 nrs. ∞ 1970
• formaat B
• omvang I ∞ 1969-1979; II ∞ 1980
• redactie M.i.v. 1974 onderscheidt men redacteur en
redactiecommissie
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1969-1971 dr. G.A.C. van Winsen CM, red.secr.
1969-1973 dr. J.N. van Pinxteren MHM, hoofdred.
1969-1973 ir. J.C.C. Hartoungh
1969-1973 J. Karsten SVD
1970-1971 H. Divendal
1971-1973 P.J.K.M. Dito OP, red.secr.
1971-1973 dr. J. Hogema CSSp.
1972-1973 zuster Christine Middelhoff
1973 drs. J. Heijke CSSp.
1974-{1980} drs. J. Brock, red.
– Redactiecommissie
1974-1975 J. Karsten SVD
1974-1976 zuster Christine Middelhoff
1974-1977 J. Dito OP
1974-1977 ir. J.C.C. Hartoungh
1974-{1980} drs. J. Heijke
1974-{1980} dr. J. Hogema CSSp.
1974-{1980} J. Simmers SVD
1975-1978 M. Pijnenburg CICM
1976-{1980} zuster Miriam Ritmeyer MMZ
1977-{1980} mevr. dr. E.A. Schröder
1978-{1980} J. Merk CIMC
1978-{1980} drs. J. Zijerveld
{1980} drs. Gerard Swüste
• speciale nummers 1979, nr. 11(nov.) sluit met een 
‘IDextra’, gewijd aan ‘de Bijzondere Synode in Rome’
van de Nederlandse bisschoppen (p. 9-12)
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Uit een mededeling in 1(1969), nr. 1(jan.), p. 2 blijkt dat
het periodiek werd ingelegd in het tijdschrift Interna-
tionale katholieke informatie. In januari 1980 werd ID
losgekoppeld van dit blad en werd voorlopig gekozen
voor losse verzending per luchtpost. Zie Jaarverslag
1979 CLM, p. 20.
– Bij Spinet 1970, nr. 95(dec.) verschijnt als losse bijlage
een nummer van ID, waarbij wordt aangekondigd dat
het in de bedoeling ligt om maandelijks een nummer
hiervan toe te voegen aan de exemplaren van Spinet die
naar de missie worden verzonden.
– Jaarverslag 1979 CLM bevat als bijlage ‘ID in de loop
der jaren’, p. 12-23; Jaarverslag 1980 CLM bevat als bijla-
ge I ‘Informatiedienst (ID) 1979-1980’.
– In 1980, nr. 4(april) is opgenomen de ‘Vastenbrief van
de bisschoppen: De mens in de arbeid’, p. 9-12.
– 1980, ongen.(nov.) is gedeeltelijk gewijd aan de Alge-
mene bisschoppensynode in Rome, in samenwerking
met de Dienst Pers & Publiciteit van de RK Kerkprovin-
cie Utrecht, onder redactie van Gerard Swüste, adjunct-
perschef (p. 9-12).
• relaties Voortzetting van Informatie dienst (1967-
1968)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering ID informeert Nederlandse missionarissen
over ontwikkelingen op het gebied van theologie, pasto-

raal, liturgie en ontwikkelingswerk en wil anderzijds
een klankbord zijn voor ideeën en ervaringen uit de
missie.
• noten
(1) Afkorting van ‘Informatiedienst’.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) Tot en met 1973 wordt hieraan toegevoegd: “onder
verantwoordelijkheid van Centraal Missionair Beraad
Religieuzen”.
(4) J. Karsten SVD vermeldt in ID 1(1969), nr. 1(jan.), p. 2
dat hij in 1967 was begonnen met een blad Informatie
dienst voor zijn confraters in de missie. Eenmaal werk-
zaam bij het Centrum Lectuurvoorziening Missionaris-
sen breidde hij het blad uit. Het werd voortaan onder de
naam ID ook aan missionarissen van andere orden en
congregaties verzonden. In dit deel van de BKNP wor-
den twee bladen van de SVD met de titel Informatie-
dienst beschreven, namelijk Informatiedienst SVD
nieuws. Servicebulletin ({1960}-{1966}) en Informatie-
dienst SVD nieuws. Servicebulletin missie-intentie (1956-
{1964}) Het is onduidelijk of er een relatie bestond tus-
sen het in [1967]-1968 te Tilburg uitgegeven blad Infor-
matie dienst en deze twee bladen die in 1956-{1966} 
werden uitgegeven te Soesterberg.

367
IKR informatie – kommunikatie – relatie1 {1971}-1976
• jaren {1971, nr. 10(febr.)} – 1976, nr. 57(maart)2

• uitgever Kommunikatieburo Zusters van Liefde
• plaats Rosmalen
• frequentie maandelijks ∞ 1971-1972
– 9 nrs. ∞ 1973-1974
– 6 nrs. ∞ 1975
– 2 nrs. ∞ 1976
• formaat B
• omvang IV ∞ {1971}-1974; III ∞ 1975; II ∞ 1976
• redactie 1971 zuster Marie Clasine Straathof
1971-1972 zuster Jacobe Corsten
1972-1973 zuster Theresia Vroom
1973-1976 zuster Alix van de Molengraft
• speciale nummers 1972, nr. 26(juli): extra nummer,
‘Kommunikatie, terugblik-toekomst’
– 1972, nr. 29(okt.): extra editie, ‘Overlegorgaan’, Rosma-
len, sept./okt. 19723

• bijzonderheden Afbeeldingen (1972, 1974).
– Gestencild.
• relaties Voortzetting van Kommunikatie / Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartig-
heid (1969-1971)
– Voortgezet als Na Zwijsen (1976-{1980})
• autopsie Volledig 
– KDC ∞ 1971, nr. 10 – 1976, nr. 57 m.u.v. 1972, nr. 26
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ 1972, nr. 26
• typering Intern congregatieblad voor de Nederlandse
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Provincie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid. Het bevat berich-
ten over bestuurlijke zaken, personalia, berichten “over
zaken die aandacht verdienen” (divers), berichten en
meningen van afzonderlijke personen en/of groepen
enz.
• noten
(1) Door de kleur van het omslag werd het blaadje door-
gaans ‘het rose boekje’ genoemd.
(2) Volgens p. 1 is het onzeker wanneer nr. 58 zal ver-
schijnen en zeker dat het volgende nummer nog gerui-
me tijd op zich zal laten wachten. Uiteindelijk blijkt nr.
57 de laatste aflevering onder deze naam te zijn
geweest.
(3) Bijeenkomst van het Nederlands Overlegorgaan dat
bestaat uit het provinciaal bestuur plus twaalf door de
zusters gekozen leden.

368
In het licht van Sint Jozef 1940-1956
• jaren 1(1940/41), nr. 1(maart) – 2(1941/42), nr. 11(febr.)
– 3(1946/47), nr. 1(onged.) – 13(1956), nr. 2(april/mei)
• ondertitel Tijdschrift voor het gezin ∞ 1(1940/41), nr.
1(maart)
– Maandblaadje voor het gezin ∞ 1(1940/41), nr. 2
(april) – 2(1941/42), ongen.(febr.)
– Folder voor het gezin ∞ 3(1946/47), nr. 1(onged.)-
nr. 6(jan.)
– Maandblaadje gewijd aan de verering van Sint Jozef
∞ 4(1947/48) – 13(1956), nr. 2(april/mei)
• uitgever Paters der HH Harten (SSCC)
• plaats Ginneken
• frequentie maandelijks1

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld, met uitzonde-
ring van:
1941-1942 pater Faustinus SSCC, verantwoordelijke red.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 2(1941/42) draagt de aflevering van augustus abu-
sievelijk nr. 5; moet zijn: nr. 6(aug.). 
– Het autopsie-exemplaar aanwezig op het KDC is onge-
vouwen en lijkt niet op logische wijze gevouwen te
kunnen worden. 
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1940/41)-12(1955/56)
– Bavel, Paters der HH Harten ∞ 13(1956), nrs. 1 en 2
• typering Gezinsblaadje met bijdragen van godsdien-
stige en stichtende aard, met name gericht op de vere-
ring van Sint Jozef, en gedichten en anekdotische ver-
halen.
• noten
(1) Jaargang 3 telt slechts 6 nrs.: de eerste aflevering is
ongedateerd, de laatste is nr. 6(jan. 1947). In 4(1947/48),

nr. 1(maart) wordt aan de abonnees meegedeeld dat
deze uitgave met ingang van de nieuwe jaargang weer
maandelijks zal verschijnen “zoals U vroeger gewend
was”.

369
In slagorde 1947-1964
• jaren 1(1947), nr. 1(febr.) – 18(1964), nr. 12(dec.)
• ondertitel Maandschrift voor mariaal leven ∞ 1(1947)-
4(1950)
– Maandschrift voor christelijk-mariaal en apostolisch
leven ∞ 5(1951)-16(1962)
– Tijdschrift van1 christelijk-mariaal en apostolisch
leven ∞ 17(1963)-18(1964)
• uitgever Montfortanen (Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red. en adm.: Oirschot ∞ 1(1947)-{3(1949)}2;
Berg en Dal ∞ {12(1958)}-18(1964)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1947)-2(1948); III ∞ 3(1949)-4(1950); 
IV ∞ 5(1951)-18(1964)
• redactie 1947-1948 J. van Benthem SMM, hoofdred. 
1947-{1948} J. Bokeloh SMM 
1947-{1948} dr. L. Terstroet SMM 
1962-1964 A. van Heusden SMM
– Omslagen ontbreken van 1950-1957; van 1959-1962
worden geen redacteuren vermeld.
• speciale nummers 1947, aug.: extra uitgave Heilige
Montfort, ter gelegenheid van de heiligverklaring van
Louis-Marie Grignion de Montfort, 64 p.3

– 12(1958), nr. 2(febr.): Lourdesnummer bij de honderd-
ste verjaardag van de Mariaverschijningen aldaar
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(regelmatig tussen 1953 en 1956); inhoudsopgaven
(1949, 1952, 1954-1964).
• relaties (Ten dele) voortzetting van Schepter en kruis
(1935-1946)4

– Hierin opgenomen Alles voor allen (met ingang van
5(1951), nr. 1(jan.))
– Voortgezet als Orante (1965-1967)5

• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van 4(1950)-
11(1957)
– KDC
• typering Mariaal tijdschrift van de Montfortanen, met
als program: “u de weg te wijzen naar Maria, om Jesus
Christus te vinden” (1(1947), nr. 1(febr.), p. 2). De voor-
ganger Schepter en kruis wordt in 1946 gesplitst in
Alles voor allen voor de missionaire kant van dit tijd-
schrift en In slagorde voor de mariale kant ervan. Vanaf
5(1951), als Alles voor allen in In slagorde wordt opgeno-
men, is er een verbreding van de opzet en komen de
beide aandachtsvelden weer samen: naast het zuiver
mariale gedeelte is er voortaan ook aandacht voor het
werk van de missionarissen (5(1951), nr. 1(jan.), p. 1). In
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het blad wordt verder aandacht geschonken aan de
geschiedenis van de congregatie en aan de H. Montfort,
stichter van de congregatie; vanaf 13(1959) bevat het een
jeugdrubriek.
• noten
(1) M.i.v. 17(1963), nr. 4(april): “voor”.
(2) Van 4(1950) tot en met 11(1957) kon de plaats van uit-
gave niet worden vastgesteld door het ontbreken van
de omslagen.
(3) In het autopsie-exemplaar volgt na 1(1947), nr.
6(juli), nr. 7(sept.); in dit laatste nummer wordt op p. 73
vermeld dat het in de tussentijd verschenen ‘Montfort-
nummer’ zeer in de smaak is gevallen. In het KDC is
dat nummer aanwezig als brochure: E.P.H. de Kroon,
Heilige Montfort, Tilburg 1947 (66 p.).
(4) De voorganger Schepter en kruis werd aanvankelijk
gesplitst in In slagorde en Alles voor allen. Tot 5(1951),
toen Alles voor allen werd opgenomen in In slagorde,
was In slagorde dus slechts ten dele een voortzetting
van Schepter en kruis.
(5) “Voortaan zal ons tijdschrift In slagorde de naam
Orante dragen” (18(1964), nr. 12(dec.), p. 294).

370
In vogelvlucht [{1973}]-[{1974}]
• jaren [{1973}, ongen.(onged.)] – [{1974},
ongen.(onged.)]1, 2

• uitgever Congregatie van de Zusters van Julie Postel
• plaats Boxmeer
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld; de afleveringen
variëren sterk in omvang.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Vermoedelijke voortzetting van de Koerier van
het kasteel3(1947-1971)
• autopsie Een aantal ongedateerde nummers. 
– Boxmeer, Zusters van Julie Postel; de serie is zeer
onvolledig aanwezig
• typering Intern congregatieblad. 
• noten
(1) Jaartallen op basis van schatting.
(2) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(3) Uit een voorwoord van de redactie in de Koerier van
het kasteel 23(1970), nr. 1(febr.) blijkt dat de congregatie
vanaf 1973 weer regelmatig iedere drie maanden een
contactblad wil laten verschijnen. Vermoedelijk betreft
dat In vogelvlucht [{1973}-{1974}].

371
Indisch missietijdschrift1 1946-1963
• jaren 29(1946), nr. 1(15 jan.)2 – {46(1963), nr. 2(tweede
kwartaal)}
• ondertitel Uitgave van de (der) Indische
Missievere(e)niging 
• uitgever Secretariaat der Indische Missievere(e)niging
• plaats Red. en adm.: Den Haag ∞ 29(1946)-45(1962)
– Red.: Nijmegen; adm.: Den Haag ∞ 46(1963)3

• frequentie maandelijks ∞ 29(1946)-30(1947)
– tienmaal per jaar ∞ 31(1948)-32(1949)
– tweemaandelijks ∞ 33(1950)-34(1951)
– viermaal per jaar ∞ 35(1952)
– drie à viermaal per jaar ∞ 36(1953)-44(1961) (kon niet
exact worden vastgesteld doordat in het autopsie-exem-
plaar de omslagen niet zijn meegebonden)
– 2 nrs.∞ 45(1962)4

– 4 nrs. ∞ 46(1963)
• formaat B
• omvang II ∞ 29(1946)-30(1947); III ∞ 31(1948)-
32(1949); II ∞ 33(1950)-44(1961); I ∞ 45(1962); zeker 64
p. ∞ 46(1963)
• redactie Na 1950 niet meer in het tijdschrift vermeld.5

1948-{1950} W. Keller SJ6

{1962} C. Doumen SJ7

– Vaste medewerkers
1946-1947 Gregorius Jongmans OCarm.
1946-1947 Hub. Kunkels SMM
1946-1947 Mattheus Luppes OFMConv.
1946-1947 J.W. Oudejans OFM
1946-1947 J.H.M. Snijders SCJ
1946-1947 C. Verwoerd CM
1946-1947 Pierre Vossen MSF
1946-{1949} J. Busé OSC
1946-{1949} Jac. Buijs (Buys) SVD
1946-{1949} dr. Gregorius OFMCap.
1946-{1949} Ferd. van Westerhoven SSCC
1947 dr. J. van Baal SJ
1948 M.J.M. van Poll
1948 B.H. Schoonenberg
1948-{1949} mr. M.P. Bajetto
1948-{1949} H. Geurtjens MSC
1948-{1949} J. Houben SJ
1948-{1949} P.A. Kerstens
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946-1959, 1961); boekbe-
sprekingen (1946-1960); inhoudsopgaven (1946-19618).
– In 37(1954), p. 92-93 worden naar aanleiding van de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (27 dec. 1949)
vraagtekens geplaatst bij de namen van de Indische
Missie Vereniging (IMV) die het tijdschrift uitgeeft en
van het Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB) dat de
exploitatie van het tijdschrift verzorgt. Op 10 april 1957
vindt er een statutenwijziging plaats van het CIMB,
waarbij de stichting wordt herdoopt tot de Stichting

370. In vogelvlucht 256



Centraal Missie Commissariaat. De nieuwe stichting
zal haar diensten aanbieden aan alle missiegebieden
waar ook ter wereld, die zijn toevertrouwd aan de Stich-
ting Nederlandse Priester Religieuzen, maar met bij-
zondere aandacht voor Indonesië en de overzeese delen
van het Koninkrijk (zie 40(1957), p. 63 v.). Aan een alter-
natief voor “Indisch” in de titel van het tijdschrift is
men echter tot 1964, wanneer het tijdschrift opgaat in
Missie integraal, niet toegekomen (zie ook 38(1955), 
p. 6).
• relaties Voortzetting van Koloniaal missie tijdschrift
(1931-1941)
– Opgegaan in Missie integraal (1964-1968)
• autopsie Volledig m.u.v. 46(1963) waarvan alleen het
eerste en tweede kwartaal zijn ingezien, en m.u.v. de
meeste omslagen
– UBN
• typering Missietijdschrift dat aanvankelijk vooral
aandacht schenkt aan de missies in de (voormalige)
koloniale gebieden (Oost- en West-Indië) en na de soeve-
reiniteitsoverdracht vooral aan Indonesië. Het kijkt
terug op de missie tijdens de Japanse bezetting en volgt
de periode na de bevrijding en de kerkelijke ontwikke-
ling in het onafhankelijk geworden Indonesië. In de
latere jaargangen neemt de aandacht voor missiegebie-
den buiten de voormalige Nederlandse koloniën toe en
bevat het blad steeds meer artikelen van meer algeme-
ne aard, over godsdienst en internationale steun, zen-
ding en inplanting van de kerk, de christen en de islam
enz. Het blad bevat ook jaarverslagen van de katholieke
kerk in de verschillende missiegebieden en de uit de
voorganger overgenomen rubriek ‘uit de missiën’
(reeds in het oktobernummer van 1946 herdoopt tot
‘Personalia’ en opgeheven m.i.v. 1953) met benoemin-
gen, overlijdensberichten en vermelding van priesters,
paters, broeders, zusters en leken die in de missie
werkzaam zijn. 
• noten
(1) “Het opnieuw verschijnen van ons tijdschrift gaf
aanleiding om thans zijn naam in overeenstemming te
brengen met de terminologie van de Grondwet en den
titel: Koloniaal Missie Tijdschrift te veranderen in:
Indisch Missie Tijdschrift” (29(1946), nr. 1(15 jan.), p. 2).
(2) In de jaargangnummering zijn de oorlogsjaren
meegeteld; de laatste jaargang van de voorganger is in
1941 verschenen onder jaargangnummer 24. De eerste
jaargangen na de oorlog hebben een dubbele numme-
ring: boven de inhoudsopgave van 29(1946) wordt ver-
meld: “Inhoud van den XXV-XXIX Jaargang”; op het
omslag van 30(1947), nr. 2(febr.) wordt vermeld: “jaar-
gang XXV-XXX”.
(3) Op het omslag wordt echter een redactie- en admi-
nistratieadres te Den Haag vermeld.
(4) De afleveringen van de twee laatste jaargangen
geven als frequentie een verschijnen per kwartaal aan.

Uit ‘Ter inleiding’ in 46(1963), nr. 1(eerste kwartaal), p. 5
blijkt echter dat door het overlijden van pater Doumen
het tijdschrift een half jaar niet is verschenen. Pater C.
Doumen SJ was in 1959 gekozen tot secretaris van het
dagelijks bestuur, als opvolger van W. Keller SJ (zie
42(1959), p. 171). 
(5) Van de in autopsie genomen exemplaren zijn vanaf
34(1951) de omslagen niet meegebonden. Daardoor is
niet nauwkeurig vast te stellen hoe lang het redacteur-
of medewerkerschap van elke betrokkene heeft
geduurd.
(6) Pas vanaf 1948 wordt op het omslag de hoofdredac-
teur vermeld. Vermoedelijk voerde Keller reeds in 1946
de hoofdredactie, toen hij P. Groenen opvolgde als
secretaris van de IMV en was hij hoofdredacteur totdat
hij in 1959 als secretaris werd opgevolgd door C. Dou-
men SJ.
(7) In 46(1963), nr. 1(eerste kwartaal) wordt vermeld dat
Doumen (gest. 27-12-1962) de laatste jaren de leiding
had van het Indisch missietijdschrift. Vermoedelijk ver-
vulde hij deze taak met ingang van 1959, toen hij Keller
opvolgde als secretaris van de Indische Missie Vereeni-
ging. 
(8) Mogelijk is er aan het eind van 46(1963) een
inhoudsopgave over 45(1962)-46(1963) verschenen. Door
het ontbreken van de laatste twee nummers van
46(1963) is dit echter niet met zekerheid vast te stellen.

372
In-Formatie {1971}
• jaren 1971, nr. 4(febr.)1-{nr. 5(maart)}2

• ondertitel Op het omslag: Septuagint
– Op de titelpagina: Septuagint bulletin
• uitgever NV Gooi en Sticht
• plaats Hilversum
– Red.: Zaandam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang {II} ∞ 1971
• redactie {1971} Jan Ruyter, secr.
• autopsie 1971, nrs. 4(febr.) en 5(maart)1

– KDC
• typering Orgaan van de actiegroep Septuagint, dat in
het voorwoord bij 1971, nr. 4(febr.) wordt voorgesteld
als een “min of meer regelmatig verschijnend bulletin
(…), waarin allerlei groepen vanuit de regio’s een plat-
form vinden om elkaar op de hoogte te stellen van
velerlei aktiviteiten en experimenten; een snelschrift,
waarin een uitwisseling van ervaringen kan plaatsvin-
den, groepen met elkaar in kontakt kunnen treden,
elkaar tot solidariteit aan of overname van sommige
modellen van kerk en/of maatschappijvernieuwing
kunnen dwingen”. De ingeziene afleveringen bevatten
o.a. verslagen over bijeenkomsten, informatie over
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gehouden en nog te voeren acties en opinies ten aan-
zien van actuele onderwerpen, zowel kerkelijk als poli-
tiek.
• noten
(1) Blijkens de binnenzijde van het omslag van 1971, nr.
4(febr.) zijn reeds verschenen nr. 1 ‘Septuagint van
Chur naar Rome’, nr. 2 ‘Van Rome naar Utrecht’ en nr.
3 ‘Van Utrecht naar huis’. Deze drie brochures vormen
eerder deeltjes van een reeks dan afleveringen van een
periodiek. In het voorwoord (p. 3-4) wordt vermeld dat
pas in november is besloten een min of meer regelma-
tig verschijnend bulletin uit te geven en dat nr. 4 een
‘overgangsnummer’ is.
(2) Het is niet duidelijk tot wanneer het bulletin is ver-
schenen. In 1971, nr. 5(maart) wordt op p. 3-4 een dub-
belnummer over het congres ‘Kerk in de maatschappij’
aangekondigd, dat in april zal verschijnen.

373
Informatie / Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes 1970-{1980}
• jaren 1(1970/71), nr. 1(nov.) – {10(1980), nr. 6(nov./
dec.)}1

• uitgever Broeders van Dongen (Broeders van OL
Vrouw van Lourdes)
• plaats Oostakker/Dongen2

– Red. en adm.: Dongen, m.u.v. [3(1973), nr.
5(sept./okt.)], 4(1974), nr. 1(jan./febr.)-nr. 4(juli/aug.),
waar wordt vermeld: “Redactie: Oostakker”
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet altijd vermeld.3

1970-1979 broeder J. van der Kwartel, voor Nederland
1970-{1980} broeder Maurits Vriendt, voor België
1973-{1980} broeder J. Langeslag, voor Nederland
• speciale nummers 2(1972), nr. 5(onged.): Jubileum-
nummer t.g.v. de 100ste sterfdag van de stichter van de
congregatie van de Broeders van OL Vrouw van Lour-
des en van de Zusters van Barmhartigheid, Stephanus
Modestus Glorieux, op 25 november 1872
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De eerste jaargang is een overlopende jaargang en
loopt van 1(1970/71), nr. 1(nov. 1970)-nr. 6(nov. 1971). De
volgende jaargangen vallen samen met het kalender-
jaar.
– In jaargang 2(1972) is de nummering niet altijd cor-
rect: afl. van juni 1972 abusievelijk nr. 6; moet zijn nr. 3;
afl. van sept. 1972 abusievelijk nr. 6; moet zijn nr. 4.
– In 1(1970/71)-3(1973) ontbreekt op de afleveringen
soms het nummer, soms de datum, soms beide. Van
elke jaargang zijn echter wel zes nummers aanwezig.
• relaties Voortzetting van Charitas (1932-1969)4

• autopsie Volledig
– KDC

• typering Contactblad van de Broeders van OL Vrouw
van Lourdes in Nederland en België, bedoeld voor fami-
lie en vrienden en voor allen met wie zij door gezamen-
lijk werk en gelijke belangstelling zijn verbonden. De
uitgave bevat congregatienieuws en informatie over
het werk in Nederland, België, Oostenrijk, Canada, Bra-
zilië, Congo, Curaçao en Indonesië.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(2) ‘Van de Redactie’, 1(1970/71), nr. 1(nov.), p. 1 meldt dat
België (Oostakker) en Nederland (Dongen) een eigen
redactie hebben, waaraan wordt toegevoegd: “In Don-
gen wordt de eindredactie samengesteld”.
(3) De redacteuren worden vermeld in 1(1970), nr. 1(nov.)
en in 3(1973), nr. 6(dec.) en daarna regelmatig in het
colofon van elke aflevering. In 9(1979), nr. 4(juli/ aug.)
is een in memoriam gewijd aan broeder Jucundinus
van der Kwartel, die ‘onlangs’ is gestorven. Daaruit
blijkt dat hij vanaf het begin van Informatie mede-
redactielid is geweest en “in feite ook wel een beetje de
hoofdredacteur” (p. 1). In CN 30(1970/71), nr. 1(okt.),
jubileumnummer 30 jaar CN, het interne communica-
tieblad van de Broeders van Dongen, wordt op p. 7 ver-
wezen naar de oprichting van Informatie en naar het
feit dat de redactie van CN dezelfde is als die van Infor-
matie, namelijk de broeders J. v.d. Kwartel, A. van Wan-
roy en J. Langeslag. Broeder A. van Wanroy wordt even-
wel niet als zodanig in het tijdschrift aangetroffen,
evenmin als broeder Ado Nijs die in Informatie
25(1995), nr. 2(onged.), p. 2 b.g.v. het 25-jarig jubileum
wordt genoemd als behorende tot de eerste redactiestaf
in 1970.
(4) In het laatste nummer van Charitas 33(1969), nr. 6
(nov./dec.), p. 2-3 meldt de redactie onder de titel ‘Ons
tijdschrift Charitas stopt zijn bestaan’: “Hoewel de
meningen verdeeld waren heeft men toch gemeend een
andere vorm te moeten kiezen om het door Charitas
gestelde doel, te weten communicatie, te behouden. Hoe
dit zal gebeuren ligt vandaag de dag nog in hulsels
gewikkeld.” Het eerste nummer van de opvolger Infor-
matie verschijnt in november 1970 en meldt op p. 1:
“Het heeft wel eventjes geduurd, maar nu is het toch zo
ver: ons contactblad is er”. Anders dan Charitas, dat
alleen op Nederland gericht is, is Informatie zowel voor
de Belgische als Nederlandse Broeders bedoeld.

374
Informatie bulletin voor het bisdom Roermond1 1973-
{1980}
• jaren 1(1973/74), nr. 1(april) – {8(1980), ongen.(Kerst-
mis)}2

• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: Drukkerij Missiehuis, Steyl
• plaats Roermond
• frequentie veertiendaags
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• formaat B
• omvang II ∞ 1(1973/74); III ∞ 2(1974/75)-5(1977/78);
IV ∞ 6(1978); V ∞ 7(1979); VI ∞ {8(1980)}
• redactie 1973-{1980} Jan Spanjaard, eindredacteur
• speciale nummers 1(1973/74), nr. 9(aug. 1973): bijlage
Perscommuniqué dekensvergadering 30 augustus 1973
– 3(1975/76), nr. 1(onged.): IBR-extra, Roepingenzondag,
17 p.
– 3(1975/76), nr. 22(maart 1976): IBR-extra, Eerste 
H. Communie, 27 p.
– 5(1977/78), nr. 2(april 1977): IBR-extra, Roepingenzon-
dag, 27 p.
– 5(1977/78), 20 nov. 1977: IBR-extra, Bezoek ad limina
apostolorum van de bisschoppen van Nederland, 15 p.
– 6(1978), nr. 1(april): IBR-extra, Roepingenzondag, 23 p.
– 8(1980), nr. 7(april): Roepingennummer
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Door titel heen gedrukt op 1(1973/74), nrs. 1 en 2: IB,
daarna IBR.
– Overlopende jaargangen tot en met 5(1977/78), waar-
na met ingang van 6(1978), nr. 1(april)-nr. 17/18(dec.) de
jaargangen samenvallen met het kalenderjaar. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Rijk geïllustreerd informatieblad van en
voor het bisdom Roermond dat “een brugfunctie [wil]
vervullen voor allen, die het met de Kerk, zoals deze in
ons diocees leeft en werkt, goed menen”, aldus bis-
schop J. Gijsen bij het eerste nummer. Het bevat veel
informatie over de activiteiten van de bisschop, over
het seminarie Rolduc en over pauselijke documenten. 
• noten
(1) Met ingang van 6(1978/79): Informatie bulletin Roer-
mond.
(2) Onder deze titel verschijnt het bulletin nog tot en
met 13(1985), waarna het wordt voortgezet onder de titel
de Sleutel.

375
Informatie bulletin / Militair Pastoraal Centrum
{1977}
• jaren {1977, ongen.(sept.)}
• uitgever Militair Pastoraal Centrum
• plaats Amersfoort
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 6 p. ingeziene aflevering
• redactie {1977} R.J. Kuilman
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Nu en dan ({1971}-{1976})1

• autopsie 1977, ongen.(sept.)
– KDC
• typering Informatiebulletin met knipsels, verslagen
en aankondigingen van verschillende activiteiten van
het Militair Pastoraal Centrum.

• noten
(1) Het titelblad van 1977, ongen.(sept.) vermeldt: “Wij
zijn van de naam Nu en dan afgeweken met de bedoe-
ling om niet zo af en toe maar regelmatiger informatie
te verstrekken.”

376
Informatie dienst [1967]-1968
• jaren [1967]-1968, nr. 6(dec.)1

• uitgever Centrum Lektuurvoorziening voor Missiona-
rissen
• plaats Tilburg
• frequentie tweemaandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie [1967]-1968 J. Karsten SVD
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
• relaties Voortgezet als ID (1969-{1980})2

• autopsie 1968, nrs. 2-6
– KDC
• typering Nieuwsbulletin voor SVD-leden in de missie,
dat al snel wordt uitgebreid naar een informatieblad
voor missionarissen van verschillende orden en con-
gregaties.
• noten
(1) In het laatste nummer wordt gezegd dat het blad in
1967 is opgericht. 
(2) J. Karsten SVD vermeldt in ID 1(1969), nr. 1(jan.), p. 2
dat hij in 1967 was begonnen met het blad Informatie
dienst voor zijn confraters in de missie. Eenmaal werk-
zaam bij het Centrum Lectuurvoorziening Missionaris-
sen breidde hij het blad uit. Het werd voortaan onder de
naam ID ook aan missionarissen van andere orden en
congregaties gezonden. Het is onduidelijk of er een
relatie bestond tussen het in [1967]-1968 te Tilburg uit-
gegeven blad Informatie dienst en de twee bladen Infor-
matiedienst SVD nieuws. Servicebulletin ({1960}-{1966})
en Informatiedienst SVD nieuws. Servicebulletin missie-
intentie (1956-{1964}) die werden uitgegeven te Soester-
berg.

377
Informatie van de St. Willibrord Vereniging
{1966}-1973
• jaren {1966}1-19732

• uitgever St. Willibrord Vereniging (SWV)
• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ 1966-1968
– Driebergen3 ∞ 1969-1973
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet vermeld in 1966, 1968 en 1969.
{1967}-{1973} C. Roeleveld
{1967}-{1970} J. Spitz
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• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In het autopsie-exemplaar 1966 zijn twee losse bladen
ingesloten met 1) de ‘Preek voor Willibrord-zondag 13
november 1966’ van C. Roeleveld, en 2) ‘Ondanks ver-
schil in geloof: Wij zijn dezelfde mensen’, een preek
van H.A. Verbeek bij een gemengde huwelijkssluiting
(deze documenten bleken in augustus 2008 niet langer
aanwezig te zijn).
• relaties Vermoedelijke opvolger van Sint Willibrord
apostolaat ({1955}-{1964})4

• autopsie 1966-1973 m.u.v. 1971
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave van de St. Willibrord Ver -
eniging bedoeld voor de leden van het St. Willibrord
Apostolaat en allen die de organisatie financieel of
anderszins steunen, met informatie over de eigen acti-
viteiten en over ontwikkelingen in de oecumenische
beweging. In de aflevering van 1966 is het jaarverslag
over 1965 opgenomen.

378
Informatie / Stichting Katholiek Service Instituut
voor Levensvorming 1977-{1980}
• jaren 1(1977/78), nr. 1(april) – {3(1980/81), nr. 4(dec.
1980)}1

• uitgever Stichting Katholiek Service Instituut voor
Levensvorming
• plaats Arnhem
• frequentie onregelmatig: “Wij denken aan een keer of
vijf per jaar”
– 5 nrs. ∞ 1(1977/78); 6 nrs. ∞ 2(1978/79); {4 nrs.} ∞
3(1980/81)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1(1977/78), aug. 1978: ‘Kadertraining
in het seizoen ’78-’79’, 7 p.
– 2(1978/79), nr. 5(aug.): ‘Kadertraining. Speciale uitga-
ve voor werkgroepen jeugd en jongeren in parochies en
elders’, 10 p.
– 3(1980/81), nr. 3(sept.): ‘Een kwestie van kijken. Over
kristelijke religie, maatschappij en ideologie’, 10 p.
• bijzonderheden Boekbesprekingen in de rubriek
‘Publikaties’, vooral gericht op recente literatuur rond
de jeugd.
– In 1980 is d.m.v. een enquête een onderzoek gedaan
naar de stand van zaken wat betreft het parochieel jon-
gerenwerk in het aartsbisdom Utrecht. Het verslag is
opgenomen in 4(1981/82), nr. 4(nov. 1981), 58 p.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad dat gratis wordt verzonden
“naar alle pastorieën in het Aartsbisdom Utrecht, naar
de adressen van plaatselijke/regionale werkgroepen,

naar kontaktadressen van onze andere werkkontak-
ten”. De inhoud wordt bepaald door een aantal rubrie-
ken: ‘Intern’, ‘Publikaties’, ‘Informatief ‘, met berichten
uit het eigen instituut en andere instellingen over acti-
viteiten, beleidsontwikkelingen, studiemogelijkheden,
met per nummer een activiteit die nader wordt belicht,
en een rubriek over ‘veranderingspastoraat’: ‘Anders-
om’.
• noten
(1) Onder deze titel verscheen het blad tot en met
6(1983), nr. 1(maart). Daarna werd het voortgezet onder
de titel Informatieblad tot en met jaargang 12(1989).
• noten
(1) Vermoedelijk de eerste aflevering gezien het intro-
ducerende karakter van de inleiding.
(2) Vermoedelijk de laatste aflevering van de uitgave. In
1974 verscheen als publicatie van het Sekretariaat van
de St. Willibrord Vereniging te ’s-Hertogenbosch een
brochure onder de titel Maak één wat verdeeld is, onder
redactie van het bestuur van de SWV.
(3) Er ontstond een samenwerking van de SWV met het
hervormd instituut Kerk en Wereld en met het katho-
liek documentatie- en informatiecentrum De Horstink
in het Oecumenisch Actie Centrum, wat een verhuizing
van het secretariaat naar Driebergen en een minder
prominente aanwezigheid van de SWV tot gevolg had
(zie 1973, ‘Een bewegelijke geschiedenis’, p. 13).
(4) Informatie van de St. Willibrord Vereniging geeft
geen directe aanwijzing dat het blad een opvolger is
van Sint Willibrord apostolaat. Wel wordt in de afleve-
ring van 1966 in de inleiding vermeld dat de uitgave
vooral bedoeld is voor medewerkers, medewerksters en
leden van het St. Willibrord Apostolaat en daarnaast
voor priesters en allen die het werk van de SWV finan-
cieel steunen. Ook de frequentie van verschijnen en de
inhoud van het blad doen vermoeden dat Informatie
van de St. Willibrord Vereniging beschouwd kan wor-
den als opvolger van Sint Willibrord apostolaat.

379
Informatieblad pastorale funkties bisdom ’s-Herto-
genbosch 1974-{1980}
• jaren {1974, nr. 2(22 maart)} – {1980, nr. 9(12 dec.)}1

• uitgever Secretariaat bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie 7-11 afleveringen per jaargang
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven in de vorm van een
register (1975-1976).
– 2(1975), nr. 5(sept.) heeft een andere uitvoering dan de
aanvankelijk gebruikelijke ringband-vorm; wegens
ziekte van de drukker verscheen een nooduitgave. Als
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losse bijlage aanwezig in ringband 1974-1978.
– Bij 4(1977) is een informatieblad gevoegd over het
Toeristenpastoraat Bisdom Malaga (Spanje), namens
bisschop H. Ernst van Breda.
– Aan 4(1977), nr. 11(23 dec.) is toegevoegd een ‘Verkla-
ring’ van mgr. J. Bluyssen op de vergadering van de
Diocesane Pastorale Raad van 10 december 1977 n.a.v.
de toespraak van de paus tot het Nederlandse episco-
paat in Rome (17-11-77), p. 59-61.
– Als losse bijlagen zijn in 5(1978) van het autopsie-
exemplaar aanwezig twee brieven van mgr. J. Bluys-
sen: 1) Aan de priesters, pastorale werk(st)ers en kate-
cheten in het bisdom ’s-Hertogenbosch met als thema:
de toediening van het H. Vormsel, gedateerd 13 oktober
1978; 2) Aan de priesters, pastorale werk(st)ers en ande-
re gelovigen in het bisdom ’s-Hertogenbosch, gedateerd
17 oktober 1978, naar aanleiding van de komst van de
nieuwe paus met gebeden uit het Romeins Missaal bij
een pauskeuze. 
– Naast de gebruikelijke afleveringen van 6(1979) (band
1979-1984) is er in het autopsie-exemplaar een tweede
ringband 1979 met een aantal informaties over 1979 ‘die
de abonnees nog te goed hebben’, ingeleid door een
schrijven van B. Spekman, Dienst Pers en Publiciteit,
o.a. over de Theologische Hogeschool Tilburg, overwe-
gingen van mgr. Bluyssen over leven en dood en over
oecumene, over de benoeming per 1 okt. 1979 van pater
dr. Th. v. Montfoort tot vicaris van bisschop Bluyssen
voor het territorium-zuid van het bisdom, verslag bij-
eenkomst Diocesane Pastorale Raad en twee bijdragen
over financiën.
• autopsie 1974, nr. 2 – 1980
– KDC
• typering Uitgave met informatie voor allen die in het
pastoraat werkzaam zijn in het bisdom ’s-Hertogen-
bosch. Het bevat onder meer functieomschrijvingen en
arbeidsvoorwaarden met betrekking tot bestaande
vacatures in het bisdom. 
• noten
(1) Zeker verschenen tot en met {24(1997), ongen.(aug.)}.

380
Informatieblad van de Vereniging voor Pastoraal
Werkenden1 1979-1980
• jaren 1979, nr. 1(april) – 1980, nr. 4(april)
• uitgever Vereniging Pastoraal-Werkenden aartsbis-
dom Utrecht
• plaats Utrecht
– Adm.: Montfoort
• frequentie 3 nrs. ∞ 1979; 1 nr. ∞ 1980
• formaat B ∞ 1979, nr. 1(april) en nr. 3(nov.), 1980, 
nr. 4(april); C ∞ 1979, nr. 2(juli) 
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden De eerste aflevering is gestencild.
Daarna is het blad gedrukt. 
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortgezet als Communicatieblad van de Ver -
eniging van Pastoraal Werkenden in het aartsbisdom
Utrecht ({1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Orgaan van de op 30 maart 1979 in Apeldoorn
opgerichte Vereniging voor Pastoraal Werkenden. De
bedoeling van het blad is snel en ter zake informatie
door te geven van het bestuur aan de leden en tussen 
de leden onderling. De uitgave bevat het verslag van 
de oprichtingsvergadering, ledenlijsten, informatie
over de contacten met de aartsbisschop, nieuws uit de
regio’s, ingezonden brieven en actualiteiten.
• noten
(1) 1979, nr. 1(april) verschijnt onder de titel Vereniging
Pastoraal-Werkenden aartsbisdom Utrecht. Informatie-
bulletin; van 1979, nr. 2(juli) luidt de titel Informatieblad
van de Vereniging / bond voor Pastoraal Werkenden.
(2) Uit ‘Begin / Beleid’ van de opvolger Communicatie-
blad van de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het
aartsbisdom Utrecht 1980, nr. 5(sept.), p. 1 blijkt dat de
redactie werd gevormd door het bestuur. Het voorlopig
bestuur bestond in juli 1979 uit Gerard Zuidberg
(voorz.), Ton Kamphof (secr.), Fic de Bruin, Chretienne
Nibbelke, André Zandbelt en Jan ter Laak (zie het titel-
blad van 1979, nr. 2(juli)).

381
Informatie-brief voor kritiese groepen en gemeen-
ten in Nederland1 1973-1979
• jaren 1(1973/74), nr. 1(dec.) – 6(1979), nr. 25(dec.)
• uitgever Centrale Commissie van het Landelijk Con-
tact van kritiese groepen en gemeenten in Nederland
• plaats Red. en adm.: Driebergen (Rijsenburg) 
• frequentie 4 nrs. ∞ 1(1973/74)-5(1978)
– 5 nrs. ∞ 6(1979)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1973 Jan Bonsen
1973 Ton Duyvendak
1973 Jos de Kort-Luykx
1973-1977 Doro van Houte-Immink
1973-1979 Lydia Klijn-Ballnet
1974 Rien Eversdijk
1974-1975 Heinz Ritzen
1974-1977 Ton Nuij
1975-1977 Louis Tiessen
1975-1979 Karl Derksen 
1975-1979 Fred Keesen
1977-1979 Roger Weverbergh 
1978-1979 Klaas Wybo van der Hoek 
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1978-1979 José Höhne-Sparborth 
1978-1979 Nico Versluis
1979 Sam Camphuijsen
1979 Nico Roozen
• speciale nummers 1978, maart, extra uitgave gewijd
aan de congresdag in de Dominicuskerk te Amsterdam
op 11 maart, ter oprichting van de Beweging van basis-
groepen en kritische gemeenten in Nederland, 28 p.
– 6(1979), nr. 2(22)(april): ‘Basis en bevrijding’, gewijd
aan het tweede congres van de Basisbeweging van kri-
tische groepen en gemeenten Nederland op 12 mei 1979
in de Dominicuskerk te Amsterdam2

– 6(1979), nr. 3(23)(juni): ‘Basis en bevrijding’, met con-
gresverslag 
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1978); boekbe-
sprekingen (vanaf 1976; in de voorafgaande jaren wer-
den boeken, publicaties en werkmateriaal alleen aange-
kondigd).
– De eerste jaargang is gestencild.
– De eerste jaargang 1(1973/74) loopt van nr. 1(dec. 1973)-
nr. 4(dec. 1974). De overige jaargangen vallen samen
met het kalenderjaar.
– De afleveringen zijn doorgenummerd: nr. 1-25; vanaf
4(1977) zijn ze vaak dubbel genummerd: nr. 1(13)(maart
1977) enz.
– De band 1973-1979 van het autopsie-exemplaar opent
met een ‘Lijst van kritiese groepen, – gemeenten, –
basisgroepen en organisaties die met de Studiegroep
Landelijke Ontmoeting in contact staan’, 4 p. In mei
1975 wordt de publicatie van een adreslijst herhaald, 
4 p.
– Met ingang van 2(1975), nr. 6(mei) is sprake van de
uitgave van een Engelse editie van de Informatie-brief.
Uit de laatste aflevering (nr. 25) blijkt dat het gaat om
een verkorte versie (p. 2).
– In het autopsie-exemplaar is na 4(1977), nr. 4(16)(dec.)
ingebonden: de extra uitgave van de bijeenkomst in de
Dominicuskerk te Amsterdam op 11 maart 1978, waarna
5(1978), nr. 1(17)(febr.) volgt met het congresmateriaal
en het programma voor de dag van de landelijke basis-
beweging op 11 maart. 
• relaties Voortgezet als Uittocht ({1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatiebulletin met nieuws uit eigen
kring, opiniërende en opiniebevestigende artikelen en
informatie over verwante groeperingen in het buiten-
land. De brief wil een schakel zijn tussen de vele groe-
pen en kritische gemeenten, die vaak in een isolement
leven en werken, en wil daarmee tevens de veelvormig-
heid van deze kritische beweging tot uitdrukking bren-
gen. Op 11 maart 1978 wordt er in de Dominicuskerk in
Amsterdam een congres gehouden waar zo’n veertig
Nederlandse basisgroepen de Beweging van basisgroe-
pen en kritische gemeenten Nederland gaan vormen en

waarvan de Informatie-brief dan formeel het eigen blad
is. In een tweede bijeenkomst op 12 mei 1979 presen-
teert de basisbeweging zich officieel als organisatie met
een eigen visie en programma.
• noten
(1) M.i.v. 1(1973/74), nr. 4(dec.): Informatie-brief voor
basisgroepen en kritische gemeenten in Nederland. 
(2) Zie ook 6(1979), nr. 1(21)(maart), p. 2.

382
Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1 1973-{1980}
• jaren 1(1973), nr. 1(onged.) – {8(1980), nr. 22(19 dec.)}1

• uitgever Secretariaat RK Kerkprovincie in Nederland,
afd. Pers en Publiciteit
• plaats Utrecht
• frequentie “tweemaal per maand”
– tussen 18 en 22 nrs. per jaargang
• formaat B
• omvang ∞ 1(1973)-3(1975); VI ∞ 4(1976)-{8(1980)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1975-{1980}); inhouds-
opgaven in de vorm van een halfjaarlijks personen- en
zakenregister.
– Jaargang 1(1973) is gestencild. 
– In elke jaargang verschijnen er verschillende ‘spe -
cials’, afzonderlijk gepagineerd: S 1, S 2 enz., met o.a.
jaarverslagen van het Secretariaat van de RK Kerkpro-
vincie in Nederland, het verslag van de werkzaamhe-
den 1973/74 van de Stenonius-Stichting Centrum voor
Pastoraal in Europa, het verslag van het Landelijk
Pastoraal Overleg en met actuele pastorale thema’s als
de charismatische beweging (‘Danken in Emmaus’), de
pastorale dienst van de vrouw in de kerk, katechese aan
opgroeiende kinderen, de problematiek van het
gemengde huwelijk enz.
– De ‘Special’ van 25 april 1975 is in het autopsie-exem-
plaar abusievelijk ingebonden in 3(1975), nr. 7(11 april),
tussen p. 164 en p. 165. 
• relaties Voortzetting van Pastorale gids (1971-1973)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Landelijk informatiebulletin van het Secreta-
riaat van de RK Kerkprovincie, gevestigd te Utrecht,
Biltstraat 121, voor “allen die in een of ander verband in
dienst van of althans voor de kerk” werken. Het blad
bevat gevarieerde kerkelijke informatie, een rubriek
‘Acta diurna’, pastorale voorlichting voor de zielzorger,
nieuwsvoorlichting in de vorm van communiqués en
toespraken van de afzonderlijke bisschoppen, initiatie-
ven van de basis, presentatie van documenten van
raden en instituten op kerkelijk terrein enz. Het blad
wordt geacht zorg te dragen voor officiële stukken en
documenten vanuit Rome, voorleesbrieven en acta van
de bisschoppenconferentie, mededelingen vanuit de
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economenvergadering, nieuws vanuit de wereldkerk,
nieuws vanuit de andere christelijke kerken enz. De
inhoud van de diocesane Analecta blijft dan beperkt tot
de officiële stukken van de bisdommen en de diocesane
informatiebulletins tot louter diocesaan nieuws. Het is
de bedoeling deze drie uitgaven als één pakket aan te
bieden aan pastores en pastorale werkers (zie Informa-
tiebulletin / Bisdom Rotterdam 1973, nr. 11(mei), p. 11).
• noten
(1) Onder deze titel verschijnt het tijdschrift nog tot en
met 13(1985), waarna het wordt voortgezet onder de titel
Informatiebulletin 1-2-1.

383
Informatiebulletin van het bisdom Groningen1 1968-
{1980}
• jaren 1(1968), nr. 1(13 jan.) – {13(1980), nr. 12(onged.)}2

• uitgever Bisdom Groningen
• plaats Red. en adm.: Assen
• frequentie 20 nrs. per jaar ∞ 1(1968)-4(1971)
– 14 nrs. per jaar ∞ 5(1972)-8(1975)
– 12 nrs. per jaar ∞ 9(1976)-{13(1980)}
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1968)-6(1973); III ∞ 7(1974)-{13(1980)}
• redactie 1968-1975 niet in het bulletin vermeld.
1976-1979 P. Walthaus
1976-{1980} dr. W. Boelens
1976-{1980} J. Griepink
1979-{1980} mevr. J. Kenkhuis
1979-{1980} T. Kuis
• speciale nummers 1(1968), nr. 17(16 nov.): ‘Eindrapport
gespreksgroepen 1967-1968’
– 7(1974), nr. 4(6 april) is geheel gewijd aan ‘Algemeen
reglement voor het bestuur van een parochie van de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1969, 1972, 1976-{1980});
boekbesprekingen (1972-1973, 1975-{1980}); inhoudsop-
gaven (1968 in 2(1969), nr. 4(22 febr.), p. 7-9).
– In 8(1975) draagt de aflevering van 24 mei abusieve-
lijk het nummer 5; moet zijn: nr. 6.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het bulletin wil ervoor zorgen dat bisschop,
bisdom, instellingen en katholieken in het bisdom met
elkaar in contact blijven, nu het weekblad het Noorden.
Katholiek nieuwsblad voor Noord-Nederland in 1967 is
opgeheven (zie daarvoor BKNP deel 1, nr. 211). Het blad
verstrekt ruime informatie over leven en werken in het
bisdom, vooral gericht op de pastoraal. Met ingang van
9(1976) is elke aflevering voor de helft gewijd aan een
bepaald thema en vanaf 11(1978), nr. 7(juli/aug.) wordt
de informatie ondergebracht in de rubriek ‘Dwarsinfor-
matie’. 

• noten
(1) Tot en met 8(1975) vermeldt het titelblad alleen Infor-
matiebulletin, het colofon echter: Informatiebulletin
van het bisdom Groningen.
(2) Onder deze titel verschijnt het bulletin nog tot en
met 23(1990), waarna het wordt voortgezet onder de
titel Bisdomblad Groningen.

384
Informatiebulletin / Bisdom Haarlem1 1967-{1980}
• jaren 1(1967), nr. 1(21 maart) – {14(1980), nr. 11(19dec.)}2

• uitgever Bisdom Haarlem
• plaats Red. en adm.: Haarlem
• frequentie 17 nrs. ∞ 1(1967) 
– 15 nrs. ∞ 2(1968)
– 14 nrs. ∞, 3(1969)
– 10 nrs. per jaar ∞ 4(1970)-5(1971)
– 11 nrs. per jaar ∞ 6(1972)-7(1973)
– 10 nrs. ∞ 8 (1974)
– 8 nrs. ∞ 9(1975)
– 10 nrs. ∞ 10(1976)
– 6 nrs. ∞ 11(1977)
– 12 nrs. ∞ 12(1978)
– 9 nrs. ∞ 13(1979)
– 11 nrs. ∞ 14(1980)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

• bijzonderheden Gestencild; m.i.v. 1979 ook fotokopieën
van elders al gepubliceerde berichten/artikelen.
– In het autopsie-exemplaar is na 3(1969), nr. 9(onged.),
p. 35 een schrijven ingebonden van de bisschoppen aan
de medebroeders in het priesterschap, gedateerd
Utrecht, 2 september 1969, over het Europese bisschop-
pensymposion te Chur van 7 tot 10 juli 1969, 4 p.
• relaties Hierin opgenomen Bisdomschouw ([1968-
1969])4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Nieuws- en informatiebulletin, aanvankelijk
alleen voor priesters, maar al gauw ook voor een breder
publiek van geïnteresseerden, onder wie velen die zijn
betrokken bij de pastoraal of vorming, of bij de dekena-
le en parochiële raden. Het blad is hoofdzakelijk gericht
op intern nieuws, praktische zaken, regelingen, bepa-
lingen, mutaties, etc. en vormt een soort “lichtvoetige”
aanvulling op de Analecta waarin vooral “zwaardere
stukken” worden geplaatst en dat meer het karakter
van een documentatieblad krijgt (zie 1(1967), nr. 1(21
maart), p. 1). 
• noten
(1) M.i.v. 8(1974), nr. 3(29 maart) Informatie bulletin.
(2) 16(1982), nr. 11(24 dec.) is mogelijk de laatste afleve-
ring onder deze titel. In 16(1982), nr. 10(26 nov.), p. 1,
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wordt meegedeeld dat binnenkort nadere en uitvoerige
gegevens zullen worden verstrekt “over de nieuwe
opzet van Analecta en Informatie-bulletin”. Blijkens
gegevens van het KDC is Informatiebulletin m.i.v. janu-
ari 1983 opgenomen in Analecta voor het bisdom Haar-
lem. In Informatiebulletin 16(1982), nr. 11(24 dec.) wordt
daarover evenwel niets meegedeeld; evenmin in Ana-
lecta 1983, nr. 1(jan.).
(3) Over de redactie wordt slechts vermeld vanaf
8(1974), nr. 3(29 maart): Secretariaat Bisdom Haarlem;
m.i.v. 14(1980), nr. 3(28 maart): Persdienst Bisdom
Haarlem.
(4) Het Informatiebulletin (voor priesters) en Bisdom -
schouw met bredere informatie over het wel en wee van
het bisdom Haarlem verschijnen in het vervolg als één
blad. Het nieuws en de informatie gepubliceerd in Bis-
domschouw bleken ook voor priesters de moeite waard
en omgekeerd (zie Bisdomschouw 1(1968/69), nr.
10(onged.), p. 39). In Informatiebulletin 3(1969), nr.
10(onged.), wordt medegedeeld op p. 36: “Voor de eerste
maal verschijnt het Informatie-bulletin als mededelin-
genblad voor een grotere groep geïnteresseerde lezers
in het bisdom dan alleen de priesters (…) en komt ter
tafel bij alle priesters, die in ons bisdom werkzaam zijn
en bij alle leken, die tot nu toe de wens te kennen gaven
belangstelling te hebben voor dit blad.”

385
Informatiebulletin van het bisdom Rotterdam 1968-
{1970}
• jaren 1(1968/69), nr. 1(15 febr.) – {3(1970), nr. 1(30 jan.)}
• uitgever Bisdom Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1968-1970 H. Schilte, perschef
• bijzonderheden Gestencild.
– 1(1968/69) loopt van nr. 1(15 febr.) – nr. 10(4 jan. 1969)
• relaties Vermoedelijk voortgezet als of opgegaan in
Wederzijds ({1970})
• autopsie 1(1968/69) – 3(1970), nr. 1(30 jan.)
– KDC
• typering Het bulletin is bestemd voor de onderlinge
communicatie van de priesters van het bisdom Rotter-
dam. Het brengt nieuws uit het bisdom en geeft infor-
matie over vergaderingen en raden, benoemingen,
adressen, jubilea, de agenda van de bisschop, vermel-
denswaardige gebeurtenissen, cursussen enz.

386
Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam1 1972-{1980}
• jaren [1972, nr. 1(jan.)]1 – {9(1980), nr. 3(okt.)}
• uitgever Bisdom Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie onregelmatig
– 8 nrs. ∞ 1972 en 1973; 5 nrs. ∞ 1974; 3 nrs. ∞ 4(1975)-
6(1977); 1 nr. ∞ 7(1978); 2 nrs. ∞ 8(1979); 3 nrs. ∞
{9(1980)}
• formaat B
• omvang I ∞ 1972; II ∞ 1973-1974; I ∞ 4(1975)-9(1980)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
– De afleveringen van de eerste twee jaargangen zijn
doorgenummerd: 1972, nr. 1(jan.) – 1973, nr. 16(dec.).
– De jaargangnummering begint bij 4(1975).
– Als bijlage bij 1972, nr. 7(okt.) bevindt zich in het
autopsie-exemplaar een schrijven van de liturgische
werkgroep Den Bosch/Roermond, gedateerd 18 oktober
1972 inzake de viering van het kerstweekend 1972. 
– Met ingang van 1973 verschijnt er naast het diocesane
Informatiebulletin ook een landelijk informatiebulletin,
getiteld Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1, met daarin
de officiële stukken uit Rome, acta van de bisschoppen-
conferentie en andere stukken die voorheen in de dioce-
sane Analecta werden afgedrukt. Hierdoor kunnen de
verschillende diocesane Analecta zich beperken tot de
officiële stukken van het bisdom en de diverse diocesa-
ne informatiebulletins tot louter diocesaan nieuws. Het
ligt in de bedoeling deze drie uitgaven als één pakket
aan de pastores en pastorale werkers aan te bieden (zie
Informatiebulletin 1973, nr. 11(mei), p. 11).
• relaties Voortzetting van Wederzijds ({1970})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het bulletin wil aan allen die pastoraal werk-
zaam zijn in het bisdom Rotterdam informatie ver-
schaffen van de kant van het diocesaan bestuurscollege
en tevens de onderlinge communicatie bevorderen, nu
Onderweg en Wederzijds ter ziele zijn. Het blad bevat
personalia, beknopte mededelingen over diocesane en
dekenale raden en over verenigingen, pastorale studie-
en trainingsmogelijkheden, financiën, kerkenbouw,
vormingsactiviteiten en retraites. 
• noten
(1) De eerste aflevering is getiteld Proeve van een Infor-
matie-bulletin en is ongenummerd en ongedateerd.
(2) In de Naamlijst van het bisdom Rotterdam van 1977-
1980 wordt vermeld dat de redactie en administratie
van Informatiebulletin worden verzorgd door het secre-
tariaat van het bisdom Rotterdam, afdeling Pers en
Publiciteit. Tot 1 augustus 1980 wordt deze functie ver-
vuld door H.F.A.M. Schilte. Zijn opvolger is H.P.M.
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Heruer, aldus een mededeling in 9(1980), nr. 2(juli).
(3) “Onderweg en Wederzijds zijn ter ziele (…)”, vandaar
nu deze heel eenvoudige informatiestencil (Proeve van
een Informatie-bulletin [1972, nr. 1(jan.)], p. 1).

387
Informatiebulletin / Vice-postulatie van het Opus
Dei in Nederland 1977-{1978}
• jaren 1977, nr. 1(mei) – {1978, nr. 2(juli)}1

• ondertitel Josemaría Escrivá de Balaguer, Stichter van
het Opus Dei 
• uitgever Vice-postulatie van het Opus Dei in Neder-
land2

• plaats Amsterdam
• frequentie onregelmatig
• redactie Niet in het bulletin vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Op het KDC zijn twee Duitse uitgaven van hetzelfde
tijdschrift aanwezig, gedateerd 1976, nr. 1(dec.) en 1977,
nr. 2(dec.). 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het Informatiebulletin is geheel gewijd aan
de stichter van het Opus Dei en wordt gratis verspreid.
In elke aflevering is opgenomen een rubriek ‘Men
schrijft ons’ met gebedsverhoringen op voorspraak van
Josemaría Escrivá, een overzicht van zijn publicaties en
een gebed voor privégebruik, waarbij uitdrukkelijk
wordt vermeld dat het blad niet de bedoeling heeft
vooruit te lopen op het oordeel van de kerk en dat het
gebed niet is bestemd voor gebruik in openbare gods-
dienstoefeningen.
• noten
(1) Aflevering 3, onged. is volgens een aantekening op
het omslag in mei 1981 verschenen. De laatste afleve-
ring aanwezig op het KDC is Informatiebulletin 2003, 
nr. 26(jan.) en draagt als ondertitel ‘Heilige Jozefmaria
Escrivá’.
(2) Het bulletin wordt in België gedrukt.

388
Informatiedienst / Nederlandse Missieraad
1977-{1980}
• jaren 1977, nr. 1(21 jan.) – {4(1980), nr. 15(31 dec.)}1

• uitgever Nederlandse Missieraad, Commissie Buiten-
land in samenwerking met de Stichting Gezamenlijke
Missiepubliciteit 
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie 15 nrs. per jaargang
• formaat B
• omvang III ∞ 1977; IV ∞ 2(1978); III ∞ 3(1979)-
{4(1980)}

• redactie Redactiegroep:
1977-{1980} G. Cuppen
1977-{1980} E. Blommaert
1977-{1980} J. Brock
1978-{1980} Th. de Koning
1978-{1980} P. Mesters
• speciale nummers 2(1978), nr. 10(23 okt.) is gewijd aan
‘De katholieke kerk in Vietnam. Geschiedenis en aktua-
liteit’, 44 p.
– 3(1979), nr. 6(19 april): special Indonesië, 37 p.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1979 en 1980).
– Volgens 2(1978), nr. 15(29 dec.), p. 1 werd “ten gerieve
van de lezers” de index van alle verschenen onderwer-
pen gedurende 1977 en 1978 aan dat nummer toege-
voegd. In het autopsie-exemplaar werd deze index niet
aangetroffen.
– De inhoudsopgave van 3(1979) is in het autopsie-
exemplaar tweemaal ingebonden: voor nr. 1 en voor 
nr. 15.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Initiatief van de Commissie Buitenland van
de Nederlandse Missieraad (NMR) om Nederlandse
missiekringen te attenderen op informatie vanuit de
kerken in de Derde Wereld over de sociaal-economische
en politieke situatie waarin ze hun evangelische taak
moeten uitoefenen en om deze informatie te versprei-
den. Het gaat om zogenaamde ‘grijze informatie’ die
als zodanig niet direct bruikbaar is voor missionaire
publiciteitsorganen en vaak een voorlopig karakter
draagt. 
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel is gedateerd
8(1984), nr. 11(31 dec.). Daarna wordt het blad na een
fusie met het Vlaamse blad Wereldbrief voortgezet
onder de titel Wereldbrief met een Vlaams-Nederlandse
redactiegroep.

389
Informatiedienst SVD nieuws1 {1960}-{1966}
• jaren {1960, R. 20(sept.)} – {1966, R. 52(maart)} 
• ondertitel Servicebulletin2

• uitgever Missiecentrum (Gezelschap van het Godde-
lijk Woord)
• plaats Soesterberg
• frequentie onregelmatig
• formaat C
• omvang I
• redactie {1960}-{1963} B. Sanders SVD
Daarna niet meer met naam vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De nummering van dit blad en van het blad Informa-
tiedienst SVD nieuws. Servicebulletin missie-intentie is
niet strikt gescheiden. Dat is verwarrend, temeer
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omdat de titels van beide uitgaven min of meer gelijk
zijn. 
• relaties [Mogelijk voortgezet als Informatie dienst
(1967-1968)]3

• autopsie 1960, nrs. 20, 21; 1962, nrs. 30, 32, 33; 1963, 
nrs. 35, 36; 1964, nrs. 37, 38, 39, 41-44; 1965 volledig;
1966, nr. 52
– KDC 
• typering Het blad biedt informatie over gebeurtenis-
sen elders in de wereld die voor missionarissen inte-
ressant kunnen zijn. Vanaf jan. 1965 wordt het blad
meer op jongeren afgestemd, aldus de redactie.
• noten
(1) M.i.v. 1964, juni-juli, nr. 42 wordt “SVD nieuws” in
de titel weggelaten.
(2) Gevolgd door de hoofdletter “R.” en het betreffende
nummer. Het is niet bekend waar de “R.” voor staat.
(3) J. Karsten SVD vermeldt in ID 1(1969), nr. 1(jan.), p. 2
dat hij in 1967 was begonnen met het blad Informatie
dienst voor zijn confraters in de missie. Eenmaal werk-
zaam bij het Centrum Lectuurvoorziening Missionaris-
sen breidde hij het blad uit. Het werd voortaan onder de
naam ID ook aan missionarissen van andere orden en
congregaties gezonden. Het is onduidelijk of er een
relatie bestond tussen het in [1967]-1968 te Tilburg uit-
gegeven blad Informatie dienst en de twee bladen Infor-
matiedienst SVD nieuws. Servicebulletin ({1960}-{1966})
en Informatiedienst SVD nieuws. Servicebulletin missie-
intentie (1956-{1964}) die werden uitgegeven te Soester-
berg.

390
Informatiedienst SVD nieuws1 (editie missie-
intentie) 1956-{1964}
• jaren 1956, nr. 1(30 aug.) – {1964, nr. 223(nov.)}
• ondertitel Servicebulletin missie-intentie
• uitgever Missiecentrum (Gezelschap van het Godde-
lijk Woord)
• plaats Soesterberg
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1956, nr. 1(30 aug.) – 1958, nr. 54(11 april);
C ∞ {1958, nr. 59(juni)} – {1964, nr. 223(nov.)}
• omvang I
• redactie 1956-1958 B. Sanders SVD, directeur Missie-
centrum
Niet verder in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Het Missiecentrum van de SVD geeft onder de over-
koepelende titel Informatiedienst SVD nieuws meerdere
inhoudelijk verschillende bulletins uit die worden
doorgenummerd. Eén daarvan is dit ‘Servicebulletin
missie-intentie’. Dit verschijnt maandelijks maar tus-
sendoor verschijnen ook andere niet nader aangeduide
bulletins met interne informatie over personalia en

ontwikkelingen in de missiegebieden van de paters
SVD. Dit verklaart waarom de nummering gaten ver-
toont. Zie Informatiedienst SVD nieuws ({1960}-{1966}).
– Van mei 1961, nr. 139 tot maart 1963, nr. 186 is in de
kantlijn aangebracht: “Speciale uitgave in overleg met
de Commissie tot Samenwerking der Apostolaten:
Priester Missie Bond, Apostolaat der Hereniging, Sint
Willibrord Vereniging, Apostolaat van het Gebed.”
– In het autopsie-exemplaar van Persdocumentatie,
jaargang 10(1963) zijn afleveringen van Informatie-
dienst SVD nieuws ingebonden: na nr. 99(jan.), nr. 101
(maart), nr. 102(april) zijn resp. opgenomen Informatie-
dienst SVD nieuws nr. 182(jan. 1963), nr. 186(maart), 
nr. 189(onged.), elk drie p. De afl. 10(1963), nr. 103, 104,
105/105 en 107 worden gevolgd door ‘Dokumentatie
Deel III missie-intentie’ met in de voet van de eerste
pagina de aantekening “Voor gebruikers van de bulle-
tins-SVD is dit nummer …”, resp. de nummers 190, 191,
193 en 194. Bij nummer 190 is door de redactie van het
Missiecentrum SVD toegevoegd: “Dit gedeelte van de
dokumentatie zal enige veranderingen ondergaan in de
komende maanden. Reeds is in deze editie een duide-
lijke scheiding aangebracht (ook in kleur [blauwe inkt])
tussen enerzijds de artikelen die bestemd zijn voor
overname in bladen en tijdschriften, en anderzijds het
dokumentaire gedeelte dat de maandintentie
illustreert.” In het autopsie-exemplaar werd bij
10(1963), nr. 103(mei) een 2e bijlage ‘Dokumentatie Deel
III missie-intentie’ aangetroffen met in de voet de aan-
tekening “Voor gebruikers van de Bulletins SVD is dit
nummer 211”. Ook in de opvolger van Persdocumentatie,
Dokumentatie maandintentie, is dit deel III opgeno-
men. 
• relaties Mogelijk opgegaan in Dokumentatie maand-
intentie (1963-1968). Zie aldaar onder bijzonderheden
• autopsie 1956, nr. 1(30 aug.) – 1961, nr. 136(8 febr.);
daarna met lacunes tot nr. 1964, nr. 223(nov.)
– KDC ∞ 1957, nr. 42(dec.); 1958, nrs. 59, 62, 64, 66, 70,
74, 76; 1959, nrs. 79, 81, 83, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,
101; 1960, nrs. 104, 106, 109, 111, 113, 115, 117-118, 121, 123-
124; 1961, nrs. 130-131, 133, 139, 142, 145, 147, 149, 151, 154;
1962, nrs. 156, 158, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 173, 175, 177,
178; 1963, nrs. 182, 184, 186, 189
– KDC (opgenomen in Persdocumentatie) ∞ 1963, nrs.
190, 193-194; 1964, nr. 211 
– KDC (opgenomen in Dokumentatie maandintentie) ∞
1963, nrs. 196, 199-200; 1964: nrs. 202, 204, 207, 209, 213,
216, 219, 222-223
– Teteringen, Gezelschap van het Goddelijk Woord ∞
overige afleveringen
• typering Blad dat maandelijks verschijnt bij gelegen-
heid van de actuele pauselijke missie-intentie. Het blad
biedt artikelen, statistieken en teksten die betrekking
hebben op de pauselijke missie-intentie van de betref-
fende maand, waarbij het zich niet beperkt tot de mis-
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siegebieden van de SVD. Tevens wordt samengewerkt
met het Apostolaat van het Gebed (zie Persdocumenta-
tie). Verder bevat het blad personalia en interne bericht-
geving over de situatie van de SVD-missies.
• noten
(1) M.i.v. 1960, nr. 111(april) wordt “nieuws” in de titel
weggelaten, m.u.v. 1963, nr. 182(jan.).

391
Inko1 1979-{1980}
• jaren 2(1979), nr. 1(maart) – {3(1980), nr. 6(dec.)}2

• uitgever Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie 5 nrs. ∞ 2(1979); 6 nrs. ∞ {3(1980)}
• formaat B
• omvang III ∞ 2(1979)-{3(1980)} 
• redactie 1979-{1980} Cor Brammer
1979-{1980} Wim Heister
1979-{1980} Henk Huirne
1979-{1980} Laurens Letschert
1979-{1980} Jan te Plate
1979-{1980} Leo Ruitenberg, red.secr.
1979-{1980} Joop Vermeulen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
• relaties Voortzetting van Kontaktblad / Fraters van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (1978-1979)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad van de Fraters van
Utrecht, met als doelstelling de leden met elkaar in con-
tact te brengen door informatie-uitwisseling tussen de
communiteiten, het scheppen van een mogelijkheid om
elkaar op de hoogte te brengen van belangrijke zaken
en het publiceren van zaken uit het kerkelijk en maat-
schappelijk leven die relevant zijn voor de congregatie-
leden (zie Kontaktblad 1979, ongen.(febr.), p. 15).
• noten
(1) Samentrekking van ‘Informatiegevende en Kontakt-
leggende periodiek van de Fraters van Utrecht’.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2011}.
(3) ‘Van de redaktietafel’ (2(1979), nr. 1(maart), p. 1)
meldt dat het februarinummer van Kontaktblad van
1979 is bedoeld als overgangsnummer naar Inko (zie
ook het omslag, waar beide titels worden vermeld). Bij
de jaargangnummering wordt de voorganger meege-
teld.

392
Inlichtingen voor zielzorg {1953}-{1975}
• jaren {2(1953/54), nr. 1(onged.)} – {1975, nr. 3(juni)}
• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift voor de clerus
van België, Nederland en Luxemburg ∞ {2(1953/54, 
nr. 1(onged.)-nr. 3(onged.)}
– Tweemaandelijks tijdschrift voor de clerus van België
en Luxemburg ∞ {2(1953/54), nr. 4(onged.)}
– Informatieblad voor religieuze boeken en fonoplaten
∞ {11(1963), ongen.(april)}
– Tweemaandelijks informatieblad ∞ {17(1968), nr. 3
(mei)}
– Driemaandelijks tijdschrift ∞ {1974, nr. 2(juni)} –
{1975, nr. 3(juni)}
• uitgever Liturgisch Centrum Abdij Keizersberg1

• plaats Leuven
• frequentie tweemaandelijks ∞ {2(1953/54), nr. 1
(onged.)} – {17(1968), nr. 3(mei)}
– driemaandelijks ∞ {1974, nr. 2(juni)} – {1975, nr. 3
(juni)}
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld.
• redactie {1953}-{1954} Abdij Keizersberg
{1968}-{1975} D.D. van Humbeeck OSB, verantw. uitge-
ver
• bijzonderheden Gestencild m.i.v. {1974, nr. 2(juni)}.
– Jaargangnummering in elk geval tot en met 17(1968).
– Het blad wordt kosteloos toegezonden aan de ‘EEHH
Geestelijken van België, Nederland en het Groot Hertog-
dom Luxemburg’.
– 2(1953/54), nr. 4(onged.) heeft een ‘Bijvoegsel’ met de
aankondiging van het verschijnen in november [1954]
van Het H. Misoffer in beeld, door dr. H. Kunkel, uitgave
van de Abdij Keizersberg.
• relaties Hiervan afgesplitst Mededelingen van het
Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat1 (1954-{1962})
• autopsie 2(1953/54), nr. 1(onged.)-nr. 4(onged.);
11(1963), ongen.(april); 17(1968), nr. 3(mei); 1974, nr. 2
(juni), nr. 4(dec.); 1975, nr. 1(febr.), nr. 3(juni)
– KDC
• typering Blad voor parochiepriesters met voorname-
lijk bibliografische informatie: teksten voor liturgie,
literatuur over de sacramenten, uitgebreide weergave
van fragmenten uit de betreffende literatuur en infor-
matie over grammofoonplaten en films.
• noten
(1) In Mededelingen van het Interdiocesaan Liturgisch
Secretariaat 1954, nr. 1(okt.), p. 1 wordt vermeld dat de
lezers een nummer krijgen toegezonden van de Inlich-
tingen voor zielzorg “dat een gezamenlijke uitgave was
van het Liturgisch Documentatie-Centrum te Leuven en
het Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat van Alverna.
In overeenstemming met het Documentatie-Centrum
hebben we echter besloten om voor Nederland een spe-
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ciale uitgave te verzorgen, die tevens kan dienen als
mededelingenblaadje van de Federatie en van de afzon-
derlijke Verenigingen of Instituten van de verschillen-
de diocesen.”

393
Inter nos / Jezuïeten {1975}-{1976}
• jaren {1975, ongen.(dec.)} – {1976, ongen.(mei)}
• ondertitel Mededelingen uit de Indonesische Provin-
cie
• uitgever Missieprocuur Jezuïeten
• plaats Nijmegen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang [I]
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1975, ongen.(dec.); 1976, ongen.(jan./febr.) en
ongen.(mei)
– KDC
• typering Blad met berichten uit de missiegebieden in
Indonesië, beschouwingen over de werkomstandig -
heden en opvoeding, reisverslagen, benoemingen enz.

394
Inter nos / Paters van de HH Harten 1948-{1980}
• jaren 1(1948/49), nr. 1(juli) – {32(1980), nr. 221(15 dec.)}1

• ondertitel Nieuwsblad2 van de Nederlandse Provincie
van de Congregatie3 der Heilige Harten ∞ 5(1953), nr. 1
(jan./febr.) – {32(1980)}
• uitgever Nederlandse Provincie van de Congregatie
der Heilige Harten (SSCC)
• plaats Bavel
• frequentie variërend van zes tot vijftien nrs. per jaar
∞ 1(1948/49)-6(1954)
– maandelijks ∞ 7(1955)-11(1959)
– variërend van zeven tot zestien nrs. per jaar ∞
12(1960)-{32(1980)}
• formaat B
• omvang V ∞ 1(1948/49); III ∞ 2(1950)-3(1951); II ∞
4(1952); III ∞ 5(1953)-9(1957); II ∞ 10(1958); III ∞
11(1959)-13(1961); II ∞ 14(1962)-16(1964); I ∞ 17(1965)-
18(1966); II ∞ 19(1967)-30(1978); III ∞ 31(1979)-{32(1980)}
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 14(1962), ongen.(15 maart): speciaal
nummer over Tsjecho-Slowakije, 20 p.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– Gestencild.
– De eerste jaargang is een overlopende jaargang en
bevat 15 afleveringen: 1(1948/49), nr. 1(juli)-nr. 15(dec.
1949). Daarna vallen de jaargangen samen met het
kalenderjaar.

– Vanaf 15(1963) zijn de afleveringen doorgenummerd:
15(1963), nr. 10(18 febr.) enz. 
– 16(1964), nr. 16(1 jan.) is abusievelijk gepagineerd 
p. 109-113; moet zijn: p. 1-8.
– In 28(1976) volgt na de inhoudsopgave een ‘Alfabeti-
sche lijst van namen in Inter nos 1976’.
– In 1(1948/49)-10(1958) vormen de wetenschappelijke
bijdragen een afzonderlijke rubriek onder de titel ‘The-
saurus scientiae clericalis’; in 11(1959) – 14(1962), nr. 2(2
maart) niet meer opgenomen als afzonderlijke rubriek;
daarna verscheen Inter nos – wetenschappelijk als een
afzonderlijke uitgave gedurende 1962, nr. 1(onged.) –
1965, nr. 15(onged.), in deel 3 van de BKNP beschreven.
– In 30(1978), nr. 198(20 okt.) wordt op p. 117 melding
gemaakt van een titel ‘Speciaal’: “dit is de titel van p. 19
uit het septembernummer van Informatie, het medede-
lingenblad van de HTP Heerlen en het TKI Sittard. Wij
nemen deze pagina over zonder vertaling en zonder
commentaar.” Het betreft hier een brief van bisschop 
J. Gijsen aan de aartsbisschop van Ghana over het
karakter van de HTP te Heerlen.
• relaties Zie noot 4
– Ten dele voortgezet als Inter nos – wetenschappelijk
(1962-1965)
• autopsie Volledig m.u.v. 20(1968) en 21(1969): beide
jaargangen onvolledig 
– KDC
• typering Intern congregatieblad dat wordt toegezon-
den aan alle leden van de Nederlandse Provincie van de
Congregatie van de HH Harten (SSCC), bovendien aan
Nederlandssprekende confraters van andere provincies
en aan Nederlandssprekende zusters waarmee de con-
gregatie een band heeft. Het geeft nieuws over de con-
gregatie en over de werken in Europa, de Azoren, Cook-
eilanden, Brazilië, Indonesië, Mozambique en Singa -
pore. Het bevat daarnaast personalia, rondzendbrieven
van de generale overste en berichten over de HTP
(Hogeschool voor Theologie en Pastoraat) te Heerlen.
Naast Inter nos verscheen m.i.v. 1964 Interne medede-
lingen Nederlandse Provincie, uitsluitend voor Neder-
land bedoeld.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(2) M.i.v. 6(1954), nr. 1(jan./febr.) vervangen door
“Mededelingen(blad)”.
(3) Ook regelmatig “Kongregatie”.
(4) 1(1948/49), nr. 1(juli) begint met p. 33. Uit de inlei-
ding op deze pagina blijkt dat “voorheen (…) incidenteel
reeds mededelingen verzonden” werden. Er bestond
reeds een ‘Thesaurus’ (zie bijzonderheden) die nu in
Inter nos wordt opgenomen.
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Inter nos / Redemptoristen 1947-1962
• jaren 1947, nr. 1(10 febr.) – 16(1962), nr. 2(15 febr.)1

• ondertitel Mededelingen van het provincialaat
• uitgever Nederlandse Provincie CSsR 
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden Aanvankelijk gestencild. Op 4 novem-
ber 1949 wordt ‘Drukkerij Ligor’, de nieuw opgerichte
huisdrukkerij die is bestemd voor intern gebruik,
plechtig ingezegend (4(1950), nr. 1(25 jan.), p. 1). 
– Op p. 8 van 15(1961), nr. 12(15 dec.) staat de mededeling
dat door verschillende omstandigheden op de drukkerij
de afwerking en verzending van het directorium niet
op de afgesproken tijd kan plaatshebben. Voor Kerst-
mis zal ieder huis nog enkele gestencilde bladzijden
ontvangen.
• relaties Opgegaan in Open venster van de Nederlandse
Redemptoristen (1962-1966)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad van de Redempto-
risten, beantwoordend aan het verlangen naar een
regelmatig verschijnende nieuwsbron met actuele
informatie. Het blad bevat personalia, brieven van de
provinciaal, mededelingen van de huizen in Nederland,
berichten van en over het apostolaat in en buiten Euro-
pa (vooral Brazilië en Suriname), reisverslagen en een
rubriek ‘Wereldnieuws’.
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel. In 1962 verschij-
nen er nog twee gedrukte afleveringen.
(2) Volgens 51(1997), nr. 238(jan.), p. 1 werd deze eerste
serie van Inter nos geredigeerd door pater Coen Ver-
heijen. 
(3) In mei 1967 verschijnt er een hernieuwde uitgave
van Inter nos (1967-{1980}, tweede en derde serie): 
“Het oude Inter nos verscheen voor de eerste keer op 10
februari 1947. In 1962 ging het op in Open venster, dat
vier keer per jaar verscheen en dus geen actueel nieuws
kon verschaffen” (Inter nos, hernieuwde uitgave 1967,
nr. 1(mei), p. 1).
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Inter nos / Redemptoristen 1967-{1980}
• jaren 1967, nr. 1(mei) – {4(1980), nr. 48(dec.)}1

• ondertitel Mededelingen van het provincialaat2

• uitgever Nederlandse Provincie CSsR
• plaats Amsterdam
• frequentie onregelmatig: 8 tot 12 afleveringen per jaar
• formaat B ∞ 1967 – 1968, nr. 11(jan.); C ∞ 1968, nr.

12(febr.)-nr. 14(april); B ∞ 1968, nr. 15(april)-nr. 22(dec.);
C ∞ 1969, nr. 23(jan.)-nr. 24(febr.); B ∞ 1969, nr.
25(maart) – 1972, nr. 54(jan.); C ∞ 1972, nr. 55(febr.) –
1973, nr. 71(sept.); B ∞ 1973, nr. 72(okt.) – 1974, nr.
82(okt.); C ∞ 1974, nr. 83(nov./dec.) – 1975, nr.
84(jan./febr.); B ∞ 1975, nr. 85(maart) – {4(1980), nr. 48
(dec.)}
• omvang I
• redactie 1967-1976 pater Bernard van den Eerenbeemt3

1977-{1980} pater J. Coppens3

• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd per serie. Twee-
de serie: 1967, nr. 1(mei) – 1976, nr. 100(sept.); derde
serie: 1(1977), nr. 1(jan.) – {4(1980), nr. 48(dec.)}. Als eer-
ste serie wordt de uitgave van Inter nos beschouwd in
de jaren 1947-19624; deze afleveringen zijn overigens
niet doorgenummerd.
– Jaargangnummering m.i.v. de derde serie: 1(1977)-
{4(1980)}.
– Na 4(1980) nr. 46(okt.) volgen abusievelijk de nrs. 48
(nov.) en 49(dec.); moet zijn: nrs. 47 en 48.
– 1971, nr. 45(maart) heeft als bijlage een impressie van
het kapittel door H. Helmer, 2 p.
– Na 1976, nr. 100(sept.) volgt een aflevering ‘Berichten
van het secretariaat’, 4 p., die de leemte opvult tussen
nr. 100(sept.) en de eerste aflevering van de derde serie
1(1977), nr. 1(jan.), ontstaan door het vertrek van de
redacteur pater Van den Eerenbeemt. 
• relaties Voortzetting van Open venster van de Neder-
landse Redemptoristen (1962-1966)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Hernieuwde uitgave van het blad Inter nos
(1947-1962), dat tijdelijk was opgegaan in het slechts
vier keer per jaar verschijnende Open venster van de
Nederlandse Redemptoristen. Het blad vormt een meer
regelmatig verschijnende nieuwsbron “die [actueel]
nieuws en informatie verschaft over het wel en wee
van de provincie, de vice-provincies en van de confra-
ters, waar ter wereld zij ook werkzaam zijn” (1967, nr. 1
(mei), p. 1). 
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010}. Over de numme-
ring van jaargangen en afleveringen zie bijzonderhe-
den.
(2) Met variaties als weglating “van het”, toevoeging
“Nederl. Provincie CSsR”, alleen “Nederl. Provincie
(CSsR)”.
(3) Zie ‘Berichten van het Secretariaat’, gevoegd bij 1976,
nr. 100(sept.) en derde serie 1977, nr. 1(jan.), p. 4.
(4) De eerste serie is Inter nos 1947, nr. 1(10 febr.) –
16(1962), nr. 2(15 febr.), in 1962 opgegaan in Open venster
van de Nederlandse Redemptoristen (1(1962)-5(1966)). De
tweede serie onder de titel Inter nos start in 1967, nr.
1(mei) en loopt door tot en met 1976, nr. 100(sept.), waar-
na in 1977 met nr. 1(jan.) de derde serie begint.
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Inter nos – wetenschappelijk 1962-1965
• jaren 1962, nr. 1(onged.) – 1965, nr. 15(onged.)
• uitgever Nederlandse Provincie van de Congregatie
der Heilige Harten (SSCC)
• plaats Red.: Valkenburg 
• frequentie “jaarlijks ongeveer 10 nummers”
– 6 nrs. ∞ 1962; 5 nrs. ∞ 1963; 3 nrs. ∞ 1964; 1 nr. ∞
1965
• formaat B
• omvang I
• redactie 1962-{1964} pater dr. H. Spee SSCC
• speciale nummers 1965, nr. 15(onged.): aflevering
gewijd aan de inleidingen gehouden op de studiedagen
1965 te Sint-Oedenrode: ‘Het priesterschap theologisch
belicht vanuit de ecclesiologie’, door drs. F. Haarsma en
‘Het beeld van de priester in deze tijd’, door mgr. drs.
J.W.M. Bluyssen
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Afgesplitst van Inter nos / Paters van de 
HH Harten (1948-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC1

• typering Dit periodiek is een afsplitsing van Inter nos,
dat in opzet een mededelingenblad is van de Congrega-
tie van de HH Harten (SSCC), maar waarin ook theologi-
sche conferenties en lezingen van de studiedagen in
Sint-Oedenrode werden opgenomen. Voor dit weten-
schappelijke gedeelte begint de congregatie een aparte
uitgave: Inter nos – wetenschappelijk (zie 1962, nr.
1(onged.), p. 1). Het is uitsluitend bestemd voor de
Nederlandse Provincie en biedt wetenschappelijke bij-
dragen, de meeste door leden van de congregatie, op het
gebied van theologie, pastoraat en spiritualiteit. 
• noten
(1) Het blad is in 2010 niet langer aanwezig op het KDC,
maar wel bij het ENK.

398
Interboni1 1970-1976
• jaren 1(1970/71), nr. 1(dec.) – 5(1975/76), nr. 6(jan. 1976)2

• uitgever Zusters Onder de Bogen (Liefdezusters van
de H. Carolus Borromeus)
• plaats Nijmegen
• frequentie 7 nrs. ∞ 1(1970/71)
– tweemaandelijks ∞ 2(1972)-5(1975/76)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1970/71); II ∞ 2(1972); III ∞ 1973; II ∞
1974-5(1975/76)
• redactie {1970} zuster Marielea Olivers3

1970-1976 zuster Christiana Huskens
1970-1976 zuster Caspario van Maanen
1970-1976 drs. R.G. van Weert

• speciale nummers 1972, ongen.(juni): extra nummer
gewijd aan de ‘kleine groepen Patmos en Heemskerk’,
19 p.
– 1973, ongen.(onged.): extra nummer bij het sluiten
van het klooster Calvariënberg in Maastricht en de
overdracht van het St. Servatiushuis aan de zusters
Karmelietessen, 28 p.
– 1973, [nr. 6](onged.): ‘50 Jaar Noorwegen’ (ook als bro-
chure aanwezig op het KDC)
– 1974, ongen.(onged.): ‘Ontmoetingsdag Onder de
Bogen 18 mei 1974’, 37 p.
– 1976, ongen.(jan.): extra nummer over bezinning op
het missionaire en apostolische aspect van het religieu-
ze leven, 24 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– De eerste en de laatste jaargang zijn overlopende jaar-
gangen: 1(1970/71), nr. 1(dec.)-nr. 7(onged.); de volgende
vier jaargangen vallen samen met het kalenderjaar. Na
5(1975), nr. 5(nov.) volgt abusievelijk 1975, ongen.(jan.);
moet zijn: 5(1975/76), nr. 6(jan. 1976). Deze aflevering
verschijnt als extra nummer dat in ‘Van de redaktie’, 
p. 1 aanvangt met “Het nieuwe jaar is weer begonnen.
(…) Wat niet gebruikelijk is, is dat Interboni het nieuwe
jaar begint met een extra nummer (…) bedoeld voor
december, maar vanwege technische moeilijkheden
kon dit pas in januari verschijnen.” Het omslag ver-
meldt nog het jaar 1975, met potlood gecorrigeerd in
1976. Het laatste nummer dat hierop volgt, is gedateerd:
5(1976), nr. 6(jan.), het laatste nummer dus van de vijf-
de jaargang 5(1975/76). 
– 1(1970/71), nr. 6(onged.) bevat een bijlage met necrolo-
gieën, 11 p.
• relaties Samen met het Provinciaal bestuurskollege
aan de Provincie Nederland (1970-1976) gedeeltelijk
voortgezet als Tussentijds … (1976-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad van de Zusters Onder de Bogen,
bedoeld om een band te smeden tussen de leden in
Nederland, Indonesië, Noorwegen en Tanzania en als
communicatiemiddel om elkaar “op de hoogte te hou-
den van: hoe in andere provincies en regio’s, in andere
kommuniteiten en groepen geleefd wordt, hoe men
daar denkt en wat men daar doet” (1(1970/71), nr. 1(dec.),
p. 3). Het blad bevat korte beschouwende artikelen, arti-
kelen over de ontwikkelingen binnen het kloosterleven,
berichten uit het generalaat, uit de Provincie Nederland
en de Provincie Indonesië, uit de verschillende huizen
in Nederland, Indonesië, Noorwegen en Tanzania, en
personalia.
• noten
(1) De afleveringen 1(1970/71), nr. 1(dec.)-nr. 5(onged.)
zijn zonder titel verschenen. De titel is een contractie
van Internationaal Bogen Nieuws en wordt voor het
eerst vermeld op de achterkant van het omslag van
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1(1970/71), nr. 5(onged.). In 1(1970/71), nr. 6(onged.), p. 1
wordt de titel verklaard.
(2) Laatst verschenen aflevering. Vgl. 5(1976), nr. 6(jan.),
p. 1 ‘Een afscheid’, waarin de redactie haar ontslag aan-
kondigt na vijf jaar verbonden te zijn geweest aan
Interboni, om de anderen de gelegenheid te geven een
nieuwe wind door het tijdschrift te laten waaien. Op p.
2 vraagt de redactie zich af wat er met Interboni gaat
gebeuren. “Omdat dit blad de vrucht is van het Alge-
meen Vernieuwingskapittel 1970, wil het generaal
bestuur de vraag of, en zo ja, in welke vorm Interboni
moet voortbestaan, door het algemeen kapittel 1976
laten beantwoorden.” De eerste aflevering van de opvol-
ger Tussentijds … vermeldt dat het Generaal Bestuur
“heeft besloten Interboni op te heffen als blad voor de
hele kongregatie. In Indonesia verschijnt al jaren een
eigen provincie-blad. Dit zal nu ook in Nederland
gebeuren, en Noorwegen en Tanzania sluiten zich
graag bij ons aan.” Tussentijds … 1976, ongen.(juli), p. 1.
(3) De redactieleden worden genoemd in het openings-
artikel van de eerste aflevering, waarbij tevens melding
wordt gemaakt van zuster-correspondenten in Maas -
tricht (Nederlandse Provincie), Yogjakarta (Indonesi-
sche Provincie), Bærum (Noorwegen) en Sengerema
(Tanzania). De volgende vermelding van de redactie
bevindt zich op de allerlaatste pagina van 5(1975/76), nr.
5(nov. 1975), waarbij zuster Marielea Olivers ontbreekt,
evenals in de ondertekening van ‘Een afscheid’ in het
laatste nummer (zie noot 2).

399
Intercom – fraters 1967-1969
• jaren 1967, nr. 1(dec.) – 1968/69, nr. 3(okt./april)1

• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie 3 afleveringen tussen 1967 en 1969
• formaat B
• omvang I
• redactie 1967-1969 frater Caesario Peters2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Ten dele voortzetting van Mededelingen (1961-
1967) / Fraters van OL Vrouw, Moeder van Barmhartig-
heid
– Voortgezet als Intercom – reeks (reeksen worden niet
in de BKNP beschreven)1

• autopsie 1967, nr. 1; 1968, nr. 2, 1968/69, nr. 3
– KDC
• typering Intern congregatieblad met nieuws uit de
fraterhuizen in Nederland en België, nieuws uit de mis-
siegebieden, een rubriek ‘Krantenknipsels’ en boeken-
nieuws. Na de splitsing van Mededelingen (1961-1967) in
Korte berichten van het generaal bestuur (1967-1976) en
Intercom – fraters worden in het laatste blad die berich-
ten van Mededelingen opgenomen, die buiten de korte,

feitelijke mededelingen van het generaal bestuur val-
len. Al heel snel ontwikkelt deze publicatie zich echter
tot een reeks (vanaf 1969, nr. 4(okt.)): afzonderlijke
publicaties met een eigen hoofdtitel, onder de gemeen-
schappelijke titel Intercom – reeks.1
• noten
(1) Het blad wordt voortgezet als reeks, tot en met zeker
nr. 11[1974/75]: een ongedateerde brochure over ‘Suid-
wes Afrika’. Uit Korte berichten van het generaal
bestuur 1976, nr. 71(9 dec.), p. 3 blijkt dat voortzetting
van de Intercom – reeks in de opzet van de laatste jaren
niet meer opportuun wordt geacht.
(2) De redactie van beide uitgaven, ontstaan na de split-
sing van Mededelingen in Korte berichten van het gene-
raal bestuur en Intercom – fraters is opgedragen aan
frater Caesario Peters (zie Korte berichten van het gene-
raal bestuur 1967, nr. 1(26 sept.), p. 1).

400
Interkonkom1 1969-{1980}
• jaren 1969, nr. 1(onged.) – {12(1980), nr. 3(onged.)}2

• uitgever Stichting Broedercongregaties Nederland
(SBCN)
• plaats Nijmegen
• frequentie onregelmatig
– 4 nrs. ∞ 1969
– 3 nrs. ∞ 1970, 1973, 1976-1977, {12(1980)}
– 2 nrs. ∞ 1971-1972, 1974-1975, 1978-11(1979)
• formaat B m.u.v. A ∞ 1972, nr. 2(onged.)
• omvang I ∞ 1(1969)-1972; II ∞ 1973; I ∞ 1974-1976; 
II ∞ 1977; I ∞ 1978-{12(1980)}
• redactie Niet altijd vermeld.
{1969} broeder Robertus Knuvers
1969-{1980} broeder Louis Janssen, red.secr.
1969-{1980} Wim Swüste 
{1973} frater drs. H.J.M. van Geene3

1973-1976 broeder Jaap v.d. Bosch3

• speciale nummers 1969, ongen.(okt.): ‘Verslag van het
Religieuzen Beraad te Noordwijkerhout’
– 1970, nr. 3(onged.): dubbelnummer ‘Verslag van de
werkzaamheden Centraal Bestuur SBCN febr. 1969 –
aug. 1970’
– 1972, nr. 1(onged.) is gewijd aan een nota n.a.v. het
rapport ‘Samengaan van Religieuzen’ ten dienste van
het Centraal Bestuur van de SBCN’, met bijlage ‘Her-
groepering’, 11 p.
– 1973, Special nr. 1(okt.) ‘ter inleiding op het bezoek van
mgr. dr. A. Mayer OSB, secretaris van de Congregatie
voor de Religieuzen en Sekuliere Instituten, aan de
Stichtingen van de mannelijke en vrouwelijke religieu-
zen in Nederland in de week van 8-13 okt.’, 7 p. 
– 1973, Special nr. 2(okt.), ‘uitgegeven bij gelegenheid
van het bezoek van mgr. dr. A. Mayer OSB, aan de SBCN
op 12 okt.’, 12 p.
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– 1977, nr. 1(onged.) is geheel gewijd aan de Tweede
Kamerverkiezing van 1977 met reacties van de politieke
partijen op een aantal vragen door de SBCN aan hen
voorgelegd
– 1980, nr. 3(onged.) is een themanummer: ‘Op zoek
naar andere, nieuwe wegen’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1973-{1980}).
– Gestencild.
– De eerste vermelding van het jaargangnummer is in
11(1979), nr. 1(onged.), p. 3.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het periodiek is bedoeld als intercongregatio-
neel communicatieblad voor de leden van de Stichting
Broedercongregaties Nederland. Het bevat mededelin-
gen, verslagen van bijeenkomsten en beschouwingen
over het religieuze leven.
• noten
(1) Samentrekking van ‘Interkongregationele kommu-
nikatie’.
(2) Het blad is verschenen tot en met 13(1982), nr. 2
(onged.).
(3) Zie 1973, nr. 3(onged.), p. 3: Van Geene wordt als
redactielid opgevolgd door Van de Bosch.

401
Internationale katholieke informatie 1966-1979
• jaren 1966, proefnummer(15 nov.)
– 1(1967), nr. 1(1 jan.) – 13(1979), nr. 12(dec.)1

• ondertitel Halfmaandelijks tijdschrift voor religieuze
informatie ∞ 2(1968), nr. 10(15-31 mei) – 11(1977)
• uitgever Desclée de Brouwer ∞ 1(1967) – 5(1971), nr.
18(15-30 sept.)
– Uitgeverij Emmaüs / NV Desclée de Brouwer ∞ 5
(1971), nr. 19(1-15 okt.) – 8(1974)
– Uitgeverij Emmaüs ∞ 9(1975)-11(1977)
– Uitgeverij Emmaüs / NV Desclée De Brouwer ∞ 12
(1978)-13(1979)2

• plaats Internationale red.: Parijs
– Red.: Nederland / België: Utrecht / Brugge
– Adm.: Utrecht / Brugge ∞ 1(1967) – 10(1976), nr. 1(1-5
jan.); Amersfoort (De Horstink) / Brugge ∞ 10(1976),
nr. 2(16-30 jan.)-nr. 24(16-31 dec.); Nijmegen (uitgeverij
B. Gottmer)3 / Brugge ∞ 11(1977)-13(1979)
• frequentie twee keer per maand ∞ 1(1967)-11(1977)
– maandelijks ∞ 12(1978)-13(1979)
• formaat B
• omvang VI
• redactie Redactieraad Nederlandse uitgave
1967-1970 P. Dejonghe, red.secr.
1967-1970 C. Donvil
1967-1974 D. de Lange
1967-1974 J. Petitjean
1967-1974 H. van Santvoort

1967-1977 J. Grootaers
1967-1977 E. Herkes
1967-1977 K. Middelhoff
1970-1977 Fernand Bonneure
1970-1977 Jan François
1970-1977 Anthony Mertens
1971-1973 Johan Lamoral
1973-1979 K.-L. Wynsberghe; hoofdred.: 1978-1979
1974-1977 Marc van de Voorde
– Internationale redactie
1968-1969 J. de Broucker, hoofdred.
1968-1969 Thérèse Bied-Charreton, red.secr.
1968-1976 Aimé Savard
1968-1976 Alain Woodrow
1968-1979 Marlène Tuininga
1968-1979 Jean de Vogel
1969-1976 Philippe Boitel, red.secr.
1969-1979 Ernest Milcent, hoofdred.
1976-1977 Pierre Castel
1976-1979 Brigitte André
1976-1979 Joseph Limagne
1976-1979 Jean-Pierre Manigne
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1967-1972, 1974). Korte inhoudsopga-
ve (1978, 1979).
– In 11(1977), nr. 1(1-15 jan.) is tussen p. 18 en p. 19 in het
autopsie-exemplaar meegebonden het blad ID. Infor -
matiedienst Woord en Wederwoord van Nederlandse
Missionarissen, 1977, nr. 1(jan.). Het blad ID werd van
1969-1979 ingelegd in Internationale katholieke infor-
matie (zie de beschrijving van ID in dit deel van de
BKNP).
– Internationale katholieke informatie is de Nederland-
se uitgave van het al langer bestaande Informations
catholiques internationales. Het betreft echter geen vol-
komen imitatie van de Franstalige uitgave, er wordt bij-
voorbeeld speciaal ruimte gemaakt voor kerkelijke ont-
wikkelingen in Nederland, Vlaanderen en Wallonië.
• relaties Voortgezet als Inzicht (1980)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad “dat kerkelijk wereldnieuws
brengt en (…) de lezers doet meeleven met de wereld-
kerk en met haar pogingen om Kerk-in-de-wereld te
worden”. Het tijdschrift stelt zich ten doel in de ontwik-
keling van het geestelijke klimaat een begeleidings-
functie uit te oefenen om de inzichten te verruimen, te
verduidelijken en gevoeliger te maken voor invloeden
en stromingen uit andere landen en werelddelen. Elk
nummer bevat een ‘Dossier’ met daarin een uitgebreide
studie van een actueel vraagstuk, de rubrieken ‘Katho-
liek Nieuws’ en ‘Oecumenisch Nieuws’ met nieuwsbe-
richten uit alle werelddelen en daarnaast nog de rubrie-
ken ‘Peilingen’, ‘Getuigenis’, ‘Documenten’, ‘Geloof en
Cultuur’, ‘Persoverzicht’ en ‘Vrije Tribune’.
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• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel: “Dit vooraf wil
in de eerste plaats de aankondiging zijn dat we volgend
jaar verder gaan in een ietwat vernieuwde formule
onder de naam Inzicht” (13(1979), nr. 12(dec.), p. 3).
(2) Het colofon van 13(1979) vermeldt als uitgever: Uitge-
verij Emmaüs, Desclée De Brouwer, Uitgevers, naamlo-
ze vennootschap, Brugge.
(3) M.i.v. 12(1978): BV v/h B. Gottmers Uitgeversbedrijf
Nijmegen.
(4) “Deze verandering van naam was wenselijk om dui-
delijk te tonen dat ons blad een eigen verantwoordelijk-
heid draagt: het is niet langer, zoals in de eerste jaren,
een vertaling van Informations catholiques internatio-
nales” (13(1979), nr. 12(dec.), p. 3).

402
Interne mededelingen / Landelijk Centrum voor de
Roeping tot het Priesterschap en het Religieuze
Leven 1964-{1966}
• jaren 1964, nr. 1(okt.) – {1966, nr. 18(15 sept.)}1

• uitgever Landelijk Centrum voor de Roeping tot het
Priesterschap en het Religieuze Leven2

• plaats Woerden
• frequentie 2 nrs. ∞ 1964
– 9 nrs. ∞ 1965
– 5 nrs. ∞ 1966
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1965, nr. 10(30 okt.) bestaat uit een Literatuurlijst ’64-
’65 van boeken en artikelen rond het thema roeping,
geordend rond een aantal subthema’s.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad voor allen die nauw betrok-
ken zijn bij het werk voor de roeping tot het priester-
schap en het religieuze leven; het is tevens een contact-
middel tussen bedoelde personen en instanties. Het
blad bevat verslagen van de Landelijke Raad en de dio-
cesane Raden, van het Apostolaat voor Roepingen,
bespreking van literatuur op dit gebied en doet verslag
van propaganda-activiteiten.
• noten
(1) Vermoedelijk de laatste uitgave van de Interne mede-
delingen. In de twee laatste afleveringen, de nrs. 17 en 18,
is sprake van een “herstrukturering van de landelijke
raad en zijn inpassing in het Pastoraal Instituut van de
Nederlandse Kerkprovincie (PINK)” (nr. 17). In nr. 18
wordt het overleg hierover voortgezet en meegedeeld dat
het episcopaat zich in een brief van 28 juni 1966 in-
middels akkoord heeft verklaard met de Raadsvoorstel-

len. Deze voorstellen behelzen het oprichten van een 
adviescommissie binnen het Pastoraal Instituut inzake
alle kwesties rond het thema van roepingen.
(2) Het Landelijk Centrum voor de Roeping tot het
Priesterschap en het Religieuze Leven is het bureau
voor de uitvoering van de initiatieven van de Landelijke
Raad voor de Roeping tot het Priesterschap en het Reli-
gieuze Leven, waarin het Nederlandse episcopaat en de
hogere oversten van orden en congregaties samenwer-
ken.

403
Interne mededelingen Nederlandse Provincie 1964-
{1980}
• jaren 1964, nr. 1(29 dec.) – {1980, nr. 10(18 dec.)}1

• uitgever Provincialaat der Paters van de HH Harten
(SSCC)
• plaats Bavel
• frequentie onregelmatig
– 99 nrs. ∞ 1e serie 1964-1970
– 15 nrs. ∞ 2e serie 1971
– 24 nrs. ∞ 3e serie 1972
– 20 nrs. ∞ 4e serie 1973
– 10 nrs. ∞ 5e serie 1974
– 15 nrs. ∞ 6e serie 1975
– 14 nrs. ∞ 7e serie 1976
– 5 nrs. ∞ 8e serie 1977
– 7 nrs. ∞ 9e serie 1978
– 6 nrs. ∞ 10e serie 1979
– 10 nrs. ∞ 11e serie 1980
• formaat B
• omvang V ∞ 1e serie 1964-1970; I ∞ 2e serie 1971; II ∞
3e serie 1972-4e serie 1973; I ∞ 5e serie 1974-6e serie 1975;
II ∞ 7e serie 1976; I ∞ 8e serie 1977-{11e serie 1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1972, nr. 4(3 maart): ‘Rapport over
Mozambique’, 27 p.
– 1973, nr. 5(29 jan.): ‘Verslag reis G. Sprokel naar Indo-
nesië en Singapore, voorjaar 1972’, 26 p.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1964, 29 dec. – 1967,
17 aug. en 1967, 4 okt. – 1968, 23 dec., beide in band 1964-
1968 van het autopsie-exemplaar, resp. op p. 112 en p.
180; 1970, 1972-1974, 1976 (met Personenregister en
Naam- en zaakregister), 1977-{1980}).
– Gestencild.
– De afleveringen zijn niet ingedeeld in jaargangen,
maar in series: de 1e serie loopt van 1964, nr. 1(29 dec.) –
1970, nr. 99(31 dec.). Daarna vallen de series samen met
het kalenderjaar: 2e serie 1971, nr. 1(11 jan.)-nr. 15(15
dec.); 3e serie 1962, nr. 1(6 jan.)-nr. 24(6 dec.) enz. 
– 1977, nr. 1(20 jan.) bevat als bijlage: ‘Mozambique in
1976’, 27 p.
• autopsie Volledig m.u.v. de 1e serie 1969, nrs. 49-69
– KDC
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• typering Blad waarin interne mededelingen worden
gedaan en interne zaken worden besproken van de
Congregatie van de Heilige Harten (SSCC). Het orgaan
is uitsluitend voor Nederland bedoeld “om te beant-
woorden aan het verlangen naar meer communicatie
binnen de provincie” (1964, nr. 1(29 dec.), p. 1). Het bevat
beleidsnota’s, mededelingen van het provinciaal
bestuur, de provinciale raad, kapittelnieuws, informa-
tie over de missiegebieden en over de HTP (Hogeschool
voor Theologie en Pastoraat) te Heerlen. Het blad ver-
schijnt naast Inter nos, eveneens een intern congrega-
tieblad, dat evenwel een bredere verspreiding kent.
• noten
(1) De aflevering 1983, nr. 5(13 dec.) is de laatste die is
ingezien.

404
Interne mededelingen / Pastoraal Instituut van de
Nederlandse Kerkprovincie1 1964-{1965}
• jaren 1964, nr. 1(1 juli) – {1965, nr. 4(29 juni)}
• ondertitel Pastoraal Instituut van de Nederlandse
Kerkprovincie
• uitgever Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerk-
provincie
• plaats Rotterdam
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1964, nr. 1(1 juli) – 1965, nr. 4(29 juni)
– KDC
• typering Deze vertrouwelijke mededelingen zijn op de
eerste plaats bedoeld voor het contact met de pastorale
correspondenten, aangesteld door de bisschoppen en
provinciaals “voor het op gang brengen van een goede
communicatie tussen de diocesen, ordes en congrega-
ties”. Ze bespreken de taak van het instituut en doen
verslag van vergaderingen.
• noten
(1) In {1965, nr. 4(29 juni)} zijn titel en ondertitel van
plaats verwisseld.

405
Intronisatie kalender1 voor het gezin2 1950-1964
• jaren 1(1950)-15(1964)
• uitgever Paters der HH Harten (SSCC), Nationaal Secre-
tariaat der Intronisatie ∞ 1(1950)-10(1959)
– Paters der HH Harten, Gezinsapostolaat3 ∞ 11(1960)-
15(1964)
• plaats Ginneken ∞ 1(1950)-10(1959); Ginneken/Bavel
∞ 11(1960); Bavel ∞ 12(1961)-15(1964)

• frequentie jaarlijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1962 Jan Hüsken
1962 R. Molenkamp
1962-1964 E. Blommaert
1963-1964 Kees Schouten
• speciale nummers 8(1957): jubileumkalender bij gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van de Intronisatie
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Kalender voor het gezin (1965-
{1969})
• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Deze kalenders hebben op de achterzijde van
elk maandkalenderblad gedichten, verhalen en inspire-
rende stukjes, meestal rond het thema gezin en opvoe-
ding.
• noten
(1) Variaties: “Intronisatiekalender” en “intronisatie-
kalender”.
(2) M.i.v. 12(1961) wordt “voor het gezin” weggelaten.
(3) Waaraan toegevoegd vanaf 12(1961): “Cor domini”.

406
Inzicht 1980
• jaren 14(1980), nr. 1(jan.)-nr. 11/12(dec.)1

• ondertitel Tijdschrift voor internationale katholieke
informatie
• uitgever Uitgeverij Emmaüs, Desclée De Brouwer,
naamloze vennootschap 
• plaats Brugge
– Adm. voor België: Brugge; voor Nederland: Nijmegen,
BV v/h Gottmer’s Uitgeversbedrijf
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie 1980 K.-L. Wynsberghe, hoofdred.2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De ‘Korte inhoudsopgave’ van de laatste jaargang van
de voorganger (13(1979)) is in het autopsie-exemplaar
ingebonden bij die 13e jaargang en niet in 14(1980) van
Inzicht, zoals de inhoudsopgave van nr. 1 aangeeft.
• relaties Voortzetting van Internationale katholieke
informatie (1966-1979)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift voor internationale katholieke
informatie, met wereldwijde gegevens vanuit een
katholiek perspectief. Het bevat de rubrieken ‘Een
maand in de wereld’, ‘Dossier’ en een kroniek uit
Nederland en België en daarnaast uitgebreide achter-
grondinformatie over een bepaald actueel probleem.
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• noten
(1) Vanaf 15(1981) wordt het tijdschrift voortgezet onder
de titel Katholieke wereld.
(2) In de laatste ingeziene aflevering kondigt K.-L.
Wynsberghe zijn ontslag als hoofdredacteur aan.

407
Ja 1963-{1964}
• jaren 1963, nr. 1(okt.) – {(1964), nr. 4(mei)}
• uitgever Samenwerkende Congregaties
– Zusters Franciscanessen (Etten); Dochters van OL
Vrouw van het H. Hart (Tilburg); Zusters van de Voor-
zienigheid (Amsterdam); zusters Franciscanessen
(Breda); Auxiliatricen van het Vagevuur (Nijmegen);
Broeders van Liefde (Zeist); paters Karmelieten (Henge-
lo); Missionarissen van het H. Hart (Tilburg) ∞ 1963,
nr. 1(okt)
– Idem, echter zonder de paters Karmelieten (Hengelo)
en mét de Assumptionisten (Boxtel)∞ 1963, nr. 2(dec.) –
{1964), nr. 4(mei)}
• plaats Red. en adm.: Eindhoven
• frequentie zesmaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1963, nr. 1(okt.) – 1964, nr. 4(mei)
– KDC
• typering Tijdschrift over roeping, waaraan acht con-
gregaties deelnemen. De inhoud bestaat uit allerlei
informatie inzake roeping tot het priesterschap of
kloosterleven.

408
Jaarbericht aan de leden van het Pater Roothaan-
Genootschap en alle andere belangstellenden1 1951-
{1978}
• jaren 1951-{1978}
• uitgever Pater Roothaan-Genootschap
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1951-{1978} C.J. Ligthart SJ
• bijzonderheden Afbeeldingen (1971-1974, 1976).
– In april 1963 verscheen een apart ‘Kort bericht’ in ver-
band met de verschuiving van de verschijningsdatum.
• relaties Samengegaan met Zó helpt pater Roothaan!
(1951-1979) en voortgezet als Pater Roothaan-Genoot-
schap ({1980})
• autopsie 1951-1978 m.u.v. 1953
– KDC
• typering Het jaarbericht brengt verslag uit van de vor-

deringen van het zaligverklaringsproces van J.Ph. Root-
haan SJ (1785-1853) en van de jaarlijkse Roothaanherden-
king in Amsterdam. Het is praktisch volledig het werk
van C.J. Ligthart SJ (1895-1980), vicepostulator in het za-
ligverklaringsproces en groot voorstander van de ver -
ering van deze eerste Nederlandse jezuïetengeneraal.
• noten
(1) “Jaarbericht” ontbreekt in de titel van okt. 1951; ver-
der komen er kleine variaties in de titel voor.

409
Jaarboek …1 Congregatie van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart, Utrecht 1960-{1980}
• jaren 35(1960/61)-{54(1980)}1

• ondertitel Staat van leden en liefdewerken (m.i.v.
1969/70: werkzaamheden) volgens de toestand op …2

• uitgever Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1960/61-1972/73; I ∞ 1973/1974-{1980}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Vanaf 35(1960/61) is er sprake van
overlopende jaargangen; m.i.v. 49(1975) valt het Jaar-
boek samen met het kalenderjaar.
• relaties Voortzetting van …3 jaarverslag van de congre-
gatie van de Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht (1949-1958)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijks overzicht van de verschillende acti-
viteiten van de congregatie, een lijst van alle fraters
met belangrijkste data enz.
• noten
(1) Jaartallen beginnend met de 35e uitgave van het jaar-
verslag: 1960-1961. De uitgave is op het KDC aanwezig
tot en met 70(1996). 
(2) Datum.
(3) Rangtelwoord. Het laatste rangtelwoord van de
voorloper is Vier en dertigste jaarverslag 1958 … In 1959
is er geen jaaroverzicht verschenen.

410
Jaarboek voor het katholieke gezin 1949-1959
• jaren 1949-11(1959)
• uitgever Missionarissen van de H. Familie (MSF)
• plaats Kaatsheuvel/Oudenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
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• autopsie Volledig
– KDC
• typering De titel geeft het karakter van dit jaarboek
aan: voor “elck wat wils”, dat wil zeggen: voor alle
gezinsleden; gedichten, verhalen, anekdotes enz.

411
Jaarboekje / Bisdom Rotterdam 1969-1971
• jaren 1969-1971
• uitgever Bisdom Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 1969; B ∞ 1970-1971
• omvang III ∞ 1969; II ∞ 1970-1971
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Alfabetische naamlijst en zaak -
register.
– Het Jaarboekje van 1970 verscheen als aflevering
15(1970), nr. 7(juli) van de Analecta voor het bisdom Rot-
terdam; het Jaarboekje van 1971 verscheen als een extra
nummer van de Analecta voor het bisdom Rotterdam
16(1971).
• relaties Ten dele voortzetting van Directorium voor
het bisdom Rotterdam (1966-1968)
– Voortgezet als Adresboek… [jaartal] / Bisdom Rotter-
dam (1972-1974) 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Elk Jaarboekje bevat een naamlijst van de
geestelijkheid en een overzicht van de diocesane
instanties, parochies, kerken, kapellen en kloosters in
het bisdom Rotterdam.

412
Jaarboekje van de Brancardiersvereniging der Lim-
burgsche1 Bedevaart naar Lourdes2 {1951}-{1977}
• jaren {1951}-{1977}
• uitgever Brancardiersvereniging der Limburgsche1

Bedevaart naar Lourdes
• plaats Niet in het jaarboekje vermeld
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• speciale nummers 1957: aflevering gewijd aan het zil-
veren jubileum van de Brancardiersvereniging der
Limburgsche Bedevaart naar Lourdes 1932-1957
• bijzonderheden Afbeeldingen (1957, 1977).
– Gestencild (m.u.v. 1970 en 1971).
• relaties Voortzetting van …[volgnr.: Eerste enz.] jaar-
verslag en jaarboekje der Brancardiersvereeniging der
Limburgsche Bedevaart naar Lourdes (1934-{1940})
• autopsie 1951-1961, 1964-1967, 1970-1975, 1977

– KDC ∞ alle jaargangen m.u.v. 1961 en 1974
– SHCL ∞ 1961 en 1974
• typering Informatie over de broederschap en het lid-
maatschap van de vereniging, met lijsten van werken-
de en ereleden, in memoriams, verslag van bedevaar-
ten, jaarverslagen en verslagen van toespraken.
• noten
(1) M.i.v. 1959 op titelpagina “Limburgse”; op het
omslag blijft “Limburgsche” gehandhaafd tot en met
1965. 
(2) Op buitenzijde omslag is “der” uit de titel weggela-
ten.

413
Jaarboekje …1 voor de congregatie der Broeders van
de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria,
gevestigd te Maastricht2 1940-{1980}
• jaren 1940-{1980}3

• uitgever Congregatie der Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis der Heilige Maagd Maria (FIC)
• plaats Maastricht
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1940-1961/62; II ∞ 1962/63-{1980} 
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Tot en met 1957 vallen de jaarboekjes
samen met het kalenderjaar, gevolgd door overlopende
jaargangen met ingang van 1958/59-1974/75, om daarna
weer samen te vallen met het kalenderjaar.
– 1940 en 1944 zijn in het autopsie-exemplaar in fotoko-
pie aanwezig.
• autopsie 1940-1980
– KDC
• typering De publicatie bevat een overzicht van het
ledental, een lijst van overledenen, een alfabetische
namenlijst der broeders, een overzicht van de liefde-
werken en gegevens over het bestuur, over de functies
van alle leden, over de afzonderlijke communiteiten en
over de activiteiten van de broeders in Nederland en de
missie. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “over het jaar Onzes Heren” en
het jaartal.
(2) Met de variaties “des” i.p.v. “Onzes”, het weglaten
van “voor de” en “gevestigd te”, “Kongregatie”. Met
ingang van 1972/73 wordt de naam van de congregatie
vervangen door “Broeders van Maastricht”. Op het
omslag van {1941}-1957 luidt de titel Jaarboekje over het
jaar Onzes (des) Heren …[jaartal]; met ingang van
1958/59 Jaarboekje … [jaartal].
(3) De laatste ingeziene aflevering dateert van 1988.
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414
Jaarboekje van de congregatie der Fraters van OL
Vrouw van het H. Hart te Utrecht1 1934-1948
• jaren 10(1934)-24(1948)
• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw van
het H. Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
– Druk: St. Gregoriushuis
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Bevat ‘Jaarverslag volgens de datum
15 jan. 1935 over 1934’ enz. (het voorafgaande jaar);
vanaf 1937: 1 jan. 1938 over 1937 enz.; op het omslag
blijft Jaarverslag 1934 enz. de titel.
– De jaargangtelling begint abusievelijk bij 10(1934);
moet zijn: 11(1934) aangezien de voorganger tien jaar-
gangen telde (1924-1933).
• relaties Voortzetting van Jaarverslag der congregatie
der Fraters van OL Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd
te Utrecht (1924-1933)
– Voortgezet als …2 jaarverslag van de congregatie van
de Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te Utrecht
(1949-1958)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijkse publicatie van de Fraters van
Utrecht met een kort verslag van de verschillende acti-
viteiten, lijsten van de leden van het bestuur en van alle
fraters enz.
• noten
(1) De titel van de voorganger Jaarverslag blijft ook bij
deze nieuwe titel vermeld op het omslag en soms ook
op de titelpagina.
Vanaf 1940 wordt de titel voorafgegaan door het betref-
fende rangtelwoord: Zestiende jaarboekje … enz.
(2) Rangtelwoord: Vijf en twintigste jaarverslag … enz.

415
Jaarboekje van de Nederlandse Provincie CSsR
{1946}-{1948}
• jaren {3(1946)}-{5(1948)}1

• uitgever Nederlandse Provincie der Redemptoristen
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Catalogus Provinciae Hollan-
dicae CSsR ({1940})
• autopsie 3(1946)-5(1948)
– KDC

• typering Deze publicatie bevat een ‘cataloog der
Nederl. Provincie CSsR’, een overzicht van de werk-
zaamheden, een kroniek van het afgelopen jaar en een
alfabetische naamlijst.
• noten
(1) Aan het eind van 1951 verschijnt nog een Cataloog
CSsR, uitgegeven door de Nederlandse Provincie,
gedrukt te Amsterdam, formaat A, 20 p. Het is niet
bekend of het jaarboekje of de cataloog nog verder zijn
verschenen.

416
Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid 1847-{1860}
• jaren 1(1847)-{13(1860)}1

• uitgever J.T. Sommer
• plaats Almelo
• frequentie jaarlijks, behalve 1858 (niet verschenen)
• formaat A
• omvang II
• redactie Bewerkers van Nederlandse uitgave zijn niet
vermeld; voor de samenstellers van de oorspronkelijke
Duitse tekst, zie bijzonderheden.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1847-1848). 
– In 1858 is het jaarboekje niet verschenen.
– Het jaarboekje verschijnt als Nederlandse pendant
van de Duitse publicatie Kalender für Zeit und Ewigkeit.
– Met uitzondering van 1848 verschijnen de afleverin-
gen in het jaar voorafgaande aan dat waarop zij betrek-
king hebben.
– 1(1847): Alban Stolz, ‘Geneesmiddel tegen de vrees
voor den dood’, naar de vierde Hoogduitsche uitgave
vertaald; in 1856 verscheen een Nederlandse tweede
druk.
– 2(1848): Alban Stolz, ‘de Mensch’, naar de vijfde Hoog-
duitsche uitgave. 
– 3(1849): Alban Stolz, ‘Eene Vermaning onder vier
oogen betreffende de drie eerste beden van het Onze
Vader’, naar de zevende Hoogduitsche uitgave.
– 4(1850): Alban Stolz, ‘Eene Vermaning onder twee
oogen; het christenvolk tot stichting, het verlichte
gepeupel tot ergernis; Geef ons heden ons dagelijks
brood, en niets anders’.
– 5(1851): Alban Stolz, ‘Eene Vermaning onder twee
oogen; het christenvolk tot stichting, het verlichte
gepeupel tot ergernis; Azijn en Olie’.
– 6(1852): M. Zugschwerdt, het Hoogduitsch vrij
gevolgd en kerkelijk goedgekeurd.
– 7(1853): idem.
– 8(1854): M. Zugschwerdt, met eene belangrijke toegift
van Alban Stolz; het Hoogduitsch vrij gevolgd en kerke-
lijk goedgekeurd.
– 9(1855): M. Zugschwerdt; het Hoogduitsch vrij
gevolgd en kerkelijk goedgekeurd.
– 10(1856): het Hoogduitsch vrij gevolgd en kerkelijk
goedgekeurd.2
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– 11(1857): idem.
– 12(1859): Alban Stolz, ‘Eene toespraak onder twee
oogen; het christenvolk tot stichting, het verlichte
gepeupel tot ergernis. De oneindige groetenis’. Het
Hoogduitsch vrij gevolgd en kerkelijk goedgekeurd.
– 13(1860): Alban Stolz, ‘Eene toespraak onder twee
oogen; het christenvolk tot stichting, het verlichte
gepeupel tot ergernis’. Vrij naar het Hoogduitsch
bewerkt en gevolgd door ‘De priester en de arts, of de
pest te Marseille’, naar het Fransch. Kerkelijk goed -
gekeurd.
• relaties Voortgezet als Nieuw jaarboekje voor tijd en
eeuwigheid (1864)1

• autopsie 1(1847)-11(1857), 12(1859)-13(1860)
– UBN
• typering Jaarlijks verschijnende bundel met stichte-
lijke uiteenzettingen (filosoferend-moraliserend), voor-
beeldige figuren uit de geschiedenis en verhalen “tot
vermaak en nut”.
• noten
(1) Volgens een catalogus van de UBM is het Jaarboekje
voor tijd en eeuwigheid onder deze titel verschenen tot
en met 16(1863), waarna het werd voortgezet als Nieuw
jaarboekje voor tijd en eeuwigheid, met een nieuwe jaar-
gangnummering 1(1864). De jaargangen 14(1861)-
16(1863) zijn echter niet aangetroffen.
(2) In 10(1856) en 11(1857) wordt de samensteller op het
titelblad niet meer vermeld. Uit het ‘Voorwoord des ver-
talers’, 10(1856), p. V blijkt dat de Heer Zugschwerdt de
samenstelling van het Jaarboekje voor tijd en eeuwig-
heid niet verder voortzet en de Heer Hägele “de uitnodi-
ging, om het Jaarboekje voor dit jaar te vervaardigen”
heeft aangenomen; de verwachting is dat hij die taak
zal voortzetten.

417
Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid {1873}
• jaren {1873}
• uitgever J. van Lindert
• plaats Cuyk aan de Maas
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang II
• redactie 1873 Nederlandse bewerking door “A.M.”
• bijzonderheden Het blad is een pendant van de Duitse
Kalender für Zeit und Ewigkeit door Alban Stolz.
• relaties Voortzetting van Kalender voor tijd en eeuwig-
heid (1865-{1866})
– Voortgezet als Kalender voor tijd en eeuwigheid
({1875})
• autopsie 1873
– UBU
• typering Bundel stichtelijke overwegingen (filoso -
ferend-moraliserend), per jaar aangeboden.

418
Jaarboekje der1 Vereeniging tot Bevordering der 
Vereering van het Allerheiligste Sacrament en tot
Versiering der Behoeftige Kerken van ons land2

{1861}-1908
• jaren {3(1861)} – 50(1908)
• uitgever Vereeniging tot Bevordering der Vereering
van het Allerheiligste Sacrament en tot Versiering der
Behoeftige Kerken van ons land (zetel: Rotterdam) ∞
{3(1861)}-21(1879)
– Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het
Allerheiligst Sacrament des Altaars en tot Versiering
der Behoeftige Kerken ∞ 22(1880)-50(1908)
• plaats Zetel: Rotterdam
– Druk: St. Michielsgestel ∞ {3(1861)}-46(1904); Haar-
lem, St. Jacobs-Godshuis ∞ 47(1905)-50(1908)
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden 5(1863), ongen.(maart) bevat een ‘Blad-
wijzer en inhoud der vijf eerste Jaarboekjes’. 
– 8/9(1866/67) is een dubbelnummer met de verslagen
over 1866 en 1867, evenals 13/14(1871/72) met de versla-
gen over 1871 en 1872. 
– Het jaarboekje verscheen niet op een vast tijdstip: nu
eens in maart, dan weer in mei, juni, juli of aug.
– Na 46(1904) volgt abusievelijk 47(1906)-50(1909); moet
zijn: 47(1905)-50(1908).
– Jaarlijks een uitvouwbaar ‘Bijzonder verslag’ van uit-
gedeelde giften en begiftigde plaatsen.
• relaties Voortgezet als Verslag over het …3 jaar …3 Ver-
eeniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerh.
Sacrament des Altaars en tot Ondersteuning van Arme
en Behoeftige Kerken (1909-1925)
• autopsie 3(1861)-50(1908) met uitzondering van 7(1865)
– KDC ∞ 3(1861)-50(1908) m.u.v. 7(1865)
– UBU ∞ 7(1865)
• typering Jaarverslag bestaande uit een algemeen ver-
slag en lijst van giften en begiftigde plaatsen, aan-
vraag- en dankbrieven, opsomming van hulpbronnen
van de vereniging en van bestuursleden. Sommige afle-
veringen bevatten bijdragen zoals toespraken, informa-
tieve artikelen enz.
• noten
(1) Op de omslagen ontbreekt “Jaarboekje der”.
(2) Met ingang van 22(1880) vervalt “Jaarboekje” en
luidt de titel Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding
van het Allerh. Sacrament des Altaars en tot Versiering
der Behoeftige Kerken; in 49(1907)-50(1908): “en tot
Ondersteuning van Arme en Behoeftige Kerken” in
plaats van “en tot Versiering der Behoeftige Kerken”.
(3) Rangtelwoord en het jaar van verschijnen: “over het
een en vijftigste jaar 1909” enz.
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419
Jaarboekje van de zusters Franciscanessen te 
Denekamp {1938}-{1951}
• jaren {1938}1

– {1947}1-{1951}
• uitgever Franciscanessen van Denekamp
• plaats Denekamp
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ {1938}; II ∞ {1947}-{1948}; I ∞ {1951}
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1938; 1947; 1948; 1951
– KDC ∞ 1938, 1947, 1948
– Nijverdal, Provinciale Bibliotheek Overijssel ∞ 1951
• typering Een terugblik over het afgelopen jaar, sta-
tistische gegevens en een overzicht van de gebeurtenis-
sen in en de activiteiten van de verschillende huizen in
Nederland en de missie. De uitgave van 1947 bevat een
uitvoerige levensschets van de stichteres van de Fran-
ciscanessen van Denekamp (M. Anselma Bopp).
• noten
(1) Vermoedelijk is de publicatie in de oorlogsjaren niet
verschenen.

420
Jaarbrief aan de zelatricen en leden van het 
Hofbauer-Liefdewerk1 {1906}-{1939}
• jaren {1906}-{1939}
• uitgever Het Hofbauer-Liefdewerk
• plaats Amsterdam ∞ {1906}
– Rotterdam ∞ {1933)}-{1939}
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1906}; B ∞ {1933)}-{1939}
• omvang I ∞ {1906)}-{1939}
• redactie Niet in de publicatie vermeld.2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De Jaarbrief van 1936 is een jubileumbrief. Er wordt
stilgestaan bij het zilveren bisschopsjubileum van
mgr. Th. v. Roosmalen, het zilveren priesterfeest van
pater J. Kooger, directeur van de St. Gerardus Majella-
stichting en het gouden professiefeest van de oud-
directeur pater A. Nederveen en zuster Theresa her-
denkt de dag dat zij veertig jaar geleden haar liefde-
werk onder de melaatsen begon.
• relaties Voortgezet als St. Clemensbode (1945-1967)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 154
• autopsie 1906; 1933; 1936-1939
– KDC
• typering Het Hofbauer-Liefdewerk werd op 15 maart
1890 door de Nederlandse Redemptoristen opgericht

voor de ondersteuning van de missie en de verpleging
van melaatsen in Suriname. De jaarbrief, waarin elk
jaar een schrijven van de apostolisch vicaris van Suri-
name is opgenomen, geeft informatie over dit werk ten
behoeve van de zelatricen en donateurs.
• noten
(1) Het Hofbauer-Liefdewerk gaf vanaf 1891 jaarlijks de
Brief aan de zelatricen en bijdragende leden van de Hof-
bauer-Bond (1891-1897) uit. Van 1898-1936 luidde de titel
Aan de leden en zelatricen [of: zelatricen en leden] van het
Hofbauer-Liefdewerk en van 1936-1941 Jaarbrief aan de 
zelatricen en leden van het Hofbauer-Liefdewerk (aldus
een schrijven d.d. 24-4-1997 van pater J. Vinkenburg, 
provinciaal archivaris CSsR, zie correspondentie BKNP).
(2) Volgens De Meulemeester, p. 154: “couvent des
redemptoristes, Rotterdam”.

421
Jaaroverzicht / Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes {1970}-{1974}
• jaren {1970}-{1974}
• uitgever Nederlandse Provincie van de Broeders van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
• plaats Dongen
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1970, 1971 en 1974
– KDC
• typering Algemeen jaaroverzicht en een kort jaarver-
slag van de verschillende huizen in en buiten Neder-
land, gevolgd door een voorlopig financieel jaarover-
zicht van de congregatie.

422
Jaaroverzicht / Liefdezusters van de H. Carolus 
Borromaeus1 {1968}-1969
• jaren {1968}-1969
• uitgever Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
• plaats Maastricht
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Jaarverslag / Liefdezusters van
de H. Carolus Borromaeus (1970-{1980})
• autopsie 1968-1969
– KDC
• typering De publicatie vormt een jaarverslag van de
activiteiten en lotgevallen van de congregatie in Neder-
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land en de missiegebieden in het betreffende verslag-
jaar. Het verslag bevat tevens personalia en statistische
gegevens. 
• noten
(1) Op het omslag van 1969 luidt de titel Jaarverslag
1969.

423
Jaaroverzicht / Stichting Monialenberaad {1970}-
{1980}
• jaren {1970/71}-{1980/81}1

• uitgever Stichting Monialenberaad (SMB)2

• plaats Niet altijd vermeld.
– Werkhoven ∞ {1977/78}-{1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie {1973}-{1974} zuster Marta Dijcks OSA3

{1973}-{1974} zuster Jozef Obers OCD3

{1979}-{1980} zuster Gertrudis Maassen OSA4

• bijzonderheden Gestencild.
– Het Jaaroverzicht beslaat de periode van juni tot en
met mei.
• autopsie 1970/71, 1972/73-1973/74, 1977/78-1980/81
– KDC
• typering Jaaroverzicht van de activiteiten der Stich-
ting Monialenberaad Nederland, zoals bestudering in
eigen verband van kwesties die voor monialen van
belang zijn en samenwerking met instanties die zich
inzetten voor het welzijn van religieuzen (zoals SNVR,
PINK, CAPER5).
• noten
(1) Het Jaaroverzicht verscheen tot en met 1982/83 en
werd opgevolgd door het Verslag, uitgegeven door de
Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland, de
Samenwerking Monialen Belangen en de Samenwer-
king Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen.
(2) Ook: Samenwerking Monialen Belangen (1979/80-
{1980/81}).
(3) Beide namen worden genoemd in het Jaaroverzicht
1973/74, p. 11.
(4) Zie 1979/80, p. 35 en 1980/81, p. 17.
(5) Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen, Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkpro-
vincie, Centraal Adviesbureau voor Priesters En Reli-
gieuzen.

424
…1 Jaarverslag …1 Aartsvereniging v.d. Eeuwigdu-
rende Aanbidding en tot Steun aan de Arme Kerken
in Nederland en van haar plaatselijke afdelingen2

1958-1968
• jaren 99(1958)-109(1968)3

• uitgever Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aan-
bidding en tot Steun aan de Arme Kerken in Nederland
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• relaties Voortzetting van …4 Jaarverslag …4 Vereeni-
ging der Eeuwigdurende Aanbidding en van het Liefde-
werk voor Arme Kerken (1926-1957)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Alfabetisch gerangschikt jaarverslag van de
aangesloten afdelingen, met een algemene opgave van
goederen door de vereniging geschonken in Nederland
en aan de missiehuizen, samenstelling van de Interdio-
cesane Raad en van de afdelingen. 
• noten
(1) Rangtelwoord en jaartal: “Negen en negentigste
Jaarverslag 1958” enz.
(2) waaraan toegevoegd: “die met de volgende namen
worden aangeduid: ‘Vereniging van de Eeuwigdurende
Aanbidding en tot Steun aan de Arme Kerken’, ‘Vereni-
ging van het Allerheiligste Sacrament’, ‘H. Sacraments-
Vereniging’”.
(3) Ingesloten in de laatste aflevering van het autopsie-
exemplaar een inlegvel met het besluit van het bestuur
van de Interdiocesane Raad, dat er voorlopig geen jaar-
verslag-boekje meer wordt uitgegeven. De verschillen-
de mutaties zullen jaarlijks gestencild worden toege-
zonden.
(4) Rangtelwoord en jaartal: “68e Jaarverslag 1926” enz.

425
Jaarverslag der Apologetische Vereeniging Petrus
Canisius 1904-{1937}
• jaren 1(1904/05)-{1936/37}1

• uitgever Apologetische Vereeniging Petrus Canisius
(AVPC)2

• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat II ∞ 1(1904/05)-9(1912/1913); I ∞ 10/11(1913/15)-
15(1918/19); II ∞ 16(1919/20)-{1936/37}
• omvang I
• redactie 1905-1915 W.L.S. Knuif
1915-{1917} dr. Th.H. van Oppenraay3

{1936}-{1937} H.Th. Mets
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• bijzonderheden De jaargangen 6/7(1909/11) en
10/11(1913/15) verschenen in een doorgepagineerde band
resp. in juli 1911 en in sept. 1915. In 1914 werd er geen
Algemene Vergadering gehouden.
• literatuur W.A.J. Munier, ‘Van de kleine naar de grote
oecumene. Bladerend in de tijdschriften van de Apolo-
getische Vereniging Petrus Canisius en de Sint Willi-
brord Vereniging’, Jaarboek van het Katholiek Documen-
tatie Centrum 1974, p. 99-130
• autopsie 1(1904/05)-19(1922/23); 1925/26; 1936/37
– UBN
• typering Deze jaarlijkse publicatie bevat een verslag van
de Algemene Vergadering, overzichten van de door de
vereniging uitgegeven of goedgekeurde geschriften, lijs -
ten van werkende en beschermende leden en donateurs.
• noten
(1) Niet nagegaan kon worden wanneer het laatste Jaar-
verslag is verschenen. In 1948 werden de Statuten van
de Vereniging gewijzigd, wat een verandering van
naam en doelstelling betekende. Voortzetting van de
AVPC werd de Sint Willibrord Vereniging (SWV), die
niet langer het predicaat apologetisch draagt en een
nieuwe doelstelling heeft: kerstening en hereniging
binnen Nederland (zie Munier, p. 109-110).
(2) Op 23 augustus 1904 werd de Apologetische Vereeni-
ging Petrus Canisius koninklijk goedgekeurd; opgericht
om “de Katholieke Kerk in haar wezen en streven meer
en meer bekend te maken en tegen aanvallen te verdedi-
gen”. 
(3) Zie 12(1915/16), p. 20.

426
Jaarverslag …1 CLM {1975}-{1980}
• jaren {1975}-{1980}2

• uitgever CLM Centrum Lektuurvoorziening voor Mis-
sionarissen en Kerken overzee
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie.
• bijzonderheden 1975: bijlage I ‘Overzicht van boekzen-
dingen en abonnementen uit het gratis-pakket van CLM
aan Kerken overzee in 1975’, 5 p.; bijlage II ‘Overzicht
abonnementen Nederlandstalige- en buitenlandse tijd-
schriften’, 8 p.
– 1976: bijlage ‘Lijst van Nederlandse en Engelse boeken
waarvan in 1976 minstens 5 exemplaren werden ver-
kocht’.
– 1977: bijlage ‘Kataloog van katechetische materialen
verkrijgbaar bij CLM’, 9 p.
– 1978: bijlage ‘Via CLM lopende tijdschriften en perio-
dieken’, 22 p. 
– 1979: bijlage ‘ID in de loop der jaren’ (doorgenummerd
ná het verslaggedeelte).

– 1980: bijlage I ‘InformatieDienst (ID)1979-1980’; bijla-
ge II, ‘Kataloog Katechetische Materialen’; bijlage III,
‘Video-Apparatuur’ (alledrie doorgenummerd ná het
verslaggedeelte).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarverslag, met de gebruikelijke overzichten
en verantwoordingen van het Centrum Lektuurvoorzie-
ning voor Missionarissen en Kerken overzee. Het Jaar-
verslag 1975 meldt op p. 2, ‘In memoriam pater Jan Kar-
sten’, dat het CLM een voortzetting is van de activitei-
ten van de missieverenigingen van de grootseminaries,
die in 1967 als zodanig ophielden te bestaan. Pater Jan
Karsten SVD werd toen bereid gevonden de lectuur-
voorziening op nieuwe leest voort te zetten. De uitvoe-
ring van deze centrale opzet werd mogelijk gemaakt in
het generalaat van de Fraters van Tilburg. 
• noten
(1) Jaartal.
(2) De laatste ingeziene aflevering is het Jaarverslag
1984. Centrum Lectuurvoorziening Missionarissen
functioneert in {2010} nog onder de naam Stichting
CLM-Boeken- en Abonnementenservice.

427
…1 Jaarverslag van de congregatie van de Fraters van
OL Vrouw van het H. Hart te Utrecht 1949-1958
• jaren 25(1949)-34(1958)
• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw van
het H. Hart (Fraters van Utrecht)
– Drukkerij St. Gregoriushuis
• plaats Utrecht
– Druk: Zeist
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 25(1949)-27(1951); B ∞ 28(1952)-34(1958)
• omvang I ∞ 25(1949)-28(1952); II ∞ 29(1953)-34(1958)
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Bevat ‘Jaarverslag volgens de datum 
1 januari 1950 over het jaar 1949’ enz.
• relaties Voortzetting van Jaarboekje van de congrega-
tie der Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te Utrecht
(1934-1948)
– Voortgezet als Jaarboek…2 Congregatie van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, Utrecht (1960-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijkse publicatie van de Fraters van
Utrecht met een kort verslag van de verschillende acti-
viteiten, lijsten van de leden van het bestuur en van alle
fraters enz.
• noten
(1) Rangtelwoord, bijv. 1949 is: Vijf en twintigste jaar-
verslag … enz.
(2) Jaartallen, beginnend met 1960-1961. In 1959 is er
geen jaaroverzicht verschenen.
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428
Jaarverslag der congregatie der Fraters van OL
Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd te Utrecht
1924-1933
• jaren 1924-1933
• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw van
het Heilig Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie jaarlijks
• formaat C ∞ 1924; A ∞ 1925-1933
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild (1924).
• relaties Voortgezet als Jaarboekje van de congregatie
der Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te Utrecht
(1934-1948)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijkse publicatie van de Fraters van
Utrecht met een kort verslag van de verschillende acti-
viteiten, lijsten van het bestuur en van de individuele
fraters en een ‘staat van personeel en liefdewerken’.
• noten
(1) De titel Jaarverslag blijft ook in de nieuwe uitgave op
het omslag voorkomen, soms ook op de titelpagina.

429
…1 Jaarverslag en jaarboekje der Brancardiersveree-
niging der Limburgsche Bedevaart naar Lourdes2

1934-{1940}
• jaren 1(1934)-{7(1940)}
• uitgever Secretariaat Brancardiersvereeniging der
Limburgsche Bedevaart naar Lourdes3

• plaats Nijmegen
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
[1934-{1940} Aug. Boelaars, secr.]
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Jaarboekje van de Brancardiers-
vereniging der Limburgsche Bedevaart naar Lourdes
({1951}-{1977})
• autopsie 1(1934)-3(1936); 6(1940)-7(1941)
– KDC
• typering Het blad bevat behalve het jaarverslag een
akte van toewijding, enkele beschouwende bijdragen,
bepalingen uit het huishoudelijk reglement van de ver-
eniging, stukken uit toespraken, verslagen, literatuur-
aanbevelingen, ledenlijsten en mededelingen.
• noten
(1) Volgnummer: “Eerste jaarverslag en jaarboekje…”
enz.

(2) Op het omslag is de titel verkort tot …[volgnr.: Eerste
enz.] jaarverslag der Brancardiersvereeniging Limburg-
sche Bedevaart naar Lourdes (1934-{1936}) en Brancar-
diersvereeniging der Limburgsche Bedevaart naar Lour-
des … [volgnr.: eerste enz.] jaarverslag ({1939}-{1940}).
(3) Op de titelpagina wordt vermeld: “Broederschap
geaggregeerd aan de Aartsbroederschap der ‘Hospitali-
té de N. Dame de Lourdes’ op 15 juni 1932”.

430
Jaarverslag / Liefdezusters van de H. Carolus Borro-
maeus 1970-{1980}
• jaren 1970-{1980}1

• uitgever Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
• plaats Maastricht
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild (1970-1977).
– Het Jaarverslag van de jaren 1975 en 1976 is een
gecombineerd verslag in verband met kapittelactivitei-
ten in die jaren.
• relaties Voortzetting van het Jaaroverzicht / Liefde-
zusters van de H. Carolus Borromaeus ({1968}-1969)
• autopsie 1970-1980
– KDC
• typering De uitgave bevat personalia, statistische
gegevens en verslag van de activiteiten en lotgevallen
van de congregatie in Nederland en de missiegebieden
in het betreffende verslagjaar.
• noten
(1) Het laatste Jaarverslag dat op het KDC aanwezig is,
is dat van 1996/97.

431
Jaarverslag1 / Nederlandse Provincie der Francisca-
nen 1913-1925
• jaren 19132-19253

• ondertitel Provincie der Nederlandsche Minderbroe-
ders onder bescherming van de4 Heilige Martelaren
van Gorcum
• uitgever Provincie der Nederlandsche Minderbroeders
• plaats Weert
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1913-1914; III ∞ 1915; II 1922-1923; III ∞
1924-1925
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1915, bijlage); inhouds-
opgaven. 
– Het titelblad vermeldt: “Niet in den handel”.
– 1915 bevat de bijlage ‘Mengelwerk. Geschiedkundig
overzicht onzer Provincie 1853-1916’.
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– In de periode 1916-1921 werden de jaarverslagen niet
uitgegeven. Het Jaarverslag 1922 opent met de medede-
ling: “Door de tijdsomstandigheden werden de Jaarver-
slagen over 1916 tot en met 1921 niet gedrukt, doch
slechts in het net geschreven en aldus worden zij
bewaard in het provinciaal Archief.”
• relaties M.i.v. 1927 opgenomen in Neerlandia seraphi-
ca (1927-1968)3

• autopsie 1913-1915; 1922-1925
– UBU
• typering Jaarlijkse uitgave met algemene mededelin-
gen van het bestuur, gegevens over de kloosters, leden-
lijsten, overzichten van verplaatsingen, financiële over-
zichten, statistieken en een overzicht van de activiteiten
(missies, retraites, spreekbeurten) van alle leden van de
orde, zowel degenen die in opleiding zijn als de gepro-
festen. In de inleiding van 1913, p. v-vi wordt de doel-
stelling als volgt geschetst: “Moge dit Jaarverslag alle
leden der Provincie tot steeds grootere arbeidslust en
steeds vuriger liefde tot onze Orde aanzetten.” Het over-
zicht wordt “uitsluitend samengesteld uit de gegevens
door de respectievelijke Oversten verstrekt” (1922, ‘Ter
inleiding’).
• noten
(1) Gevolgd door het jaartal.
(2) Het Jaarverslag 1913 verschijnt in 1914, dat van 1914
in 1915 etc. Hier wordt het eerstgenoemde jaartal aange-
houden, d.w.z. het jaar waarover wordt bericht. 
(3) M.i.v. 1927 tot en met 1937 worden de jaarverslagen
over het voorafgaande jaar met een eigen paginering
als bijlage opgenomen in Neerlandia seraphica.
(4) M.i.v. 1914: “der”.

432
…1 Jaarverslag …1 Vereeniging der Eeuwigdurende
Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme 
Kerken2 1926-1957
• jaren 68(1926)-{82(1940)}
– {88(1947)}-98(1957)
• uitgever Vere(e)niging der Eeuwigdurende Aanbid-
ding en van het Liefdewerk voor Arme Kerken
• plaats Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 68(1926)-70(1928); I ∞ 71(1929),
{75(1933)}-82(1940), {88(1947)}-98(1957)
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden 77(1935)-78(1936), 82(1940) gestencild.
– 81(1939) vermeldt op het omslag: ‘Bijvoegsel H. Sacra-
mentsklokje, maart 1940’; (het H. Sacramentsklokje is in
dit deel van de BKNP beschreven).
• relaties Voortzetting van Verslag over het … jaar …
Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het
Allerh. Sacrament des Altaars en tot Ondersteuning van
Arme en Behoeftige Kerken (1909-1925)

– Voortgezet als … Jaarverslag … Aartsvereniging v.d.
Eeuwigdurende Aanbidding tot steun aan de Arme Ker-
ken in Nederland en van haar plaatselijke afdelingen
(1958-1968)
• autopsie 68(1926)-71(1929)3; 75(1933)-82(1940); 88(1947)-
98(1957)
– KDC
• typering Jaarverslag van de hoofdafdeling (Rotter-
dam) en alfabetisch gerangschikte verslagen van de
afdelingen, met opgave van de leden der Vereniging,
die aanvankelijk werden voorafgegaan door korte arti-
kelen over uiteenlopende onderwerpen: o.a ‘Een stil
apostolaat’, ‘Brief van een missionaris’, ‘De Vereeni-
ging in Ned. O. Indië’ enz. Daarnaast bevat het een
opgave van goederen geschonken aan de Vereniging en
geschonken door de Vereniging aan de arme kerken.
• noten
(1) Rangtelwoord en jaartal: “68e Jaarverslag 1926” enz.
(2) Met ingang van {75(1933)} luidt de titel … Jaarverslag
… aan de leden van de Vere(e)niging der Eeuwigdurende
Aanbidding en van het Liefdewerk voor Arme Kerken,
met de toevoegingen: “te Rotterdam” in 75(1933)-
77(1935) en “in Nederland en Kol.” in 79(1937)-81(1939).
Vanaf 88(1947) luidt de titel … Jaarverslag … aan de
leden der Vere(e)niging van de Eeuwigdurende Aanbid-
ding en tot Steun aan de Arme Kerken; “aan de leden
van” ontbreekt in 82(1940); 88(1947) vermeldt “Aarts-
vereniging”.
(3) In het autopsie-exemplaar zijn tussen 71(1929) en
75(1933) 3 afleveringen gevoegd van het H. Sacraments-
klokje: 1(1931), nr. 1(maart), 2(1932), nr. 2(juni) en 3(1933),
nr. 2(mei), waarop met potlood vermeld: 72e, 73e en 74e
Jaarverslag. De afleveringen bevatten lijsten uit de jaar-
verslagen.

433
de Jeruzalemvaarder 1962-1968
• jaren 1(1962), nr. 1(april) – 7(1968), nr. 3/4(dec.)1

• ondertitel Uitgave van de Stichting Genootschap van
Jeruzalemvaarders
– Hieraan toegevoegd: Contactblad voor Pelgrims naar
het H. Land ∞ 1(1962), nr. 1(april)-nr. 2(sept.)
– Hieraan toegevoegd: Tevens orgaan van de Neder-
landse Commanderije van de Ridderorde van het H.
Graf van Jeruzalem ∞ 5(1966), nr. 3(okt.) – 7(1968)
– Op het omslag: Orgaan van het Genootschap van Jeru-
zalemvaarders en van de Nederlandse Commanderije
van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem ∞
5(1966), nr. 1(Paasnummer)
• uitgever Secretariaat van de Stichting Genootschap
van Jeruzalemvaarders
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 1(1962) – 3(1964), nr. 1(Paas-
nummer); Wassenaar ∞ 3(1964), nr. 2(sept.) – 7(1968)
– Red. en adm.: Bussum ∞ 1(1962), nr. 3(dec.) – 4(1965),
nr. 3(dec.); red.: Weesp, secr. en adm.: Wassenaar ∞
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5(1966), nr. 1(Paasnummer) – 6(1967), nr. 1(maart); red.
en adm: Wassenaar ∞ 6(1967), nr. 2/3(juni/okt.) –
7(1968)
• frequentie driemaal per jaar ∞ 1(1962)-4(1965)
– 4 nrs. ∞ 5(1966)
– 2 nrs., waarvan 1 dubbelnr. ∞ 6(1967)
– 2 dubbelnrs. ∞ 7(1968)
• formaat B
• omvang I  ∞ 1(1962)-4(1965); II ∞ 5(1966); I ∞ 6(1967)-
7(1968)
• redactie Niet vermeld vóór 1966.
1966-1967 B.J.M. Hulsman
1967-1968 pater dr. E. Bonke OFM
1967-1968 pater M.A.J. Gruijters AA
1967-1968 dr. H.J.M. Hofstee
1967-1968 W.J. Hofwijk
1967-1968 H.B.A.M. Kemna
1967-1968 drs. J.K. Klatter
1967-1968 J.M. Onstenk
1967-1968 mgr. A.G. Smit
1967-1968 H.W.M. van Wordragen
1967-1968 prof. G.H.L. Zeegers, voorz.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 2(1963) kent een grillig verloop van de nummering:
2(1963), nr. 4(Paasnummer) is eerste afl.; 2(1963), nr. 5
(juni) is tweede afl.; 2(1963), nr. 3(Kerstnummer) is
derde afl.
• relaties Samengegaan met het Heilig Land (1914-1968)
en het Boek der boeken (1952-1968) en voortgezet als
Schrift (1969-{1980})2

• autopsie Volledig m.u.v. mogelijk 6(1967), nr. 4
– KDC
• typering Dit orgaan van het Genootschap van Jeruza-
lemvaarders biedt gevarieerde artikelen over het H.
Land: bedevaarten, heiligdommen, archeologie, Bijbel,
Palestijnse vluchtelingen, geschiedenis, enz. Het wil
een bijdrage leveren tot: “het zo goed mogelijk voorbe-
reiden en volbrengen door zovelen mogelijk van de
bedevaart naar het Heilig Land. En voorts, het levend
houden van de inspiratie van de bedevaart gedurende
ons gehele leven” (1(1962), nr. 1(april), p. 1).
• noten
(1) “Het is voor de laatste maal dat het tijdschrift de
Jeruzalemvaarder van het Genootschap van Jeruzalem-
vaarders en van de Nederlandse Commanderije van de
Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem in deze vorm
verschijnt. Zes jaar hebben wij deze uitgave kunnen
voortzetten. Vanwege de sterk stijgende exploitatie-
kosten is reeds meer dan eens de mogelijkheid nage-
gaan van een fusie met een of meer tijdschriften van
vergelijkbare aard” (7(1968), nr. 3/4(dec.), binnenkant
omslag).
(2) “Nu er een fusie gaat komen tussen de tijdschriften
het Heilig Land en het Boek der Boeken, beide geredi-
geerd door de Paters Montfortanen, hebben het Genoot-

schap van de Jeruzalemvaarders en de Nederlandse
Commanderije zich bij deze fusie aangesloten. Er zal
uit deze kombinatie een nieuw tijdschrift voortkomen
dat zes maal per jaar verschijnt” (7(1968), nr. 3/4(dec.),
binnenkant omslag).

434
Jesus caritas 1961-{1980}
• jaren 1(1961/62), nr. 1(1 dec.) – {19(1980), nr. 4(69)(dec.)}1

• ondertitel uitgegeven door de fraterniteiten van Char-
les de Foucauld ∞ 1(1961/62) – 8(1969), nr. 1(22)(onged.) 
– Tijdschrift uitgegeven door de fraterniteiten van
Charles de Foucauld ∞ 8(1969), nr. 2/3(23) – 14(1975)
– Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de frater-
niteiten van Charles de Foucauld ∞ 15(1976)-{19(1980)}
• uitgever De fraterniteiten van Charles de Foucauld
• plaats Red. voor Nederland: Ossendrecht ∞ 1(1961/62)-
4(1964/65); Hoogerheide ∞ 5(1966)-6(1966/67); Vught ∞
7(1968) – {8(1969), nr. 2/3(23)}; Zegge (N.Br.) ∞ {9(1970),
nr. 2(27)} – {19(1980)}
– Red. voor België: Torhout ∞ {1(1961/62), nr. 2(april
1962)} – {7(1968), nr. 1(19)(onged.)}; Brugge ∞ {7(1968),
nr. 3(21)(onged.)} – {10(1971)}
– Adm. voor Nederland: Ossendrecht ∞ {1(1961/62), nr.
2(april 1962)} – 3(1963/64), nr. 7(dec.); Hoogerheide ∞
3(1963/64), nr. 8(april) – {19(1980)}
– Adm. voor België: Brugge ∞ {1(1962/63), nr. 2(april
1962)} – 2(1962/63), nr. 4 dec. 1962); Torhout ∞
2(1962/63), nr. 5(april 1963) – 10(1971); Kortrijk ∞
11(1972)-15(1976); Brugge ∞ 16(1977)-{19(1980)}
– Daarnaast worden m.i.v. 5(1966), nr. 3(15) de secretari-
aten der fraterniteiten vermeld:
– voor Nederland: Haarlem ∞ 5(1966), nr. 3(15) –
6(1966/67); Vught ∞ 7(1968) – {8(1969), nr. 2/3(23)};
Zegge (N.Br.) ∞ {9(1970), nr. 2(27)} – {11(1972), nr. 3(37)},
{12(1973), nr. 4(41)} – {19(1980)} 
– voor België: Brugge ∞ 5(1966), nr. 3(15) – 11(1972), nr. 3
(37); Ledegem ∞ {12(1973), nr. 4(41)} – {19(1980)}
• frequentie viermaandelijks ∞ 1(1961/62)-4(1964/65)
– vier maal ∞ 5(1966)
– drie maal per jaar ∞ 6(1966/67)-7(1968)
– driemaandelijks ∞ 8(1969)-{19(1980)}
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1961/62)-6(1966/67); III ∞ 7(1968); 
IV ∞ 8(1969)-9(1970); III ∞ 10(1971); IV ∞ 11(1972)-
12(1973); III ∞ 13(1974)-{19(1980)}
• redactie 1961-{1980} H. Denissen
1962-1964 F. Hofman
– voor België2

1962-1968 J. Verstraete
1968-1971 Cécile Christiaen
• speciale nummers 6(1966/67), nr. 1(16)(onged.): ‘Maar
als hij sterft’, bij de 50e verjaardag van het sterven van
Charles de Foucauld
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• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– 5(1966) en vanaf 7(1968) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar.
– De afleveringen zijn doorgenummerd van 1(1961/62),
nr. 1(dec.) – 4(1965/66), nr. 10(dec.). Met ingang van
4(1964/65), nr. 2 zijn de afleveringen dubbel genum-
merd: nr. 2(11), nr. 3(12) enz.
– Tussen 4(1964/65), nr. 10(dec.) en 14(1975), nr. 4(49)
(nov.) zijn de afleveringen ongedateerd.
• autopsie 1(1961/62)-19(1980) 
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift dat in het Neder-
landse taalgebied de geest van Charles de Foucauld wil
verspreiden. Alle nummers zijn themanummers. In
een recensie in het Tijdschrift voor geestelijk leven
(23(1967), nr. 2(febr.), p. 144-145) wordt de opzet van
Jesus caritas uitgelegd: “Ieder nummer wordt opge-
bouwd vanuit eenzelfde grondgedachte. Door een bena-
deren van de levenswijze van Jezus zoals deze in de 
H. Schrift tot ons spreekt en door een contact met men-
sen, die deze levenswijze tot de hunne hebben gemaakt
in de loop van de kerkgeschiedenis wil men verhelde-
ren hoe een christen nu leven kan vanuit de H. Geest, in
eucharistische vroomheid tegenover het lijden. Men
suggereert meer dan men theoretische beschouwingen
geeft. Daarom maakt men gebruik van vele getuigenis-
sen en van meerdere korte bijdragen of uittreksels uit
andere werken.” Jesus caritas bevat beschouwende arti-
kelen, poëzie, artikelen over de oprichting van en het
leven in de seculiere fraterniteiten in Nederland. Bel-
gisch van oorsprong, maar mede voor Nederland
bedoeld.
• noten
(1) De laatste aflevering is 30(1991), nr. 4(113)(dec.).
(2) J. Verstraete wordt aanvankelijk genoemd als dege-
ne naar wie in België de bijdragen enz. moeten worden
gezonden. Naderhand worden hij en zijn opvolgster
vermeld onder ‘beheer’.

435
Jezuïeten 1956-1959
• jaren 1(1956), nr. 1(jan.) – 4(1959), ongen.(mei)
• ondertitel Mededelingen van de Sociëteit van Jezus
voor Nederland
• uitgever Nederlandse Provincie van de Sociëteit van
Jezus
• plaats Red. Rotterdam ∞ 1(1956), nr. 1(jan.)-
ongen.(juli); Den Haag ∞ 1(1956), ongen.(okt.) – 4(1959),
ongen.(mei)
– Adm.: Amsterdam
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Hierin opgenomen Sub tutela matris (1931-
1956)
– Samengegaan met Mededelingen van de Nederlandse
Provincie, nieuwe reeks (1953-1959) en voortgezet als
Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten (1959-1964)1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1956), ongen.(juli)-ongen.(okt.); 2(1957),
ongen.(april)-ongen.(okt.); 3(1958)-4(1959)
– Nijmegen, klooster Berchmanianum ∞ 1(1956), nr. 1
(jan.)-ongen.(april); 2(1957), ongen.(jan.)
• typering Mededelingenblad voor de ouders, familie en
kennissen van de Nederlandse Jezuïeten. Naast korte
berichten, nieuws uit de huizen en personalia bevat het
artikelen over Ignatius en de werken van de orde. De
vaste rubriek ‘Sub tutela matris’ heeft de taak van het
tijdschrift Sub tutela matris overgenomen.
• noten
(1) Omdat Mededelingen van de Nederlandse Provincie en
Jezuïeten gedeeltelijk dezelfde taak vervullen, wordt
besloten beide tijdschriften samen te smelten tot één
nieuw blad (zie Mededelingen van de Nederlandse Pro-
vincie 1959, nr. 1(N.R. 22)(juli), p. 1-2 en Kontaktblad
Nederlandse Jezuïeten 1(1959/60), nr. 1(nov.), p. 1-2).

436
JMJ1 1959-1968
• jaren 22(1959), nr. 1(april) – {31(1968), nr. 4(onged.)}2

• ondertitel Congregatie-tijdschrift ∞ {22(1959)-27(1964)
– Sociëteit van JMJ ∞ 28(1965)-{31(1968)}
• uitgever Generalaat Sociëteit van JMJ
• plaats Vught
• frequentie viermaandelijks ∞ 22(1959) en 24(1961)
– 2 nrs. ∞ 23(1960)
– 5 nrs. ∞ 25(1962)3

– driemaandelijks ∞ 26(1963)-31(1968)
• formaat A ∞ 22(1959)-27(1964); B ∞ 28(1965)-{31(1968)}
• omvang II ∞ 22(1959); I ∞ 23(1960); II 24(1961)-
{31(1968)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1959-1966 zuster (Moeder) Maria Joannes Schellekens4

{1961} zuster Eymard Hilterman5

1961-? zuster Bernadette Colon5

{1961} sister Peter Julian Barrett (voor India)5

1961-? Moeder Stanislas Swamikannu (voor India)5

{1962} zuster Hubertus van Dongen6

{1962} Moeder Elvira Flaton (voor Indonesië)6

{1962}6-{1965} zuster Clara van Assisië7

{1965} zuster Laetitia7

{1965} zuster Louise7

{1965} zuster Marie Agnes7

{1965-1966} zuster Theresette Bruysten7

{1966} zuster Franciscus Regis Thijssen8

• speciale nummers 27(1964), nr. 4(okt.): speciaal Afrika-
nummer
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1960-1968).
– 26(1963), nr. 1(febr.) is geheel gewijd aan een verslag
van het ‘Bestuur der Congregatie van 27 november 1958
– 17 november 1962’.
• relaties Voortzetting van Congregatie-tijdschrift
(?-1949)1

• autopsie Volledig m.u.v. 27(1964), nrs. 1 en 2 
– KDC
• typering Aanvankelijk een intern congregatietijd-
schrift van de Sociëteit van JMJ in Nederland, dat gaan-
deweg een ruimere verspreiding krijgt met betalende
abonnees, van wie de familieleden van de zusters de
eersten waren. Het blad bevat beschouwende artikelen,
actueel nieuws uit eigen kring en informatie en versla-
gen betreffende activiteiten van de congregatie in en
buiten Nederland. 
• noten
(1) Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef. In
het streven naar een grotere openheid en na raadple-
ging van de leden van de congregatie werd als titel op
het omslag JMJ gekozen. Tot en met 27(1964) blijft de
redactie het tijdschrift het Congregatie-tijdschrift noe-
men (zie 22(1959), nr. 2(juli), p. 1v.), de naam die het blad
had voordat het nieuwe omslag met de nieuwe titel er
kwam. Deze voorloper was een intern blad, dat niet is
aangetroffen en niet in de BKNP is beschreven. 
(2) 31(1968), nr. 4(onged.) is waarschijnlijk de allerlaat-
ste aflevering van JMJ. Uit het ‘Woord vooraf’ op p. 1
blijkt dat er onvoldoende kopij binnenkomt en dat de
redactie voor de beslissing staat om het contactblad te
laten vervallen.
(3) In het autopsie-exemplaar is 25(1962), nr. 5(nov.)
abusievelijk ingebonden in band 1962-1963 na 26(1963),
nr. 4(juli).
(4) Zie 29(1966), nr. 2(onged.), p. 1-5. 
(5) Zie 24(1961), nr. 3(dec.), p. 19.
(6) Zie 25(1962), nr. 1(jan.), binnenkant omslag achter-
kant.
(7) Zie 28(1965), nr. 2(onged.), p. 7.
(8) Zie 29(1966), nr. 1(onged.), p. 1.

437
Kalender …1 ten dienste van de congregatie der 
Fraters van OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
{1920}-{1980}
• jaren {1920}-{1980}2

• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid
– Drukkerij van het RK Jongensweeshuis ∞ {1920}-
1958
– Uitgeverij Zwijsen ∞ 1959-1970
– Generalaat ∞ 1971-{1980}
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B

• omvang I ∞ {1920}-1970; II3 ∞ 1971-{1980} 
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar van 1938,
1941 en 1972 ontbreekt de titelpagina; de afleveringen
van 1972-1980 missen het omslag. 
– De autopsie-exemplaren van 1920 tot en met 1929 zijn
met ‘wit doorschoten’ (d.w.z. bestemd voor de overste),
waarvan het exemplaar van 1920 voorzien is van hand-
geschreven aantekeningen.
– M.i.v. 1971 losbladig.
– Omdat het samenstellen van de kalender veel tijd
vergt, wordt begin jaren zeventig besloten tot een wijzi-
ging van de opzet. In de kalenders van 1972 en 1973 zijn
alleen die bladen vervangen die in de loop van 1971 en
1972 wijzigingen ondergingen. De kalender van 1974
verschijnt in delen: het eerste deel, gedateerd 2 jan.,
bevat het memorandum voor het gehele jaar en de te
vervangen bladen van de maanden jan. tot en met april.
• relaties Voortzetting van Almanak voor het jaar OHJC
… [jaartal] ten dienste van de congregatie der Fraters van
OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid ({1918})
• autopsie Volledig m.u.v. 1922, 1925-1926 en 1977
– KDC
• typering Jaaroverzicht waarin per dag melding wordt
gemaakt van de patroonheiligen, kerkelijke feestdagen,
de mogelijkheid tot het verkrijgen van aflaten, de speci-
ale in de congregatie gevierde feestdagen en de namen
van alle overleden medebroeders. De inleiding van 1920
vermeldt dat elk huis 3 kalenders ontvangt: “één met
wit doorschoten”, bestemd voor de overste, een om aan
de muur in de refter te hangen en een exemplaar
bestemd voor de lessenaar in de refter: “Men leze daar-
uit ’s avonds te voren bij het begin der lezing de
Patroonheiligen, Overledenen etc. van den volgende
dag” (p. 4). Vanaf 1936 is de rubriek ‘Memoranda’ in de
kalender opgenomen: een overzicht van de jubilea van
de fraters die in het betreffende jaar worden gevierd.
Tot en met 1966 zijn de feesten en heiligen van de alge-
mene kerkelijke kalender (cursief gedrukt) opgenomen,
gevolgd door de overige patroonheiligen. Van 1967 tot
en met juni 1974 worden alleen nog de patroonheiligen
vermeld. Vanaf juli 1974 zijn alle feesten en gedachte-
nissen van heiligen van de algemene kerkelijke kalen-
der weer opgenomen in de congregationele kalender.
De kalender verschijnt dan in een nieuwe vorm met
o.a. de gegevens van het kerkelijke directorium voor de
liturgie en inspirerende teksten aangepast aan de dag.
In 1975 staat de keuze van die teksten in het teken van
het kapittel dat in dat jaar wordt gehouden. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “voor het jaar (in 1950: jubel-
jaar) OHJC” en het jaartal. M.i.v. 1966 wordt “voor het
jaar OHJC” weggelaten. In 1954 is na het jaartal toege-
voegd “Mariajaar”. Voor 1971 wordt in de titel geen jaar-
tal vermeld.
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(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1991.
(3) 1972 en 1973 bestaan uit een aantal bladzijden van
het voorgaande jaar en een aantal “eigen” (nieuwe)
bladzijden ter vervanging van die bladzijden van het
voorgaande jaar die gewijzigd zijn voor het betreffende
jaar. Het geheel van oude en nieuwe bladzijden heeft
een omvang van II.

438
Kalender voor het gezin 1965-{1969}
• jaren 16(1965)-{20(1969)}1

• ondertitel Intronisatie-kalender ∞ 16(1965)
• uitgever Paters der HH Harten (SSCC), Gezinsaposto-
laat Cor Domini ∞ 16(1965)
– Paters der HH Harten (SSCC), Gezinsapostolaat ∞
17(1966)-{20(1969)}
• plaats Bavel
• frequentie jaarlijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1965 Kees Schouten
1965-1969 Edmund Blommaert
1966-1967 Theo van Zoggel
1968 Jan Janssen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Intronisatie kalender voor
het gezin (1950-1964)
• autopsie 16(1965)-20(1969)
– KDC
• typering Maandkalender uitgegeven door de Paters
van de Heilige Harten met op de achterzijde van elk
blad een gedicht en/of een inspirerend stukje.
• noten
(1) Vermoedelijk niet verder verschenen.

439
Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-{1866})
• jaren 1865-{1866}
• uitgever G. Mosmans
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie De Nederlandse bewerker/vertaler wordt niet
vermeld; samensteller van de oorspronkelijke Duitse
tekst was de Badense priester Alban Stolz (1808-1883).
• bijzonderheden Het blad is een Nederlandse pendant
van de Duitse uitgave Kalender für Zeit und Ewigkeit
door Alban Stolz. 
• relaties Voortzetting van Nieuw jaarboekje voor tijd en
eeuwigheid (1864)
– Voortgezet als Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid
({1873})

• autopsie 1865-1866
– KDC ∞ 1865
– UBU ∞ 1866
• typering Jaarlijks verschijnende bundel met stichte-
lijke ‘overwegingen’. Van het alfabet (ABC voor volwas-
senen) blijft in het Nederlands niet veel over: van: ‘Ver-
lichting’ tot ‘Toorn’ (Aufklärung – Zorn).
(1) De uitgave van 1865 verscheen ook met als eerste
titel ABC voor volwassenen, gevolgd door de ondertitel
‘Kalender voor tijd en eeuwigheid’ (zo ook het autopsie-
exemplaar). 

440
Kalender voor tijd en eeuwigheid {1875}
• jaren {1875}
• uitgever W.R. Casparie
• plaats Groningen
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie {1875} bewerker/vertaler van de Nederlandse
uitgave: pastoor B. Roberink
• bijzonderheden Pendant van de Duitse uitgave 
Kalender für Zeit und Ewigkeit door Alban Stolz.
• relaties Voortzetting van Jaarboekje voor tijd en 
eeuwigheid ({1873})
• autopsie 1875
– UBU
• typering Bundel stichtelijke overwegingen, per jaar
aangeboden.

441
KALM-berichten 1968-1972
• jaren 1(1968), nr. 1(onged.) – 5(1972), nr. 4(nov.)
• uitgever Katholiek Adviesbureau voor Landbouw -
kundige Missieactie
• plaats Wageningen
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1968)-2(1969); II ∞ 3(1970)-5(1972)
• redactie 1969 J.L.M. Janssen
1969-1970 F.P. Huibers
1971 Piet van Wesemaal
1971-1972 Hans van der Lee
1971-1972 Charles Schotman
1972 Theo Aerts
1972 Constants Kramer
1972 Rob Roetman
1972 Romke Wustman
• bijzonderheden Afbeeldingen (1970-1972).
– Gestencild.
– In 3(1970), nr. 1(febr.) is de paginering abusievelijk 
p. 24, 23, 22, waarbij p. 22 en p. 24 verwisseld zijn.
– 1(1968), nr. 4(okt.) is een lustrumeditie, voor een groot
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deel gewijd aan de herdenking van het 35-jarig bestaan
van KALM. 
• relaties Voortgezet als Vraagbaak voor ontwikkelings-
werkers (1973-1977)1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1968), nr. 1, een ongen. afl. en nr. 4; 2(1969)
nrs. 2-4; volledig ∞ 3(1970)-5(1972)
– Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen ∞
de ontbrekende afleveringen.
• typering Informatieblad van het KALM (een sectie van
het overkoepelend orgaan Agrimosa) dat advies geeft
aan alle werkers in de tropen (zie 3(1970), nr. 1(febr.), p.
14v.). Het poogt o.a. te bemiddelen bij het oplossen van
landbouwkundige problemen van bijvoorbeeld missio-
narissen door deze aan deskundigen voor te leggen.
Men wil ongeveer hetzelfde op landbouwkundig ter-
rein als de Medische Missieactie (Memisa) op medisch
terrein.
• noten
(1) Niet-katholiek, derhalve niet opgenomen.

442
Kardinaal van Rossum Instituut (Karosi) {1960}
• jaren {1960, nr. 1(onged.)}
• ondertitel Kort verslag van werkzaamheden, uitge-
bracht in opdracht van de Stichting ‘Vrienden van het
Kardinaal van Rossum Instituut’
• uitgever Stichting Vrienden van het Kardinaal van
Rossum Instituut
• plaats Wassenaar
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang 2 p. ∞ 1960, nr. 1(onged.) 
• redactie Niet in het blad vermeld.1

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Karosi ({1965}-{1968})
• autopsie 1960, nr. 1(onged.)
– KDC
• typering De enige aflevering die is ingezien (‘Bulletin
1’) geeft een verslag van de werkzaamheden van het
Kardinaal van Rossum Instituut ten behoeve van de
donateurs. Het instituut wordt aangeduid als een
‘Internationaal Centrum voor Sociaal-Technische Bij-
stand’, dat zich inzet voor het uitzenden van lekenmis-
sionarissen.
• noten
(1) Gezien het redactieadres – Groot Haesebroekseweg 12,
Wassenaar – is de redactie vermoedelijk in handen van
prof. drs. G.H.L. Zeegers. Zeegers richtte Karosi op in de
jaren vijftig. Hij was van mening dat de missionaire
component van evangelisatie in de meeste organisaties
voor ontwikkelingssamenwerking ontbrak, zoals in de
in 1956 opgerichte NOVIB. Karosi werd opgericht als een
instituut waarin missie en ontwikkelingswerk door le-
ken wel waren geïntegreerd.

443
Karmelnieuws 1966-1974
• jaren 1966/67, nr. 1[sept.]1 – [1974, nr. 48[26 dec.)]2

• uitgever Nederlandse Provincie van de Orde der
Geschoeide Karmelieten (OCarm.)
• plaats Niet vermeld ∞ 1966-1973; Almelo ∞ 1974
• frequentie 6 nrs. ∞ 1966/67; 37 nrs. ∞ 1967/69; 33 nrs.
∞ 1969/70; 29 nrs. ∞ 1971; 22 nrs. ∞ 1972; 24 nrs. ∞
1973; 24 nrs. ∞ 1974
• formaat B 
• omvang II ∞ 1966/67; VI ∞ 1967/69; IV ∞ 1969/70; 
III ∞ 1971-1973; II ∞ 1974
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

{1966} Bruno Borchert
{1966} Constantinus Hoekstra
{1966} Cyriacus Nuyten
{1966} Balduinus Steneker
• bijzonderheden Gestencild.
– Doorlopende paginering.
– Nieuwe afleveringnummering en paginanummering
begint met 1967, nr. 1[sept.] en 1969, nr. 1(29 juli). Vanaf
januari 1971 lopen nummering en paginering gelijk
met het kalenderjaar.
– Van 1967/1969 tot en met 1974 afzonderlijk gepagi-
neerde pagina’s F (Forum); in 1967/69 tevens afzonder-
lijk gepagineerde pagina’s B/I (Background Informa-
tion), GK (General Kapittel) en PK (Provinciaal Kapittel).
– In 1974 verschenen afzonderlijk acht ongenummerde
afleveringen van Forum met de ondertitel ‘voor de
gedachtenwisseling op de Nederlandse karmel’.
• relaties Voortzetting van verschillende periodieken
die door de Karmelieten werden uitgegeven4

• autopsie Volledig
– ENK
• typering Intern contactblad van de Nederlandse Kar-
melieten en Karmelietessen (OCarm.). Het biedt nieuws
van de orde uit Nederland en de missies (Indonesië, de
Filippijnen en Rhodesië), berichten van het bestuur,
kapittelverslagen, bijdragen over vernieuwing van het
religieuze leven en de rubrieken ‘Achtergrondinforma-
tie’ en ‘Forum’ met ruimte voor ingezonden stukken.
• noten
(1) De datering is af te leiden uit de inhoud.
(2) Vermoedelijk de laatst verschenen aflevering.
(3) In 1966, nr. 1 wordt gezegd: “De redaktie van Karmel-
nieuws wordt gevormd door: Cyriacus Nuyten, Bruno
Borchert, Balduinus Steneker en Constantinus Hoek-
stra.”
(4) Het eerste nummer vermeld: “De eerste en laatste
aflevering van Agenzia carmelitana verscheen in mei.
Het plan was om dit nieuwsblad om de twee maanden
te laten verschijnen, de volgende aflevering zou dus in
juli hebben moeten uitkomen. Ondertussen is naar aan-
leiding van het in juni gehouden kapittel besloten alle
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provinciale organen samen te voegen tot één blad,
waarvan U nu de eerste aflevering in handen hebt. Het
zal elke maand verschijnen en omvatten: het vroegere
Gesprek nu Forum, de Publikaties van het provinciaal
bestuur, de Agenzia carmelitana, nu uitgebreid met
nieuws en back-ground-informatie uit de provincie.
Provinciaal kapittel 1966 heeft zijn dienst gedaan, en
zal dus niet meer verschijnen.”

444
Karmelstemmen1 1959-1964
• jaren 45(1959/60), nr. 1(mei) – 50(1964), nr. [8](dec.)
• ondertitel Tijdschrift van de Nederlandse Karmel ∞
{45(1959/60), nr. 1(mei)}
– Maandblad van de Nederlandse Karmel2 ∞
{45(1959/60), nr. 4(sept.)} – 50(1964)
• uitgever Karmelieten (OCarm.)
• plaats Red. : Nijmegen ∞ {45(1959/60), nr. 1(mei)};
Merkelbeek ∞ {46(1960/61), nr. 1(mei)} – 47(1961/62), 
nr. 2(juni); Nijmegen ∞ 47(1961/62), nr. 3/4(juli/aug.) –
50(1964)
– Adm.: Merkelbeek
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 45(1959/60)-49(1963/64); II ∞ 50(1964)
• redactie 1959-1964 pater Raymundus Leusink OCarm.,
hoofdred.
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen.
– In 46(1960/61) ontbreekt nr. 4 in de nummering van
de afleveringen; in 48(1962/63) volgt na nr. 7(dec.) en 
nr. 8(febr.): nr. 10(maart); in 49(1963/64) volgt na 
nr. 7(dec./jan): nr. 9(febr.).
• relaties Voortzetting van Maria (1956-1959)
– Samengegaan met Weerklank / Augustijnen (1963-
1964), Sint Bernardus tijdschrift (1931-1964), Padua (1928-
{1963}), Golgotha (1912-1964) en Zicht (1960-1964) en
voortgezet als Kruispunt (1965-{1980})3

• autopsie Volledig met omslagen m.u.v. van 1959/60
en 1964 waarvan slechts een enkele omslag ingezien
– UBN
• typering Blad van de Nederlandse Karmel (OCarm.),
met informatie over de werkzaamheden van de Karme-
lieten en Karmelietessen, missienieuws en een over-
zicht van giften. Het tijdschrift besteedt daarnaast aan-
dacht aan actuele religieuze vragen en aan de noden
van de kerk en de mensheid. Het strikt mariaal karak-
ter van de voorafgaande tijdschriften is verlaten maar
het blad verschijnt nog steeds onder de bescherming
van Maria, OL Vrouw van de berg Karmel, en blijft zich
ook beschouwen als de “voortzetting van de oude Car-
melrozen, omdat de intentie dezelfde gebleven is: een
aangenaam en boeiend geestelijk tijdschrift te zijn” (zie
48(1962/63), nr. 1(mei), p. 1: ‘50 jaar Carmelrozen’).

• noten
(1) Na Maria (42(1956/57)-44(1958/59)), een naam die bij
velen niet aansloeg, greep men bij het ingaan van de
nieuwe jaargang weer terug naar de oude titel Carmel-
rozen, echter aangepast en met een meer eigentijds
karakter: “Ons tijdschrift heet van nu af aan Karmel-
stemmen” (45(1959/60), nr. 1(mei), p. 1).
(2) Ondertitel op het omslag: “Tijdschrift van de Neder-
landse Karmel”.
(3) In 50(1964), p. 81-82, wordt ‘Aan alle lezers van Kar-
melstemmen’ meegedeeld dat met ingang van januari
1965 in een samenwerkingsverband met zes orden en
congregaties één groot blad zal worden uitgegeven
onder de naam Kruispunt. De abonnees zullen daarin
geïnformeerd blijven over de Karmel: voor het nieuws
uit de orde worden de beide binnenpagina’s van het
omslag gereserveerd. De deelnemers aan het nieuwe
tijdschrift zijn: Augustijnen met Weerklank, Cister -
ciënzers met Sint Bernardus tijdschrift, Karmelieten
met Karmelstemmen, Conventuelen met Padua, Passio-
nisten met Golgotha en Priesters van het H. Hart met
Zicht.

445
Karosi1 {1965}-{1968}
• jaren {1965, ongen.(okt.)} – {1968, ongen.(dec.)}
• ondertitel Mededelingenblad voor de ‘Vrienden van
Karosi1’
• uitgever Vrienden van Karosi1

• plaats Red. en adm.: Wassenaar
• frequentie onregelmatig
• formaat D
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Kardinaal van Rossum 
Instituut (Karosi) ({1960})
• autopsie 1965, ongen.(okt.); 1968, ongen.(dec.)
– KDC
• typering Mededelingenblad voor de ‘Vrienden van
Karosi’. Karosi is een federatie van enkele stichtingen
die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten. Het blad
is bedoeld om de donateurs van Karosi te informeren
en roept op tot financiële steunverlening. 
• noten
(1) M.i.v. {1968}: Carosi. De afkorting Karosi staat voor
Kardinaal van Rossum Instituut; de afkorting Carosi
wordt uitgelegd als een afgeleide van “caritate orbis
signetur: naastenliefde wereldwijd”. Zie titelblad van
1968, ongen.(dec.).
(2) Gezien het redactieadres – Groot Haesebroekseweg
12, Wassenaar – vermoedelijk prof. drs. G.H.L. Zeegers,
de oprichter van Karosi.
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446
Katholiek archief 1946-1969
• jaren 1(1946/47), nr. 1(1 maart) – 24(1969), nr. 52(26
dec.)
• ondertitel Uitgave van het Landelijk Secretariaat der
Katholieke Actie in Nederland ∞ 1(1946/47)-5(1950)
– Uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke
Actie in Nederland en Geloofsverdediging Antwerpen1

∞ 6(1951)-11(1956)
– Uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke
Actie in Nederland ∞ 12(1957)-13(1958)
– Uitgave van het Landelijk Centrum voor Katholieke
Actie in Nederland ∞ 14(1959)-21(1966)
• uitgever Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in
Nederland ∞ 1(1946/47)-5(1950)
– Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Neder-
land en Geloofsverdediging Antwerpen1 ∞ 6(1951)-
11(1956)
– Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Neder-
land ∞ 12(1957)-13(1958)
– Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in Neder-
land ∞ 14(1959)-21(1966)
– De Horstink ∞ 22(1967)-24(1969)
• plaats Red.: Heemstede ∞ 1(1946/47); ’s-Gravenhage
∞ 2(1947/48)-10(1955); Heemstede ∞ 11(1956)-13(1958);
Amersfoort ∞ 14(1959)-{21(1966)}
– Adm.: Heemstede ∞ 1(1946/47)-19(1964); Amersfoort
∞ 20(1965)-24(1969)
Voor België:
– Red. en adm. ∞ Antwerpen (Geloofsverdediging) ∞
2(1947/48)-14(1959); Brussel ∞ 15(1960)-20(1965)2

– Adm. Brussel ∞ 21(1966)-22(1967); Borgerhout-Ant-
werpen ∞ 23(1968)-24(1969)
• frequentie wekelijks
• formaat B
• omvang VI
• redactie 1946-1947 mr. A. Diepenbrock pr.
1946-1947 dr. J.M. van der Ven
1946-1950 J.J.M. Teule
1946; 1951-1969 H.J. van Santvoort, 1954-1968 red.secr.,
1969 hoofdred.
1947 R. Gallet OP (voor België)1

1947-1951 mej. J. Schermer-Voest
1947-1952 dr. M. Goetstouwers OP (voor België)3

1947-1968 mr. dr. C.Ch.A. van Haren, hoofdred.
1947-1969 prof.dr. H. Schmidt SJ
1953-1957 M.M. Mazyn OP (voor België)3

1965-1969 J. Waelkens OP (voor België)
1969 A.Th.J. van Dijk, red.secr.
• register Katholiek archief. Index over de vijf jaargan-
gen 1946 tot en met 1950, z.j., z.p. (72 p.)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946/47-1967); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgaven in de vorm van een syste-
matisch-alfabetische index op trefwoorden en een per-
soonsregister (1946-1969).

– De eerste drie jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen. Met ingang van 4(1949) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
– De afleveringen zijn per kolom gepagineerd.
• relaties Voortzetting van Katholieke documentatie
(1936-1940)
– Voortgezet als Archief van de kerken (1970-{1980})4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave bevattende actuele katholieke docu-
mentatie. Officiële kerkelijke documenten zoals brieven
en toespraken van de paus of van bisschoppen worden
vaak integraal gepubliceerd. Verder bevat de uitgave
kort kerkelijk nieuws, kronieken, personalia, berichten
over de Katholieke Actie, de katholieke wereldmissie,
politiek, opvoeding en onderwijs, sociaal en cultureel
leven, sport en media. Ook worden interviews en
samenvattingen van belangrijke tijdschriftartikelen
opgenomen. In de loop van de tijd worden actuele ont-
wikkelingen en thema’s die in de Nederlandse en/of
wereldwijde kerk spelen steeds uitgebreider uiteenge-
zet aan de hand van beschouwingen, verklaringen, rap-
porten en brieven van zowel de kerkelijke hiërarchie
als van uiteenlopende katholieke organisaties. De
rubriek ‘Feiten en meningen’ geeft ruimte voor com-
mentaar.
• noten
(1) Al in 2(1947/48), nr. 1(7 maart), p. 2 wordt in ‘Aan
onze abonné’s’ meegedeeld dat Katholiek archief voor-
taan in samenwerking met het Secretariaat van
Geloofsverdediging te Antwerpen ook in België zal
worden verspreid. Voor Vlaanderen zal het een bijblad
bevatten dat zich in het bijzonder op Vlaams-België
richt; daartoe is pater R. Gallet OP tot de redactie toege-
treden. Pas in 6(1951) wordt in de ondertitel melding
gemaakt van de samenwerking met het Secretariaat
van Geloofsverdediging in België.
(2) In 19(1964) en na 20(1965) wordt er geen redactie -
adres in België meer vermeld. Vanaf 20(1965) wordt bij
het administratieadres te Brussel de specificatie ‘Katho-
liek Archief’ vermeld.
(3) Met ingang van 1952 en 1953 staan resp. dr. M. Goet-
stouwers OP en M.M. Mazyn OP vermeld als vertegen-
woordigers van de redactie in België. 
(4) De opvolger het Archief van de kerken bevat niet
meer uitsluitend katholieke documentatie. De Hor-
stink, Communicatie- en oriëntatiecentrum voor Kerk
en wereld, is dan participant geworden van het Oecu-
menisch Actie Centrum (OAC), waaraan verder deelne-
men Kerk en Wereld van de Nederlandse Hervormde
Kerk te Driebergen en de oecumenische St. Willibrord-
vereniging in ’s-Hertogenbosch: “de reeds bestaande
publikaties van de instituten [zullen], wat inhoud en
redactie betreft, worden geöecumeniseerd” (Katholiek
archief 24(1969), nr. 29/30(18-25 juli), kolom 722).
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447
Katholiek gezinsboek1 1951-1952
• jaren 1951-19522

• ondertitel Almanak uitgegeven door de Soc. voor 
Afrikaanse Missiën Paters Cadier en Keer ∞ 1951
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Cadier en Keer
– Adm.: [Oosterbeek]
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1951; I ∞ 1952
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
• relaties Voortzetting van Afrika almanak ({1940}-
1950)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Almanak voor het gezin, met “een jaarlijkse
bundel missienieuws en wetenswaardigheden” (1951,
p. 2) en verder godsdienstige artikelen, verhalen, poëzie
en een rubriek voor de jeugd.
• noten
(1) In 1951 aangevuld met: “voor het jaar O.H. 1951”; in
1952 met enkel het jaartal.
(2) Volgens schrijven d.d. 29 april 1997 van pater J. van
Brakel SMA, archivaris van de Sociëteit voor Afrikaan-
se Missiën (zie Correspondentie BKNP 3) is de uitgave
een voortzetting van de Afrika almanak. In het ‘Ten
Geleide’ van Katholiek gezinsboek 1951, p. 2, is sprake
van de “vijftiende jaargang van onze almanak”. Vol-
gens pater Van Brakel is het Katholiek gezinsboek na
1952 niet meer verschenen.

448
Katholiek informatiebulletin van de Stichting tot 
Be houd van het Rooms-Katholieke Leven in Neder-
land 1972
• jaren 1(1972), nr. 1(mei)-nr. 6(okt.)
• uitgever Stichting tot Behoud van het Rooms-
Katholieke Leven in Nederland
• plaats Tilburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie 1972 M.N. van Dijk-de Gouw, red.secr.
1972 J.P.M. van der Ploeg OP
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
• relaties Voortgezet als Katholieke stemmen (1972-
{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift met als doel de traditionele katho-

lieke theologie en geloofspraktijk te verdedigen. Het
geeft informatie over het werk van de Stichting tot
Behoud van het Rooms-Katholieke Leven in Nederland
en van gelijkgezinde groepen en bevat theologische
artikelen, teksten van predicaties en veel commentaren
op gebeurtenissen in de kerk, in het bijzonder in de
Nederlandse kerkprovincie.

449
Katholiek leven / Redemptoristen 1952-1964
• jaren 69(1952), nr. 1(jan.) – 81(1964), nr. 11(dec.)1

• ondertitel 69ste jaargang van de Volksmissionaris ∞
69(1952)
– 70ste jaargang van de Volksmissionaris ∞ 70(1953)
– Geïllustreerd maandblad. 71e jaargang van de Volks-
missionaris, 3e jaargang van Katholiek leven ∞ 71(1954)
– Maandblad onder redactie van de paters Redempto-
risten. Voortzetting van de Volksmissionaris ∞
72(1955)-74(1957)
• uitgever J.J. Romen en Zonen
• plaats Red.: Nijmegen, Nebo
– Adm.: Roermond
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 69(1952)-72(1955); II ∞ 73(1956)-74(1957);
III ∞ 75(1958)-81(1964)
• redactie 1952-1957 dr. H.J.J. Janssen CSsR, verantwoor-
delijk red.
1958-1961 drs. G. van Nimwegen
1958-1964 Th. Berkhout
1958-1964 W. Randag
1958-1964 drs. G.J.M. Rottink, hoofdred.
1958-1964 B. van Schaik
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(m.u.v. 1954); inhoudsopgaven.
• relaties Voortzetting van de Volksmissionaris (1879-
1951)2

– Opgegaan in Familieblad (1946-1969)3

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Algemeen godsdienstig tijdschrift met arti-
kelen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het blad is
gericht op het katholieke leven in de dagelijkse prak-
tijk; de aandacht gaat vooral uit naar onderwerpen die
aansluiten bij de behoeften van de eigen tijd. De in de
Volksmissionaris in 1950 door pater dr. H. Janssen
begonnen rubriek ‘Peter- en meterzorg’ wordt voortge-
zet.
• noten
(1) “Dit is dan het laatste nummer van Katholiek leven.”
Een bepaald onderdeel van het werk van de Nederland-
se Redemptoristen, het apostolaat van de pen, wordt
hiermee afgesloten (81(1964), nr. 11(dec.), p. 259).
(2) Volgens pater Janssen, jarenlang hoofdredacteur
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van de Volksmissionaris, was er nauwelijks meer een
categorie in Nederland die zich graag ‘volk’ hoorde 
noemen en daarom veranderde hij de titel in Katholiek
leven (‘Onze oude en nieuwe geschiedenis’, 81(1964), 
nr. 11(dec.), p. 241).
(3) Voor de beschrijving van Familieblad zie BKNP 2. 
In november 1964 wordt in Katholiek leven geschreven
(p. 217), dat sinds 1952 het aantal abonnees van het blad
is afgenomen, “zodat op de duur een lonende exploita-
tie nauwelijks mogelijk was”. “Dit gevoegd bij het feit,
dat de Nederlandse Provincie van de Redemptoristen
nog meer bladen uitgeeft die voor een deel een soortge-
lijke functie hebben als Katholiek leven, heeft het Pro-
vinciaal Bestuur ertoe gebracht om dit maandblad met
afloop van deze jaargang te verbinden met een van deze
bladen. (…) Het bedoelde redemptoristische blad, dat
naar de strekking het meest aan Katholiek leven beant-
woordt, is het Familieblad.”

450
Katholiek Thuisfront 1948-1949
• jaren 1948, nr. 9(15 jan.) – 1949, nr. 22(15 febr.)
• ondertitel Mededelingenblad
• uitgever Hoofdbureau Katholiek Thuisfront
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de beide
jaargangen.
– De nummering van de voorloper wordt voortgezet.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen / Katholiek
Thuisfront (1947)
– Voortgezet als Katholiek Thuisfront overal (1949-1950)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Mededelingenblad dat informatie verstrekt
over de activiteiten van het Katholiek Thuisfront, een
organisatie die de contacten wil onderhouden tussen de
katholieke soldaten overzee en katholiek Nederland.
Het blad bevat artikelen over de organisatie en werkwij-
ze van de parochiële thuisfrontcomités, mededelingen
over de verschepingen naar Indië, lijsten van aanbevo-
len boeken voor de soldaten, uitgebreide informatie
over het ‘soldatenblad’ Salvo (1947-1969; in dit deel van
de BKNP beschreven) en personalia.

451
Katholiek Thuisfront overal 1949-1950
• jaren 1949, nr. 23(maart) – 1950, nr. 44(dec.)
• ondertitel Orgaan van de Stichting Katholiek Thuis-
front
• uitgever Stichting Katholiek Thuisfront
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de ver-
schillende jaargangen.
– De nummering van de voorloper wordt voortgezet.
• relaties Voortzetting van Katholiek Thuisfront (1948-
1949)
– Voortgezet als Nationaal Katholiek Thuisfront (1951-
1958)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contact- en mededelingenblad dat evenals
zijn voorlopers vooral is gericht op het verstevigen van
de band tussen de aalmoezeniers, de katholieke solda-
ten en mariniers en katholiek Nederland. Meer dan
voorheen zullen in dit blad de werkzaamheden van de
afdelingen hun neerslag vinden, en wel in een vaste
rubriek getiteld ‘Activiteiten her en der’. Veel aandacht
wordt besteed aan de politionele acties en de stichting
van de staat Indonesië.

452
Katholieke Actie bisdom ’s-Hertogenbosch1 {1945}-
1949
• jaren {1945, ongen.(aug.)}2 – {1949, ongen.(nov.)}
• uitgever Diocesane leiding der Katholieke Actie
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie 3 nrs. ∞ 1945; 8 nrs. ∞ 1946; 7 nrs. ∞ 1947
– “maandelijks” ∞ 1948-19493

• formaat B
• omvang I ∞ 1945-1947; 14 p.∞ 1948, nr. 20(febr.); 16 p.
∞ 1948, ongen.(dec.); II ∞ {1949}
• redactie {1948}-1949 W.M. Bekkers
{1948}-1949 mej. H. v. Gils
{1948}-1949 drs. H. Goldschmidt
{1948}-1949 J.M. Reinhard, red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1947); boekbe-
sprekingen (1949).
– Doorlopende nummering van de afleveringen. De
nummering begint bij 1946, nr. 4(jan.).
– De afleveringen 1946, nr. 7(mei/juni) en nr. 8(juli) zijn
geheel gewijd aan de ‘Actie: Waardige zomerviering’.
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• relaties Voortgezet als Ons katholieke front (1950-
{1952})4

• autopsie 1945; 1946 m.u.v. nr. 10; 1947, nrs. 12-14, 16-18;
1948, nr. 20(febr.), ongen.(dec.); 1949, ongen.(febr.)-
ongen.(april), ongen.(juni)-ongen.(juli), ongen.(sept.)-
ongen.(nov.)
– KDC
• typering Mededelingenblad van de diocesane leiding
der Katholieke Actie in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Het blad bevat het ‘Programma van Geestelijke Opbouw
van de Katholieke Actie in Nederland’ na de bevrijding,
jaarprogramma’s, verslagen van gebeurtenissen en
activiteiten in het bisdom, nieuws uit parochieafdelin-
gen, beschouwende artikelen enz. 
• noten
(1) In de afleveringen wordt in verwijzingen naar dit
periodiek voortdurend gesproken over “onze medede-
lingen”.
(2) Uit een mededeling van de Diocesane Raad van de
Katholieke Actie op p. 1 valt op te maken dat dit de eer-
ste aflevering van het tijdschrift na de oorlog is, nadat
het in de tweede helft van 1944 en de eerste helft van
1945 niet had kunnen verschijnen: “het doet ons goed
dat wij onze mededeelingen, in een nieuw pakje gesto-
ken, aan U kunnen toesturen. Mogelijk zullen deze een-
voudige mededeelingen spoedig groeien tot een maand-
blad” (zie ook p. 7, ‘Berichten en wenschen van de admi-
nistratie’). 
(3) In 1947, nr. 14(mei) is op p. 7 sprake van een verho-
ging van de verschijningsvergunning: “We kunnen nu
iedere maand verschijnen”.
(4) Dit tijdschrift dat het orgaan is van de Katholieke
Actie, het Diocesaan Maatschappelijk Centrum (later:
Sociaal-Charitatief Centrum), de Katholieke Gezinszorg
in het bisdom ’s-Hertogenbosch, wordt in BKNP 5
beschreven.

453
Katholieke documentatie 1936-1940
• jaren Proefnummer ∞ [1935, okt.]
– 1(1936) nr. 1(8 jan.) – 5(1940), nr. 32(29 aug.)
• ondertitel Samengesteld met medewerking van het
Kath. Comité van Actie voor God te Heemstede en de
KWP1 te Breda ∞ 4(1939)-5(1940)
• uitgever NV Paul Brand’s Uitgeversbedrijf ∞ 1(1936)
– Hulsman’s Documentatiebureau ∞ 2(1937)-5(1940)
• plaats Hilversum ∞ 1(1936) en 5(1940)
– Bussum ∞ 2(1937)-4(1939)
• frequentie wekelijks
• formaat B
• omvang V ∞ 1(1936)-4(1939); III ∞ 5(1940)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
– Commissie van advies2

1936 jhr. mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck

1936-1940 dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken)
1936-1940 deken J.F.A. Bots
1936-1940 prof.dr. Titus Brandsma
1936-1940 mgr. P.G. Groenen
1936-1940 pastoor B.H. de Groot
1936-1940 mr.dr. C.Ch.A. van Haren
1936-1940 Bernard Hulsman, leider
1936-1940 mr. dr. P.J. Witteman
1939-1940 prof. mag. dr. F.A. Weve OP
1939-1940 prof. dr. Alph. Steger
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1936); inhoudsop-
gaven in de vorm van een alfabetisch persoons- en
zakenregister.3 Het register van 5(1940), ingebonden na
5(1940), nr. 32(aug.), loopt van jan. t/m juli 1940.
• relaties Voortgezet als Katholiek archief (1946-1969)
• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Uitgave met een overzicht van actueel katho-
liek nieuws in de breedste zin des woords, geanaly-
seerd en geselecteerd uit de primaire nieuwsbronnen.
Het bevat actuele informatie uit het Vaticaan en de
Nederlandse bisdommen en berichten over politieke,
godsdienstige, sociale, culturele en maatschappelijke
onderwerpen zowel uit Nederland als uit de internatio-
nale gemeenschap. De berichten worden doorgaans
met bronvermelding opgenomen.
• noten
(1) Katholieke Wereld Pers.
(2) Het proefnummer uit 1935, okt. vermeldt de volgen-
de leden van de Commissie van advies: jhr. mr. Ch.J.M.
Ruijs de Beerenbrouck, deken J.F.A. Bots, prof.dr. Titus
Brandsma, Anton van Duinkerken, rector B.H. de
Groot, mr.dr. C.Ch.A. van Haren, Bernard Hulsman, lei-
der en mr. dr. P.J. Witteman.
(3) Het KDC beschikt over twee exemplaren van Katho-
lieke documentatie: een in de open opstelling in de Lees-
zaal KDC en een in het magazijn van de UBN. Alleen
het eerstgenoemde exemplaar bevat het alfabetische
persoons- en zakenregister.
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Katholieke kronijk 1884-1885
• jaren 1884, nr. 1(1 okt.) – 1885, nr. 72(25 sept.)1

• uitgever Niet in het tijdschrift vermeld.
• plaats Maastricht
• frequentie 6 afl. per maand2

• formaat B
• omvang II ∞ 1884; V ∞ 1885
• redactie 1884-1885 Jos. Russel, hoofdred.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd
en doorgepagineerd.
• autopsie Volledig
– UBN
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• typering Tijdschrift met berichten en korte artikelen
over en van het katholieke leven in Nederland en in het
buitenland. Het blad bevat artikelen met een breed scala
aan onderwerpen als de vrijmetselarij, echtscheiding
en geweten, het Amerikaanse gerecht en de katholieke
kerk enz. Enkele artikelen verschijnen in het Frans.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan boeken op de
Index en aan benoemingen in de Nederlandse bisdom-
men, het bisdom Luik en het aartsbisdom Mechelen. 
• noten
(1) De Katholieke kronijk zal niet meer verschijnen
“daar onze kosten van drukken, papier en verzending,
uit de opbrengsten der abonnementen tot hiertoe niet
konden te goed gemaakt worden, en wij buiten onzen
arbeid, zelfs nog geldelijke offers moesten aanbren-
gen” (p. 588).
(2) De afleveringen verschijnen de 1e, 5e, 10e, 15e, 20e en
25e van elke maand.

455
de Katholieke missiën1 1874-1967
• jaren 1(1874/75), nr. 1(onged.) – 66(1940/41), nr. 9(juli)2

– 66(1945/46), ongen.(onged.)3 – 88(1967), ongen.(dec.)4

• ondertitel Geïllustreerd maandschrift in verbinding
met het Lyonsche weekblad van het Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs ∞ 1(1874/75)-5[1879/80]
– in verbinding met het Lyonsch(e) weekblad van het
Genootschap tot Voortplanting des Geloofs ∞
6[1880/81]-12(1887/88); 17(1892/93)-22(1897/98)5

– Geïllustreerd maandschrift in verbinding met het
Lyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplan-
ting des Geloofs ∞ 33(1907/08)-39(1913/14)6

– Op de jaargangtitelpagina: Geïllustreerd maand-
schrift in verbinding met het Lyonsch(e) weekblad van
het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs ∞
1(1874/75)-54(1928/29)7

– Op de jaargangtitelpagina en/of colofon: Geïllustreerd
maandschrift in verbinding met het Lyonsch (vanaf
68(1947/48), nr. 2(juni): Lyons) weekblad tot Voortplan-
ting des Geloofs ∞ 55(1929/30) – 69(1948/49), nr.
11(maart)
– In het colofon: Geïllustreerd maandblad voor het
Nederlands taalgebied. Uitgegeven door de Missiona-
rissen van het Goddelijk Woord ∞ 69(1948/49), nr.
12(april) – 73(1952/53) 
– Op het omslag: Maandblad, uitgegeven door de Mis -
sionarissen van het Goddelijk Woord ∞ 69(1948/49),
nr. 12(april) – 73(1952/53)
– In het colofon: Geïllustreerd maandblad, uitgegeven
door de Missionarissen van Steyl (SVD) ∞ 74(1953/54)-
76(1955/56), 78(1957/58)-83(1962/63)
– Op het omslag: Maandblad, uitgegeven door de Mis -
sionarissen van Steyl ∞ 74(1953/54)-77(1956/57)
– In het colofon: Algemeen geïllustreerd maandblad,

uitgegeven door de Missionarissen van Steyl (SVD) ∞
84(1963/64), ongen.(mei)-ongen.(sept.)
– In het colofon: Geïllustreerd maandblad, uitgegeven
door de Missionarissen van Steyl (SVD) ∞ 84(1963/64),
nr. 6(okt.)
– In het colofon: Algemeen geïllustreerd missietijd-
schrift uitgegeven door de Missionarissen van Steyl
(SVD) ∞ 84(1963/64), ongen.(nov.) – 88(1967)8

– Op het omslag: Algemeen geïllustreerd missietijd-
schrift ∞ 84(1963/64), ongen.(jan.) – 88(1967)
• uitgever Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoe-
ven, Drukker en Boekhandelaar van Z.H. Paus Pius IX
∞ 1(1874/75)9

– J.P. van Dieren en Comp. ∞ 2(1876/77), nr. 1(onged.)9

– Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, Druk-
ker en Boekhandelaar van Z.H. Paus Pius IX ∞
2(1876/77), nr. 2(onged.)9

– Maatschappij de Katholieke Illustratie ∞ 2(1876/77),
nr. 3(onged.) – 32(1906/07)9

– Missionarissen van het Goddelijk Woord (m.i.v. 1931
ook wel ‘Missionarissen van Steyl-Uden’ of ‘Missiona-
rissen van Steyl’ genoemd) ∞ 33(1907/08)-88(1967)9

• plaats Uitgave: ’s-Hertogenbosch/Amsterdam ∞
1(1874/75); Antwerpen ∞ 2(1876), nr. 1(onged.); ’s-Herto-
genbosch/Amsterdam ∞ 2(1876), nr. 2(onged.); ’s-Her-
togenbosch ∞ 3(1876/77), nr. 3(onged.) – 32(1906/07);
Steyl ∞ 33(1907/08)-37(1911/12); Uden ∞ 38(1912/13)-
66(1940/41); Steyl-Tegelen ∞ 66(1945/46)10– 75(1954/55),
nr. 2(juni); Deurne ∞ 75(1954/55), nr. 3(juli) – 88(1967)
– Red. (niet altijd vermeld; mogelijk op het omslag ver-
meld): Steyl ∞ {33(1907/08)}-{39(1913/14)}; Teteringen ∞
{50(1924/25)}-66(1940/41); Steyl-Tegelen ∞ 66(1945/46);
Teteringen ∞ 67(1946/47) – 86(1965/66), ongen.(jan.);
Soesterberg ∞ 86(1965/66), ongen.(febr.) – 88(1967)
– Adm. (niet altijd vermeld; mogelijk op het omslag
vermeld): Uden ∞ {56(1930/31)}-66(1940/41); Steyl-Tege-
len10 ∞ 1945/46 – 75(1954/55), nr. 2(juni); Deurne ∞
75(1954/55), nr. 3(juli) – 88(1967)
– Red. en adm. voor België11: Overijs(ch)e, Missiecollege
St. Jozef ∞ 69(1948/49), nr. 12(april) – 74(1953/54), nr.
4(aug.); daarna niet meer vermeld.
• frequentie maandelijks ∞ 1(1874/75)-5[1879/80]
– driemaal per maand ∞ 6[1880/81]-7[1881/82]12

– maandelijks ∞ 8[1882/84]12-21(1896/1897)
– tweewekelijks ∞ 22(1897/1898)-32(1906/07)13

– maandelijks ∞ 33(1907/08)-88(1967)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1874/75)-32(1906/07); II ∞ 33(1907/08);
III ∞ 34(1908/09)-39(1913/14); IV ∞ 40(1914/15)-
42(1916/17); II + II (afzonderlijke paginering van ‘de
Katholieke missiën’ en ‘het Christelijk huisgezin’)14 ∞
43(1917/18)-49(1923/24); III + II ∞ 50(1924/25); II + II ∞
51(1925/26)-52(1926/27); III + II ∞ 53(1927/28); III + III ∞
54(1928/29); III + II ∞ 55(1929/30)-63(1937/38); V (één
paginering, doorlopend over de aflevering)14 ∞
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64(1938/39)-65(1939/40); III ∞ 66(1940/41)3; I ∞
66(1945/46)3; II ∞ 67(1946/47)-68(1947/48); III ∞
69(1948/49); IV ∞ 70(1949/50)-87(1966/67); III ∞
88(1967)
• redactie Slechts vermeld in 1884-1896 en in 1957-1967.
1884-1896 Arn. Duffels SJ15

1907-1919 pater F. Heines SVD15

1919-1923 pater George Weber SVD15

1923-1940 pater Math. Kammels SVD15

1946-1965 drs. J. Buijs SVD, 1957-1965 hoofdred.16

1957-1967 B. Sanders SVD
1957-1967 drs. A. de Boer SVD
1962-1967 J. Simmers SVD, 1965-1966 hoofdred.
• speciale nummers 50(1924/25), nr. 1(nov.): ‘Bij het gou-
den jubilé der Katholieke missiën 1874-1924’
– 51(1925/26), nr. 12(okt. 1926): speciaal nummer bij het
zevende eeuwfeest van het sterven van Franciscus van
Assisië
– 61(1935/36), nr. 11(sept.): feestnummer ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het missiehuis St. Willi-
brordus te Uden
– 64(1938/39), nr 1 (nov.): jubileumnummer ‘Timor-mis-
sie 1913-1938’
– 71(1950/51), nr. 4(aug.): ‘75 jaar SVD’
– 75(1954/55), nr. 6(okt.): jubileumnummer ter gelegen-
heid van 75 jaar de Katholieke missiën
– 78(1957/58), nr. 6(okt.): ‘Actie-nummer’ gewijd aan de
deelname der katholieken aan het wereldmissiewerk
– 85(1964/65), ongen.(okt.): ‘Vraag naar wereldburgers’
– 88(1967), ongen.(dec.): ‘China’
• bijzonderheden Afbeeldingen/gravures; boekbespre-
kingen (1908; 1917/18-1918/19; 1930/31-1933/34; 1935/36-
1948/49; 1954/55-1960/61; 1965/66-1966/67)17; inhoudsop-
gaven.
– Van het tijdschrift bestaan ook edities in Duitsland,
Italië en verschillende andere landen (zie ook
1(1874/75), nr. 1(onged.), p. 2 en 75(1954/55), nr. 6(okt.), 
p. 170). 
– Na jaargang 1(1874/75) volgen jaargang 2(1876) en
3(1877). De jaargangen 4 tot en met 8 dragen geen
datum of jaartal. Jaargang 9 draagt de jaartallen
1884/85. 
– De afleveringen van 1(1874/75)-12(1887/88) zijn
genummerd maar ongedateerd. De afleveringen van
13(1888/89)-21(1896/97) zijn ongenummerd en ongeda-
teerd; die van 22(1897/98)-32(1906/07) zijn genummerd
maar ongedateerd; die van 33(1907/08)-65(1939/40) zijn
genummerd en gedateerd: nr. 1(nov.)-nr. 12(okt.); die
van 67(1946/47)-86(1965/66) zijn genummerd en geda-
teerd: nr. 1(mei)-nr. 12(april). 
– Met ingang van 37(1911/12), nr. 1(nov.) bestaat elke afle-
vering feitelijk uit twee delen: het eerste deel is missie-
blad en het tweede deel is gezinsblad. Het gedeelte voor
het gezin verschijnt in 37(1911/12), nr. 1(nov.) –
39(1913/14), nr. 9(juli) als apart bijvoegsel getiteld ‘Voor

het christelijk gezin’, waarvan alleen de beide eerste
afleveringen van 1911 en van 1912 afzonderlijk genum-
merd en gedateerd zijn: 1[1911/12], nr. 1(nov.) en
2[1912/13], nr. 1(nov.). M.i.v. 39(1913/14), nr. 10(aug.) is
het gedeelte voor het gezin geen apart bijvoegsel meer
maar is het in de Katholieke missiën opgenomen als
onderdeel van het blad zelf, aanvankelijk (tot en met
het einde van de jaargang) zonder titel en m.i.v.
40(1914/15) onder de nieuwe titel ‘het Christelijk huis-
gezin’. Deze titel blijft gehandhaafd tot en met
75(1954/55). De paginering in de afleveringen is doorlo-
pend, behalve in 43(1917/18)-63(1937/38); hier is het
gedeelte ‘het Christelijk huisgezin’ afzonderlijk met
een sterretje gepagineerd (zie Omvang). 
– 81(1960/61), nr. 11(maart) is geheel gewijd aan het
christelijke Oosten onder de titel ‘Licht uit het Oosten’.
– Van jaargang 83(1962/63) hebben nr. 7(nov.) en nr.
11(maart) een dubbele paginering: de doorlopende pagi-
nering van de jaargang en een eigen paginering p. 1 e.v.
Hetzelfde geldt voor 84(1963/64), nr. 6(okt.) en ongen.
(maart).
– Doorlopende paginering in 86(1965/66), nr. 1(mei)-
nr. 7(nov.): p. 1-127; vervolgens begint elke volgende
aflevering met p. 1. 
– 84(1963/64), ongen.(mei) draagt abusievelijk jaar-
gangnummer 83.
– 86(1965/66), nr. 9(jan.) draagt abusievelijk jaargang-
nummer 87.
– In het autopsie-exemplaar zijn de afleveringen m.i.v.
1966 niet per jaargang ingebonden, maar per jaar. In
band 1966 zijn achter 86(1965/66) de afleveringen
86(1965/66), nr. 9(jan.)-12(april) nogmaals ingebonden.
Deze afleveringen worden gevolgd door 87(1966/67),
ongen.(mei)-ongen. (dec.). De volgende afleveringen
van die jaargang bevinden zich in band 1967(I), die
opent met 87(1966/67), ongen.(jan.)-ongen.(april),
gevolgd door 88(1967), ongen.(mei)-ongen.(dec.), het
laatste nummer. De afleveringen van 88(1967) zijn in
het autopsie-exemplaar ook aanwezig in een afzonder-
lijke band: 1967(II).
• relaties Ten dele voortgezet als Katolieke missiën
({1969}-{1975})4

– Ten dele samengegaan met een groot aantal missie-
tijdschriften en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. 24(1899/1900), nrs. 1-13;
m.u.v. een groot deel van de omslagen; m.u.v. de
inhoudsopgaven van 53(1927/28), 66(1940/41) en
66(1945/46)18; m.u.v. een aflevering die zou zijn ver-
schenen in 19443

– UBN
• typering Naar het voorbeeld van het missieweekblad
les Missions catholiques dat het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs in Lyon in 1868 had opgericht
naast de reeds bestaande Annales de la Propagation de
la Foi, wordt ook in Nederland in 1874 een geïllustreerd
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maandschrift uitgegeven als aanvulling op de Annalen
van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Het
blad beoogt, aldus de inleiding bij de eerste aflevering,
onder de Nederlandse katholieken een nog grotere
belangstelling voor de missiën op te wekken, de ver-
spreiding van het katholieke geloof te bespreken en
ingekomen berichten over de werkzaamheden en het
welslagen van de missionarissen mede te delen, met
name de Nederlandse missionarissen. Daarnaast geeft
het blad korte historische beschouwingen op het katho-
lieke missiewerk. Het blad is niet een louter godsdien-
stig blad, maar besteedt ook aandacht aan land- en vol-
kenkundige kennis omtrent missielanden. Het vormt,
aldus oud-redacteur drs. J. Buijs die in 88(1967),
ongen.(nov.) een ‘rondwandeling’ door de voorbije 88
jaargangen houdt, een veelgelezen missietijdschrift dat
zich niet zoals de Annalen van het Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs voornamelijk beperkt tot
nieuwsberichten uit de missies, maar dat aandacht
besteedt aan alle facetten der missionering, in het bij-
zonder aan SVD-missies. Het bevat achtergrondstudies
omtrent zeden en gewoontes, handel, landbouw, cul-
tuur en een schat aan gegevens over land- en volken-
kunde. Het geeft door de jaren heen een beeld van de
ontwikkeling van de ‘missielanden’, van het missionai-
re denken en de plaats van de missionaris, van beke-
ring naar oecumene. Het tijdschrift wordt tot eind 1906
verzorgd door de Jezuïeten, waarna het wordt overge-
nomen door de Missionarissen van het Goddelijk
Woord. Vanaf 1911 wordt het tijdschrift behalve missie-
tijdschrift tevens een gezinsblad met o.a. stichtende lec-
tuur, kerkelijk nieuws en een rubriek voor de jeugd. 
• noten
(1) Met ingang van 40(1914/15) luidt de titel op de jaar-
gangtitelpagina, op de omslagen, in het colofon en in
de inhoudsopgaven de Katholieke missiën en het
christelijk huisgezin. Deze titel verdwijnt in 60(1934/35)
van het omslag, maar blijft in het colofon en in de
inhoudsopgave nog gehandhaafd tot en met
74(1953/54), nr. 4(aug.). Met ingang van 67(1946/47)
luidt de titel op het omslag KM de katholieke missien
(sic.).
(2) In band 66(1940/41) van het autopsie-exemplaar is
achterin een ‘Voorlopig bericht’ ingelijmd: “Tot onze
spijt [kan] ons tijdschrift (…) voorlopig niet meer (…)
verschijnen.”
(3) Band 1946 van het autopsie-exemplaar opent met
twee ongenummerde en ongedateerde afleveringen uit
1945 (juni en oktober) onder de tijdelijke titel Uw rijk
kome, gevolgd door 1946, ongen.(jan.)-ongen.(febr.) en
een ongenummerde en ongedateerde aflevering
(maart/april). Volgens ‘Aan onze abonné’s’, binnenkant
omslag 67(1946/47), nr. 1(mei), loopt de 66e jaargang
van november 1940 tot mei 1946 en omvat hij in zijn
geheel 15 nummers. Er zijn er veertien ingezien. Het

ontbrekende nummer is in 1944 verschenen, na de
bevrijding van het zuidelijk deel van Nederland, aldus
een terugblik van oud-redacteur F. Heines in het jubi-
leumnummer 75(1954/55), nr. 6(okt.), p. 171.
(4) Op p. 2 wordt bekendgemaakt: “de KM in zijn 88-ste
jaargang houdt op te bestaan”. Dit geldt alleen voor
Nederland. Voor België wordt de uitgave in Overijse
voortgezet onder de titel Katolieke missiën (op het
omslag KM Katolieke missiën). Vlaamse publicaties
worden niet beschreven in de BKNP.
(5) Van 10(1885/86)-12(1887/88) en 17(1892/93)-
22(1897/98) heeft alleen het eerste nummer van de jaar-
gang een titelhoofd met titel en ondertitel. De overige
nummers hebben geen titelhoofd. Van de jaargangen
13(1888/1889)-16(1891/92) en 23(1898/99)-32(1906/07) ver-
meldt het titelhoofd van het eerste nummer geen
ondertitel. Wel wordt de ondertitel in {26(1901/1902)}-
{32(1906/07)}vermeld op het omslag. De omslagen van
de overige nummers van deze jaargangen zijn niet
ingezien.
(6) In jg. 33(1908/09) en 37(1911/12)-39(1913/14) vermeldt
alleen de titelkop van de eerste aflevering een onderti-
tel. De titelkoppen van de overige afleveringen vermel-
den alleen de hoofdtitel.
(7) M.i.v. 6[1880/1881] verdwijnt “Geïllustreerd maand-
blad” uit de ondertitel. Op de jaargangtitelpagina van
7[1881/82]-8[1882/84] luidt de ondertitel ‘Geïllustreerd
tijdschrift in verbinding met het Lyonsch weekblad van
het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs’; m.i.v.
9(1884/85) begint de ondertitel op de jaargangtitelpagi-
na weer met “Geïllustreerd maandschrift”.
(8) Met de variaties “Geïllustreerd algemeen” en “missi-
onarissen SVD”.
(9) Tot eind 1906 wordt het tijdschrift uitgegeven in
opdracht van de paters Jezuïeten. Aan het eind van
jaargang 32 wordt de lezers van de Katholieke missiën
ter kennis gebracht dat het tijdschrift voortaan – begin-
nende met 15 november – wordt uitgegeven door de
paters Missionarissen van het Goddelijk Woord
(32(1906/07), p. 201).
(10) Met ingang van 74(1953/54) vervalt Tegelen.
(11) In 69(1948/49), nr. 11(maart) wordt een uitbreiding
van het tijdschrift aangekondigd. Een belangrijk punt
hierbij is: “We zullen in de toekomst ook meer reke-
ning houden met het Nederlandse taalgebied van Bel-
gië, waar wij vanouds al vele trouwe abonné’s tellen.
We geven dan ook Belgische besteladres en prijsopga-
ve, Belgische plaatsnamen, valuta, enz., en soms artike-
len met ’n Vlaams accent” (zie binnenzijde van het
omslag). Deze wijziging komt tot uitdrukking in de
nieuwe ondertitel.
(12) “De achtste jaargang der Katholieke missiën zal
weer verschijnen in twaalf maandelijksche afleverin-
gen, ieder van drie vellen druks, met omslag. De eerste
aflevering verschijnt in het begin der maand Novem-
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ber” (7[1881/82], nr. 36(onged.), p. 287). Uit de inhoud
blijkt dat de eerste 8 afleveringen van jaargang 8 maan-
delijks verschijnen: afl. 1 verschijnt in november 1882
en afl. 8 omstreeks juli 1883. Nummer 10 moet echter na
10 januari 1884 zijn verschenen. Uit de inhoud van
9(1884/85) valt op te maken dat dit nummer omstreeks
maart 1884 is verschenen.
(13) De ondertitel op de jaargangtitelpagina van deze
jaargangen vermeldt evenwel “Geïllustreerd maand-
schrift”. 
(14) Zie bijzonderheden.
(15) In het tijdschrift wordt Duffels als redacteur ver-
meld in 9(1884/85)-20(1895/96). In het jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het
tijdschrift (75(1954/55), nr. 6(okt.), p. 170) wordt ver-
meld dat pater Arnold Duffels gedurende twaalf jaar
hoofdredacteur is geweest. Ook wordt vermeld dat
pater F. Heines redacteur werd toen de missionarissen
van Steyl het blad hadden overgenomen van de Jezuïe-
ten. Heines heeft het blad twaalf jaar geredigeerd en
werd opgevolgd door achtereenvolgens pater George
Weber (overleden in 1923), pater Math. Kammels
(gestorven in 1940) en pater drs. J. Buijs (in de oorlogs-
jaren tussen 1940 en 1946 is het blad verzorgd door
meerdere redacteurs die elkaar kort achtereen opvolg-
den).
(16) In de laatste aflevering (88(1967), ongen.(dec.), p. 2)
wordt melding gemaakt van “de oud-hoofdredacteur
drs. J. Buys SVD, die negentien jaar de koers bepaalde”.
Zie ook 75(1954/55), nr. 6(okt.), p. 163 en p. 171.
(17) Boekbesprekingen werden soms afgedrukt aan de
binnenzijde van het omslag. De meeste omslagen zijn
echter bij het inbinden verwijderd.
(18) Vermoedelijk is de inhoudsopgave van jaargang
53(1927/28) wel verschenen, maar niet in het autopsie-
exemplaar meegebonden. De jaargangtitelpagina die
aan het einde van de jaargang samen met de inhouds-
opgave verscheen, ontbreekt in het autopsie-exemplaar
eveneens. Ook over 1940/41 en 1945/46 is een inhouds-
opgave verschenen, zo blijkt uit de binnenkant van het
omslag van 67(1946/47), nr. 1(mei).

456
Katholieke stemmen 1972-{1980}
• jaren 1(1972), nr. 7(nov.) – {9(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel van de Stichting Behoud RK Leven
• uitgever Stichting Behoud RK Leven
• plaats Tilburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1972); VI ∞ 2(1973)-{9(1980)}
• redactie 1972-{1980} M.N. van Dijk-de Gouw
1972-{1980} prof. dr. J.P.M. van der Ploeg OP2

• bijzonderheden Afbeeldingen (zeer incidenteel); boek-
besprekingen.

– De nummering van de voorloper wordt voortgezet.
– Gestencild tot en met 7(1978), nr. 4(april), daarna
gedrukt.
• relaties Voortzetting van Katholiek informatiebulletin
van de Stichting tot Behoud van het Rooms-Katholieke
Leven in Nederland (1972)
• autopsie 1(1972)-7(1980)
– KDC
• typering Tijdschrift met als doel de traditionele katho-
lieke theologie en geloofspraktijk te verdedigen. Het
geeft informatie over het werk van de Stichting Behoud
RK Leven en gelijkgezinde groepen en bevat theologi-
sche artikelen, teksten van predicaties en veel commen-
taren op gebeurtenissen in de kerk, in het bijzonder in
de Nederlandse kerkprovincie.
• noten
(1) Het tijdschrift is verschenen tot en met 31(2002).
(2) Met ingang van 4(1975): prof.mag.dr. J.P.M. van der
Ploeg.

457
KBS informatie 1970-{1980}
• jaren 1970, nr. 1(sept.) – {1980, nr. 22(nov.)}1

• uitgever Katholieke Bijbelstichting
• plaats Boxtel
• frequentie “Verschijnt tenminste tweemaal per jaar”
– 1 nr. ∞ 1970
– 2 nrs. ∞ 1971-1972, 1974-{1980}
– 3 nrs. ∞ 1973 
• formaat B ∞ 1970-1979; A ∞ {1980}
• omvang I
• redactie Niet in het bulletin vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Op aanvraag worden de nummers gratis toegezon-
den.
• autopsie 1970-1980
– KDC
• typering Dit bulletin verschaft informatie over het
werk van de Katholieke Bijbelstichting, bijbelse uitga-
ven, bijbels-pastorale activiteiten e.d.
• noten
(1) Het bulletin is verschenen tot en met 1999.

458
de Kerk der armen in de wereld van nu1 1969-{1980}
• jaren 24(1969), nr. 4(febr./maart) – {36(1980/81), 
nr. 1(dec./jan.1980)}2

• ondertitel Tijdschrift uitgegeven door Caritas 
Banneux ND afdeling Nederland
– Op het omslag: Tijdschrift van de Maagd der armen
∞ 25(1969/70), nr. 2(febr./maart) – nr. 5(aug./sept.)
• uitgever Caritas Banneux ND afd. Nederland
• plaats Maastricht
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• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1969-{1973} W. Bosch SMM
1969-{1973} mgr. P. Boymans
1969-{1973} J. Debets pr.
1969-{1973} P. Olivers
1972-{1973} mgr. B. Henning
1972-{1973} J. v. Kemenade
1972-{1973} J. van Winkel
M.i.v. 29(1973/74), nr. 1(dec./jan.) niet meer vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangen lopen van dec./jan. tot okt./nov.
• relaties Voortzetting van Banneux OLV (1945-1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Bevat zoals zijn voorganger artikelen over
bedevaarten naar Banneux, maar ook artikelen die aan-
leiding geven tot bezinning. In het ‘Ten geleide’ bij de
eerste aflevering wijst mgr. P. Boymans erop dat de
titelwijziging ook duidt op een inhoudelijke verande-
ring, waarbij de boodschap van Banneux meer
geplaatst wordt in de tijd waarin wij leven, met rubrie-
ken als ‘De Maagd der armen en de wereldkerk’, ‘de
Jongerenkerk’.
• noten
(1) Titel op het omslag van 24(1969), nr. 4(febr./maart)-
nr. 8(okt./nov.) luidt de Maagd der armen.
(2) Onder de titel de Kerk der armen in de wereld van nu
verschijnt het tijdschrift tot en met 49(1994), nr.
6(nov./dec.). Met ingang van de 50e jaargang (1995) ver-
schijnt het onder de titel Banneux magazine.

459
Kerk in beweging1 1969-{1980}
• jaren 25(1969), nr. 1(jan.)1 – {36(1980), nr. 11(dec.)}2

• uitgever Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte
Ontvangenis der H. Moeder Gods
• plaats Veghel
• frequentie maandelijks ∞ 25(1969)-23[30](1974);
32(1976)-33(1977); 35(1979)-{36(1980)}
– 10 nrs. ∞ 31(1975)
– 9 nrs. ∞ 34(1978)
• formaat B
• omvang III ∞ 25(1969)-26(1970); IV ∞ 27(1971)-
23[30](1974); III ∞ 31(1975); IV ∞ 32(1976)-33(1977); 
III ∞ 34(1978)-{36(1980)} 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1969: extra editie ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van de congregatie op 19 sep-
tember 1969, 22 p. 
• bijzonderheden Gestencild.
– Jaargang 29(1973) wordt abusievelijk gevolgd door
23(1974). Vergissing wordt in 1975 gecorrigeerd: na
24(1975), nr. 7(onged.) volgt 31(1975), nr. 8(onged.).

• relaties Voortzetting van Ter liefde Gods (1945-1968)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad dat in het teken staat
van vernieuwing van de kerk en het kloosterleven. Het
blad bevat religieuze beschouwingen, personalia, inge-
zonden bijdragen van medezusters uit Nederland en de
missies, artikelen over de beleving van de kloosterroe-
ping en van het communiteitsleven.
• noten
(1) “Met dit nummer begint Ter liefde Gods aan de 25e
jaargang”, aldus de opening op p. 1 van de 1e aflevering.
De omslagtekening en de titel Kerk in beweging zijn
reeds eerder gebruikt, in het jubileumnummer van de
voorganger Ter liefde Gods (24(1968), nr. 9(juli)).
(2) Onder deze titel blijft het blad verschijnen tot en met
46(1990). Vanaf 47(1991) verschijnt als opvolger Samen
verder.

460
Kerk in ontmoeting 1965-1966
• jaren 1(1965), nr. 1(onged.) – 2(1966), nr. 4(onged.)
• ondertitel Twee-maandelijks tijdschrift gewijd aan
het samenleven in kerk en wereld
• uitgever St. Willibrordvereniging
• plaats Red. en adm.: Boxtel ∞ 1(1965); ’s-Hertogen-
bosch ∞ 2(1966)
• frequentie tweemaandelijks (aldus ondertitel), in feite
van beide jaargangen slechts 4 nrs. ingezien
• formaat B
• omvang II
• redactie 1965-1966 dr. J.C. Groot
1965-1966 dr. H.A.M. Fiolet
1965-1966 drs. D. de Lange
1965-1966 C.G.L. Roeleveld
1966 Gabriël Smit
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1966).
– Regelmatig themanummers.
– Door het bijna geheel ontbreken van omslagen kan
een aantal gegevens niet met zekerheid worden vast -
gesteld. 
– 1(1965), nr. 2(onged.) bevat het rapport ‘Over Kerk en
ongeloof’. 
• relaties Voortzetting van Binnenlands apostolaat
(1950-1964)1

– Samengegaan met Oecumene (1962-1966) en voortge-
zet als Kosmos en oecumene (1967-{1980})2

• literatuur Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen.
Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998,
Nijmegen 1998.
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering De St. Willibrordvereniging (SWV) wil niet
alleen de “direkte dialoog” aangaan met de gescheiden
christenen, maar ook “met de onkerkelijkheid en de
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wereld” omdat anders “het oecumenisch streven een
louter interkerkelijke aangelegenheid [blijft]” (1(1965),
nr. 1(onged.), p. 1). Daarom is er binnen de SWV naast
de sectie Oecumene met haar eigen blad Oecumene, de
sectie Kosmos opgericht. Deze sectie geeft het blad Kerk
in ontmoeting uit. Het tijdschrift bevat informatieve en
oriënterende artikelen, vooral pastoraal gericht, en wil
informatie geven over de dialoog tussen de kerken en
tussen de kerk en de wereld. In feite ligt de nadruk in
het blad op de eerste vorm van dialoog.
• noten
(1) 1(1965), nr. 1(onged.) opent aldus: “Kerk in ontmoe-
ting wil de tijdschriftenmarkt niet aanvullen. Het is
onder meer een voortzetting van Binnenlands aposto-
laat.” Volgens Jacobs, p. 123 zijn drie tijdschriften opge-
gaan in Kerk in ontmoeting, namelijk Binnenlands
apostolaat, de Vragende mens en Sint Willibrord aposto-
laat. Daarvoor hebben wij wat betreft de twee laatstge-
noemde tijdschriften – zie de beschrijvingen in dit deel
van de BKNP – geen aanwijzingen kunnen vinden. 
(2) “Met dit eerste nummer van de eerste jaargang van
Kosmos en oecumene komen de twee tijdschriften welke
de Willibrord Vereniging tot nu toe uitgaf, tezamen in
één maandblad, dat het gehele werkterrein van de Wil-
librord Vereniging bestrijkt. Oecumene en Kerk in ont-
moeting houden op te bestaan” (Kosmos en oecumene,
1(1967), nr. 1(onged.), p. 1).

461
Kerk, school en ziekenhuis 1935-1941
• jaren 9(1935/36), nr. 1(8 juli) – 15(1941/42), nr. 5(dec.
1941)1

• ondertitel RK tijdschrift voor kerk, school, ziekenhuis,
armwezen en kinderbescherming ∞ 9(1935/36) –
11(1937/38), nr. 12(23 dec. 1937)
– RK technische, economische en sociale raadgever ∞
11(1937/38), nr. 13(8 jan.) – 15(1941/42), nr. 5(dec. 1941)
• uitgever Drukkerij Henri Bergmans & Cie 
• plaats Tilburg
• frequentie “den 8sten en 23sten van elke maand” ∞
9(1935/36) – 14(1940/41), nr. 1(juli)
– maandelijks ∞ 14(1940/41), nr. 2(aug.) – 15(1941/42),
nr. 5(dec.)
• formaat C
• omvang VI ∞ 9(1935/36); V ∞ 10(1936/37)-13(1939/40);
IV ∞ 14(1940/41); I ∞ 15(1941/42)
• redactie 1935-1940 G. Bulten
1935-1940 dr. G. Kortenhorst
1935-1940 dr. H. van de Mark, redacteur-secretaris
1935-1940 W. Oltheten
1940-1941 Harrie van Rijthoven, redacteur-secretaris2

• speciale nummers 9(1935/36), nr. 10(dec. 1935): ‘Feest-
nummer bij gelegenheid van het 4de eeuwfeest der
Orde van de H. Ursula 1535 – 25 november – 1935’

– 10(1936/37), nr. 1(8 juli) is geheel gewijd aan vijf ten-
toonstellingen georganiseerd door de beweging voor
“de bevordering van den verkoop van Nederlandsch
fabrikaat”
– 10(1936/37), nr. 8(23 okt.): ‘Feestnummer bij het jubilé
van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en
Maria te Schijndel’
– 12(1938/39), nr. 2(23 juli): RK internatengids 1938-1939,
ten behoeve van ouders en voogden
– 12(1938/39), nr. 10(23 nov.): ‘Feestuitgave bij het eeuw-
feest van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg’
– 13(1939/40), nr. 2(23 juli): RK internatengids 1939-1940,
ten behoeve van ouders en voogden
– 13(1939/40), nr. 18(23 maart 1940): ‘Feestnummer bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Congrega-
tie van de Broeders van Saint Louis en het Instituut
Saint Louis te Oudenbosch’
– 14(1940/41), nr. 5(nov.): ‘Feestnummer bij gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de Congregatie der Broe-
ders van de Onbevlekte Ontvangenis, gevestigd te
Maastricht’
– 14(1940/41), nr. 10(april): ‘Feestnummer bij gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van de congregatie der
Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van
Senen, gevestigd te Voorschoten’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– In de jaargangen 9 tot en met 12 is opgenomen het
‘Jaarverslag van de RK Charitatieve Vereeniging voor
Geestelijke Gezondheidszorg’.
– 1940/41, nr. 5(nov.) abusievelijk 13e jaargang; moet
zijn: 14(1940/41).
• relaties Voortzetting van RK tijdschrift voor kerk,
school, ziekenhuis en armwezen (1931-1935)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Informatieblad voor katholieke kerkbestu-
ren, scholen, ziekenhuizen en instellingen in de maat-
schappelijke en sociale zorg en de gezondheidszorg
met praktische en vaktechnische artikelen en bijdragen
over de activiteiten van congregaties. Het bevat de
rubriek ‘Wetenswaardig (allerlei)’ met gemengde
berichten: praktische tips, uitvindingen, in memo -
riams, kerkelijk nieuws enz. Het blad telt veel adver -
tenties.
• noten
(1) “Ons tijdschrift zal tijdens den duur van dezen oor-
log niet meer verschijnen: dit nummer zal het laatste
zijn”, aldus de redacteur-secretaris in ‘Ten afscheid’
(15(1941/42), nr. 5(dec. 1941), p. 65). Ook na de oorlog is
het tijdschrift niet meer verschenen.
(2) De feestnummers van 14(1940/41), nr. 5(nov. 1940)
en nr. 10(april 1941) melden op de titelpagina: “onder
hoofdredactie van H. van Rijthoven”.
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462
Kerkelijk Nederland 1847-1856
• jaren 1(1847)-10(1856)
• ondertitel Jaarboek voor katholijken
• uitgever Gebroeders Verhoeven
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1847); III ∞ 2(1848); II ∞ 3(1849)-
4(1850); III ∞ 5(1851)-10(1856)
• redactie 1847-1851 J.J. Burgmeijer, pastoor1

1851-1856 J.H. Wensing, (oud-)professor
• bijzonderheden Afbeeldingen (1847 en 1849).
– In de jaargangen 1847, 1852 en 1856 is de rubriek
‘Mengelwerk’ afzonderlijk gepagineerd. 
• relaties Voortzetting van Roomsch-Katholijk jaarboek
voor het Koningrijk der Nederlanden (1835-1844)2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Anders dan zijn voorganger bevat dit naslag-
werk geen calendarium. Het beperkt zich tot gegevens
over de organisatorische structuur van de katholieke
kerk in Rome en in de Nederlandse kerkdistricten. Het
geeft informatie over seminaries en over indeling in
dekenaten, statistische gegevens en naamlijsten van
kapelaans en priesters in Nederland en in de overzeese
gebiedsdelen. Het bevat ook een rubriek ‘Mengelwerk’
met vooral bijdragen van historische aard.
• noten
(1) Uit het ‘Voorberigt’ van 5(1851) blijkt dat pastoor
Burgmeijer is overleden kort voor het verschijnen van
het jaarboek 1851, dat hij wel nog grotendeels voor de
druk gereedgemaakt had.
(2) Zie het ‘Voorberigt’ van 5(1851) waarin wordt ver-
meld dat J.J. Burgmeijer het Roomsch-Katholijk jaar-
boek in 1847 opnieuw oprichtte onder de veranderde
titel Kerkelijk Nederland.

463
Kerkelijk nieuws- en advertentieblad ten dienste
van eerw. heeren geestelijken, kloosters, semina -
riën, pensionaten, gestichten van onderwijs, liefde-
gestichten, Vincentius-vereenigingen, parochiale
scholen enz. {1894}
• jaren {3(1894), nr. 120(19 nov.)}
• uitgever Drukker en uitgever M. Waterreus
• plaats Roermond
• frequentie wekelijks
• formaat E
• omvang 4 p. ∞ {3(1894), nr. 120(19 nov.)}
• redactie Niet in het blad vermeld.
• relaties Voortzetting van Advertentieblad ten dienste
van eerw. heeren geestelijken, kloosters, seminariën,

pensionaten, gestichten van onderwijs, liefdegestichten,
Vincentius-vereenigingen, parochiale scholen enz.
({1892})
• autopsie 3(1894), nr. 120(19 nov.)
– NPM
• typering De aflevering die is ingezien bevat de Latijn-
se tekst van een pauselijke brief en van een verslag van
een vergadering van de H. Congregatie van het Conci-
lie. Voor de rest zijn er uitsluitend advertenties in opge-
nomen, die gericht zijn op de doelgroep uit de titel.

464
de Kerkklokken van St. Willibrord1 1969-{1980}
• jaren 1(1969/70), nr. 1(dec.) – {12(1980), nr. 12(dec.)}2

• uitgever St. Willibrordus Stichting
• plaats Uitgave: Utrecht
– Red.: Utrecht ∞ {1(1969/70), ongen.(april 1970) –
2(1971), nr. 2(onged.); Wijk bij Duurstede ∞ 2(1971), 
nr. 3(maart) – 6(1975), nr. 2(febr.); De Bilt ∞ 6(1975), 
nr. 3(maart) – {12(1980)}
– Adm.: Utrecht ∞ {1(1969/70), ongen.(april 1970)} –
2(1971), ongen.(okt.); Wijk bij Duurstede ∞ 2(1971),
ongen.(nov.) – 8(1977), nr. 3(maart); Bunnik ∞ 8(1977),
nr. 4(april) – {12(1980)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1969/70); V ∞ 2(1971); VI ∞ 3(1972)-
{12(1980)}
• redactie Vermeld vanaf 1971.
1971-{1980} pater drs. Winand Kotte
• bijzonderheden Afbeeldingen (1973-{1980}).
– Gestencild m.u.v. 1971, nr. 7(juli) – 1972, nr. 8(aug.):
gedrukt.
– De afleveringen van 1(1969/70) zijn alle met inkt geda-
teerd; de afleveringen van okt. en dec. zijn in het autop-
sie-exemplaar in fotokopie aanwezig. 1(1969/70), nr.
1(15-30 dec.) is een kerstuitgave. Daarna volgt in het
autopsie-exemplaar een ongen. onged. aflevering zon-
der omslagen, die opent met de rubriek ‘Kroniek van de
maand’ en met potlood is gedateerd: maart 1970.
– Jaargang 10 is in de telling overgeslagen: na 9(1978)
volgt 11(1979).
• autopsie Volledig m.u.v. vermoedelijk 1 of 2 nrs. van
begin 1970
– KDC
• typering Tijdschrift van behoudende signatuur.
Behalve mededelingen voor de groepen die bij de bewe-
ging van pater W. Kotte zijn aangesloten – de St. Willi-
brordus Stichting, de Sint Willibrordbeweging, de Sint
Willibrord Omroep – biedt dit periodiek ook veel artike-
len tot behoud van de ware leer van de RK kerk; veel
ruimte voor de ontvangen steun vanuit Rome en voor
artikelen uit l’Osservatore Romano.
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• noten
(1) De titel van {1(1969/70), nr. 1(dec.)} luidt Contactblad
St. Willibrord.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog tot en met 37(2005).

465
Kerugma 1957-{1980}
• jaren 1957/58, ongen.(onged.) – {24(1980), nr. 2
(onged.)}1

• ondertitel Een reeks cahiers ten dienste van de predi-
king
• uitgever NV Gooi & Sticht
• plaats Hilversum
– Red.: Zwolle ∞ 1957/58-4(1960/61); Nijmegen ∞
5(1961/62)-6(1962/63 ); Rotterdam ∞ 7(1963/64)-
10(1966/67); Utrecht ∞ 11(1967/68) – 18(1974/75), nr. 5
(onged.); Wezep ∞ 18(1974/75), nr. 6(onged.)-nr.
8(onged.); Alkmaar ∞ 19(1975/ 76) – 20(1976/77), nr. 5
(onged.)}; Schiedam ∞ 21(1977/78) – {24(1980), nr. 2
(onged.)} 
– Adm.: Hilversum
– Adm. voor België: Maaseik ∞ {14(1970/71), nr. 2
(onged.)} – {15(1971/72)}
• frequentie 6 nrs. per jaargang ∞ 1957/58-11(1967/68); 
8 nrs. per jg. ∞ 12(1968/69)-18(1974/75); 6 nrs. per jg. ∞
19(1975/76)-23(1979/80); zeker 2 nrs. ∞ 24(1980)
• formaat A
• omvang VI ∞ 1957/58-22(1978/79); V ∞ 23(1979/80);
zeker II ∞ 24(1980/81), 2 nrs.
• redactie 1957-1959, 1961-1963 dr. B.A. Willems OP
1957-1963 M. Hensen OP
1957-1977 P. Meijers OP2, 1965-1977 hoofdred.
1959-1961 Ad. W. Bronkhorst OP
1960-1963 dr. B. Dechesne OP
1963-1964 P. Lamb OP
1963-1965 dr. E. Robben OP
1963-1966 G. Pielage OP, 1965-1966 red.secr.
1966-1967 C. Willemse OP, red.secr.
1967-1970 J. Bonsen, red.secr.
1973-1974 K. Derksen
1977-{1980} drs. J. Groot OP, eindred.
– Redactieraad
1965-1966 dr. J. Willemse OP
1965-1967 drs. L. van Buchem OP
1965-1967 drs. C. Dupont OP
1965-1970 J. van Eupen OP
1965-{1972} drs. N. Versluis OP
1967-{1980} drs. P.D. van Dam OP
1970-{1972} J.B. Bonsen OP
1970-1975 drs. K. Derksen OP
1973-1975 J. Bordens (ook: K. Bordens)
1973-1975 dr. J. Ernst OP
1973-1977 dr. J. Vink
1975-{1980} Fr. L. van den Brande (voor België)

1978-{1980} drs. A. de Lange 
1978-{1980} drs. F. van Waesberge OP
• speciale nummers 7(1963/64), ongen.(1964): ‘Taal en
teken’. 
Speciale uitgave ter voorbereiding op de liturgiever-
nieuwing, P. Meijers OP, J. van Eupen
– 11(1967/68), ongen.(1967): ‘Woorden van welkom’. 
Thematische modellen voor de welkomstgroet bij de
zondagsviering, P.J.M. van den Berg OSA, M.R. van 
den Bosch OPraem., J.A.W. van Eupen OP, prof. H.A.J.
Wegman
– 11(1967/68), ongen.(1967): ‘Het uur is gekomen’ (Joh.
17, 1), Paul Meijers OP, mr. J.F.M. Homulle (bevat pre-
ken bij de uitvaart)
• bijzonderheden Inhoudsregister van reeks I tot en met
reeks VI (1962/63); boekbesprekingen (1972/73-
{1979/80}).
– De afleveringen zijn, op het jaartal na, niet gedateerd.
– Van het autopsie-exemplaar jaargang 16 ontbreken
omslagen en titelpagina’s.
– 9(1965/66), nr. 2(onged.): appendix ‘De Bisschoppe-
lijke vastenactie’, suggesties bij de preken.
– 14(1970/71), nr. 8(onged.): aanhangsel ‘De Hervormde
Kerk bezweek aan drug. Analyse van de ondergang van
Kosmokomplot’.
– 15(1971/72), nr. 3(onged.): bijlagen ‘Van basis tot basis
gesproken’ (stem uit het Bedrijfsapostolaat) en ‘Open
brief’ betreffende de positie van de mensen in het
bedrijfsleven.
– 15(1971/72), nr. 8(onged.): bijlage ‘Trouw in de winter’.
– 16(1972/73), nr. 5(onged.): aanhangsel ‘Transformatie’,
n.a.v. A. Stadelman/G. Mainberger, Wanneer de deuren
opengaan, verslag van een parochie in Luzern.
– 16(1972/73), nr. 6(onged.): aanhangsel ‘Niet zomaar
doorgaan met de kerk’, n.a.v. Karl Rahner, Structuren in
verandering. De toekomst van de kerk – de kerk van de
toekomst.
– 16(1972/73), nr. 7(onged.): aanhangsel ‘Enkele opmer-
kingen van sommige katholieken van Nederland, niet
allen’, n.a.v. het boek van dr. C.J. de Vogel, Aan de
katholieken van Nederland, aan allen.
– 17(1973/74), nr. 5(onged. 1974): Aanhangsel ‘Vormsel-
weekeinde in de parochiegemeenschap van Pius X’
(Wilrijk, België); ‘De verleiding van de geest – Bij een
nieuw boek van Harvey Cox’, n.a.v. De stad van de mens
(1974, Bilthoven, AMBO).
– 17(1973/74), nr. 6(onged.): aanhangsel ‘Bij een princi-
pieel kerkelijk conflict’, Stephanus H. Pfürtner OP.
– 18(1974/75), nr. 3(onged.): aanhangsel ‘Kerk is verge-
ving’, over boeteviering en biecht.
• autopsie 1957/58-24(1980)
UBN
• typering Het tijdschrift staat ten dienste van de zon-
dagse prediking en biedt stof voor preken, voorafge-
gaan door een theologisch artikel, afgestemd op vrijwel
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alle zondagen van het kerkelijk jaar. “De bedoeling van
deze reeks cahiers is te pogen onze priesters bij deze
bijna bovenmenselijke taak te helpen.” Het wil een
praktisch hanteerbare vindplaats van ideeën zijn. De
opzet is thematisch waarbij ook thema’s worden
behandeld die nog niet uitdrukkelijk naar aanleiding
van de zondagspreek ter sprake kwamen. De eerste
twaalf jaargangen vermelden dat de uitgave uitslui-
tend verkrijgbaar is voor de geestelijkheid.
• noten
(1) Doordat alle afleveringen ongedateerd zijn is niet
duidelijk of nr. 2 nog in 1980 is verschenen, of de eerste
aflevering van 1981 is geweest. Het tijdschrift ver-
schijnt nog in {2010}.
(2) In 20(1976/77), nr. 6(onged. 1977) herdenkt Paul van
Dam op p. 1 namens de redactieraad de op 16 juli overle-
den pater Paul Meijers, die gedurende 20 jaar redacteur
van Kerugma is geweest.

466
Kerygma {1947}-{1963}
• jaren {tweede serie (1947), nr. 3(onged.)} – {serie predi-
king (1963), nr. 2(okt.)}1

• ondertitel Mededelingen – milieumissie ∞ {1956, nr.
2(okt.)} – {1960, nr. 12(mei)}
– Contactblad milieumissie ∞ {serie prediking ([1962]),
nr. 1(onged.)}
– Orgaan Beweging Kerk en Vernieuwing ∞ {serie 
prediking (1963), nr. 2(okt.)}
• uitgever Redemptoristen CSsR
– Bureau Milieumissie ∞ {serie prediking ([1962]), 
nr. 1(onged.)} en {serie prediking (1963), nr. 2(okt.)}
• plaats Rotterdam ∞ {serie prediking ([1962]), nr. 1
(onged.)} en {serie prediking (1963), nr. 2(okt.)}
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B ∞ {tweede serie (1947), nr. 3(onged.)},
{derde serie (1949/50), nr. 1(onged.)}; C ∞ overige inge-
ziene afleveringen 
• omvang 124 p. ∞ 1946, nr. 3(onged.); 62 p. ∞ 1949/50, nr.
1(onged.); 5 p. ∞ 1956, nr. 2(okt.); 36 p. ∞ 1957, nr. 3 (okt.);
29 p. ∞ 1958, nr. 6(jan.); 20 p. ∞ 1958, nr. 8(juni); 45 p. ∞
1960, nr. 12(mei); 128 p. ∞ serie prediking ([1962]), nr.
1(onged.); 19 p. ∞ serie prediking (1963), nr. 2(okt.)
• redactie {1947} H. Mooren
{1947} C. Snoek
{1947}-{1949/50} Chr. Oomen
[1960]-{[1962]} H. Borgert CSsR
• speciale nummers Derde serie (1949/50), nr. 1(feest St.
Alphonsus.): ‘De spiritualiteit van Sint Alphonsus’,
door Chr. Oomen CSsR; het voorwoord van deze afleve-
ring is gedateerd Wittem, mei 1951. Het feest van Sint
Alphonsus wordt in de kerk op 2 aug. gevierd.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie tweede serie (1947), nr. 3; derde serie
(1949/50), nr. 1; 1956, nr. 2; 1957, nr. 3; 1958, nrs. 6 en 8;

1960, nr. 12; serie prediking ([1962]), nr. 1(herdruk); serie
prediking (1963), nr. 21

– KDC
• typering Mededelingenblad van de ‘milieumissie’ van
de Redemptoristen, met als doel een intensivering van
de individuele geloofsbeleving. De milieumissie wil
meer toekomstgericht werken en de parochies met hun
verouderde zielzorg inspireren tot vernieuwing, waar-
bij het milieu waarin de mens leeft, wordt betrokken in
de preken. De afleveringen 1957, nr. 3(okt.) en 1958, nr.
8(juni) geven resp. een uitgewerkt ‘Verslag van de
voorbereidende bijeenkomst voor de Milieu Missie Hel-
mond 1958’ en een overzicht van het ‘Experiment Hel-
mond’. Verder bevat het blad artikelen over de achter-
gronden van de toenemende onkerkelijkheid, aanwij-
zingen en schema’s voor preken in het kader van de
milieumissie, theologische en liturgische beschouwin-
gen en verslagen van bijeenkomsten.
• noten
(1) De omslagen van {[1962], nr. 1(onged.)} en {1963, nr. 2
(okt.)} vermelden ‘Serie prediking’.

467
Kijkjes in het missieleven1 [1921]-1948
• jaren [1(1921), nr. 1]2 – {21(1941/42), nr. 2(aug.)}3

– 22(1946), nr. 1(jan.) – 24(1948), nr. 6(onged.)
• uitgever Missiezusters van het Kostbaar Bloed te
Aarle-Rixtel
• plaats Red.: Tienray (L.) ∞ {12(1932/33), nr. 7(jan.)} –
21(1941/42), nr. 2(aug.)4; Rijkevoort ∞ {22(1946), nr. 3
(mei/juni)}
– Adm.: Beek en Donk ∞ {12(1932/33), nr. 7(jan.)} –
15(1935/36), nr. 8(febr.); Tienray ∞ 15(1935/36), nr. 9
(maart) – {21(1941/42), nr. 2(aug.)}5, {22(1946), nr. 3
(mei/juni)}
• frequentie maandelijks ∞ {8(1928)}-20(1940/41)
– vermoedelijk 2 nrs ∞ 21(1941/42)6

– tweemaandelijks ∞ 22(1946)- 24(1948)
• formaat B
• omvang II ∞ {8(1928/29)}; III ∞ {12(1932/33)}-
14(1934/35); IV ∞ 15(1935/36)-{20(1940/41)}; I ∞
[21(1941/42)]3-22(1946); II ∞ 23(1947)-24(1948)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[1921-1946] Zuster M. Theresa Zwanikken2

• speciale nummers 15(1935/36), nr. 3: ‘Feestuitgave bij
gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Congregatie
van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed 8 sept.
1885-1935’, 72 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
({1933}-1935, 1948); inhoudsopgaven ({1928/29)},
{1932/33}-1940/41)
– Overlopende jaargangen; m.i.v. 22(1946) vallen de
jaargangen samen met het kalenderjaar.
• relaties Voortgezet als Missieleven (1949-1967)
• autopsie 8(1928/29); 12(1932/33), nr. 7-12; 13(1933/34)
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m.u.v. nr. 11; 14(1934/35); 15(1935/36) m.u.v. nr. 6-7;
16(1936/37)-20(1940/41); 21(1941/42), nr. 1-2; 22(1946)-
24(1948), m.u.v. de omslagen van 8(1928/29),
17(1937/38)-20(1940/41) en 22(1946)-24(1948)
– KDC
• typering Missietijdschrift voor het hele gezin, uitge-
geven door de congregatie van de Missiezusters van
het Kostbaar Bloed (CPS) die is gegroeid uit een initia-
tief van de Oostenrijkse Trappist Wendelin Pfanner
(abt Franciscus), stichter van de abdij der Missionaris-
sen van Mariannhill in Natal, Zuid Afrika. De zusters
willen hun bijdrage leveren aan de groei van de wereld-
kerk door zich in actieve dienst te stellen van het mis-
siewerk. Met de uitgave van het maandblad hopen zij
roepingen en steun aan de missie te bevorderen. De
redactie typeert het blad niet zozeer als nieuwsblad;
men wil vooral een kijk geven “op het leven en streven,
het lijden en verblijden, het succes en de tegenslag van
de missiezusters van de onzen, die zwoegen op het
missieveld” (21(1941/42), nr. 1(juli), p. 1). Het blad bevat
dan ook met name berichten uit de missies in de ver-
schillende streken in Afrika en later ook Nederlands
Oost-Indië (vanaf 1937), waar de zusters werkzaam
zijn. Daarnaast bevat het veel godsdienstige artikelen,
gedichten, historische verhalen, een rubriek voor de
jeugd, een puzzelrubriek, een lijst van ingekomen gif-
ten, een lijst van overledenen, correspondenties, een
feuilleton enz. 
• noten
(1) Tot 14(1933/34) luidt de titel Kijkjes uit het missiele-
ven.
(2) Zie Missieleven 37(1961/62), nr. 4(dec./jan.), p. 51:
zuster M. Theresa Zwanikken begon “in 1921 ons tijd-
schrift, dat in die tijd startte onder de naam: Kijkjes uit
het missieleven. Ruim 25 jaar heeft zij dit tijdschrift
geredigeerd. En al werden er 40 jaar geleden niet zulke
hoge eisen gesteld, we kunnen toch zeggen dat Zr. The-
resa zelf wel hoge eisen stelde.”
(3) Het is niet zeker of er nog meer afleveringen van
deze jaargang zijn verschenen. In het voorwoord bij de
21e jaargang wordt vermeld dat de berichtgeving uit de
missie uiterst schaars en beknopt is. Omdat het blad
echter geen nieuwsblad is, hoeft het niet louter actuele
berichten te geven, maar kan er ook worden geput uit
de “voorraadschuren”, aldus de redactie. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de uitgave na twee afleveringen is
gestaakt.
(4) Ofschoon de omslagen van de jaargangen
17(1937/38)-20(1940/41) ontbreken, blijkt uit de inhoud
dat het redactieadres in deze periode niet is veranderd.
(5) De omslagen van 17(1937/38)-20(1940/41) ontbreken,
maar uit de inhoud van 19(1939/40), nr. 8(onged.), p.
247-248 blijkt dat de administratie op dat moment te
Tienray wordt gevoerd.
(6) De twee in autopsie genomen nummers tellen elk 
24 p.

468
KKC1 1972-{1980}
• jaren 1972, nr. 1(mei) – {1980, nr. 7(dec.)}2

• uitgever Dochters van Maria en Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Correspondentieadres: Eindhoven ∞ 1972 – 1980, 
nr. 6(okt.); Nuland ∞ {1980, nr. 7(dec.)}
• frequentie 7-11 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang II ∞ 1972-1978; III ∞ 1979-{1980}
• redactie 1972 zuster Gerardi
1972-1973 zuster Esther
1972-1974 zuster Jean Baptiste
1972-1974 zuster Jean Bosco
1972-{1980} zuster Lambertine
1972-{1980} zuster T(h)eresia
1973-1977 zuster Paulo
1974-1978 zuster Immaculée
1975 zuster Mariska
1977-{1980 zuster Anny Steenbakkers
1978-1980 zuster Irene
1978-{1980} zuster Tine Vink
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1972-
1979); de inhoudsopgaven van 1978 en 1979 zijn in het
autopsie-exemplaar ingebonden in resp. 1979 en 1980.
– Gestencild.
– In band 1972-1973 van het autopsie-exemplaar is 1973,
nr. 5(mei) abusievelijk ingebonden tussen nr. 3(maart)
en nr. 4(april).
– 1976, nr. 8(dec.) eindigt met p. 106, waarna de
inhoudsopgave van 1976 volgt, gepagineerd p. 120-121.
Aflevering 1 van jan. 1977 begint dan met p. 107-119,
waarna de reguliere paginering van nr. 2(febr.) wordt
opgenomen met p. 14 enz.
– In 1974, nr. 9(dec.) wordt herdacht dat de stichter en
grondlegger van de congregatie, pastoor J.A. Heeren, 
op 15 januari 1775 te ’s-Hertogenbosch werd geboren.
• relaties Voortzetting van de Heeriaan (1950-{1966})
• autopsie 1972-1980
– KDC
• typering Intern congregatieblad van de Dochters van
Maria en Jozef (ook bekend als de Zusters van de
Choorstraat) met als doel de communicatie te bevorde-
ren tussen de communiteiten in allerlei schakeringen
van groot, klein, alleenwonend, meer traditioneel of
nieuwe vormen zoekend, in Nederland of Indonesië,
Zaïre of Suriname. Het blad bevat artikelen over samen-
werking met andere congregaties, over de SNVR (Stich-
ting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen), personalia,
in memoriams enz. 
• noten
(1) Afkorting van Kontakt Kongregatie Choorstraat.
(2) Onder deze titel verschijnt het tijdschrift tot en met
26(1997), waarna het wordt voortgezet onder de oude
titel de Heeriaan.
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469
Kleine compagnie1 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1(onged.[nov.]) – {1980, ongen.(nov.)}2

• ondertitel Unis malgré l’espace ∞ 1947, nr. 3(maart) –
1975, ongen.(maart)
– Officiële mededelingen ∞ 1975, ongen.(sept.) – {1980,
ongen.(nov.)}
• uitgever Groot-Seminaristen Missiehuis Sint Jozef
(der Lazaristen) ∞ 1946, nr. 1(onged.[nov.]) – 22(1968),
nr. 4/5(sept.)
– Theologiestudenten-Lazaristen Theologisch Instituut
Eindhoven (TIE) ∞ 22(1968), nr. 6(nov.) – 23(1969), nr.
3(okt.)
– Theologiestudenten-Lazaristen Katholieke Univer-
siteit ∞ 23(1969), nr. 4(okt.) – 24(1970), nr. 3(onged.)
– Provincialaat der Lazaristen, Panningen ∞ 1971-
{1980}
• plaats Red.: Panningen ∞ 1946 – 22(1968), nr.
4/5(sept.); Eindhoven ∞ 22(1968), nr. 6(nov.) – 23(1969),
nr. 3(okt.); Nijmegen ∞ 23(1969), nr. 4(okt.) – 24(1970),
nr. 3(onged.) – {1980}
• frequentie onregelmatig, 6 à 9 afl. per jaar
• formaat B ∞ 1971, ongen.(maart) – {1980,
ongen.(nov.)}
– Doordat de redactie in de daaraan voorafgaande jaren
gebruik maakte van geschonken papier, wisselden de
afleveringen steeds van formaat. 
• omvang I
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld.
{1976}-1979 Vic Groetelaars
{1980} Karel Prent
• speciale nummers In juni 1975 verscheen als extra uit-
gave een financieel verslag over 1974.
• bijzonderheden Boekbespreking (1972).
– Gestencild.
– De autopsie-exemplaren van 1971-{1980} zijn op het
KDC aanwezig in fotokopie.
– Het autopsie-exemplaar 1971 opent met de rubriek
‘Officiële mededelingen’ van maart 1971, waarin p. 5
ontbreekt en na p. 2 een pagina ‘vervolg -2-’ is ingebon-
den, die in werkelijkheid aansluit bij de brief ‘Geachte
konfraters’, pagina ‘vervolg-1-’, in de volgende ingebon-
den aflevering. 
– 1978, ongen.(nov.) bevat als ongepagineerde bijlage
een kopie van een artikel uit het Dagblad voor Noord
Limburg van zaterdag 11 nov. 1978 over pater Colsen 
(3 p.).
• relaties Hierin opgenomen Officiële mededelingen /
Congregatie der Missie (1955-1970)3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1971-1980
– Panningen, provincialaat der Lazaristen ∞ overige
afleveringen
• typering Intern congregatieblad van de Congregatie

der Missie (CM; Lazaristen), bedoeld om zoveel en zo
snel mogelijk informatie te bieden. De titel Kleine com-
pagnie verwijst naar de term waarmee de leden de con-
gregatie intern vaak aanduidden, als een bescheiden
genootschap in vergelijking met de grotere religieuze
instituten. Aanvankelijk is het blad een door studenten
verzorgde nieuwsbrief voor de leden van de congrega-
tie die zijn verspreid over Nederland en de missie (dit
verklaart de ondertitel ‘Unis malgré l’espace’). In 1970
neemt het bestuur, dat sinds 1955 ook een nieuwsbrief
uitgeeft onder de titel Officiële mededelingen, de verant-
woordelijkheid voor de Kleine compagnie over. Het blad
bevat mededelingen over benoemingen en jubilea, ver-
slagen van bijeenkomsten in de verschillende huizen,
berichten uit de missiegebieden, personalia, overlij-
densberichten enz.
• noten
(1) M.i.v. 1975, ongen.(april) luidt de titel: Informatie KC
kleine compagnie. Ook bekend onder de titels KC infor-
matie kleine compagnie, Informatie kleine compagnie en
Kleine co.
(2) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(3) In 1971, ongen.(maart) wordt medegedeeld op p. 13:
“In overleg met de redaktie van de Kleine compagnie is
besloten dat de Off. med. en de Kleine co. zullen samen-
gaan. De naam Kleine compagnie zal bewaard blijven.”
In het voorwoord van het volgende nummer wordt
hieraan toegevoegd, dat het blad een rubriek ‘Officiële
mededelingen’ zal hebben.

470
de Klok van het Franciscushuis1 1931-1936
• jaren 1(1931/32), nr. 1(aug.) – 5(1935/36), nr. 12(juli)
• uitgever Franciscusliefdewerk2 ∞ 1(1931/32) –
4(1934/35), nr. 3(okt.)
– Augustinessen van St. Monica ∞ 4(1934/35), nr. 4
(dec.) – 5(1935/36)
• plaats Red. en Adm.: Utrecht
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1931/32), nr. 1(aug.)-nr. 5(dec.); C ∞
1(1931/32), nr. 6/7(jan./febr.) – 5(1935/36), nr. 12(juli)
• omvang I
• redactie 1931-1934 pater S. van Nuenen OESA
1934-1936 “Zusters Augustinessen van St. Monica”
• speciale nummers 5(1935/36), nr. 4/5(nov./dec.): ‘Ons
Franciscusliefdewerk bestaat twaalf en ’n halfjaar. Mei
1923 – October 1935’, 12 p.
• bijzonderheden De nieuwe jaargang begint in
augustus.
• relaties Voortgezet als de Stad Gods (1936-{1980})
• autopsie Volledig, m.u.v. 4(1934/35), nr. 1
– ENK, Archief Augustinessen van St. Monica
• typering Blad van het Franciscusliefdewerk en vanaf
1934 van de Zusters Augustinessen van St. Monica. In
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het eerste nummer van aug. 1931 schreef pater S. van
Nuenen OESA: “Deze maandklok, die hierbij ingeluid
wordt, heeft tot doel al degenen, die belang stellen in
wat er in en vanuit ons Franciscushuis gebeurt, op de
hoogte te brengen van ons werk. Ons werk dat is het
Franciscusliefdewerk. Ons Franciscusliefdewerk wil
verbreiding van geloofskennis en bevordering van soci-
ale levenszelfstandigheid onder de arbeidersklasse.” In
de titelkop wordt gezegd: “Deze maandklok wordt gra-
tis bezorgd bij alle gezinnen, die aan ons werk verbon-
den zijn en aan al onze donateurs.”
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “Oudegracht 23”. In het eerste
nummer van de opvolger, de Stad Gods 6(1936/37), nr.
1(aug.), wordt informeel gesproken over de Franciscus-
klok.
(2) In het eerste nummer van aug. 1931 schrijft pater
Van Nuenen dat er ook in andere Utrechtse parochies
een Franciscusliefdewerk bestaat. “Onze klok wil echter
mededeelingen doen over het Franciscusliefdewerk in
de Augustinusparochie.”

471
Klokje 1973-{1980}
• jaren 1973, ongen.(mei) – {1980, ongen.(nov.)}1

• uitgever Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• plaats Heythuysen
• frequentie 5 nrs. ∞ 1973; 9 nrs. ∞ 1974
– [maandelijks] ∞ 1979-1979/80
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
• relaties Voortzetting van Klokje van de Nederlandse
Provincie (1970-1973)
• autopsie 5 nrs. ∞ 1973; 9 nrs. ∞ 1974; 1979,
ongen.(febr.)-ongen.(juni), ongen.(sept.)-ongen.(nov.);
1979/1980, ongen.(dec./jan.)-ongen.(juni), ongen.(sept.)-
ongen.(nov.)
– Heythuysen, zusters Franciscanessen ∞ 1973-1974
– KDC ∞ de afleveringen van 1979 en 1979/80
• typering Intern contact- en communicatieblad van de
Franciscanessen van Heythuysen, dat tevens dient als
discussieplatform. Het blad bevat behalve allerlei
berichten en mededelingen ook beschouwende artike-
len.
• noten
(1) De laatste in het KDC aanwezige aflevering is geda-
teerd 1987, ongen.(juni), met de mededeling dat de afle-
veringen van dec. en jan. zullen worden gecombineerd.

472
Klokje van het moederhuis1 1923-1970
• jaren 1(1923/24), nr. 1(okt.) – 1970, ongen.(jan.)
• uitgever Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• plaats Heythuysen
• frequentie onregelmatig
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Jaargang 1(1923/24): de nrs. van okt.
1923, dec. 1923 en mei 1924 zijn handgeschreven, de ove-
rige gestencild.
• relaties Voortgezet als Klokje van de Nederlandse Pro-
vincie (1970-1973)
• autopsie Volledig
– Heythuysen, zusters Franciscanessen.
• typering Intern blad der Franciscanessen van Heyt-
huysen, voornamelijk om contact te onderhouden en
informatie te verspreiden.
• noten
(1) In de jaren 1942-1945 heeft het blad soms geen titel,
soms is de titel ontleend aan de tijd van het jaar, bijv.
Herfst-klokje, Advents-klokje, Kerst-klokje, Mei-klokje
e.d.

473
Klokje van de Nederlandse Provincie 1970-1973
• jaren 1970, ongen.(april) – 1973, ongen.(maart)
• uitgever Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• plaats Heythuysen 
• frequentie driemaandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Klokje van het moederhuis
(1923-1970)
– Voortgezet als Klokje (1973-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1970, ongen.(april)
– Heythuysen, zusters Franciscanessen ∞ overige nrs.
• typering Intern contact- en informatieblad van de
Franciscanessen van Heythuysen. Het blad bevat naast
allerlei berichten en mededelingen ook beschouwende
artikelen.
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het Klooster 1925-1930
• jaren 1925, nr. 1(okt.) – 1930, nr. 30(okt.)1

• uitgever NV Nieuwe Venlosche Courant
• plaats Venlo
• frequentie onregelmatig (“zooveel mogelijk maande-
lijks”)
– In totaal verschenen 30 afleveringen in 1925-1930.2

– 1 nr. ∞ 1925; 8 nrs. ∞ 1926; 5 nrs. ∞ 1927; 8 nrs. ∞
1928; 5 nrs. ∞ 1929; 3 nrs. ∞ 1930
• formaat C
• omvang I ∞ 1925; II ∞ 1926-1929; I ∞ 1930
• redactie 1925-1930 Hans Carl Wendlandt3

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgave, in het
autopsie-exemplaar (één band) met de hand geschre-
ven, van zowel het tijdschrift (A ‘Kloosters van
Zusters’) als van de bijlage (B ‘Kloosters- en kerken -
architectuur’).4

– De afleveringen zijn doorgenummerd en doorgepagi-
neerd: p. 1-614. 
– 1928, nr. 16 is niet verschenen: na nr. 15 volgt nr. 17
terwijl de paginering regelmatig doorloopt. 
– 1925, bijlage van de administratie van de Nieuwe 
Venlosche Courant over het doel van het Klooster, 
gedateerd Allerheiligen 1925.
– Elke aflevering bevat als bijlage een afbeelding van
een zuster in het habijt van de besproken orde/congre-
gatie met vermelding van de kleur van het habijt.
– Elke aflevering bevat een bijlage ‘Klooster-architec-
tuur’. Van deze bijlage zijn de eerste 24 p. genummerd.
De volgende afleveringen hebben een handgeschreven
doorlopende paginering.
– Veel advertenties. 
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Elke aflevering geeft een beschrijving van de
geschiedenis en werkzaamheden van een van de in
Nederland werkende vrouwelijke orden of congrega-
ties. Het blad bevat veel tabellarisch materiaal van filia-
len, van gevestigde, toegevoegde of opgeheven
kloosters, literatuur enz. 
• noten
(1) Datering op basis van het imprimatur. Alle afleve-
ringen zijn in het autopsie-exemplaar alleen genum-
merd op de bij iedere aflevering gevoegde afbeelding
van een zuster in habijt van de beschreven orde/con-
gregatie: ‘Bijlage van het Klooster, Venlo, No. 1’ enz. 
(2) Nr. 16 is niet verschenen (zie bijzonderheden), dus 
er zijn niet 31, maar 30 afleveringen.
(3) In 1927, [nr. 11](onged.) is na p. 198 een houtsnede
opgenomen voorstellende de redacteur, met op de
achterzijde een introductie van Wendlandt door de
directeur van de Nieuwe Venlosche Courant, W. Cox, en
een korte levensbeschrijving door de redacteur zelf.

(4) In de inhoudsopgave van ‘Kloosters- en kerkenar-
chitectuur’ worden bij de opsomming van de beschre-
ven gebouwen de namen van de respectievelijke archi-
tecten vermeld.

475
de Kloosterling 1929-1971
• jaren 1(1929), ongen.(onged.) – 13(1941), nr. 8(aug.)
– 13(1945), nr. 9(okt.)1 – 39(1971), nr. 9(dec.)
• ondertitel Ascetisch maandschrift voor klooster -
broeders en kloosterzusters, uitgegeven door paters
Minderbroeders van de Nederlandsche2 provincie ∞
1(1929)-7(1935)
– Maandschrift voor ascese uitgegeven door de Minder-
broeders ∞ 8(1936)-10(1938)
– Maandschrift voor religieuzen uitgegeven door de
Minderbroeders ∞ 11(1939)-12(1940)
– Maandschrift voor religieuzen ∞ 18(1950)-30(1962)
– Maandschrift voor religieuzen in Nederland en België
∞ 31(1963)-34(1966)
– Tijdschrift voor religieuzen ∞ 35(1967)-39(1971)
• uitgever Paters Minderbroeders van de
Nederlands(ch)e Provincie
• plaats Niet altijd in het tijdschrift vermeld.3

– Red.: Alverna (Gld.) ∞ 1(1929)-{12(1940)}; Rotterdam
∞ {38(1970)}, [Woerden ∞ 1966-{1967}]4

– Adm.: Woerden 1(1929)-{12(1940)}, [34(1966)-
{35(1967)}]4; Megen (NB) ∞ {38(1970)}
– Adm. voor België: Megen (NB) ∞ {38(1970)}
• frequentie maandelijks met uitzondering van 9 nrs.
∞ 39(1971)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1929)-12(1940); III ∞ 13(1941/45); II ∞
14(1946)-16(1948); IV ∞ 17(1949)-38(1970); III ∞ 39(1971)
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld.5

1929-1932 pater Marius (C.J.) Lamers, hoofdred.6

[1929-1932 pater Gilbertus Lohuis]
[1929-1936 pater Nicomedes Sanders]
[1932-1934 pater Isaias Onings, hoofdred.]
[1933]-1950 pater Lucidius (L.H.H.) Verschueren6

[1938-1948] pater Probus (J.M.) van de(r) Griendt, hoofd-
red., [1948-49] redacteur6

[1946-1949 pater Abel Duindam, [1948-1949] hoofdred.] 
[1946-1965 pater Victoricus (J.G.A.) van der Luur, [1949-
1955] hoofdred.] 
[1949-{1955} frater Arthur Bredero]
[1949-{1966} pater Antonius Smeets, [vanaf 1955] hoofd-
red.] 
[1951-1966 Trudo de Ruiter]
[{1960}-{1966} pater Monulf van den Eijnden]
[{1960}-{1966} pater Clemens Epping]
[{1960}-{1966} pater Sigismund Verheij]
[{1963}, {1966} pater Donald Kragtwijk, red.secr.]
[{1966}, {1971} Gerard Ris (pater Mariophilus)]
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[{1966} pater Ildefons ]
[1966-1971 Henk Loeffen (pater Hartwig) OFM, red.secr.
voor Nederland]7

– Redactieraad
[{1948} pater Lucidius Verschueren]
[{1948} pater Probus van der Griendt]
[{1948} pater Victoricus van der Luur]
[{1960} pater Bertulf van Leeuwen]
[{1960} pater Didacus Braun]
[{1960} pater Donulus van Munster]
– Redactieraad voor Noord-Nederland
[vanaf 1963 mgr. A.A.M. Sanders]
[vanaf 1963 pater Mulder OP]
[vanaf 1963 frater Robertus]
[vanaf 1963 zuster Auxiline]
[vanaf 1963 zuster Callista]
[vanaf 1963 mej. Van der Horst]
– Redactieraad voor Zuid-Nederland
[vanaf 1963 pater De Ceuster OPraem.]
[vanaf 1963 pater Walgrave jr. OP]
[vanaf 1963 dr. H. Proesmans CSsR]
[vanaf 1963 pater Aemiliaan Peeters OFM]
[vanaf 1963 broeder Tillo]
[vanaf 1963 zuster Amanda]
• register Bij 12(1940) verschijnt als afzonderlijk gepagi-
neerde bijlage een alfabetische inhoudsopgave op tref-
woorden over de jaargangen 1929-1940, 20 p. Dezelfde
inhoudsopgave is aanwezig in een afzonderlijke uitga-
ve, gevolgd door de inhoudsopgave van de jaargangen
1941/45-1953. 
• speciale nummers 21(1953), nr. 3(maart): ‘Hiërarchie-
nummer 1853-1953’
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– In 1950-1961 verschijnt als bijlage Voor bestuur en vor-
ming.8 M.i.v. 1952 verschijnen de septembernummers
van dit blad onder de titel Verslag van het congres der
actieve vrouwelijke religieuzen. Deze verslagen worden
ook als afzonderlijke publicaties uitgebracht en ver-
schijnen na 1961 nog tot en met 1968 als bijlage bij de
Kloosterling.
– Pater Alypius (J.) Dercx OFM merkt nog naar aanlei-
ding van 13(1941/45) op: “Het Mei-Juni nummer 1941,
vijfde en zesde nr. verscheen officieel voor de abonné’s.
Daarnaast zijn echter in beperkte oplage ook gedrukt
Vijfde nummer Mei 1941 en Zesde nummer Juni 1941;
waarbij het volgende dient opgemerkt: Nr. 5, Mei 1941:
Dit nummer wenste de Administratie niet te verzen-
den, daar tot het afdrukken van het Pauselijk Stuk blz.
154-157 niet volgens voorschrift van te voren autorisatie
was aangevraagd bij W. Janke, Presserezensent im
Stabe des Reichskommissars, Kneuterdijk 20, ’s-Gra-
venhage. De Redactie besloot toen tot de uitgave van
een dubbelnummer Nr. 6, Juni 1941: De inhoud is het
tweede gedeelte van het dubbelnummer Mei-Juni. Van
de omslag werden slechts 23 ex. gedrukt” (Catalogus
Dercx).

• relaties Voortgezet als Reliëf (1971-{1980})9

• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC)
• autopsie Volledig, m.u.v. bijna alle omslagen
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift, opgericht om
kloosterlingen van dienst te zijn in hun streven naar
volmaaktheid. Het bevat rubrieken als ‘Practisch asce-
tisch-theologische vragen’, ‘Liturgie’, ‘Geschiedenis van
het geestelijk leven’, ‘Kerkelijke kroniek’ en ‘van Hoger-
hand’ met beslissingen, waarschuwingen, wensen
vanuit Rome of van de bisschoppen die direct of indi-
rect voor religieuzen van belang zijn. Met ingang van
31(1963) wordt het tijdschrift verbreed tot een maand-
schrift voor Nederlands sprekende religieuzen in Bel-
gië. In de loop van de bijna veertig jaargangen ontstaat
een beeld van de veranderingen die zich geleidelijk aan
in het leven van religieuzen hebben voltrokken en van
de pogingen om tot nieuwe vormgeving te komen.
• noten
(1) “Ruim vier jaar is het nu geleden, dat we door over-
macht gedwongen de uitgave van ons tijdschrift
moesten onderbreken. De September-aflevering van
1941, die persklaar lag, mocht niet meer worden afge-
drukt” (13(1945), nr. 9(okt.), p. 225).
(2) Met ingang van 7(1935): “Nederlandse”.
(3) Na 12(1940) niet meer in het tijdschrift vermeld; mis-
schien op de omslagen, maar op jaargang 38(1970) na
ontbreken in het autopsie-exemplaar alle omslagen. In
Neerlandia seraphica 30(1960), nr. 11(nov), p. 391 wordt
vermeld dat de redactie gevestigd is te Alverna. In Neer-
landia seraphica 36(1966), nr. 3(maart), p. 78 wordt ver-
meld dat het redactiesecretariaat door de benoeming
van pater Loeffen tot redactiesecretaris naar Woerden
verhuist.
(4) M.i.v. 1966 (omstreeks mei) werken de redacties van
drie franciscaanse tijdschriften die in opdracht van de
Nederlandse provincie worden uitgegeven samen in
het Franciscaans Informatiecentrum te Woerden. Het
gaat om de tijdschriften Sint Antonius (1895-1967), de
Gewijde rede (1924-1967) en de Kloosterling. In 1967
wordt Variant (1967-{1980}) hieraan toegevoegd. Zie
Variant 1967, nr. 23(15 dec.), p. 285.
(5) Veel gegevens over redactie en medewerkers van de
Kloosterling zijn te vinden in Neerlandia seraphica
4(1930), nr. 1(jan.), p. 15 en nr. 12(dec.), p. 492; 6(1932), 
nr. 8(aug.), p. 310; 19(1949), nr. 1(febr.), p. 6 en nr. 5(aug),
p. 260; 20(1950), nr. 2(april), p. 95; 24(1953), nr. 6(juli), 
p. 217; 25(1955), nr. 4(aug.), p. 160; in de jaarverslagen
die als bijlagen verschijnen bij Neerlandia seraphica, de
‘Bibliografie van de Minderbroeders der Nederlandse
Provincie over de jaren 1945 tot 1955’ die verscheen als
bijlage bij Neerlandia seraphica 25(1955) en in de daarna
in dat tijdschrift jaarlijks verschijnende bibliografie.
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(6) In 22(1954), ongen.(jan.), p. 3 wordt in ‘een Kwart-
eeuw Kloosterling’ een dankwoord gewijd aan drie
vroegere ‘hoofd-redacteuren’. Pater Marius Lamers
was de initiatiefnemer en eerste hoofdleider, in 1932
overleden; pater Lucidius Verschueren “de meest des-
kundige en vruchtbare redacteur (…) die tot op zijn
sterfbed voor de Kloosterling zwoegde” en pater Probus
van der Griendt “die tien jaar lang het schip van de
Kloosterling stuurde en het met grote voortvarendheid
na de bevrijding opnieuw in de vaart bracht”. Zie ook
‘In memoriam P. Lucidius Verschueren’, 19(1951),
ongen.(febr.), p. 33.
(7) Zie Variant 6(1972), nr. 8(14 april), p. 77.
(8) Deze bijlage is in dit deel van de BKNP als aparte
titel beschreven.
(9) In de inleiding van de redactie op de 39e jaargang
van de Kloosterling is sprake van een proef tot een ver-
nieuwde opzet van het tijdschrift. “Onder de titel Reliëf
hopen wij in 1971 een drietal nummers in deze geest te
brengen. U ontvangt daarom in de komende jaargang
negen nummers met de vertrouwde omslag en drie
nummers in een nieuwe opzet en vorm: in maart, juni
en september.” Men kiest voor deze nieuwe opzet om
het tijdschrift aan te passen aan de eisen van de nieuwe
tijd. Het traditionele beeld van de religieus sterft uit, de
accenten in het religieuze leven worden verlegd. De
vormgeving van de Kloosterling was wat statisch en
leende zich niet voor kritisch commentaar, het opne-
men van interviews, het opnemen van persberichten
en samenvattingen uit tijdschriften, aldus Variant
6(1972), nr. 8(14 april), p. 77. In een terugblik op het tijd-
schrift de Kloosterling/Reliëf wordt over de Kloosterling
gesproken als “het pastorale aanbod aan de minder
geschoolden (…), de zusters zonder opleiding”. Zie
‘Afscheid van Reliëf: niet zonder pijn…’, in: Reliëf
57(1989), nr. 12(dec.), p. 367-371.

476
KMT kontakt1 1963-1974
• jaren 1963, nr. 1(jan.)} – 1974, nr. 44(nov.)2

• ondertitel Berichten voor beheerders van Katholieke
Militaire Tehuizen ∞ 1963, nr. 1(jan.) – 1965, nr. 7(nov.)
– Uitgave van het bestuur van de Centrale van Katholie-
ke Militaire Tehuizen ∞ 1965, nr. 8(dec.) – 1974
• uitgever Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen
• plaats Utrecht
• frequentie onregelmatig: 5 nrs. ∞ 1963; 1 nr. ∞ 1964; 2
nrs. ∞ 1965; 5 nrs. per jaar ∞ 1966-1967; 4 nrs. ∞ 1968;
5 nrs. ∞ 1969; 4 nrs. ∞ 1970-1971; 3 nrs. ∞ 1972; 5 nrs.
∞ 1973; 2 nrs. ∞ 1974
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1972, nr. 37(juni): jubileumnummer

bij gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Centra-
le van Katholieke Militaire Tehuizen
• bijzonderheden Illustraties; afbeeldingen (1973).
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de ver-
schillende jaargangen.
– M.i.v. 1965, nr. 7(nov.) zijn de afleveringen losbladig
en ingedeeld in drie makkelijk herkenbare rubrieken:
de ‘Aktualiteiten’ worden op wit papier gedrukt; alles
wat ‘Beheer en Exploitatie’ betreft wordt gedrukt op
geel papier; de rubriek ‘Vorming’ met meer beschou-
wende artikelen verschijnt op blauw (later groen)
papier. Voor het bewaren van de afleveringen wordt
een ringband ter beschikking gesteld (1965, nr. 8(dec.),
p. 15).
– De afleveringen zijn doorgepagineerd in 1965, nr. 7
(nov.) – 1966, nr. 9(febr.): p. 1-49.
– Vanaf 1966, nr. 10(april) worden de drie rubrieken
afzonderlijk gepagineerd; de paginering van de rubrie-
ken loopt door over de verschillende afleveringen en
jaargangen. Rubriek ‘Aktualiteiten’ (wit) doorgepagi-
neerd tot en met de laatste aflevering: p. 1-342; rubriek
‘Beheer en Exploitatie’ (geel) doorgepagineerd tot en
met de laatste aflevering: p. 1-260; rubriek ‘Vorming’
(groen) doorgepagineerd tot en met 1971, nr. 32(april): 
p. 1-107; daarna ongepagineerd.
– De laatste afleveringen zijn abusievelijk genummerd:
1974, nr. 43(april)-nr. 44(nov.); had nr. 44(april)-nr. 45
(nov.) moeten zijn.
• relaties Opgegaan in Bulletin / Stichting Nationaal
Katholiek Thuisfront (1970-1975)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad voor de beheerders van
Katholieke Militaire Tehuizen. Het geeft nieuws over
de verschillende instellingen in de rubriek ‘Van her en
der’, aankondigingen en verslagen van contact- en
bezinningsdagen voor de beheerders, personalia, jaar-
verslagen (dit alles verschijnt m.i.v. 1965, nr. 9(nov.) in
de rubriek ‘Aktualiteiten’ op wit papier); godsdienstig-
inspirerende stukjes (m.i.v. 1965, nr. 7(nov.) op groen
papier), informatie over beheer en administratie (m.i.v.
1965, nr. 7(nov.) op geel papier).
• noten
(1) De eerste 6 afleveringen verschijnen onder de titel
KMT contact: 1963, nr. 1(jan) – 1964, nr. 6(april).
(2) De laatste twee afleveringen zijn foutief genummerd
(zie bijzonderheden).
(3) M.i.v. december 1974 werkt de Centrale van Katholie-
ke Militaire Tehuizen (CKMT) samen met het Nationaal
Katholiek Thuisfront (NKT) en het Katholiek Militair
Vormingscentrum (KMVC). Het Bulletin 1974, nr. 22
(dec.) opent met het bericht: “Medewerkers van Nat.
Kath. Thuisfront ontvingen tot dusver periodiek een
nieuwsbulletin, terwijl de Centrale van Kath. Mil.
Tehuizen door het KMT contact haar medewerkers op
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de hoogte hield. Het streven naar doelmatigheid en de
wens om ook in onze publicaties te demonstreren dat
wij allen ons voor hetzelfde doel inzetten, deden ons
besluiten in het vervolg alle mededelingen in één publi-
catie samen te vatten. Nat. Kath. Thuisfront zal deze
publicatie gaan verzorgen en U door dit bulletin dus op
de hoogte houden van het wel en wee van Nat. Kath.
Thuisfront, Mil. Vormings Centrum, Centr. Kath. Mil.
Tehuizen.”

477
Knipselkrant van het Algemeen Concilie 
Secretariaat1 1967-1970
• jaren 1967, nr. 1(1 febr.) – 1970, nr. 45(15 mei)
• ondertitel Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerk-
provincie1

• uitgever Algemeen Concilie Secretariaat, Voorlich-
tingsdienst
• plaats Heemstede
• frequentie onregelmatig
– 14 nrs. ∞ 1967; 10 nrs. ∞ 1968; 13 nrs. ∞ 1969; 8 nrs.
∞ 1970
• formaat D
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 1968, nr. 17(5 febr.): Extra editie na
de eerste plenaire vergadering
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Nr. 25(4 jan.) draagt abusievelijk het jaartal 1968;
moet zijn: 1969.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De knipselkrant is bedoeld om hen die bij het
Nederlands Pastoraal Concilie betrokken zijn door
middel van knipsels over het concilie uit de binnen- en
buitenlandse pers van nuttige informatie te voorzien.
• noten
(1) Typografisch kan de ondertitel ook voor de titel wor-
den gehouden.

478
de Koerier van het kasteel 1947-1971
• jaren 1(1947/48), nr. 1(dec.) – 24(1971), nr. 4(dec.)
• ondertitel Orgaan van de Zusters van de Christelijke
Scholen der Barmhartigheid Boxmeer ∞ 1(1947/48)-
12(1958/59)
– Maandblad van de Zusters van de Christelijke 
Scholen van Barmhartigheid ∞ {13(1959/60)}
– Maandblad van de Zusters van de Christelijke 
Scholen van Barmhartigheid, waarin opgenomen 
De La Salle-koerier van de Broeders der Christelijke
Scholen van Barmhartigheid ∞ {16(1962/63)}

– Maandblad. Tijdschrift van de Zusters van de Christe-
lijke Scholen en van Barmhartigheid Boxmeer ∞
17(1963/64)
– Contactblad van de congregatie van de Zusters van de
Christelijke Scholen en van Barmhartigheid Boxmeer
∞ 21(1968)-22(1969)
– Contactblad van de congregatie van Julie Postel ∞
23(1970) – 24(1971), nr. 4(dec.)
• uitgever Zusters van de Christelijke Scholen (en) van
Barmhartigheid, m.i.v. 23(1970) genaamd: Zusters van
Julie Postel
• plaats Red.: Wassenaar ∞ 1(1947/48)-5(1951/52); 
Zevenaar ∞ {6(1952/53)}
– Red. en adm.: Boxmeer ∞ {17(1963/64)}-24(1971)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1947/48)-19(1965/66)
– 5 à 6 nrs. per jaar ∞ 20(1966/67)-21(1968)
– vermoedelijk 3 nrs. ∞ 22(1969)1

– driemaandelijks ∞ 23(1970)-24(1971)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1947/48); IV ∞ 2(1948/49)-16(1962/63);
III ∞ 17(1963/64)-19(1965/66); II ∞ 20(1966/67); I ∞
21(1968)-24(1971)
• redactie [1947-1971 zuster Apollonia Nagel]
• speciale nummers 22(1969), ongen.(juli) is gewijd aan
‘de Geschiedenis van het kasteel te Boxmeer’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1947/48-1968/69).
– Gestencild vanaf 22(1969), ongen.(juli).
– Met ingang van 21(1968) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar; jaargang 20(1966/67) loopt van
nr. 1(nov. 1966) tot nr. 6(sept./okt./nov. 1967).
– In 1(1947/48)-16(1962/63) verscheen het blad, met één
paginering, samen met het orgaan van de Broeders van
de Christelijke Scholen Stoere vaart (1947-1952) en diens
opvolger De La Salle-koerier (1952-1964). Met ingang van
17(1963/64), nr. 1(okt.) verscheen de Koerier van het
kasteel zelfstandig.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als In vogelvlucht1

[{1973}-{1974}]
• autopsie Volledig m.u.v. 14(1960/61)
– KDC ∞ opgenomen in De La Salle-koerier: 6(1952/53);
8(1954/55); 10(1956/57)-11(1957/58). Als zelfstandige uit-
gave: 17(1964), nrs. 8-12; 18(1964), m.u.v. nrs. 3 en 7;
19(1965/66); 20(1966/67), nrs. 1-6; 21(1968), nrs. 4-5;
22(1969), ongen.(juli); 23(1970); 24(1971), nr. 1(febr.)
– Boxmeer, Zusters van Julie Postel ∞ overige afleve-
ringen
• typering Het blad bedoelt een ‘boodschapper’ te zijn
die trouw tijding komt brengen van het ‘Kasteel’ te Box-
meer, van alle huizen van de congregatie in Nederland
en van de missies (zie 20(1966/67), nr. 5(juli/aug.):
‘Geachte abonnees’). De uitgave bevat godsdienstige
artikelen, een vervolgverhaal, informatie over de
geschiedenis en de tegenwoordige activiteiten (onder-
wijs, ziekenzorg, bejaardenzorg) van de congregatie en
een ‘jeugdhoekje’.
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• noten
(1) Uit een voorwoord van de redactie in 23(1970), nr.
1(febr.) blijkt dat door ziekte en een sterfgeval de abon-
nees lang op een nieuwe Koerier hebben moeten wach-
ten. De bedoeling is dat het contactblad in 1973 weer
regelmatig iedere drie maanden gaat verschijnen.
Zover bekend is er na 1971 evenwel geen uitgave van de
Koerier van het kasteel meer verschenen. Vermoedelijk
is het blad voortgezet als In vogelvlucht [{1973}-{1974}].

479
Koinonia 1967
• jaren 1967, nr. 1(sept.)
• ondertitel Contactblad voor de vriendenkring der
Oblaten van de S. Paulusabdij te Oosterhout
• uitgever Sint Paulusabdij
• plaats Oosterhout
• frequentie slechts éénmaal verschenen
• formaat B
• omvang I
• redactie 1967 pater Carel Pyls OSB1

• bijzonderheden Gestencild.
– In het autopsie-exemplaar is Koinonia aanwezig als
eerste aflevering van de opvolger.
• relaties Voortgezet als Contactblad voor de Oblaten-
kring van de S. Paulusabdij te Oosterhout (1967-1970)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De opzet is het blad 3 à 4 maal per jaar te
laten verschijnen als “eigen periodiekje (…) dat de ban-
den tussen de Abdij en de Oblaten alsmede zijdelings
tussen de Oblaten onderling, kan onderhouden en ver-
stevigen” (1967, nr. 1(8 sept.), p. 1). Belangrijkste onder-
deel van het blad is een conferentie van de abt over ‘het
oblaat-zijn’.
• noten
(1) In Contactblad 1971, nr. 13(sept.), p. 5, de laatste afle-
vering van de opvolgers van dit tijdschrift, wordt pater
Carel Pyls OSB bedankt, “die van het eerste tot het laat-
ste nummer de volledige verzorging heeft gereali-
seerd”.

480
Koloniaal missie-tijdschrift1 1931-1941
• jaren 14(1931), nr. 1(jan.) – 24(1941), nr. 8(onged.)
• ondertitel Uitgave der Indische Missie-Vereeniging
• uitgever Indische Missie-Vereeniging
• plaats Red.: Warmond, adm.: Tilburg ∞ 14(1931)
– Red. en adm.: Den Haag ∞ 15(1932)-24(1941)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ 14(1931); V ∞ 15(1932)-16(1933); IV ∞
17(1934)-23(1940); III ∞ 24(1941)
• redactie Niet altijd vermeld in het autopsie-
exemplaar.2

1931-1933 mgr. M.J.D. Claessens, hoofdred.
1931-{1934} mr. J. Godding
1931-{1934} mr. dr. D. Koolen 
1931-{1934} prof. dr. Alph. Mulders 
1931-{1934} prof. dr. J. Schmutzer
1931-1934 dr. J.G.C. Vriens 
1931-1941 prof. P.G. Groenen, hoofdred. m.i.v. 19343

• register ‘Register op de eerste 15 jaargangen van het
Koloniaal missie tijdschrift (voorheen Onze missiën in
Oost- en West-Indië) 1917-1932 incl.’, met een voorwoord
van P.G. Groenen
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (m.u.v. 1941).
– De eerste aflevering handelt geheel over de Indische
Missie-Vereeniging en is bedoeld als propagandage-
schrift om meer bekendheid te krijgen en leden te wer-
ven.
• relaties Voortzetting van Onze missiën in Oost- en
West-Indië (1917-1930)
– Voortgezet als Indisch missietijdschrift (1946-1963)
• autopsie 1931-1941; vanaf 17(1934) ontbreken de omsla-
gen
– KDC
• typering Orgaan van de Indische Missie-Vereeniging,
gewijd aan de missies in de Nederlandse koloniën en
aan missieactie in het algemeen. Door middel van het
tijdschrift hoopt de Indische Missie-Vereeniging in
heel katholiek Nederland leden te werven, bekendheid
te geven aan de noden in Oost- en West-Indië, giften en
bijdragen te verzamelen en in iedere parochie de geest-
drift op te wekken om de missies te steunen. In het
blad komen hoofdzakelijk de werkzaamheden van de
missionarissen ter sprake, waarbij ook volop aandacht
wordt gevraagd voor de inspanningen van de Indische
Missie-Vereeniging inzake de handhaving van de rech-
ten van de missionarissen en de bemiddeling voor dit
doel bij de Nederlandse regering. Daarnaast bevat het
tijdschrift een ledenlijst van het hoofdbestuur van de
Indische Missie-Vereeniging, een lijst van ingekomen
giften, een rubriek ‘Uit de Missiën’ met missienieuws
en een maandstaat van priesters, fraters, broeders en
zusters die naar de missie zijn vertrokken of zijn gere-
patrieerd, stukken over de geschiedenis van de ver-
schillende missieposten, beschouwende artikelen over
missie en zending of over koloniale staatkunde. Vol-
gens het eerste nummer is het blad niet alleen als mis-
sietijdschrift bedoeld, maar ook als een algemener blad
met allerhande informatie over Oost- en West-Indië:
over het land, zijn volk en cultuur, politieke, sociale en
ethische kwesties.
• noten
(1) Deze titel werd bij de voorloper Onze missiën in Oost-
en West-Indië reeds gehanteerd als ondertitel. In het
eerste nummer van het tot Koloniaal missie-tijdschrift
herdoopte tijdschrift wordt de naamsverandering ver-
klaard: “Met de hulp der vaste medewerkers, die door
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de HHEE Paters Provinciaal aan de redactie zijn toege-
voegd, is het een Koloniaal tijdschrift geworden, zoo
zelfs, dat het thans alleen dien naam maar draagt”
(14(1931), nr. 1(jan.), p. 26).
(2) Vanaf 17(1934) zijn bij het autopsie-exemplaar de
omslagen niet meer meegebonden. Daardoor kon niet
nauwkeurig worden vastgesteld hoe lang het redac-
teurschap van elke betrokkene heeft geduurd. Redac-
teurs zijn na 16(1933) slechts uit interne aanwijzingen
te achterhalen.
(3) Begin 1934, na het overlijden van mgr. M.J.D. Claes-
sens, neemt Groenen de leiding over van de redactie
van het Koloniaal missie-tijdschrift, aldus een medede-
ling in Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor de
leden van den St. Claverbond 54(1946), nr. 1(mei), p. 29.

481
KOM 1971-{1980}
• jaren 1971, nr. 1(maart) – {1978, nr. 2(juni)}1

• ondertitel Missie en ontwikkelingssamenwerking
Kruisheren
• uitgever Missieprokuur Kruisheren
• plaats Nijmegen
• frequentie eenmaal per kwartaal
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De aflevering van maart 1974 draagt abusievelijk 
nr. 2; moet zijn: 1974, nr. 1(maart). 
• relaties Ten dele voortzetting van Kruistriomf (1921-
1967)2

• autopsie 1971-1977; 1978, nrs. 1-2
– KDC
• typering KOM is een informatieblad over het werk
van de Kruisheren in de missie en ontwikkelingslan-
den. Het wordt toegezonden aan medewerkers, weldoe-
ners en belangstellenden en bevat informatieve artike-
len over de missiegebieden, een rubriek ‘Komen en
gaan’, reisverslagen en personalia.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2009}.
(2) KOM is in zekere zin ten dele een voortzetting van
Kruistriomf, een door de Kruisheren ten bate van hun
missies uitgegeven tijdschrift (in dit deel van de BKNP
beschreven). In 1967 is dit blad opgeheven en hebben de
Kruisheren zich aangesloten bij de Stichting Gezamen-
lijke Missiepubliciteit die het blad Bijeen uitgeeft. De
grote belangstelling die voor het blad van de Kruishe-
ren bleek te bestaan en de vele ontvangen brieven
deden hen besluiten “enkele keren per jaar wat nieuws
en informatie te bieden over het wel en wee van ons
werk, dat ook uw werk is, in Indonesia, Brazilië en
Congo” (1971, nr. 1(maart), p. 1).

482
Kommunikant 1973-{1980}
• jaren 1(1973/74), nr. 1(jan.) – {8(1980), nr. 6(onged.)}1

• uitgever Seculier Instituut Unitas
• plaats Red.: De Bilt ∞ 1(1973/74)-2(1974); Nijmegen ∞
3(1975)-{8(1980)}
– Adm.: Bunnik ∞ 1(1973/74), nr. 1(jan.)-nr. 5(juni); 
Witmarsum ∞ 1(1973/74), nr. 6(juli/aug.) – 2(1974); 
Nijmegen ∞ 3(1975)-{8(1980)}
• frequentie tienmaal per jaar ∞ 1(1973/74) – 2(1974), 
nr. 2(onged.)2

– zes maal per jaar ∞ 3(1975)-{8(1980)}
• formaat B
• omvang I
• redactie 1973-1977 Marinus Agterberg3

1973-{1980} Hein Stufkens
1974-1976 Alice van Riet
1975-{1980} Han Hunsche
• speciale nummers 3(1975), nr. 5(onged.): Jubileum-
nummer ‘Unitas-Brazilië 25 jaar’
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen
(1973) en ‘Inhoudsopgave Kommunikant 1975/1976/1977’
in 1978, nr. 1(onged.), p.12-14.
• relaties Voortzetting van Adveniat (1956-1972)4

• literatuur José Eijt, Een roeping in de wereld. Geschie-
denis van het seculier instituut Unitas 1942-1987, 
Nijmegen 1990
• autopsie 1(1973)-8(1980)
– KDC
• typering “Een middel tot kommunikatie voor allen 
die tot Unitas behoren of er belangstelling voor heb-
ben” en zich verantwoordelijk weten “voor het dóór -
geven van de evangelische boodschap op konkrete
wijze in déze tijd”, aldus 1(1973), nr. 1(jan.), p. 1. Blad
met artikelen over kerk, politiek en ontwikkelingshulp,
voortgekomen uit samenwerking tussen het seculier
instituut Unitas en de Augustijnen in Witmarsum.
Unitas is ontstaan uit het door dr. Jos.M. Drehmanns
CSsR in 1942 opgerichte Gezelschap van de Bruiden van
Jezus, een groep religieus geïnspireerde, ongehuwde
vrouwen. De gemeenschap ontwikkelde zich tot een
seculier instituut met afdelingen in Duitsland, Luxem-
burg, Brazilië en Tanzania (zie Eijt, p. 8). 
• noten
(1) Na 1983, nr. 4(onged.) is het blad niet meer versche-
nen.
(2) In 3(1975), nr. 1(onged.) biedt de redactie op p. 1 haar
excuses aan de abonnees aan voor het feit dat zij in de
tweede helft van 1974 geen nummers hebben ontvan-
gen.
(3) In 1977, nr. 4/5(onged.) wordt stilgestaan bij het
overlijden van pater dr. Marinus Agterberg OSA.
(4) Kommunikant verschijnt “ter vervanging (…) van
Adveniat dat vele jaren diende als kommunikatie -
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middel binnen de eigen, wat gesloten groep” (1(1973),
nr. 1 (jan.), p. 1).

483
Kommunikatie / Nationale Raad voor Liturgie 1971-
1976
• jaren 1(1971), nr. 1(aug.) – 1976, nr. 16(febr.)
• ondertitel Mededelingen van de Nationale Raad voor
Liturgie
• uitgever Nationale Raad voor Liturgie
• plaats Utrecht
• frequentie 1 nr. ∞ 1971; 4 nrs. per jaar ∞ 1972-1974; 
2 nrs. ∞ 1975; 1 nr. ∞ 1976
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Regelmatig bijlagen, zoals vertalingen van decreten
enz., nieuwe Nederlandse heiligenkalender, diocesane
heiligenkalenders, veranderingen in de Institutio gene-
ralis van het Romeins missaal, alle afzonderlijk gepagi-
neerd.
• autopsie Volledig
KDC
• typering Deze mededelingen van de Nationale Raad
voor Liturgie geven informatie over de werkzaamhe-
den van de Raad, nieuwe uitgaven, richtlijnen van
Rome enz. Tussen 1974, nr. 13(dec.) en 1975, nr. 14(juli)
is Kommunikatie niet verschenen, “niet omdat er niets
mee te delen was, maar omdat de prioriteiten, die door
de Nationale Raad voor Liturgie voor het jaar 1975 zijn
vastgesteld, tot nu toe geen ruimte lieten voor de
samenstelling en verzending van Kommunikatie”. Deze
prioriteiten waren voor 1975: vertaling en uitgave van
alle nieuwe Romeinse rituelen; de voorbereiding van de
bisschoppelijke brief over de eredienst en de inventari-
satie van de vragen en mogelijkheden voor een liturgi-
sche vorming (1975, nr. 14(juli), p. 1).

484
Kommunikatie / Vereniging van Catechisten 1968-
{1980}
• jaren 1968, ongen.(aug.) – {1980, ongen.(dec.)}1

• uitgever Vereniging van Catechisten
• plaats Breda
– Red.: Breda ∞ {1968, ongen.(aug.)-ongen.(dec.)};
Oosterhout ∞ 2(1970)-{1980}, m.u.v.: Breda ∞ 1979,
ongen.(aug.)2

• frequentie zeker 4 nrs. ∞ 19683

– 3 nrs. ∞ 2(1970) en 1971
– maandelijks ∞ 1972-{1980}
• formaat B

• omvang zeker I ∞ 1968; I ∞ 1970-1971; IV ∞ 1972-
1975; III ∞ 1976; IV ∞ 1977-{1980}
• redactie 1968 Ans Bruining
1968-1970 Riek Verwoerd
1968-{1980} Bep Baars
1968-{1980} Do van Diemen
1970-{1980} Bets van den Bergh
1970-{1980} Ella Werner
1973-1977 Cor Prinse
1977-{1980} Aly Albers
1977-{1980} Mia Dings
• speciale nummers 1978, ongen.(nov.): ‘1928 – 1978’,
feestnummer bij de herdenking dat de Vereniging van
Catechisten 50 jaar geleden canoniek werd opgericht
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– Aan het feestnummer van 1978 is de reguliere afleve-
ring van november als ‘Extra bijlage’ toegevoegd.
• relaties Voortzetting van Communicatie / Vereniging
van Catechisten (1964-{1967})
• literatuur Marjet Derks en José Eijt, Gezonde gezin-
nen. Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten
1928-2003, Breda 2004
• autopsie 1968, ongen.(aug.)-ongen.[dec.]; 2(1970),
ongen.(maart), ongen.(sept.), ongen.(nov.); 1971,
ongen.(aug.), ongen.(nov.), ongen.(dec.); 1972-1980
– KDC
• typering Contactblad van de Vereniging van Cate-
chisten bedoeld als “een open informatiebron ten aan-
zien van datgene wat zich in onze vereniging voordoet”
(1968, ongen.(aug.), p. 1). De leden vertellen over hun
werkzaamheden en religieuze ervaringen en over hun
activiteiten buiten Nederland in Europa, Brazilië en
Nieuw-Guinea. Vanaf november 1971 is het blad tevens
een kanaal voor officiële mededelingen en bevat het
personalia.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Zie 1979, ongen.(juni), p. 24.
(3) Hoewel in het ‘Voorwoord’ van 1968, ongen.(dec.)
een terugkeer van het tijdschrift in 1969 en op p. 21 een
redactievergadering op 27 januari 1969 worden aange-
kondigd, lijkt het waarschijnlijk dat de eerstvolgende
aflevering pas op 1 maart 1970 is verschenen. Ook het
enig vermelde jaargangnummer: 2(1970), zou hierop
kunnen wijzen. Zie ‘Voorwoord’ in 1970, ongen.(1
maart).
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485
Kommunikatie / Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid 1969-1971
• jaren 1969, nr. 1[dec.] – 1971, nr. 9(jan.)
• uitgever Kommunikatieburo Zusters van Liefde
• plaats Rosmalen
• frequentie 1 nr. ∞ 1969; 7 nrs. ∞ 1970; 1 nr. ∞ 1971
• formaat B
• omvang I
• redactie 1969-1971 zuster Jacobe Corsten
1970-1971 zuster Marie Clasine Straathof
• bijzonderheden Gestencild.
– Gevoegd als bijlage bij 1969, nr. 1[dec]: ‘Resoluties van
het Nationaal Religieuzen-Beraad te Noordwijkerhout’,
20-22 oktober 1969, 2 p.
• relaties Vermoedelijk een voortzetting van Mededelin-
gen / Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder
van Barmhartigheid ({1965}-{1968})
– Voortgezet als IKR informatie – kommunikatie – rela-
tie (1971-1976)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad voor de Nederlandse
Provincie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Til-
burg). Het bevat berichten over bestuurlijke zaken, per-
sonalia, berichten “over zaken die aandacht verdienen”
(divers), berichten en meningen van afzonderlijke per-
sonen en/of groepen.

486
Kontakt / Franciscanessen van de H. Jozef 1971-1978
• jaren 1(1971), ongen.(jan.) – 1977/78, ongen.(Pasen
1978)1

• ondertitel Brazilië-Duitsland-Nederland
• uitgever Franciscanessen van de H. Jozef
• plaats Valkenburg
• frequentie vier maal per jaar
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1971)-2(1972); I ∞ 3(1973)-6(1975/76); 
II ∞ 7(1976/77); I ∞ 8(1977/78)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (veelal gekopieerde 
foto’s en berichten uit kranten).
– Bij de eerste vijf jaargangen zijn het jaargangnum-
mer en het jaar van verschijnen met inkt op het omslag
aangegeven. Daarna worden geen jaargangnummers
meer vermeld. 
– M.i.v. de vierde jaargang (1973/74) verschijnt er in
december een kerstnummer als eerste nummer van de
nieuwe jaargang (de afleveringen zijn doorgepagineerd
en beginnen hier met p. 1), waardoor er overlopende
jaargangen ontstaan. 

– Bijdragen uit de Duitse huizen zijn in het Duits.
– In 3(1973), ongen.(Pasen) zijn als bijlagen opgeno-
men: ‘Verslag van de eerste kontaktdag voor gemengde
leeftijdsgroepen op 10 maart 1973 in het moederhuis te
Valkenburg’ en ‘Blijft het duister nu ons licht’ (tekst
uitgesproken door dr. A.A. Terruwe in het KRO-radio-
programma ‘Kruispunt special’ op zondag 21 januari
1973).
– Bij 5(1974/75), ongen.(Kerstmis) is opgenomen: 
‘Verslag van de Kontaktdag op 20 november 1974’. 
• relaties Voortzetting van Wederzijds contact (1967-
1969)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad van de Franciscanes-
sen van de H. Jozef. Het bevat vooral beschouwende
artikelen, discussiestukken, brieven, personalia en
informatie over activiteiten en gebeurtenissen in de
diverse ‘filialen’ van de congregatie in Nederland en
Duitsland (Aegidiënberg, Beek, Klimmen en Noorbeek)
en Brazilië.
• noten
(1) Op p. 43 van deze laatste ingeziene aflevering wordt
meegedeeld dat er in juli een kapittelkrant en geen afle-
vering van Kontakt zal verschijnen. Wel wordt
gevraagd kopij voor het herfstnummer voor 1 septem-
ber in te leveren. Na het kapittel is Kontakt niet meer
verschenen, maar werd maandelijks een blad Provincie-
nieuws, bestemd voor de huizen in Nederland, uitgege-
ven. De eerste aflevering verscheen in juni 1978. (Tele-
fonische mededeling van Zuster Helena, 26-08-2003.)
Het blad Provincienieuws is niet in de BKNP beschreven.
(2) In 1(1971), ongen.(jan.) is een schrijven toegevoegd
d.d. 22 oktober 1970 van zuster M. Beatrix met de mede-
deling: “Het is alweer lang geleden dat U een kontakt-
blad van de congregatie ontving, zoals het St. Pieters-
klokje en Wederzijds contact. Er bestaat wel behoefte
aan een communicatieblad en daarom willen we dit per
1 januari 1971 weer laten verschijnen.”

487
Kontakt / Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Hei-
lig Hart {1969}-{1973}
• jaren {3(1969), nr. 8(juli)} – {1973, ongen.(okt.)}1

• ondertitel Mededelingen voor de Fraters van Utrecht
• uitgever Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
– Red.: Doorn2 ∞ {1969}
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld.
• redactie Niet als zodanig vermeld.
{1969} frater Edmund de Goeij2
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• speciale nummers 1971, ongen.(onged.): ‘Geschiedenis
van een groep. Het verhaal van Stadhouderslaan 55’, 13
p.
• bijzonderheden Gestencild.
– De meeste nummers zijn gewijd aan een bepaald
thema.
• relaties Voortzetting van Contactblad van de Fraters
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Utrecht
(1961-1967)3

– Voortgezet als Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart (1978-1979)
• autopsie 3(1969), nrs. 8-9; 1971, 1 nr.; 1972, 2 nrs.; 1973,
ongen.(okt.), 3 onged. en ongen. nrs. 
– KDC
• typering Intern tijdschrift van de Fraters van Utrecht
met informatie uit de huizen. Daarnaast verschijnen er
regelmatig nummers die gewijd zijn aan één thema op
het terrein van het religieuze leven of rond specifieke
bezinningsvragen.
• noten
(1) Het eerste nummer van Kontakt dat is ingezien,
stamt van juli 1969. Het draagt jaargangnummer 3,
waaruit kan worden afgeleid dat jaargang 1 begonnen
is in 1967. In de opvolger Kontaktblad 1978,
ongen.(febr.), p. 1 wordt in het voorwoord aangegeven
dat in de tweede helft van 1976 Kontakt nog een aantal
keren is verschenen. 
(2) Op het titelblad aangegeven als adres voor de kopij.
Zie ook Kontaktblad 1978, ongen.(juni), p. 1: ‘In memori-
am Edmund de Goey’. 
(3) “Een vlotte, goed verzorgde en tegelijk goedkopere
uitgave” wordt het nieuwe blad Kontakt waarin hope-
lijk “dezelfde doelstellingen beter verwezenlijkt gaan
worden” (Contactblad van de Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart te Utrecht 7(1967), nr. 1(april),
p. 1).

488
Kontakt met de Missiezusters van Asten 1968-1970
• jaren {1(1968), nr. 2(juni)} – {1970, ongen.(mei)}1

• ondertitel Driemaandelijkse gratis uitgave ∞ {1968}
• uitgever Missiezusters Franciscanessen van de 
H. Antonius
• plaats Asten
• frequentie driemaandelijks2

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Ten dele voortzetting van Antoniusbode (1960-
1967)3

• autopsie 1(1968), nr. 2(juni), nr. 4(dec.); 2(1969), nr. 2
(sept.); 1970, ongen.(mei)
– KDC ∞ 1(1968), nr. 2(juni), nr. 4(dec.); 2(1969), nr. 2
(sept.)

– Asten, Missiezusters Franciscanessen van de 
H. Antonius ∞ 1970, ongen.(mei)
• typering Contactblad voor de zusters, familieleden,
vrienden en weldoeners van de Missiezusters Francis-
canessen van de H. Antonius. Het bevat in hoofdzaak
informatie over “het wel en wee” van de leden van de
congregatie (1(1968), nr. 2(juni), p. 1), brieven van mis-
siezusters, informatie uit de missiegebieden Brazilië,
Indonesië, Noorwegen en Aruba en over activiteiten in
Nederland, personalia (intrede, vertrek en verlof van
missiezusters) en een lijst van missiegiften.
• noten
(1) Mogelijk is dit het laatste nummer. Kontakt met
Asten 1981, nr. 1(febr.) vermeldt op p. 1 dat de Antonius-
bode in 1968 opging in Bijeen. “Tijdelijk hebben we toen
onze lezerskring een kontaktblaadje gestuurd. In 1970
zijn we daarmee gestopt.” Kontakt met Asten ver-
scheen van 1981-1990.
(2) Al in de tweede jaargang 1969, nr. 2(sept.), p. 1 wordt
geconstateerd dat het onhaalbaar is gebleken drie-
maandelijks te verschijnen: “In het vervolg zal Kontakt
dan ook alleen maar verschijnen, wanneer er genoeg
nieuws, missiebrieven, etc., voorhanden zijn. Dit kan
om de 3 à 4 maanden zijn, misschien zelfs maar, zoals
nu, eens per half jaar.”
(3) In 1968 ging het tijdschrift Antoniusbode samen met
een groot aantal andere missiebladen op in Bijeen. Bij-
een kon niet de contactfunctie vervullen met familie,
vrienden en weldoeners van de Missiezusters die de
Antoniusbode had gehad. Daarom begon de congregatie
met een nieuw contactblad.

489
Kontakt / Oblaten van Sint Franciscus van Sales1

1955-1967
• jaren 1955, nr. 1(juni) – 1967, nr. 140(febr.)
• ondertitel Maandelijkse uitgave voor alle Nederlandse
oblaten ∞ 1963, nr. 99/100(sept./okt.) – 1965, nr. 121/122
(juli/aug.)
– Maandelijkse uitgave der Ned. OSFS ∞ 1965, nr. 123
(sept.) – 1967, nr. 134/135(aug./sept.)
• uitgever Nederlandse Provincie der Oblaten van Sint
Franciscus van Sales
• plaats Red.: Tilburg ∞ 1955, nr. 1(juni)-2(aug.); 
Beek en Donk ∞ 1955, nr. 3(sept.) – 1956, nr. 15(sept.);
Nijmegen ∞ 1956, nr. 16(okt.) – 1967
• frequentie 7 nrs. ∞ 1955
– maandelijks ∞ 1956-1967
• formaat C ∞ 1955 – 1959, nr. 50(aug.); B ∞ 1959, 
nr. 51/52(sept./okt.) – 1967
• omvang I 
• redactie 1955-1959 M. Vermeer OSFS, hoofdred. 
1955, 1959-{1963} Th. v. Rossum OSFS
1959-1962 Louis v. Duijnhoven, hoofdred.
1959-1963 C. (Ko) van Geldrop 
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1962-{1963} J. Vrensen
1962-1967 Wim Spann, hoofdred.2

1963-{1963} Th. v.d. Avoirt
Niet vermeld m.i.v. 1963, nr. 101(nov.).
• speciale nummers 1961, nr. 76(okt.): jubileumnummer
‘Oblaten v.d. H. Franc. van Sales 25 jaar in Nijmegen’
– 1963, nr. 99/100(sept./okt.): jubileumnummer ter gele-
genheid van de honderdste aflevering van het tijd-
schrift en het zilveren feest van het studiehuis St.
Joseph (St. Jozef) te Beek en Donk
• bijzonderheden Afbeeldingen (1961).
– Gestencild.
– M.i.v. 1964, nr. 104(febr.) verschijnt regelmatig als bij-
lage ‘Salesiaanse Mengelingen. Bijblad van Kontakt’,
onder redactie van de Salesiaanse Studiekommissie. De
bijlage is gewijd aan het onderzoek op salesiaanse
gebieden. De bijbladen hebben een eigen, doorlopende
paginering zodat ze apart kunnen worden samenge-
bonden.
• relaties Voortgezet als Salvad (1967-1971)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1963, nr. 102; 1964, nrs. 105-107, 109, 111/112, 114;
1965, nrs. 115, 119-124, 126; 1967, nr. 127
– Schijndel, Salesianum ∞ overige nrs.
• typering Intern congregatieblad voor alle Nederlandse
Oblaten van Sint Franciscus van Sales, waar ook ter
wereld. Het doel van het blad is het contact tussen de
huizen en leden van de Nederlandse Provincie levend te
houden en de leden op de hoogte te houden van ontwik-
kelingen en gebeurtenissen binnen de provincie. Het
bevat personalia, nieuws van en over de huizen, mede-
delingen over activiteiten en studiedagen, nieuws uit
binnen- en buitenland en missienieuws. Vanaf 1963, nr.
101(nov.) bevat het blad behalve nieuwsberichten ook
beschouwende artikelen.
• noten
(1) De titel van 1962, nr. 83/84(mei/juni) – 1963, nr. 98
(aug.) is gespeld als Contact.
(2) Wim Spann neemt afscheid van de redactie in 1966,
nr. 136(okt.), p. 3.

490
Kontakt / Priesters van het H. Hart van Jezus 1969-
1977
• jaren 1969, nr. 18(juni)1 – 1977, nr. 51(nov.)2

• ondertitel SCJ-bericht
• uitgever Nederlandse Provincie van de Priesters van
het H. Hart (SCJ)
• plaats Red.: ’s-Gravenhage
– Adm.: Breda ∞ 1969, nr. 18(juni) – 1970, nr. 21(febr.);
Asten (N.Br.) ∞ 1970, nr. 22(juni) – 1975, nr. 42(juni);
Cadier en Keer (L.) ∞ 1975, nr. 43(sept.) – 1977, nr. 51
(nov.) 
• frequentie driemaandelijks
• formaat B

• omvang II
• redactie 1969-1977 A. de Visser SCJ
– Redactieraad
1972-1976 Herman Oudejans
1972-1977 Jan Dingelstad
1972-1977 Guus Kristel
1972-1977 Ad van Vught
1972-1977 A. de Visser, lay-out
1977 Koos de Rooy
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortzetting van Contact / Priesters van het
H. Hart van Jezus (1963-1969)
– Samengegaan met Rotonde / Priesters van het H. Hart
van Jezus (1968-1978) en voortgezet als SCJ-kontakt
(1979-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Periodiek die in het bijzonder is bestemd voor
de familieleden van de leden van de congregatie van de
Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ). Het blad biedt
brieven en artikelen over de werkzaamheden van de
Nederlandse paters en broeders SCJ in vele landen. In
de rubriek ‘Kort en goed’ zijn korte berichten opgeno-
men over o.a. verplaatsingen, benoemingen en jubilea. 
• noten
(1) De nummering van de voorganger wordt voortgezet.
(2) Bij verschillende afleveringen van 1977 is een kaart
gevoegd om het adressenbestand te controleren, met de
vraag of men nog prijs stelt op het ontvangen van het
blad. De respons blijkt zo gering dat men overweegt
met de uitgave te stoppen. Uit SCJ-kontakt 1979, nr.
52(maart), p. 1 blijkt dat nr. 51 inderdaad de laatste afle-
vering onder deze titel is geweest. In 1978 is Kontakt
niet verschenen.
(3) In de laatste aflevering van Rotonde 1978, nr. 3(okt.),
p. 49 bericht de redactie dat zij zich met de redactie van
Kontakt buigt “over een nieuwe vorm van samenwer-
king”. Deze samenwerking resulteerde in SCJ-kontakt,
waarvan de eerste aflevering verscheen in 1979, nr. 52
(maart) (zie aldaar, p. 1).

491
Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart 1978-1979
• jaren 1978, ongen.(febr.) – 1979, ongen.(febr.)1

• uitgever Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart (Fraters van Utrecht)
• plaats Utrecht
• frequentie 5 nrs. ∞ 1978; 1 nr. ∞ 1979
• formaat B
• omvang III ∞ 1978; I ∞ 1979
• redactie 1978 Edmund de Goeij
1978-1979 Wim Heyster
1978-1979 Laurentio Letschert
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1978-1979 Leo Ruitenberg
1978-1979 Joop Vermeulen
• bijzonderheden Gestencild.
– 1978 wordt beschouwd als een proefjaargang (1978,
ongen.(juni), p. 1).
• relaties Voortzetting van Kontakt / Fraters van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart ({1969}-{1973})2

– Voortgezet als Inko (1979-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad dat beschouwd wordt
als “één van de middelen ten dienste van onze saamho-
righeid en ten dienste van hetgeen wij tezamen als con-
gregatie of als communiteit nastreven” (1978, ongen.
(febr.), p. 1). Het blad bevat bijdragen over godsdiensti-
ge thema’s, zoals het religieuze leven, en over de werk-
zaamheden van de fraters (m.n. ook in het verleden),
informatie uit de communiteiten, ook uit Indonesië,
een kroniek, personalia en congregatienieuws.
• noten
(1) “Dit nummer kunt u zien als een ‘overgangsnum-
mer’ naar een nieuwe periodiek met een nieuwe naam,
een omschreven doelstelling, een nieuwe, zo u wilt ver-
nieuwde redaktie en hopelijk ook verschijnend in een
nieuw en fris jasje… Dit alles naar aanleiding van de
antwoorden op de gehouden enquête” (1979, ongen.
(febr.), p. 1). De opvolger Inko meldt in ‘Van de redaktie-
tafel’ (2(1979), nr. 1(maart), p. 1) dat het februarinummer
van Kontaktblad van 1979 is bedoeld als overgangs -
nummer naar Inko (zie ook het omslag, waar beide
titels worden vermeld).
(2) Zie Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart 1978, ongen.(febr.), p. 1.

492
Kontaktblad / de Graal 1973-{1980}
• jaren 1973, ongen.(maart)1 – {1980, ongen.(kerstmis)}2

• uitgever De Graal
• plaats Red.: ‘de Tiltenberg’, Vogelenzang NH
– Adm.: Amsterdam
• frequentie 4 maal per jaar 
• formaat B
• omvang I
• redactie Slechts vermeld in 1977, ongen.(dec.) – 1978,
ongen.(juni) en 1980, ongen.(juni)-ongen.(sept.)3

1973-1976 Ans Gribling4

1973-{1980} Til Cornelissen 
1973-{1980} Aad Perquin
1973-{1980} Frances Scott (m.i.v. maart 1979 gespeld als
“van der Schot”)
1973-{1980} Trees van Voorst tot Voorst
• speciale nummers 1974, ongen.(maart): themanum-
mer ‘Ouder worden en beleving van deze levensfase in
het Graal-zijn’

– 1975, ongen.(juni): themanummer ‘Zen-meditatie en
andere vormen van bezinning’
– 1976, ongen.(dec.): themanummer ‘Kerstvieringen in
verschillende landen’ (niet in autopsie genomen)
– 1978, ongen.(juni): jubileumnummer ter gelegenheid
van het 121⁄2-jarig bestaan van Het Vraagteken – Kon-
taktblad5

• bijzonderheden Boekbesprekingen (zeer incidenteel:
1975 en 1979).
– Gestencild.
– De afleveringen zijn ongenummerd m.u.v. 1973, nr.
3(sept.).
– Voor de eerste vier afleveringen van het Kontaktblad
is gebruik gemaakt van overgebleven omslagen van
een eerdere Graalpublicatie met dezelfde titel: het in
1965-{1969} uitgegeven Kontaktblad van het Internatio-
naal Vormingscentrum van de Graal te Ubbergen. Op
de hergebruikte omslagen is de vermelding “internat.
vormingscentrum Ubbergen” doorgehaald d.m.v. een
dikke zwarte balk. In het laatste nummer, 1984,
ongen.(nov./dec.), p. 6, wordt vermeld: “Nadat wat
resterende kaften van andere Graalpublicaties waren
opgemaakt, kreeg het Kontaktblad zijn huidige jasje.”5

• relaties Voortzetting van het Vraagteken (1965-1973)5

• autopsie 1973-1980, m.u.v. 1975, ongen.(dec.) en 1967,
ongen.(dec.)
– KDC
• typering Contactblad van de Graal in Nederland,
bedoeld voor leden en vrienden van de Graalbeweging
en allen die geïnteresseerd zijn in de Graalprojecten in
ontwikkelingslanden. Het blad heeft als doel de lezer
op de hoogte te houden van het wel en wee van de Graal
in verschillende landen (in de rubriek ‘ZigZagjes’) en te
berichten over de Nederlandse leden die op verlof
komen of van werkkring veranderen (in de rubriek
‘Mobieltjes’). Daarnaast bevat het blad reportages over
ontwikkelingswerk, brieven, verslagen, interviews,
aankondigingen en verslagen van activiteiten op de Til-
tenberg etc. Veel aandacht wordt besteed aan het inter-
nationale karakter van de Graalbeweging, boeddhisme
en zen-meditatie en de vrouwenbeweging in het
christendom (de term ‘feminisme’ wordt in dec. 1977
voor het eerst in het tijdschrift vermeld). 
• noten
(1) Op p. 1 wordt vermeld dat dit het eerste nummer is
van het Kontaktblad. 
(2) Het tijdschrift blijft onder deze titel bestaan tot en
met 1984, ongen.(nov./dec.), waarna het wordt voortge-
zet als Intergraal. Dit blad verschijnt nog in {2009}.
(3) De redactiegegevens zijn grotendeels ontleend aan
het afscheidsnummer 1984, ongen.(nov./dec.). 
(4) 1977, ongen.(maart), p. 9-10: ‘In memoriam Ans
Gribling’.
(5) Doordat voor de eerste jaargang gebruik is gemaakt
van overgebleven omslagen van het Kontaktblad /
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Internationaal Vormingscentrum van de Graal te
Ubbergen (1965-{1969}), wordt ten onrechte de suggestie
gewekt dat het hier beschreven Kontaktblad / de Graal
daarvan een voortzetting is. Uit het juninummer van
1978 en het afscheidsnummer van november 1984
blijkt dat dit niet het geval is. De voorloper van het hier
beschreven Kontaktblad is een in december 1965 opge-
richt blaadje dat evenals de opvolger in ‘de Tiltenberg’
werd geredigeerd. Omdat de redactieleden toen geen
goede titel wisten, noemden zij het blad het Vraagte-
ken. Deze titel bleef in gebruik totdat in 1973 werd beslo-
ten het blad uit te breiden en voort te zetten als het Kon-
taktblad. Deze voorloper is niet aangetroffen. Wel zijn
enkele gegevens over het Vraagteken ontleend aan het
Kontaktblad 1978, ongen.(juni), p. 1-4 en 1984,
ongen.(nov./dec.), p. 1-8: de redactie bestond uit Tilly
Cornelissen (1965-1973), Trees van Voorst tot Voorst
(1965-1973) en Irma ten Asbroek (1966-?). Tussen decem-
ber 1965 en oktober 1971 verschenen 28 nummers. Daar-
na werd de verschijning schaarser, totdat in maart 1973
het eerste Kontaktblad verscheen. In tegenstelling tot
het Kontaktblad / de Graal was het Vraagteken uitslui-
tend bestemd voor leden van de Graalkern. Een vaste
rubriek was ‘Binnenste Buiten’ (met personalia en
nieuwsberichten van de Graal en andere organisaties
uit binnen- en buitenland). In november 1968 verscheen
een themanummer over ‘Heiligheid in deze tijd’.

493
Kontaktblad / de Graal, Internationaal Vormings-
centrum 1 1964-{1969}
• jaren 1964/65, ongen.(onged.)2 – {1969, nr. 10(febr.)}3

• uitgever De Graal, Internationaal Vormingscentrum
• plaats Ubbergen
• frequentie onregelmatig: 4 nrs. ∞ 1964/65; 2 nrs. per
jaar ∞ 1966-1967; 1 nr. per jaar ∞ 1968-{1969}3

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De vier afleveringen van jaargang 1964/65 zijn onge-
nummerd; m.i.v. 1966, nr. 5(sept.) doorlopende numme-
ring over de verschillende jaargangen.
– Het blad bevat ook Duits- en Engelstalige bijdragen.
• relaties Ten dele voortzetting van de Brug der volken
(1957-1964)4

• autopsie 1964/65, ongen.(onged.) – 1969, nr. 10(febr.)
– KDC
• typering Tijdschrift van het Internationaal Vormings-
centrum van de Graal te Ubbergen, waar leken-beroeps-
krachten worden voorbereid die zich vanuit een christe-
lijke visie willen inzetten voor ontwikkelingsprojecten.
Het blad is bedoeld om het contact met vrienden, wel-
doeners, medewerkers en oud-cursisten te onderhou-

den en financiële steun te werven. Daarnaast wil het de
lezer op de hoogte houden van het wel en wee van
‘Ubbergen’ en van diegenen die naar ontwikkelingslan-
den vertrekken. Het blad geeft informatie over ontwik-
kelingsprojecten van verschillende organisaties die
samenwerken met het Internationaal Vormingscen-
trum, voorts over lopende cursussen, weekends en de
uitzending van beroepskrachten. Veel aandacht wordt
besteed aan de praktijkervaring van uitgezondenen,
ontwikkelingen in ontwikkelingssamenwerking en
bezinning daarop. 
• noten
(1) Dit Kontaktblad van het Internationaal Vormings-
centrum van de Graal moet niet worden verward met
een andere Graalpublicatie die onder dezelfde titel ver-
schijnt vanaf 1973, noch dient het ene blad als opvolger
van het andere te worden beschouwd. De verwarring
tussen de beide tijdschriften wordt mede veroorzaakt
door het feit dat voor de eerste vier afleveringen van het
laatstgenoemde blad de resterende omslagen van het
Kontaktblad van het Internationaal Vormingscentrum
zijn opgebruikt. Zie ook de beschrijving van dit andere
Kontaktblad (1973-{1980}) van de Graal in dit deel van de
BKNP.
(2) Het eerste nummer is ongedateerd, maar uit de
kerstwens waarmee deze “eersteling voor 1965” opent
en uit de rest van de inhoud blijkt dat dit nummer nog
voor het eind van 1964 is verschenen.
(3) Het is niet zeker of er na dit februarinummer nog
afleveringen van het Kontaktblad zijn verschenen. In
de inleiding wordt vermeld dat het Internationaal Vor-
mingscentrum na 21 jaar toe is aan enkele maanden
rust om zich te bezinnen op de toekomstperspectieven.
In deze maanden zullen er in het centrum geen speci -
fieke activiteiten plaatsvinden. In de zomer van 1969
hoopt de redactie weer een nieuw nummer van het
Kontaktblad uit te brengen, waarin de toekomstplan-
nen aan de lezer zullen worden voorgelegd. Dit num-
mer is echter niet aangetroffen. 
(4) “Dit is ons hernieuwd kontakt met U, nadat we
jarenlang een ‘brug der volken’ naar U geslagen heb-
ben” ([1964], ongen.(onged.), p. 1).

494
Kontaktblad van Mill Hill 1968-{1980}
• jaren 1(1968), nr. 1(febr.) – {1980, nr. 4(dec.)}1

• uitgever Missionarissen van Mill Hill
• plaats Red. en adm.: Roosendaal
• frequentie “verschijnt zes maal per jaar” ∞ 1(1968) –
3(1970), nr. 3(juni)
– “verschijnt 5-6 maal per jaar” ∞ 3(1970), nr. 4(sept.) –
4(1971), nr. 3(sept.)
– “verschijnt 4 maal per jaar” ∞ 4(1971), nr. 4(dec.) –
{13(1980} 
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• formaat B
• omvang I
• redactie 1968-1972 Ben Beemster MHM2

1972-1974 Jan van Breemen MHM3

1974 Piet Kunst MHM3

1974-1977 Ben Stukart MHM3

1974-1979 Christ Key MHM3

{1980} Toine Raaijmakers, waarnemend redacteur4

• speciale nummers 10(1977), nr. 4(dec.): speciaal num-
mer: ‘iets anders van inhoud, totaal anders van vorm-
geving’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De aflevering van maart 1976 is abusievelijk geda-
teerd 8(1976), nr. 5(maart); moet zijn: 9(1976), nr.
1(maart).
• relaties Ten dele voortzetting van Mill Hill (1935-1967) 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat is bedoeld om “als schakel tussen U
en de missionarissen” het persoonlijke contact met
bepaalde missies en missionarissen in stand te houden
nadat het tijdschrift Mill Hill is opgegaan in Bijeen
(Mill Hill 74(1967), nr. 7(dec.), p. 172). Het contactblad
bevat nieuws uit de huizen, brieven van missionaris-
sen en personalia.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2009}.
(2) Voor de wisseling van redacteur zie 5(1972), nr. 2
(juni), p. 1: ‘Oud en nieuw’.
(3) Voor de wisseling van redactie zie 7(1974), nr. 3
(sept.), p. 1. 
(4) Zie 13(1980), nr. 1(maart), p. 1.

495
Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten1 1959-1964
• jaren 1(1959/60), nr. 1(nov.) – 5(1964), nr. 1(maart)2

• uitgever Nederlandse Provincie der Jezuïeten
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 1(1959/60) – 2(1960/61, nr. 8
(okt.); Maastricht ∞ 3(1962) – 5(1964), nr. 1(maart)
– Adm.: ’s-Gravenhage ∞ {5(1964), nr. 1(maart)}; verder
niet in het tijdschrift vermeld
• frequentie “vier maal per jaar”3

– 4 nrs. per jaar ∞ 1(1959/60)-3(1962); 3 nrs. ∞ 4(1963); 
1 nr. ∞ 5(1964)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1959/60)-4(1963); I ∞ 5(1964)
• redactie 1959-1960 Bern. van Meurs SJ, hoofdred.4

1961 J.W. Kerssemakers SJ, waarnemend hoofdred. 
1962-1964 P.J.M. Wiemers, hoofdred.
• speciale nummers 3(1962), nr. 4(nov.): ‘De wereld niet
alleen laten’, themanummer over de invloed van de ver-
anderende wereld op het leven en werk van de jezuïe-
ten

– 4(1963), nr. 1(febr./maart): ‘Blijven werken aan een
goed schip’, themanummer over het Theologisch Colle-
ge te Maastricht, 48 p.
– 4(1963), nr. 2(juli): ‘Zo maar vragen naar de richting’,
themanummer over parochiële zielzorg, 31 p.
– 5(1964), nr. 1(maart): ‘’n Poging om op weg te gaan’,
themanummer over de broeders van de Sociëteit van
Jezus, 36 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De eerste twee jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen. M.i.v. 3(1962), nr. 1(jan.) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar (zie 3(1962), nr. 1(jan.), p. 1).
– In de eerste twee jaargangen zijn de afleveringen
doorgenummerd: nrs. 1-8. Daarna begint de telling
weer met nr. 1. 
• relaties Samensmelting van Jezuïeten (1956-1959) en
Mededelingen van de Nederlandse Provincie (1953-1959)5

– Ten dele samengegaan met Missienieuws (1961-1967)
en voortgezet als Nederlandse Jezuïeten (1968-{1980})6

– Ten dele voortgezet als Provincienieuws (1965-1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het blad richt zich tot alle categorieën van
belangstellenden en beoogt het contact te bevorderen
van de Nederlandse Provincie SJ met familieleden,
vrienden en weldoeners. Het wil hen op de hoogte hou-
den van wat er reilt en zeilt in de Sociëteit van Jezus en
vooral in de Nederlandse Provincie (zie 1(1959/60), nr. 1
(nov.), p. 2).
• noten
(1) De titel vertoont enkele variaties: soms Contactblad
i.p.v. Kontaktblad; soms wordt het periodiek aangeduid
als Nederlandse Jezuïeten, al dan niet gevolgd door Kon-
taktblad; soms aangeduid als J, welke letter ook in
groot formaat op het omslag staat, of Kontaktblad J. 
(2) Dit nummer (een themanummer over de broeders
van de Sociëteit van Jezus) is de laatste aflevering. In
Nederlandse Jezuïeten 1(1968), nr. 1(onged.), p. 1 wordt
over het Kontaktblad J gezegd: “Na vier jaar verdween
het, toen hoofdredacteur Piet Wiemers naar Brazilië
trok. De laatste stuiptrekking was een brochure over de
jezuïeten.”
(3) “Vier maal per jaar zal ons tijdschrift verschijnen.
De bedoeling is, dat dat zal gebeuren half november,
januari, april en juli” (1(1959/60), nr. 1(nov.), p. 2).
(4) De eerste hoofdredacteur overlijdt in januari 1961.
(5) Voor een beknopte geschiedenis van de nieuwsbla-
den van de Jezuïeten, zie ‘Ter inleiding’ 1(1959/60), nr. 1
(nov.), p. 1-2.
(6) “Nederlandse Jezuïeten is een gecombineerde voort-
zetting van het Kontaktblad J en van Missienieuws” 
(zie het colofon van Nederlandse Jezuïeten 1968, nr. 1
(onged.)).
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Kontaktblad SNVR Missiesectie1 1961-{1970}
• jaren 1961, nr. 1(nov.) – {1970, nr. 18(maart)}
• uitgever Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen (SNVR)
• plaats Nijmegen
• frequentie onregelmatig; variërend van 1 tot 3 nrs. 
per jaargang
• formaat B
• omvang I ∞ 1961-1966; II ∞ 1967; I ∞ 1968-{1970}
• redactie “De verzorging van het kontaktblad gebeurt
door het bestuur van de missiesektie in samenwerking
met de leden.”
1961-1965 zuster Callista Missiezusters van Asten, secr. 
1961-1966 zuster M. Xaverius de Boer CPS, voorz. mis-
siesectie
1966-{1969} zuster Gertrude Goemans OSU, secr.
1967-{1970} zuster Baptista Tijssen MMZ, voorz.
• speciale nummers 1966: extra nummer ‘Studiedagen
Venlo 
14-16 juli 1966’, 42 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1961, nr. 1(nov.) – 1970, nr. 18(maart), moge-
lijk m.u.v. [1966], nr. 9[1966]2

– KDC
• typering Dit contactblad van de Missiesectie SNVR
geeft vooral verslagen van de vergaderingen, van stu-
diedagen, lezingen e.d. betreffende missie- en ontwik-
kelingsvraagstukken. Daarnaast bevat het blad actua-
liteiten en mededelingen. Het is bedoeld als “werkblad
dat we samen levendig maken en houden”. Veel aan-
dacht wordt besteed aan onderlinge samenwerking van
de verschillende congregaties, een van de redenen voor
het in het leven roepen van de Missiesectie. 
• noten
(1) Titelvariaties zijn Missiesektie SNVR Kontaktblad
(1961 – 1966, nr. 8(april)) en Kontaktblad Missiesektie
SNVR (1967, nr. 10(mei)-nr. 11/12(nov.)).
(2) De eerste aflevering in 1966 is gedateerd: 1966, nr. 8
(1 april), daarna verscheen als extra nummer het ver-
slag van de studiedagen in Venlo van 14-16 juli, moge-
lijk als nr. 9.

497
Kontaktblad / SNVR Sektie Open Zicht1 1965-{1969}
• jaren 1965, nr. 1(onged.) – {1969, ongen.(jan.)}
• uitgever Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen (SNVR) Sektie Open Zicht, werkgroep Publiciteit
• plaats [Nijmegen]
• frequentie 2 nrs. ∞ 1965; zeker 1 nr. ∞ 1966-{1969}
• formaat B
• omvang I

• redactie 1965-{1969} zuster Lutgarda Damen, leidster
werkgroep Publiciteit
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1965; 1966, ongen.(onged.); 1967,
ongen.(nov.); 1968, ongen.(sept.); 1969, ongen.(jan.);
door het ontbreken van de meeste volgnummers is het
onzeker of er afleveringen ontbreken.
– KDC
• typering De Sektie Open Zicht is belast met het roepin-
genapostolaat binnen het kader van de SNVR. Het con-
tactblad bundelt verslagen van vergaderingen, studie -
dagen e.d. van de sectie en haar zes werkgroepen:
gebedsapostolaat, weekends, fora, publiciteit, spreek-
beurten en studie.
• noten
(1) Titelvariaties: Sektie Open Zicht. SNVR Kontaktblad;
Contactblad SNVR Sectie Open Zicht; Kontaktblad SNVR
Sektie Open Zicht; Kontaktblad Sektie Open Zicht SNVR.

498
Kontaktblad / Zusters van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort 1967-1970
• jaren 1(1967/68), nr. 1(okt.) – 3(1969/70), nr. 15(mei
1970)1

• uitgever Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amers-
foort
• plaats Amersfoort
• frequentie 7 nrs. ∞ 1(1967/68); 5 nrs. ∞ 2(1968/69); 
3 nrs. ∞ 3(1969/70)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1967-1970 zuster Marie Innocence Aben1

1967-1970 zuster M. Véronique Benneker
1967-1970 zuster M. Antonine Rubsamen
– Redactieraad
1967 zuster Gerardina Vinke
1967-1970 zuster M. Serva Erkens1

1967-1970 zuster Theresia Maria Kosters
• speciale nummers 2(1968/69), [nr. 11](juli): ‘Extra editie
t.g.v. de heiligverklaring van onze stichteres Mère Julie
Billiart op 22 juni 1969’
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1968-1969).
– De in de drie jaargangen verschenen afleveringen
zijn doorgenummerd. In 2(1968/69) volgt na nr.
10(jan.1969) de met de hand als nr. 11 genummerde
extra editie, die op haar beurt wordt gevolgd door nr.
12(mei 1969).
• relaties Voortzetting van Van eigen haard en palmen-
gaard (1952-1965)
– Voortgezet als de Grote lijn (1971-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad van de congrega-
tie, dat vooral met het oog op de vernieuwing van men-
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taliteit en apostolaat door het bestuur noodzakelijk
wordt geacht. Het oude blad Van eigen haard en palmen-
gaard met nieuws uit Nederland en de missies in Indo-
nesië en Afrika voldeed niet meer. Het blad bevat con-
gregatienieuws en langere artikelen over aspecten van
het religieuze leven enz.
• noten
(1) ‘Tijd van komen en gaan’: met deze woorden kondigt
zuster Véronique Benneker aan in de laatste aflevering,
p. 1, dat de redactie van het blad met uitzondering van
de zusters Serva Erkens en Innocence Aben, gaat
bedanken en de opgave om het blad te vullen graag
doorgeeft aan een jongere generatie. 
(2) Volgens schriftelijke mededeling d.d. 17-11-2003 van
zuster Ellen Flapper, archivaris van de Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, is het Kontaktblad
voortgezet onder de titel de Grote lijn, dat in {2010} nog
verschijnt. Zie Correspondentie BKNP.

499
Kontaktbrief / Apostolaat der Hereniging (Aposto-
laat voor de Oosterse Kerken) 1972-{1976}
• jaren 1972, ongen.[jan.] – {1976, ongen.[jan.]}
• uitgever Nationaal Bureau van het Apostolaat der Her-
eniging ∞ 1972-1975
– Apostolaat voor de Oosterse Kerken ∞ {1976}
• plaats Boxtel
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van de Roepstem uit het Oosten
(1946-1970)1

• autopsie 1972-1976
– KDC
• typering Contactorgaan voor de leden en weldoeners
van het Apostolaat der Hereniging, later het Apostolaat
voor de Oosterse Kerken, met bijdragen over Oosterse
Kerken en de christenen in deze gemeenschappen,
nieuws en activiteiten van het Apostolaat enz.
(1) Kontaktbrief 1972, ongen.[jan.], [p. 1] meldt dat in het
afgelopen jaar de Roepstem uit het Oosten niet is ver-
schenen. Voor een vernieuwd contact met de leden en
weldoeners zal voortaan jaarlijks in januari de Kon-
taktbrief verschijnen; daarnaast zal rond de “Zondag
voor de Oosterse Kerken” een krant verschijnen. Of
deze krant inderdaad is verschenen kon niet worden
vastgesteld.

500
Kontaktdrukken 1966-{1968}
• jaren 1(1966/67), nr. 1(nov.) – {3(1968/69), ongen.(dec.
1968)}
• uitgever Centrum Kontakt der Kontinenten
• plaats Soesterberg
• frequentie “elke drie maanden”
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1966/67)-2(1967/68
– 18 p ∞ 3(1968/69), ongen.(dec.)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1(1966/67), nrs. 1-2; 2(1967/68), nrs. 4 en 6;
3(1968/69), ongen.(dec. 1968)
– KDC
• typering Dit contactblad is bestemd voor degenen die in
het Centrum Kontakt der Kontinenten (een SVD-initiatief
dat tot een instituut voor alle missiecongregaties is
geworden) de basiscursus voor missionerings- en ont-
wikkelingsproblematiek hebben gevolgd. Het blad geeft
informatie over cursussen en biedt ruimte aan ervarin-
gen van oud-cursisten. Kontakt der Kontinenten bestond
in het najaar van 1966 vijf jaar, aanleiding voor directie
en staf om tot dit regelmatig contact te komen.

501
Koorgids voor de HH diensten in het aartsbisdom
Utrecht en de bisdommen ’s-Hertogenbosch, 
Breda, Roermond1,2 {1950}-{1967}
• jaren {1950}-{1967}
• uitgever Drukkerij Instituut voor Doofstommen ∞
{1950}-{1951}
– Drukkerij en Uitgeverij St. Michaël ∞ {1966}
– Drukkerij H.W. van Griensven NV ∞ {1967}
• plaats Sint Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• autopsie 1950 en 1951; 1966-1967
– KDC ∞ 1950-1951, 1967
– UBU ∞ 1966
• typering Periodiek verschijnend kerkelijk calendari-
um met proprium van de in de titel vermelde bisdom-
men; liturgische aanwijzingen voor het zangkoor,
voorafgegaan door ‘Algemene bemerkingen’.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd m.i.v. {1966}: “en Groningen”.
(2) Waaraan toegevoegd: “gedurende het jaar onzes
Heren” en het jaartal.
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502
Koorinformatie 1967-{1980}
• jaren 1967/68, nr. 1(dec.) – {14(1980), nr. 2(dec.)}1

• ondertitel voor dirigenten en organisten
• uitgever NV Gooi en Sticht
• plaats Hilversum
• frequentie 10 nrs. ∞ 1967/68
– 11 nrs. ∞ 1968/69
– “verschijnt 10 x per jaar” ∞ 1969/70 – 1971/72, nr. 2
(1 jan.)
– “verschijnt 1 x per 5 weken” ∞ 5(1971/72), nr. 3
(21 jan.)-nr. 10(15 sept.)
– “verschijnt 7 x per jaar” ∞ 6(1972/73) – 8(1974/75), 
nr. 1(dec.)
– “verschijnt 6 x per jaar” ∞ 8(1974/75), nr. 2(19 jan.
1975) – 12(1978/79), nr. 1(nov.)
– “verschijnt 7 x per jaar” ∞ 12(1978/79), nr. 2(dec.) –
{14(1980), nr. 2(dec.)}
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1967/68)-2(1968/69); [III] ∞ 3(1969/70);
III ∞ 4(1970/71); IV ∞ 5(1971/72)-6(1972/73); V ∞
7(1973/74); IV ∞ 8(1974/75)-10(1976/77) V ∞ 11(1977/78)-
13(1979/80); II ∞ 14(1980), nr. 1(okt.)-nr. 2(dec.)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De jaargangtelling begint bij
5(1971/72), nr. 3(21 jan. 1973). De jaargangen lopen paral-
lel met het kerkelijk jaar.
– Deze Koorinformatie hoort bij het missaal Bron van
christelijken geest, maar vraagt om een afzonderlijk
abonnement.
– 2(1968/69), nr. 11(nov.) is in het autopsie-exemplaar
twee maal ingebonden.
• autopsie Volledig m.u.v. 3(1969/70), nrs. 4-5, 7-10
– KDC
• typering Dit tijdschrift publiceert de vaste en wisse-
lende gezangen en liederen voor de liturgie van zon- en
feestdagen van het kerkelijk jaar en is bestemd voor
dirigenten en organisten; omvat verder bestelnum-
mers voor koor- en orgelpartituren.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.

503
Korte berichten van het generaal bestuur 1967-1976
• jaren 1967, nr. 1(26 sept.) – 1976, nr. 71(9 dec.)1

• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig; tussen de 4 (in 1967) en 10
afleveringen per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie frater Caesario Peters2

• bijzonderheden Gestencild.

– In het autopsie-exemplaar is de afl. van 1968, nr. 11
(juli) in fotokopie aanwezig.
– In 1970, nr. 22(maart), p. 1 is een overzicht opgenomen
van een coderingssysteem van het generaal bestuur
voor alle archiefstukken. Deze codes zijn m.i.v. die
datum ook in Korte berichten gebruikt.
– Regelmatig zijn er bij de afleveringen ‘Bijlagen’
gevoegd, waarin “teksten van bijzondere aard” worden
gepresenteerd (zie de laatste afl. p. 3-4).
• relaties Ten dele voortzetting van Mededelingen / 
Fraters van OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
(1961-1967) 
– Voortgezet als Berichten van het generaal bestuur
(1976-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad met berichten en
korte mededelingen van het generaal bestuur om de
medebroeders op de hoogte te houden van feiten en
gebeurtenissen die betrekking hebben op het leven en
de werken van de congregatie. Teksten van bijzondere
aard zoals berichten over cursussen, verslagen van
commissies, informatie over geestelijke lectuur enz.
worden in bijlagen opgenomen. 
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel (zie 1976, nr. 71(9
dec.), p. 3).
(2) Op p. 1 van de eerste aflevering deelt de superior
generaal mee dat hij de redactie van Korte berichten van
het generaal bestuur en Intercom – fraters heeft opge-
dragen aan fr. Caesario Peters.
(3) “In januari 1977 zal het periodiek Korte berichten van
het generaal bestuur vervangen worden door Berichten
van het generaal bestuur” (1976, nr. 71(9 dec.), p. 3).

504
Kortom 1976-{1980}
• jaren {1976, nr. 5(3 okt.)} – {1979, nr. 21(25 juni)}1

• ondertitel Mededelingenblad van de Nederlandse 
Provincie van de congregatie der Broeders van Liefde
• uitgever Broeders van Liefde 
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig2

– zeker 3 nrs. ∞ 1976; 9 nrs. ∞ 1977; 3 nrs. ∞ 1978;
zeker 2 nrs. ∞ 1979
• formaat B ∞ {1976, nr. 5(3 okt.)} – {1979, nr. 21(25 juni)} 
• omvang I 
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Verschillende afleveringen zijn doorgenummerd en
doorgepagineerd: nr. 8-16, p. 2-76 en nr. 17-19, p. 2-36.
• relaties Voortzetting van Reflector ({1967}-{1968})3

• autopsie 1976, nrs. 5-7; 1977-1978; 1979, nr. 21
– KDC
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• typering Blad van de Nederlandse Provincie van de
Broeders van Liefde dat informeert over de agenda, ver-
plaatsingen, zieken en jubilea; daarnaast brengt het
nieuws uit de verschillende huizen en uit de missies
(Indonesië, Papua-Nieuw Guinea).
• noten
(1) Het blad verschijnt van 1976 tot en met december
1989, waarna het onder de titel Kortnieuws wordt voort-
gezet, aldus een schrijven van A.P. van Heugten, regio-
naal overste van de Broeders van Liefde te Eindhoven,
d.d. 23 juni 2003.
(2) Volgens bovengenoemd schrijven van A.P. van
Heugten d.d. 23 juni 2003 was Kortom “geen maande-
lijks terugkerend blad”. Zie correspondentie BKNP. 
(3) Volgens een schrijven van de archivaris van de
Broeders van Liefde te Eindhoven d.d. 26 mei 2004, zie
correspondentie BKNP.

505
Kosmos en1 oecumene 1967-{1980}
• jaren 1(1967), nr. 1(onged.) – {14(1980), nr. 10(onged.)}2

• ondertitel Maandblad gewijd aan het samenleven in
kerk en wereld
• uitgever Willibrordvereniging ∞ 1(1967)-3(1969)
– Sint Willibrordvereniging en Oekumenisch Aktie
Centrum (OAC) ∞ [4(1970]3-7(1973)
– St. Willibrord Vereniging ∞ 8(1974)-14(1980)
• plaats Red.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1967)-3(1969); Drie-
bergen ∞ 4(1970) – 7(1973), nr. 9(onged.); ’s-Hertogen-
bosch ∞ 7(1973), nr. 10/11(onged.) – 8(1974), nr.
8/9(onged.); Nederweert ∞ 8(1974), nr. 10(onged.) –
9(1975); Amsterdam ∞ 10(1976)-14(1980)
– Adm.: ’s-Hertogenbosch ∞1(1967)-3(1969); Driebergen
∞ 4(1970) – 7(1973), nr. 9(onged.); ’s-Hertogenbosch ∞
7(1973), nr. 10/11(onged.) – 8(1974), nr. 8/9(onged.); 
’s-Hertogenbosch ∞ 8(1974), nr. 10(onged.) – 14(1980)
• frequentie 11 nrs. ∞ 1(1967)-3(1969)
– 9 nrs. ∞ 4(1970)-6(1972); 10(1976)-13(1979)
– 8 nrs. ∞ 7(1973)-8(1974)
– 7 nrs. ∞ 9(1975)
– 10 nrs. ∞ 14(1980)
• formaat B
• omvang IV
• redactie Het tijdschrift kende in de eerste drie jaar-
gangen (1967-1969) drie onderscheiden redacties: een
kernredactie, een redactie verantwoordelijk voor Kos-
mos en een voor Oecumene, elk met een eigen redactie-
secretaris. Vanaf 1970 zijn de onderscheiden redacties
opgegaan in één redactie.
– Kernredactie
1967-1969 dr. H.A.M. Fiolet
1967-1969 dr. J.C. Groot
1967-1969 drs. D. de Lange
1967-1969 C. Roeleveld
1967-1969 J. Spitz, red.secr.; {1967} eindred.

– Redactie Kosmos
1967-1969 drs. D. de Lange, red.secr.
1967-1969 Gabriël Smit
1967-1969 prof.dr.ir. F.Ph.A. Tellegen
1967-1969 F. Veelenturf
– Redactie Oecumene
1967 dr. G. de Gier
1967-1968 dr. J. Hasselaar
1967-1969 ds. N.K. van den Akker
1967-1969 Th.M. Bours
1967-1969 dr. A. Camps
1967-1969 dr. H.A.M. Fiolet, red.secr.
1967-1969 dr. J.C. Groot
1967-1969 dr. J. Lescrauwaet
1967-1969 dr. H. van der Linde
1967-1969 dr. E. van Montfoort
1967-1969 dr. J.C. Remmers
1967-1969 C.G. Roeleveld
1967-1969 dr. C. Rijk
1967-1969 dr. B.A. Willems
– Redactie4

[1970]-1971 drs. D. de Lange
[1970]-1971, 1976-1978 dr. J. Lescrauwaet, 1976-1978
hoofdred.
[1970]-1975 mej. C.I. Dales
[1970]-1975 J. van Dijk
[1970]-1975 dr. J.C. Groot, [hoofdred.]
[1970]-1975 dr. A.Th. van Leeuwen
[1970]-1975 H.J. van Santvoort
[1970]-1975 J. Spitz, red.secr.
[1970]-1975 mej. M.H.C. Vendrik
[1970]-1976 C.G.L. Roeleveld
[1970]-1978 J. Roos
[1970]-1980 drs. N.K. van den Akker
[1970]-1980 dr. H.A.M. Fiolet
[1970]-1980 dr. H. van der Linde
1971-1975 F.N.M. Nijssen
[1971]-1977 mej. drs. J. van Dam; m.i.v. 1973 drs. J.P.M.
van Eyden-Van Dam
1972-1980 dr. W.A.J. Munier
1976-1979 A. van de Weijer, red.secr.
1977-1979 A.J.G. Hakvoort
1977-1980 drs. H.J. van Hout
1978-1980 dr. A. Houtepen, hoofdred.
1978-1980 drs. J.Th. Witvliet
1979-1980 F.L.M.J. van den Brande (Vlaanderen)
1980 P.H. van der Veer, red.secr.
• speciale nummers 9(1975), nr. 1(onged.): extra nummer
‘Oosterse renaissance?’
• register Register Kosmos + Oekumene, Jaargang I-
XXVI, 1967-1992, samengesteld door drs. N.K. van den
Akker en drs. A. Lagerweij, Willibrordvereniging, 
’s-Hertogenbosch 1994 
• bijzonderheden Afbeeldingen (1976, 1980); boekbespre-
kingen; inhoudsopgaven.
– Doorgaans themanummers; soms dubbelnummers.
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– 1974, nr. 1/2 vermeldt abusievelijk op het omslag:
jaargang 7; moet zijn: jaargang 8(1974). 
– 6(1972), nr. 8(onged.) bevat een katern gewijd aan de
Raad van Kerken in Nederland.
• relaties Samensmelting van Oecumene (1962-1966) 
en Kerk in ontmoeting (1965-1966)
• literatuur W. Audenaert met medewerking van 
G. Ginneberge en H. Morlion, Clavis foliorum periodico-
rum theologicorum, Leuven 1994
– Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen. Een 
portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998,
Nijmegen 1998
• autopsie Volledig, m.u.v. een aantal omslagen 
– UBN
• typering In dit tijdschrift, ontstaan uit een fusie van
Oecumene en Kerk in ontmoeting, vindt voor het eerst
de totale activiteit van de St. Willibrordvereniging
(SWV) in katholiek Nederland en in Nederland in het
algemeen haar uitdrukking in één tijdschrift. Niet lan-
ger wordt daarbij de oecumenische kerk – de eenheid
der kerken – als doel op zich gesteld, maar als “middel
om aan de wereld Gods heilsplan aan te zeggen, én om
Gods heilsplan ook metterdaad te verwerkelijken”.
Daarbij wordt nadrukkelijk verwezen naar een al eer-
der op gang gekomen soortgelijke ontwikkeling binnen
de Wereldraad van Kerken (1(1967), nr. 1, p. 1: ‘Oecume-
ne in kosmisch perspectief’). Het tijdschrift was
bedoeld voor de leden van de SWV en voor de Neder-
landse priesters die volgens de redactie geen behoefte
zouden hebben aan een wetenschappelijk oecumenisch
tijdschrift, maar wel gediend waren “met peilingen
naar ontwikkelingen in ‘het christelijk ervaren’”
(Jacobs, p. 127). Vanaf 1 januari 1970 functioneert het
blad mede als kaderblad van het Oekumenisch Aktie
Centrum (OAC) wat resulteert in een redactionele
samenwerking, waarmee “de bezinning welke in Kos-
mos en Oecumene bedreven wordt, ook uitdrukkelijk in
dienst staat van de konkrete oekumenische werkelijk-
heid in ons land” (4(1970), nr. 1, p. 1). Met de opheffing
van het OAC enkele jaren later komt hieraan een einde.
Het tijdschrift kenmerkt zich door bondige, opiniëren-
de artikelen, meestal rond één thema en vaak van de
hand van de redactieleden, waarin brede facetten van
de theologie en het kerkelijk en maatschappelijk leven
aan de orde komen. Het tijdschrift bevat daarnaast
interviews en actualiteiten (in de rubrieken: kronieken,
informatie en ‘oecumene tussen A en Z’). 
• noten
(1) Ook aangegeven met het teken “+”.
(2) Met 26(1992), nr. 9/10 houdt het tijdschrift op te
bestaan vanwege oplopende kosten en een dalend
lezersbestand (26(1992), nr. 1(jan.), p. 1).
(3) Van het autopsie-exemplaar 4(1970) ontbreken de
omslagen. Deze datum is ontleend aan Audenaert, 
p. 209.

“Vanaf 1 januari 1970 zal het maandblad gaan funktio-
neren mede als kaderblad van het Oekumenisch Aktie
Centrum, waarin op dit ogenblik samenwerken Kerk en
Wereld (Stichting van de Nederlandse Hervormde
Kerk), de Horstink (informatie- en oriëntatiecentrum
voor kerk en wereld) en de Sint Willibrord Vereniging”,
aldus ‘Ten geleide’, 4(1970), nr. 1(onged.), p. 1.
(4) Door het ontbreken van een aantal omslagen in het
autopsie-exemplaar konden niet alle data exact worden
weergegeven. De vermeldingen tussen vierkante haken
zijn ontleend aan Audenaert, p. 209.

506
Kristal1 1951-1960
• jaren 1951, nr. 1(juni) – 1960, ongen.(aug.)2

• uitgever Stichting Bedrijfsapostolaat der Paters 
Capucijnen
• plaats Amsterdam
• frequentie {7 nrs.} ∞ 1951/52
– tweemaandelijks ∞ 2(1953)
– driemaandelijks ∞ 3(1954)
– 7 nrs. ∞ 4/5(1955)3; 9 nrs. ∞ 6(1956)
– maandelijks (10 tot 11 nrs.) ∞ 7(1957)-9(1959)
– 6 nrs ∞ 10(1960)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1951-1960 pater Lucidius OFMCap.
• bijzonderheden Gestencild.
– Foutieve nummering van jaargang en aflevering: na
4(1955), nr. 4(juli) volgen 5(1955), nr. 4(sept.), nr. 5(nov.)
en nr. 6(dec.). De jaargangnummering wordt niet
gecorrigeerd. De volgende jaargang is 6(1956).
– Van 8(1958), nr. 3(maart) ontbreken de p. 2-6.
– Op nr. 2(febr.) van jaargang 7 ontbreekt het jaartal:
1957.
• relaties Samengegaan met het Hoogteroer (1954-1960)4

en voortgezet als Contactblad / Bedrijfsapostolaat
Kapucijnen (1960-1962)2

• autopsie 1951/52, nr. 1-2 en 4-7; 2(1953) m.u.v. nr. 1;
3(1954)-10(1960)
– KDC
• typering Contactblad van het bedrijfsapostolaat van
de Kapucijnen, bestemd voor katholieke werknemers
van WSR (Wester Suiker Raffinaderij). Het blad is
gericht op het inpassen van de christelijke levensover-
tuiging in het arbeidsleven en beoogt de reeds gegroei-
de band tussen het Bedrijfsapostolaat en de werkers
nauwer aan te halen en te verstevigen. Het tijdschrift
geeft informatie over het bedrijfsapostolaat en bevat
o.a. een agenda, godsdienstige stukjes en een rubriek
voor woningruil.
• noten
(1) M.i.v. 9(1959), nr. 7(juli/aug.) wordt als titel vermeld
Uitgave van Kristal. 
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(2) Het laatste nummer van Kristal is identiek met het
eerste nummer van de opvolger.
(3) Zie bijzonderheden. 
(4) Reeds vanaf september 1955 is de inhoud van het
Hoogteroer nagenoeg identiek met die van Kristal.

507
de Kromstaf 1947-{[1980]}
• jaren 1(1947), nr. 1(juli) – {[34(1980]}1

• ondertitel Kontaktblad voor de leden van de abdij van
Berne ∞ 18(1964) – 19(1965), nr. 149(onged.)
– Contactblad voor de Bernenses ∞ m.i.v. 19(1965), 
nr. 150(nov.)
• uitgever Abdij van Berne
• plaats Heeswijk
• frequentie onregelmatig
– 192 nrs. ∞ tussen juli 1947 en dec. 19741

• formaat C ∞ 1(1947/48); B ∞ m.i.v. 2(1948)
• omvang II ∞ 1(1947)-{28(1974)}
• redactie 1947-1949 frater Amandus
1949-1950 A. Bruyninckx
1950 frater Julius
1951-1952 frater Aegidius
1952 frater Florentius
1953 E. van Adrichem
1954-1956 frater Wulfram Moons
1956-1959 frater David
1959-1961 frater Romuald
1961-1964 frater Renier de Wit
1964 frater Mario Bourbon
1964-1965 E.J. v.d. Boom
1964-1965 broeder Stephanus
1965 frater Willy Goossens
{1965} Vitalis v.d. Berg
{1965} Albert Donders
{1965} Rochus Goossens
{1965} St. Meulenbroeks
Na 1965 geen vermelding meer.
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1964).
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1(1947)-28(1974)
– Heeswijk, Abdij van Berne
• typering Intern blad van de Norbertijnen met infor-
matie over de gebeurtenissen binnen de abdij ten
behoeve van buiten de abdij levende Norbertijnen.
• noten
(1) Volgens schriftelijke mededeling van de prior van de
abdij van Berne, J.J. van der Laar OPraem., d.d. 25-10-
2003, verscheen het tijdschrift toen nog steeds (de
laatst verschenen aflevering was 57(2003), nr. 504
(sept.)) “louter voor interne informatie”. Het blad was
niet meer voor buitenstaanders toegankelijk, waardoor
de afleveringen na 1974 niet meer in autopsie konden
worden genomen. Zie Correspondentie BKNP.

508
Kroniek1 / Gooi en Sticht BV 1974-1976
• jaren 1974-1976
• ondertitel Wel en wee van katholiek Nederland
• uitgever Gooi en Sticht BV
• plaats Hilversum
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1974-1976 Ton Oostveen 
1974-1976 Fieke Oostveen-Verbeek
• bijzonderheden Afbeeldingen; jaarlijks een register
van data, personen en zaken. 
– De kronieken bevatten elk een groot aantal bijlagen:
1974: A ‘Macht, onmacht, hoop’. Bisschoppelijke brie-
ven nr. 4; B ‘Een nieuw missionair tijdperk’. Bisschop-
pelijke brieven nr. 5; C ‘Bidden’. Herderlijk schrijven
voor de Advent van 1974; D ‘Bisschoppelijke verklaring
over abortus arte provocatus’; E ‘Aanbevelingen van
het Landelijk Pastoraal Overleg te Noordwijkerhout’; 
F ‘Beleidsbesluiten van de kerkenconferentie 1974 van
de Raad van Kerken in Nederland’.
– 1975: A ‘de Eredienst, poort naar de toekomst’. Herder-
lijk schrijven voor de Advent van 1975. Bisschoppelijke
brieven nr. 4; B ‘de Pastorale dienst van de vrouw in de
kerk’. Discussienota 1973; C ‘de Plaats van de vrouw in
de pastorale dienst van de kerk’. Reacties op de Discus-
sienota 1973; D ‘de Vleugelgroepen in de kerk’. Bijlage
bij rapport Commissie Pluriformiteit.
– 1976: A ‘Leven in verandering’. Herderlijk schrijven
voor de Vasten van 1976 van de rooms-katholieke bis-
schoppen van Nederland; B ‘Boete en verzoening’. Brief
van de bisschoppen aan hun pastores bij de Nederland-
se vertaling van de orde van dienst voor boete en ver-
zoening; C ‘Bisschoppelijk schrijven over de Rituelen’.
Voorwoord bij de uitgaven van de Nederlandse verta-
ling van de nieuwe Romeinse liturgische teksten; D
‘Verklaring over bewapeningswedloop en ontwape-
ning’; E ‘Verantwoordelijkheid in christelijk perspec-
tief’. Toespraak van kardinaal J. Willebrands op 8
december 1976 tot de leden van de Nederlandse Christe-
lijke Werkgeversorganisatie, afdeling West. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Zoals de titel al aangeeft: een kroniek van
alles wat zich afspeelde in het betreffende jaar in en om
katholiek Nederland, het vastleggen van een aantal
gebeurtenissen en ontwikkelingen en pogingen enig
inzicht te geven in de betekenis ervan. Thematisch van
opzet, samengesteld op basis van geschreven bronnen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: jaartal (resp. ’74, ’75, ’76).
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509
Kroniek / Ursulinen van Bergen 1962-1970
• jaren 1(1962), ongen.(einde 1962)1 – 9(1970)2

• uitgever Zusters Ursulinen van Bergen
• plaats Bergen (NH)
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Elke aflevering van 2(1963)-8(1969) heeft een hoofd -
thema uit leven of werken van de congregatie.
• autopsie Volledig
 – KDC
• typering Dit contactblad is bestemd voor leden, fami-
lie, goede vrienden en bekenden. Het bericht over leven
en werken van de Ursulinen van Bergen in de bisdom-
men Haarlem en Rotterdam en de missies in Kenya en
Uganda. De eerste aflevering bevat een terugblik op de
stichting van de congregatie vijftig jaar eerder door
pastoor B.A.A. Smeeman, op 2 februari 1962. De jaar-
gangen 3(1964) en 9(1970) zijn voor het grootste gedeel-
te aan de missiegebieden gewijd.
• noten
(1) De eerste Kroniek bestrijkt de periode van 1950-1962
en vermeldt op p. 3 het voornemen om elk jaar een uit-
voerige brief of een klein boekje te publiceren.
(2) Na 9(1970) is de jaarlijkse Kroniek niet meer versche-
nen.

510
Kroniek der1 Witte Zusters2 1946-1962
• jaren 47(1946), ongen.[juni/juli/aug.] – 63(1962),
ongen.(okt./nov./dec.)
• ondertitel Driemaandelijkse kroniek ∞ 57(1956) –
58(1957), ongen.(jan./febr./maart)
• uitgever Witte Zusters (Missiezusters van Onze Lieve
Vrouw van Afrika)
• plaats Red. en adm.: Boxtel
• frequentie tweemaandelijks ∞ 47(1946)-51(1950)
– 5 nrs. per jaargang ∞ 52(1951)-56(1955)
– driemaandelijks ∞ 57(1956)-63(1962)
• formaat B
• omvang I ∞ 47(1946); II ∞ 48(1947)-63(1962)
• redactie “Witte Zusters”
• speciale nummers 50(1949), ongen.(mei/juni): extra
nummer ter gelegenheid van het gouden feest van de
Kroniek der Witte Zusters
– 60(1959), ongen.(jan./febr./maart): speciaal Tangan -
jika-nummer
– 61(1960), ongen.(juli/aug./sept.): extra nummer over
de congregatie van de Witte Zusters
• bijzonderheden Afbeeldingen.

– Van 52(1951) tot en met 56(1955) verscheen de laatste
aflevering van de jaargang in de vorm van een wandka-
lender voor het nieuwe jaar.
• relaties Voortzetting van Kroniek van de Zusters Mis-
sionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika (1938-1946)
– Opgegaan in Afrika (1949-1967)3

• autopsie Volledig 
– ENK
• typering Missietijdschrift van de Witte Zusters of
Missiezusters van OL Vrouw van Afrika. Het blad bevat
informatie over de congregatie, over de missiegebieden
van de Witte Zusters en over de actuele situatie in Afri-
ka.
• noten
(1) Zowel op buitenzijde als binnenzijde omslag ook
“van de”.
(2) De twee laatste afleveringen: 63(1962), ongen.
(juli/aug./sept.) en ongen.(okt./nov./dec.) verschenen
onder de titel Afrika-kroniek van de Witte Zusters.
(3) Zie 63(1962), ongen.(okt./nov./dec.), achterkant
omslag: ‘Afrika is ons blad te groot geworden’. Om
Afrika te kunnen blijven volgen in zijn ontwikkeling
hebben de Witte Paters en de Witte Zusters besloten
hun Nederlandse bladen samen uit te gaan geven: van
het tijdschrift Afrika zijn de Witte Paters en de Witte
Zusters voortaan gezamenlijk de uitgever: “Het wordt
één nieuw blad, royaler en beter dan de twee van voor-
heen”. In Afrika 79(1963), nr. 1(onged.), p. 1 wordt opge-
merkt: “De fusie die met deze aflevering begint, is een
samengaan en geen samenvoegen.”

511
Kroniek van de Zusters Missionarissen van Onze
Lieve Vrouw van Afrika 1938-1946
• jaren 39(1938), nr. 1(onged.) – 42(1941), nr. 4(onged.)
– 1941, ongen(dec.) – 1946, ongen.(maart/april), contact-
folders 
• uitgever Witte Zusters (Missiezusters van Onze Lieve
Vrouw van Afrika)
• plaats Boxtel
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 39(1938)-42(1941); I ∞ 1942, 1944-1946
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In dec. 1941, aug. 1942, juli 1944, Kerstmis 1944, mei
1945, Kerstmis 1945 en maart/april 1946 verschijnen er
contactfolders zonder titel. De laatste twee folders tel-
len meerdere pagina’s.
• relaties Voortzetting van Tweemaandelijksche kroniek
der Zusters-Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van
Afrika (1930-1937)
– Voortgezet als Kroniek der Witte Zusters (1946-1962)
• autopsie Volledig
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– ENK, Archief Missiezusters van Onze Lieve Vrouw
van Afrika
• typering Missietijdschrift bedoeld om familieleden
van de Nederlandse zusters en andere belangstellenden
te informeren over de werkzaamheden van de Witte
Zusters in de Afrikaanse missiegebieden. Het blad is er
tevens op gericht om financiële steun en nieuwe roe-
pingen te werven.

512
Kruispunt 1965-{1980}
• jaren 1(1965), nr. 1(jan.) – {16(1980), nr. 8(dec.)}1

• ondertitel De christen van nu in de wereld van nu.
Maandblad voor het gezin, uitgegeven door…2 ∞
1(1965)-2(1966)
– De christen van nu in de wereld van nu ∞ 3(1967)-
4(1968)
– De christen van nu in de wereld van nu. Maandblad
voor het gezin ∞ 5(1969)-7(1971)
– De christen van nu in de wereld van nu ∞ 8(1972)-
9(1973)
– Maandblad voor mensen in ontmoeting ∞ 10(1974)-
{16(1980)}
• uitgever Paters Augustijnen, Cisterciënzers, Karme-
lieten, Conventuelen, Passionisten, Priesters van het 
H. Hart van Jezus ∞ 1(1965)-2(1966)
– Paters Augustijnen, Cisterciënzers, Karmelieten,
Conventuelen, Passionisten, Priesters van het H. Hart
van Jezus, Missionarissen van de H. Familie ∞ 3(1967)-
4(1968)
– Paters Augustijnen, Cisterciënzers, Karmelieten,
Conventuelen, Passionisten, Missionarissen van de 
H. Familie ∞ 5(1969), nr. 1(jan.)-nr. 6(juni)
– Cisterciënzers, Karmelieten, Conventuelen, Passio-
nisten, Missionarissen van de H. Familie ∞ 5(1969), 
nr. 7/8(juli/aug.)-nr. 12(dec.)
– Vereniging Kruispunt ∞ 10(1974)-{16(1980)}
• plaats Red.: Nijmegen
– Adm.: in jaargang 1(1965)-4(1968) kent het blad, afhan-
kelijk van de orde of congregatie die de betreffende edi-
tie verzorgt2, verschillende vestigingsplaatsen voor
administratie, bijv. in het autopsie-exemplaar: Mook
(CP) ∞ 1(1965); Urmond (OFMConv.) ∞ 2(1966), nr. 1
(jan.)-nr. 4(april); Nunspeet (OFMConv.): ∞ 2(1966), 
nr. 5 (mei) – 4(1968)
– Adm.: Nieuwkuijk ∞ 5(1969)-{16(1980)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1965)-13(1977)
– 8 nrs. per jaargang ∞ 14(1978)-{16(1980)}
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1965)-7(1971); III ∞ 8(1972)-13(1977); 
IV ∞ 14(1978)-15(1979); III ∞ 16(1980)
• redactie 1965 P. Adam SCJ
1965 A. de Brake OFMConv.
1965 L. Lindeman CP
1965-1966 P. Klaassen SCJ

1965-1967 P. Meurs OFM Conv.
1965-1979 drs. Gène Meijs OCist.3

[1965]-{1980} Jos Ahlers4

1965-{1980} dr. Bruno Borchert OCarm.
1965-{1980} drs. Lambert van Gelder OSA5, red.secr.
1966-{1980} drs. Jo Heijmans CP
1967-1969 drs. Th. van Adrichem OFMConv.
1967-1973 A. de Visser SCJ6

1967-{1980} drs. A.K. (Karel) Baerwaldt MSF
1968-{1980} dr. A. (Toon) Brekelmans
1971-1976 drs. Jet Bruinsma
{1980} drs. W.J. (Wim) Mathijssen
{1980} Maria Straathof
NB: In het colofon wordt m.i.v. 4(1968), nr. 9(sept.) de
signatuur van de orde of congregatie niet langer ver-
meld achter de naam van de betreffende redacteur.
• speciale nummers 10(1974), nr. 12(dec.): jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
Kruispunt
• register Het autopsie-exemplaar van 10(1974) bevat als
losse bijlage (5 p.) een gestencild inhoudsoverzicht op
trefwoorden van ‘10 Jaar Kruispunt’: 1(1965)-10(1974) 
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– In 2(1966), nr. 2(onged.), p. 14 deelt de redactie “met
een zekere trots” mee dat de gedachte van samenwer-
king tussen orden en congregaties om gezamenlijk het
blad Kruispunt uit te geven de inspiratie gevormd heeft
voor de oprichting van het Duitse Kontinente, waarin
dertien verschillende missieperiodieken zijn samenge-
gaan.
– Bij gelegenheid van de 10e jaargang bevatten de afle-
veringen van januari tot en met april bijdragen waarin
door de lezers opgeworpen thema’s aan de orde komen.
Ook 12(1976), nr. 3(maart) is goeddeels samengesteld uit
bijdragen van lezers.
– Vanaf 14(1978) verschijnt er een “vernieuwd en ver-
dikt Kruispunt”, waarin de afleveringen voor het groot-
ste gedeelte worden gewijd aan een onderwerp: de
zogenaamde ‘Kruispunt-special’. Het thema van die
special wordt in 14(1978) en 15(1979) op het omslag aan-
gekondigd (zie ook Ahlers e.a., p. 7-8).
• relaties Samensmelting van Weerklank / Augustijnen
(1963-1964), Sint Bernardus tijdschrift (1931-1964), Kar-
melstemmen (1959-1964), Padua (1928-{1963}), Golgotha
(1912-1964) en Zicht (1960-1964), uitgaven van resp.
Paters Augustijnen, Cisterciënzers, Karmelieten, Con-
ventuelen, Passionisten en Priesters van het H. Hart
van Jezus
– Hierin later opgenomen Bode van de Heilige Familie
(1908-1966), uitgave van de Missionarissen van de Heili-
ge Familie
• literatuur Jos Ahlers e.a., Gaandeweg. Kruispunt: 35
jaar mensen in ontmoeting, [1999]7

– Een-twee-een, 28(2000), nr. 2, p. 27-28: ‘Teken des tijds:
het zelfgekozen eindpunt van Kruispunt’
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• autopsie Volledig
– KDC
• typering Rijk geïllustreerd opinieblad voor het gezin,
met aandacht voor actuele ontwikkelingen in het katho-
lieke geloof en de kerk (celibaat, sacramenten, liturgie,
godsbeeld), voor opvattingen over politiek, opvoeding,
onderwijs, huwelijk(svoorbereiding) en seksualiteit;
het blad bevat tevens interviews en ingezonden brie-
ven. De redactie streeft naar een grote bijdrage van de
lezers: “Liever nog dan abonnees [willen] we: lezers;
mensen die graag willen vernemen, hoe wij over ver-
schillende dingen denken, met name op het gebied van
de godsdienst, en mensen die daarover dan wellicht
willen discussiëren” (3(1967, nr. 1(jan.), p. 3). Het blad
ondervindt in de eerste jaren kritiek van veel lezers –
die blijkbaar de overgang van hun voormalige congre-
gatieblad naar Kruispunt te groot vinden – en ook van
het Vaticaan, omdat de redactie volgens hen “met een
indrukwekkende lichtzinnigheid” omspringt met kerk,
paus, celibaat, echtscheiding en de seksuele moraal (zie
Ahlers e.a., p. 5). 
• noten
(1) Het tijdschrift is tot en met 35(1999) verschenen.
(2) Hier volgt de naam van de samenwerkende orde of
congregatie. Kruispunt begint te verschijnen als een
gezamenlijke uitgave van de Karmelieten, Cisterciën-
zers, Conventuelen, Augustijnen, Passionisten en
Priesters van het H. Hart van Jezus, maar elk der parti-
cipanten houdt een eigen omslag, waarop het wapen
van de orde of congregatie staat afgebeeld en waarvan
de binnenkant ruimte biedt voor ‘eigen’ nieuws (bijv.
advertenties voor de studiehuizen). Aan de ondertitel is
dan toegevoegd bijv. “uitgegeven door de Passionisten
in samenwerking met …” (volgen de namen der overige
orden en congregaties). M.i.v. 3(1967), nr. 1(jan.) maakt
de aankondiging van het gezamenlijke karakter der 
uitgave grammaticaal en lay-out-technisch geen deel
meer uit van de ondertitel, maar wordt in een aparte
zin vermeld: Kruispunt, maandblad voor het gezin, is
een gezamenlijke uitgave van … (volgen de namen van
de orden en congregaties). M.i.v. 3(1967) worden naast
de zes reeds genoemde instituten ook de Missionaris-
sen van de H. Familie vermeld; m.i.v. 5(1969) worden 
de Priesters van het H. Hart niet meer genoemd; 
m.i.v. 5(1969), nr. 7/8(juli/aug.) worden de Augustijnen
niet meer vermeld. M.i.v. 6(1970) wordt geen enkele
orde of congregatie meer vermeld als uitgevende
instantie.
(3) Gène Meijs overlijdt plotseling ten gevolge van een
auto-ongeluk. Uit zijn in memoriam (15(1979), nr.
4(mei/juli), p. 3, ‘Gène Meijs overleden’) blijkt dat hij
sinds 2(1966), nr. 2(febr.) onder de schuilnaam ‘Sijmen’
(lees: ‘zei men’, een verhaspeling van Meijs’ achter-
naam) een rubriek heeft geschreven over opvallende
uitspraken die hem ter ore waren gekomen. 

(4) “Voor de samenstelling van de redactie was een een-
voudige formule bedacht: elk van de gefuseerde tijd-
schriften leverde één redacteur. Dat waren dus alle-
maal paters. (…). Maar omdat niemand van die paters
journalistieke ervaring had, ook al hadden ze mis-
schien al jarenlang hun ‘bodes’ en ‘stemmen’ enz. vol-
geschreven, werd meteen bij de start een beroepsjour-
nalist uitgenodigd om in de redactie plaats te nemen,
Jos Ahlers, werkzaam bij de Gelderlander. Hoe vreemd
dit was, zomaar een leek bij die paters, blijkt uit het feit
dat in de eerste jaargang Ahlers’ naam niet in het colo -
phon vermeld is” (Ahlers e.a., p. 2).
(5) Volgens Ahlers (p. 2) is de Augustijn Lambert van
Gelder, hoofdredacteur van Weerklank, “de initiatiefne-
mer tot de fusie” van de bladen (zie ook 10(1974), nr. 12
(dec.), p. 3).
(6) A. de Visser SCJ wordt door het provinciaal bestuur
van de Priesters van het H. Hart benoemd als opvolger
van Piet Klaassen SCJ. Eind 1968 trekken de Priesters
van het H. Hart zich terug uit de redactie. Mededelingen
SCJ 1968, nr. 20(16 dec.) meldt: “Per 31 december 1968
beëindigt het studiehuis Sint Jozef zijn deelname aan
het maandschrift Kruispunt, omdat onze 8000 abon-
nees geen rendabel aantal vormen.” A.J. Borst SCJ wijst
er in een schrijven d.d. 20 oktober 2008 op dat de
Priesters van het H. Hart aanvankelijk met 35.000
abonnees waren ‘ingestapt’. Mogelijk vonden veel van
hun lezers het blad te ‘modern’. Pater de Visser bleef
nog tot 1973 ‘op eigen titel’ lid van de redactie (zie Cor-
respondentie BKNP).
(7) Bij de opheffing van het blad ontvangen alle abon-
nees het boekje Gaandeweg “waarin eerst kort de ge -
schiedenis wordt verteld en verder telkens twee artike-
len zijn opgenomen van de negen meest betrokken re -
dacteuren” (zie ook Een-twee-een 28(2000), nr. 2, p. 27).

513
Kruistriomf 1921-1967
• jaren 1(1921/22), ongen.(onged.) – 21(1941/42),
ongen.(onged.)1

– 25(1946/47), nr. 1/2(onged.), nooduitgave2 – 47(1967),
nr. 3(nov.)
• ondertitel Geïllustreerd maandschrift uitgegeven
door de Kruisheeren tot steun hunner missies ∞
2(1922/23)-4(1924/25)
– Geïllustreerd maandschrift uitgegeven door de Kruis-
heeren ten bate hunner missies3 ∞ 6(1926/27)-
21(1941/42)
– Maandblad van de Geestelijke Verenigingen van het
H. Kruis ∞ 26(1947/48), nr. 5/6(onged.)-nr. 11/12(onged.)
– Tijdschrift van de Geestelijke Vereniging van het 
H. Kruis ∞ 27(1948/49)
• uitgever Kruisheren OSC
• plaats Red. en adm.: Kruisheerenklooster St. Agatha
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bij Cuijk ∞ {11(1931/32)}-16(1936/37); (Hees bij) Nijmegen
∞ 17(1937/38)-47(1967)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1921/22)-20(1940/41)
– kon niet worden vastgesteld wegens het ontbreken
van omslagen ∞ 21(1941/42)
– tweemaandelijks ∞ 25(1946/47)-46(1966/67)
– 3 nrs. ∞ 47(1967)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1921/22); IV ∞ 2(1922/23)-19(1939/40);
III ∞ 20(1940/41); II ∞ 21(1941/42); 25(1946/47)-
39(1959/60); I ∞ 40(1960/61)-42(1962/63); II ∞
43(1963/64); I ∞ 44(1964/65); II ∞ 45(1965/66); I ∞
46(1966/67)-47(1967)
• redactie 1921-1930 dr. H. van Lieshout4

1921-1959 J. Busé5

1946-1966 “onder redactie der Kruishe(e)ren te Nijme-
gen”
1966-1967 missieprokuur Nijmegen
• speciale nummers 14(1934/35), ongen.(onged.): feest-
nummer bij het ‘Zilveren jubilé van onze missie in
Amerika 1910-1935’ (ongepagineerd, tussen p. 224 en p.
249)
– 15(1935/36), ongen.[juni]: feestnummer bij de herden-
king van vijftig jaar Udensch college (p. 353-378)
– 16(1936/37), [nr. 1](onged.): ‘Feestelijke herdenken’ van
de sterfdag van de stichter van de orde, Theodorus van
Celles, zeven eeuwen geleden
– 40(1960/61), nr. 2(sept.): speciaal nummer ter gelegen-
heid van 50 jaar Kruisheren in de USA
– 44(1964/65), nr. 3(nov.): speciaal nummer gewijd aan
de Kongo
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1926/27-1937/38, 1940/41-1941/42); inhoudsopgaven
(m.u.v. 1941/42 en 1959/60). Tot en met 1940/41 afzon-
derlijke inhoudsopgave van tekst en platen. In
46(1966/67), nr. 3(nov.) inhoudsopgaven van de jaar-
gangen 40 tot en met 47.
– Na jaargang 33(1954/55) verschijnt jaargang
35(1955/56); jaargang 34 is nooit verschenen.
– In het autopsie-exemplaar ontbreken tot en met jaar-
gang 32 bijna alle omslagen, zodat de nummering en
datering van de afleveringen vaak niet te achterhalen
zijn.
– 17(1937/38), [nr. 3](onged.) is bijna geheel gewijd aan
het gouden jubileum van de magister-generaal van de
orde, W.A. van Dinter (zie ook 20(1940/41), p. 73).
– In 19(1939/40) is de aflevering van juni 1940 komen te
vervallen: “Door de buitengewone omstandigheden,
waarin ons vaderland sinds 10 mei geraakte, kwam er
vanzelfsprekend wat stagnatie in de uitgave van ons
tijdschrift. Het bleek niet goed mogelijk ons Juninum-
mer uit te geven. (…) We zijn evenwel blij nu weer met
ons Julinummer te kunnen beginnen” (19(1939/40),
ongen.(juli), p. 321).
• relaties Samengegaan met een groot aantal missie-
tijdschriften en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})6

– Ten dele voortgezet als KOM (1971-{1980})7

• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Rijk geïllustreerd missietijdschrift van de
Kruisheren, bekend onder de naam “het groene boekje”,
met als hoofddoel de bevordering van het missiewerk
in het algemeen en met name de bevordering van het
missiewerk van de Kruisheren. Men wil belangstelling
wekken voor het missiewerk en daarvoor financiële
steun verkrijgen. De Kruisheren-missionarissen wer-
ken in Indonesië, Kongo, Brazilië, Nieuw Guinea en
aanvankelijk ook in Amerika (Minnesota). Als neven-
doel stelt men de verspreiding van godsdienstige en
nuttige kennis. Het blad besteedt veel aandacht aan
missieproblemen en bericht over het wel en wee van de
Nederlandse Kruisherenprovincie. Naast brieven van
missionarissen bevat het tijdschrift o.a. geschiedkundi-
ge bijdragen.
• noten
(1) “Gezien de huidige omstandigheden wordt de ver-
schijning van ons tijdschrift voorlopig gestaakt”
(21(1941/42), ongen.(onged.), p. 189).
(2) Op p. 4 van deze eerste aflevering na de oorlog is
sprake van folders, die gedurende de vier jaren waarin
het tijdschrift niet verscheen, het contact met de leden
van de Geestelijke Vereeniging van het H. Kruis hebben
onderhouden.
(3) M.i.v. 17(1937/38) wordt “ten bate hunner missies”
weggelaten.
(4) Dr. H. van Lieshout heeft “als redacteur (…) van af de
eerste aflevering – nu ruim negen jaar geleden – tot
nog een gedeelte van dit december-nummer toe, maand
in maand uit, ieder boekje samengesteld, verzorgd en
verbeterd” (10(1930/31), ongen.(onged. 1930), p. 129-131).
(5) In ‘Afscheid van onze missieprocurator-hoofdredac-
teur’, 38(1958/59), ongen.(mei/juni 1959), p. 161, wordt
het vertrek aangekondigd van J. Busé als hoofdredac-
teur: “Vanaf het ontstaan van Kruistriomf immers is
confrater Busé ten nauwste bij de samenstelling ervan
betrokken geweest: eerst als medewerker en niet veel
later als redacteur” (zie ook 30(1951/52), ongen.(onged.),
p. 58-59 en 45(1965/66), nr. 5(maart 1966), p. 87).
(6) Op 1 januari 1968 bereiken verschillende orden en
congregaties een samenwerking in de Stichting Geza-
menlijke Missiepubliciteit met één gemeenschappelijk
tijdschrift: Bijeen. In de laatste aflevering (binnenkant
omslag) is sprake van het gratis verspreiden van een
“klein contactblaadje”, bestemd voor familie, vrienden
en bekenden van de missionarissen en voor degenen
die belang stellen in hun werk.
(7) Gezien de grote belangstelling die voor het blad
bleek te bestaan en de vele ontvangen brieven besloten
de Kruisheren in 1971 het informatieblad KOM uit te
geven, dat ten dele kan worden gezien als een voortzet-
ting van Kruistriomf. KOM is in dit deel van de BKNP
beschreven.
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514
Kruisvaarders van St. Jan {[1962]}-{1980}
• jaren {[1962], ongen.(onged.)} – {1980, ongen.(Kerst-
mis)}1

• uitgever Stichting voor Wereld Welzijn
• plaats Vogelenzang
• frequentie [jaarlijks], m.u.v. 2 nrs. in 1979
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie onged. afl.[ca. 1962]; 1970, maart; 1971, okt.;
1974, maart; 1976, maart; 1977, Kerstmis; 1978, Kerst-
mis; 1979, mei en Kerstmis; 1980, Kerstmis
– KDC
• typering Blad van de Kruisvaarders van St. Jan, een
seculier instituut dat in 1922 werd gesticht door Jac. van
Ginneken SJ. De ingeziene nummers bevatten naast
algemene informatie over de gemeenschap en oproe-
pen tot financiële ondersteuning, verslagen over ont-
wikkelingshulp in o.a. Nicaragua en Panama.
• noten
(1) De laatste ingeziene aflevering dateert van Kerstmis
1981. Het is onduidelijk of de uitgave nog verder is ver-
schenen.

515
KVM schakeltje {1946}-{1947}
• jaren {8(1945/46), nr. 2(febr. 1946)} – {9(1946/47), nr.
3(april 1947)}
• uitgever Missieprocuur der Priesters van het H. Hart
van Jezus (SCJ)
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks ∞ {8(1945/46)}-
{9(1946/47)}
• formaat A
• omvang I ∞ {8(1945/1946)}
– 12 p. elk ∞ 9(1946/47), nr. 1(dec.), nr. 3(april) 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar wordt
8(1945/46), nr. 2(febr. 1946) voorafgegaan door een
‘Handleiding’, alleen bestemd voor medewerksters en
medewerkers van de KVM, 8 p.
• autopsie 8(1945/46), nr. 2(15 febr. 1946) – nr. 6(15 okt.);
9(1946/47), nr. 1(15 dec.) en nr. 3(15 april 1947)
– KDC
• typering Het blad is oorspronkelijk alleen bestemd
voor de medewerk(st)ers van de Kring van Mede-
Missionarissen, maar later ook voor de gewone leden
van de Kring. Het blad krijgt daardoor meer de vorm
van een verenigingsblad. Het bevat berichten over
gaande en komende missionarissen en tamelijk uit -
gebreide artikelen over missiegebieden.

516
Kwartaalbrief OFM {1974}
• jaren {1974, nr. 2(nov.)}1

• uitgever Missieprokuur Franciskanen
• plaats Woerden
• frequentie officieel vier maal per jaar
• formaat B
• omvang één blad ∞ 1974, nr. 2(nov.)
• redactie Niet in de brief vermeld.
• autopsie 1974, nr. 2
– KDC
• typering De Kwartaalbrief OFM is bedoeld om de wel-
doeners op de hoogte te houden van het werk van de
missionarissen en om verdere (financiële) medewer-
king te vragen.
• noten
(1) In nr. 2 wordt melding gemaakt van de eerste kwar-
taalbrief, verzonden in sept. 1974.

517
het Land van Sint1 Birgitta 1960-{1980}
• jaren 1(1960), nr 1(onged.) – {21(1980), nr. 4(okt.)}2

• uitgever Heilige Birgitta Stichting (Stichting Zweedse
Missieprocuur zusters Birgitinessen)
• plaats Uden
– Red.: Stockholm ∞ 1960 – 12(1971), nr. 1(1 jan.); Uden
∞ 12(1971), nr. 2(1 april)-nr. 3(1 juli); Vadstena ∞
12(1971), nr. 4(1 okt.) – {21(1980)}
– Adm.: Uden
– Correspondentie-adres voor België3: Izegem (W.Vl.)
∞ 7(1966), nr. 4(1 okt.) – {21(1980)}
• frequentie 3 nrs. ∞ 1960
– driemaandelijks ∞ 2(1961)-{21(1980)} m.u.v. 3 nrs. ∞
4(1963)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1960-1971 Cor Bouchette4

1971-{1980} frater Bertrand P. Fens OP5

{1980} Birgittinessen van Vadstena5

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn gedateerd met ingang van
7(1966), nr. 4(1 okt.).
– De afleveringen van 1980 dragen abusievelijk het jaar-
gangnummer 20; moet zijn: 21(1980) (gerectificeerd
m.i.v. 22(1981), nr. 3(juni)).
– Een aantal afleveringen is in het autopsie-exemplaar
in fotokopie aanwezig.
– In 4(1963), nr. 3(onged.) wordt herdacht dat 250 jaar
geleden in Uden de Abdij Maria Refugie werd gesticht.
– In 14(1973) zijn de afleveringen voor een groot deel
gewijd aan de herdenking op 23 juli 1973 van de sterf-
dag van de heilige Birgitta (1373 – 23 juli – 1973).
• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Blad van de Birgittinessen werkzaam in de
Zweedse missie, van wie een groot aantal in de jaren
zestig vanuit de Udense Abdij Maria Refugie naar Vad-
stena is verhuisd om het Birgittijnse klooster aldaar
een nieuwe impuls te geven. Het blad bevat allereerst
informatie over de situatie van de katholieken in Zwe-
den, die in die tijd slechts 1 procent van de Zweedse
bevolking vormden, maar ook over de sociaal-culturele
toestand in Zweden in het algemeen. Daarnaast bevat
het veel artikelen over de geschiedenis van de orde van
de Birgittinessen.
• noten
(1) Met ingang van 2(1961), nr. 4(onged.): het Land van
Sinte Birgitta.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) “Het Land van Sinte Birgitta zal zich nu gaan richten
tot het gehele Nederlandse taalgebied in Noord en Zuid.
Het zal de verenigende schakel worden tussen alle
Vrienden van Zweden in de beide landen”, aldus in
5(1964), nr. 2(onged.), p. 5. Dezelfde mededeling volgt in
7(1966), nr. 4(1 okt.), p. 5, waar dan tevens het corres-
pondentie-adres in België wordt genoemd.
(4) In ‘Vaarwel, lezers’, 12(1971), nr. 4(1 okt.), p. 1-2 neemt
Cor Bouchette afscheid als redacteur, na “elf jaar ano-
niem geschreven” te hebben (zie ook 1960, nr. 1(onged.),
p. 4).
(5) “Bijna twintig jaar heeft Pater Fens met zorg en toe-
wijding de redaktie van het Land van Sint Birgitta ver-
zorgt (sic) (…). In zijn spoor willen wij proberen verder
te gaan nu wij de redaktie zullen overnemen”, aldus 
Sr. Henrika in ‘Een woord van dank’, 21(1980), nr. 3
(juli), p. 2. “Wij” zijn de Birgittinessen in het Zweedse
Vadstena.

518
Landelijke beweging Open Kerk bulletin1 1976-{1977}
• jaren 1976, nr. 1(onged.)1 – {1977, nr. 3(onged.)}
• uitgever Landelijke beweging Open Kerk
• plaats Holtum (L.)
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1976, nr. 1; 1977, nr. 2-3
– KDC
• typering Informatiefolder over de landelijke bewe-
ging voor pastorale vernieuwing Open Kerk, bedoeld
als aanvulling op de informatie- en opinierubriek ‘Open
Kerk Boek’ in het weekblad de Bazuin (1913-{1980})3. In
het blad worden de doelstellingen van Open Kerk nog
eens uiteengezet. Daarnaast bevat het een aankondi-
ging voor en een verslag van een nationale bijeen-
komst, een financieel verslag en een verklaring van

Open Kerk in verband met de naderende Tweede
Kamerverkiezingen.
• noten
(1) De eerste aflevering verschijnt onder de titel Bulletin
/ Open Kerk. 
(2) In het eerste bulletin van 1976 wordt vermeld dat de
tekst wordt geschreven door de leden van de Werk-
groep Publiciteit van Open Kerk. Zij vormen tevens een
soort redactieraad voor de informatie- en opinierubriek
van Open Kerk in de Bazuin.
(3) Deze rubriek fungeert als communicatieorgaan voor
Open Kerk vanaf het moment dat de publicaties van
Open Kerk niet meer kunnen verschijnen: Open boek
({1972}), Open Kerk-nieuws (1972-1973), Open Kerk kader
bulletin (1972-1973) en Open Kerk kader informatie (1972-
1973).

519
Lasalliaans contact 1957-{1980}
• jaren 1(1957/58), nr. 1[juni] – {23(1980), nr. 6(onged.)}1

• ondertitel Maandblad van de Nederlandse Provincie
∞ 1(1957/58), nr. 1[juni] – ongen.(onged.1958)
• uitgever Broeders van de Christelijke Scholen (FSC)
• plaats Uitgave: Heemstede ∞ 1(1957/58)-7(1963/64);
Baarle-Nassau ∞ m.i.v. 8(1964/65)
– Red.: Heemstede/Stevensbeek ∞ {12(1969), nr. 5 (okt.)}
– Adm.: Mierlo-Hout ∞ {13(1970), nr. 1(jan.)}-{nr.
2(febr.)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1957/58)-10(1967)
– overige jaargangen onregelmatig, tussen 3 en 8 nrs.
per jaar
• formaat B
• omvang V ∞ 1(1957/58)-5(1961/62); III ∞ 6(1962/63)-
10(1967); II ∞ 11(1968); III ∞ 12(1969)-14(1971); II ∞
15(1972); III ∞ 16(1973); II ∞ 17(1974)-19(1976); I ∞
20(1977); II ∞ 21(1978)-22(1979); III ∞ 23(1980)
• redactie (Onder voorbehoud: slechts enkele malen
vindt men aanwijzingen over de samenstelling van de
redactie.) 
1957-1962 broeder Norbertus Warmerdam2

1962-1969 broeder Bernard Festraets, voorz.2

1964-1966 broeder Christianus Stoof3

1964-{1967} broeder Dir. Amandus van Lierop
1964-{1967} broeder Hubertus van den Berg, red.secr.
1964-{1967} broeder Provinciaal (Vincentius Bressers)
1964-{1969} broeder Dir. Franciscus v. Sales Smit
{1967} broeder Alphons du Maine
{1969} broeder A.J. Huysmans
• speciale nummers 9(1966), nr. 8(sept.) en 10(1967), nr.
2(febr.) zijn geheel of gedeeltelijk gewijd aan het 39e
Algemeen Kapittel onder de titel ‘Het laïkale karakter
van de congregatie’; de eerstgenoemde afl. heeft ook,
naast de doorlopende paginering, een eigen paginering,
p. 1-46
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– 10(1967), nr. 8/9(sept./okt.) is geheel gewijd aan het
‘Distriktskapittel 1967’; deze afl. heeft ook, naast de
doorlopende paginering, een eigen paginering (37 p.)
– 13(1970), nr. 4(mei): ‘Situering van de religieuzen in de
schoolgemeenschap’
– 13(1970), nr. 5 (sept.) bevat de teksten, besluiten, sug-
gesties en moties van het Districtskapittel van 1970
– 14(1971), nr. 2 (onged.) en 15(1972), nr. 2(onged.) zijn
geheel gewijd aan de bezinningsdagen op 28 en 29 dec.
1970, resp. 28-30 dec. 1971
– 16(1973), nr. 3(april) en nr. 5(sept.) zijn gewijd aan het
Kapittel 1973
– 17(1974), nr. 3(onged.) en 19(1976), nr. 2(febr.) zijn
geheel gewijd aan de voorbereidingen op het Algemeen
Kapittel van 1976 
– 19(1976), nr. 6(dec.): ‘Het 40-ste Alg. Kapittel’, 37 p.
– 23(1980), nr. 4(sept.) doet verslag van het ‘Vijfde pro-
vinciekapittel’, 1980
• bijzonderheden Gestencild.
– De jaargangen zijn doorgepagineerd.
– 1(1957/58)-8(1964/65) zijn overlopende jaargangen;
jaargang 8 loopt van nov. 1964 t/m dec. 1965. M.i.v.
9(1966) vallen de jaargangen samen met het kalender-
jaar.
– In 19(1976), nr. 6(dec.) komt in de paginering abusie-
velijk tweemaal p. 11 en tweemaal p. 12 voor.
– 21(1978), nr. 5(dec.): aan het eind van de afl. is een
nagekomen bericht (8 p.) ‘losjes bijgevoegd’.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1957/58)-23(1980) m.u.v. 12(1969), nr. 2
(maart)
– Heemstede, Broeders van de Christelijke Scholen ∞
12(1969), nr. 2(maart)
• typering Intern blad van de Broeders van de Christe-
lijke Scholen, dat ook buiten de congregatie een beperk-
te verspreiding vindt. Het bevat artikelen over de
geschiedenis en de actuele situatie van de congregatie,
ook buiten Nederland, over roeping en over onderwijs
en opvoeding en daarnaast tot bezinning stemmende
artikelen (‘religieus perspectief’). 
• noten
(1) In 49(2006), nr. 3(okt.), p. 55 meldt de redactie dat dit
“het allerlaatste nummer van Lasalliaans kontakt” is.
“We stoppen op het moment dat de Nederlandse broe-
ders deel gaan uitmaken van de grotere provincie Cen-
traal-Europa.” Voor de broeders van de Nederlandse
regio verschijnt er m.i.v. 2007 een nieuw intern twee-
maandelijks bulletin onder de titel Lasalliaans contact.
Contactblad van de Nederlandse Sector FSC.
(2) In een ‘In memoriam’ in 9(1969), nr. 6(juni), p. 143
wordt broeder Norbertus herdacht als de stichter van
het blad; hij heeft het tijdschrift vijf jaar geleid. Uit het-
zelfde artikel blijkt dat broeder Bernard (Festraets)
m.i.v. 1962 de redactie van het blad heeft overgenomen.
Broeder Bernard overlijdt in december 1969: hij “heeft

vele jaren ons distriktsblad geredigeerd na de pioniers-
periode van Broeder Norbertus Warmerdam z.g.”,
13(1970), nr. 1(jan.), p. 1. 
(3) zie 10(1967) nr. 1(jan.), p. 2.

520
Lectuur voor de leden van den Sint-Dominicus-
penning1 [1900]-[1933]
• jaren [1900], nr. 1(6 dec.)2– [1933], nr. 107(onged.)]3

• ondertitel Dominicaner-Missiën ∞ {[1922], nr. 64
(onged.) – {[1930], nr. 96(onged.)}
• uitgever St. Dominicus Penning, Dominicanerklooster
• plaats Zwolle
– Red.: Huissen ∞ [1900], nr. 1(onged.) – [1902], nr. 2
(onged.); Zwolle ∞ [1902], nr. 3(onged.) – [1933], nr. 106
(onged.); Nijmegen ∞ [1933], nr. 107(onged.)4

– Adm.: Zwolle ∞ {[1901]}, nr. 3(onged.) – [1929], nr. 92
(onged.); Nijmegen ∞ [1929], nr. 93(onged.) – [1933], 
nr. 107(onged.)
• frequentie “2 à 4 maal per jaar” ∞ [1900], nr. 1([6 dec.)]
– {[1919], nr. 56(onged.)}
– vier maal per jaar ∞ {[1923], nr. 68(onged.)} – [1932],
nr. 106(onged.);
– 1 afl. ∞ [1933], nr. 107(onged.)
• formaat A ∞ [1900] – [1924], nr. 75(onged.); B ∞
[1925], nr. 76(onged.) – [1933], nr. 107(onged.)
• omvang I ∞ [1900] – [1921], nr. 63(onged.); II ∞ [1922],
nr. 64(onged.) – [1932], nr. 106(onged.); 32 p. ∞ [1933],
nr. 107(onged.)
• redactie [1900] “Onder redactie van een Pater Domini-
caan klooster te Huissen bij Arnhem”
[1901] “Onder redactie van een Pater Dominicaan in het
klooster te Zwolle”
{[1900]}-{[1919]} pater P. van den Tempel4

{[1920]}-[1933] pater R.Th. Hagemans OP4

• speciale nummers [1903], nr. 4(onged.): ‘Missionaris-
werk op het eiland St. Martin, eene Nederlandsche kolo-
nie in West-Indië’, 62 p, bestaande uit een verzameling
brieven over St. Martin, een katholieke missie in de
West, bijeengebracht door fr. P. L. Suermondt OP, aan
wie deze missie is toevertrouwd. De eerste brief is
gedateerd 10 jan. 1892, de laatste 29 okt. 1897
– [1928], nr. 90(onged.): ‘Stormramp-nummer’, speciaal
nummer dat is gewijd aan de stormramp op Porto Rico
op 13 sept. 1928, 29 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Blad was blijkens herhaalde mededelingen op alle
ingeziene omslagen “niet in de handel”.
• relaties Voortgezet als S. Dominicus penning ([1933]-
1967)
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– KDC
• typering Tijdschrift dat “eenige malen in het jaar aan
de Zelateurs en Zelatricen [wordt] toegezonden met het
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verzoek ze aan hun leden ter lezing te geven”. Het tijd-
schrift is gewijd aan het missiewerk der Dominicanen,
vooral onder de arme bevolking van Curaçao en Porto
Rico. Het bevat verhalen en berichten over en uit die
gebieden, lijsten van overleden leden, lijsten van bij-
zondere giften enz.
• noten
(1) Met de variaties “St. Dominicus penning” en 
“S. Dominicus penning”.
(2) In het autopsie-exemplaar ontbreken de meeste
omslagen en daarmee de jaren, data van verschijnen en
de jaargangnummering. Op de omslagen die aanwezig
zijn is alleen het nummer van de aflevering vermeld.
Een aantal dateringen kon uit interne gegevens worden
afgeleid.
– In het autopsie-exemplaar is in de eerste band (1900-
1914) een overzicht geplakt (ondertekend door de archi-
varis van de Dominicanen, Wim Bronkhorst) van de
verschijningsdata van dit tijdschrift en zijn opvolgers:
“Het tijdschrift voor de weldoeners van het Liefdewerk
St. Dominicus penning verscheen voor het eerst op 6
dec. 1900. Dus niet in 1901 (…), 2 à 4 maal per jaar”, en
van deze titel verschenen 107 afleveringen. In ‘50 Jaar’
(S. Dominicus-penning 1951, nr. 162(eerste kwartaal),
[p.1]) wordt melding gemaakt van het “Gouden Kroon-
jaar van ons Liefdewerk St. Dominicus-Penning”: in
mei 1900 viel het besluit tot oprichting van deze hulpac-
tie voor ondersteuning van de noodlijdende missie van
Curaçao. De initiatiefnemer was pater Petrus van den
Tempel OP die startte “met de uitgifte van een pover
brochuurtje, dat bij het begin van 1901[sic] uitkwam”.
Nr. 2(onged.) van Lectuur voor de leden van den Sint-
Dominicus-penning eindigt op p. 36 met een in memori-
am voor pastoor A. de Bruijn die op 11 maart 1901 was
overleden. Er blijkt dus in 1900 een aflevering versche-
nen te zijn.
(3) De laatste aflevering onder deze titel. In het autop-
sie-exemplaar zijn in de band 1930-1935, na [1933], nr.
107(onged.), de afleveringen nr. 108-113 van de opvolger
ingebonden. 
(4) Van den Tempel staat vermeld als redacteur op het
omslag van zeker [1902], nr. 3 en [1905], nr. 13. De
omslagen van de nrs. 14 en 15 ontbreken. Op het omslag
van ([1906]), nr. 16 staat zijn naam vermeld, maar nu
als “De Directie: Pater van den Tempel”. In [1919], nr. 54,
p. 1-2 wordt medegedeeld dat pater Petrus van den Tem-
pel “het klooster van Zwolle [heeft] verlaten en daarbij
de directie van het liefde-werk, den Sint-Dominicuspen-
ning, waaraan hij van de stichting af, dus vóór onge-
veer twintig jaar, zijn beste krachten gewijd heeft,
[heeft] nedergelegd”, om aan een nieuwe opdracht, een
missie van sociale aard, te beginnen. M.i.v. {[1920], nr.
58} wordt als Directeur (later “Algemeen Directeur”)
pater R.Th. Hagemans vermeld. M.i.v. {nr. 106} staat
pater R.Th. Hagemans, Dominicanenklooster Zwolle,

vermeld als redacteur. In nr. 107, p. 29 wordt het adres
van de directie en redactie (beide pater Hagemans) tijde-
lijk (wegens brand in het klooster te Zwolle) verplaatst
naar het Albertinum in Nijmegen, de administratie
blijft gevestigd op het oude adres: Broerskerk, Nijme-
gen.

521
Leer en leven1 1946-{1980}
• jaren 1(1946/47), nr. 1(sept.) – {35(1980/81),
ongen.(nov./dec.)}2

• ondertitel Maandblad voor onze congregatie ∞
1(1946/47), nr. 5(onged)-nr. 8(onged.); 2(1947/48), nr. 1
(onged.)-nr. 3(onged.), nr. 5(onged.)-nr. 7(onged.)
– Maandblad van de congregatie der Broeders van de
Onbevlekte Ontvangenis ∞ 2(1947/48), nr. 8(onged.) –
9(1954/55), nr. 2(onged. 1954)
– Maandblad van de Broeders van Huybergen (m.i.v.
25(1970/71), ongen.(jan.): “Huijbergen”) ∞ 20(1965/66),
ongen.(okt.) – 26(1971/72)
– Maandblad congregatie Broeders van Huijbergen ∞
32(1977/78), nr. 8(onged.)-nr. 9(onged.)
– Maandblad van de Broeders van Huijbergen
33(1978/79) – {35(1980/81), ongen.(nov./dec.)}
• uitgever Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van
de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria (Broe-
ders van Huijbergen CFH)
• plaats Huijbergen 
– Red. Huijbergen ∞ {21(1966/67), ongen.(onged. ‘fami-
lienummer’)}; {Nijmegen ∞ {23(1968/69), ongen.(mei)}
– 24(1969/70), ongen.(mei); Breda ∞ 24(1969/70),
ongen.(juni) – 26(1971/72); Oosterhout ∞ 27(1972/73);
Huijbergen ∞ 28(1973/74) – 32(1977/78), nr. 3(onged.);
Breda ∞ 32(1977/78), nr. 4(onged.) – {35(1980/81),
ongen. (nov./dec.)}
• frequentie maandelijks (10 nrs. per jaargang) m.u.v. 9
nrs. ∞ 32(1977/78) en 34(1979/80)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1946/47)-25(1970/71); VI ∞ 26(1971/72)-
27(1972/73); V ∞ 28(1973/74)-29(1974/75); IV ∞
30(1975/76)-31(1976/77); VI ∞ 32(1977/78)-34(1979/80); 
II ∞ 35(1980/81), ongen.(sept.)-ongen.(nov./dec.)
• redactie Vóór 1965 niet in het tijdschrift vermeld.
1965-1966 broeder Felix
1965-1966 broeder Michaël
1965-1968 broeder Athanasius, red.secr.
1965-1969 broeder Clemens
1965-1969 broeder Lucius
1966-1969 broeder Anatolius
1966-1969 broeder Willibrordus Verbrugge
1967-1975 broeder Karel van Hooy 1972-1973 red.secr.
1968-1971 broeder A. (Vincent) Hommel, 1969-1970
red.secr. 
1968-{1980} broeder W. (Roberto) van Ginneken, 1970
red.secr.

521. Leer en leven 332



1969-1972 broeder H. Eijkhoudt
1969-{1980} broeder Th. (André) Eijkhoudt, 1971-1972,
1978-{1980} red.secr.
1970, 1972-1974 broeder E. van Damme
1972-1977 broeder C. (Maurice) de Laat, 1973-1974, 1976-
1977 red.secr.
1972-{1980} broeder A. Mureau 
1974-{1980} broeder R. Eijkhoudt, 1974-1976 red.secr.
1975-{1980} broeder N. Boere
• speciale nummers 1(1946/47), nr. 1(onged.): speciaal nr.
bij gelegenheid van het zilveren professiefeest van de
Algemeen Overste, broeder Clemens van de Walle
– 1954, ongen.(onged.): speciaal nr. bij gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de congregatie
– 15(1960/61), ongen.(april); 17(1962/63), ongen.(april);
21(1966/67), ongen.(onged.): ‘Familienummers’, afzon-
derlijk gepagineerd, met afbeeldingen, resp. 74 p., 25 p.
en 38 p. Volgens p. 1 van de resp. familienummers van
1963 en 1966 wenst de redactie “op gezette tijden een
apart nummer uit te geven, dat voor een bredere lezers-
kring bestemd is (…), vooral ouders en familieleden van
Broeders en Juvenisten”
– 24(1969/70), ongen.(dec.): ‘Indonesianummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– De jaargangen lopen van sept. tot en met juni, 10 nrs.
per jaargang. In 35(1980/81) zullen het maar 9 afleverin-
gen zijn omdat er in nov. 1980 wegens gebrek aan tijd
geen aflevering is verschenen.
– M.i.v. 23(1968/69) wordt er jaarlijks in mei een thema-
nummer uitgebracht. 23(1968/69), ongen.(mei) draagt
op het omslag de titel ‘LEL’, waarin “de kronikeurs de
moed, de durf en de tijd hebben gehad om L. en L. in
alle facetten door te lichten en op de reeds druk bezette
helling te plaatsen” (zie p. 3). 24(1969/70), ongen.(mei)
geeft een overzicht van de congregatie over de jaren 60;
27(1972/73), ongen.(mei) draagt de titel ‘Samenklank’ en
is gewijd aan ‘HUMO’, het samenwerkingsverband van
de congregatie van de Broeders van Huijbergen, de con-
gregatie van de Fraters van Utrecht, de congregatie van
de Broeders van Maastricht en de congregatie van de
Broeders van Oudenbosch. Eveneens onder de titel
‘Samenklank’ zijn in de band 34(1979/80) na
ongen.(dec.) enkele persberichten ingebonden van de
KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) afd. Pers
en Publiciteit, gedateerd 24 september 1979, 1 november
en 28 november 1979, plus twee berichten over de
HUMO-samenwerking. In 34(1979/80) zijn na
ongen.(mei/juni) persberichten ingebonden van de
KNR van 14 mei 1980; in 35(1980/81), ongen.(sept.) is een
onged. persbericht opgenomen. 
– In het autopsie-exemplaar 28(1973/74) is na
ongen.(maart) en voor ongen.(april) ingebonden het
thematische mei-nummer: ‘het Poortgebouw van Huij-
bergen’, waar de broeders in 1854, de stichtingsdatum,

hun intrek namen; uitgebracht in een afwijkend druk-
procedé.
– In de aflevering van 30(1975/76), ongen.(mei), gewijd
aan Franciscus van Assisi, bevindt zich als losse bijlage
een toespraak van Dom Helder Camara, aartsbisschop
van Olinda (Brazilië), gehouden op 16-10-1975 in Cincin-
nati bij het uitreiken van de Vredesprijs 1975 van de
Derde Orde van Sint Franciscus in de Verenigde Staten
(5 p.).
– In 33(1978/79) volgt na p. 1-176 abusievelijk p. 448-749,
waarna nog twee ongepagineerde afleveringen
ongen.(mei 1979) en ongen.(juni 1979) volgen.
• autopsie Volledig 
– Huijbergen, Christelijke Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria ∞ 1(1946/47) – 24(1969/70), ongen.(nov.)
m.u.v. 23(1968/69), ongen.(mei) en de familienummers
15(1960/61), ongen.(april); 17(1962/63), ongen.(april);
21(1966/67), ongen.(onged.)
– KDC ∞ 23(1968/69), ongen.(mei); 24(1969/70),
ongen.(dec.)-ongen.(juni); 25(1970/71)-34(1979/80);
35(1980/81), ongen.(sept.)-ongen.(dec.); familienum-
mers 15(1960/61), ongen.(april); 17(1962/63),
ongen.(april); 21(1966/67), ongen.(onged.)
• typering Intern blad van de Broeders van Huijbergen.
Het blad brengt beschouwende en opvoedkundige arti-
kelen, nieuws over de congregatie, haar missie- en
onderwijsactiviteiten. Er wordt ook aandacht besteed
aan de geschiedenis van de congregatie. 
• noten
(1) M.i.v. 27(1972/73), ongen.(sept.) incidenteel ook
Leer–en–leven.
(2) In het KDC is het tijdschrift nog aanwezig tot en met
46(1992), ongen.(juli); vermoedelijk was dit de laatste
aflevering.

522
het Legioen van Maria {1961}-{1980}
• jaren {16(1961), nr. 4(dec.)} – {35(1980), nr. 4(dec.)}1

• ondertitel Driemaandelijks orgaan uitgegeven door de
senaat van het Legioen van Maria in Nederland ∞
{16(1961), nr. 4(dec.)} – {35(1980)}
• uitgever Senaat van het Legioen van Maria in Neder-
land
• plaats Red. en adm.: Tilburg
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang 16 p. elk ∞ 16(1961), nr. 4(dec.), 17(1962), nr. 1
(maart); I ∞ {19(1964)}-{35(1980)}
• redactie {1961}-{1962}, 1969 pater Manfred OFMCap.
{1961}-{1962}, 1964, {1969} broeder C.J. Weijters2

{1964}-1965 G.W.J. Feliks pr.
1965-{1980} Senaatsbestuur Nederland
{1969} broeder J. Thönissen2
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• speciale nummers 22(1967), nr. 2(juni): gewijd aan de
viering van het 25-jarig bestaansfeest van het Legioen
van Maria, op 2 april 1967
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Regina legionis (1953-{1959})
• autopsie 16(1961), nr. 4(dec.); 17(1962), nr. 1(maart);
19(1964)-35(1980)
– KDC
• typering Contactorgaan van het Legioen van Maria in
Nederland, een godsdienstige vereniging in 1921 in
Dublin gesticht, die zich snel over Europa, Amerika en
de missiegebieden heeft verspreid. Het doel is tweevou-
dig: zelfheiliging en apostolaat. De spiritualiteit is
mariaal, de organisatie en discipline van het legioen
hebben een sterke militaire inslag. De leden (‘legionai-
ren’) hebben in de uitoefening van hun apostolaat een
grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Het tijdschrift bevat personalia, mariologische
beschouwingen en informatie over de geschiedenis van
het legioen en de activiteiten van de leden in Nederland
en elders. 
• noten
(1) Het laatst verschenen nummer is 49(1994), nr.
4(dec.), waarna het blad in 1995 als een gezamenlijke
uitgave met het Legioen van Maria in België wordt
voortgezet als Legio Mariae. Dat blad eindigt met num-
mer 48(2006), nr. 4(okt./nov./dec.). 
(2) Met ingang van 25(1970), nr. 1(maart) treedt er een
nieuwe redactie aan; op p. 16 van die aflevering dankt
zij de broeders J. Thönissen en C. Weijters voor hetgeen
dezen in de “voorafgaande jaren” voor het tijdschrift en
het legioen hebben gedaan.

523
Leidraad misgebeden Bron van christelijken geest
1932-[1934]1

• jaren {1932/33, ongen.(11 dec.)}-{nr. 10(22 jan.)}
• uitgever Gooi en Sticht NV2

• plaats Hilversum
• frequentie wekelijks1

• formaat A
• omvang 4 p. ∞ elke ingeziene afl.
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

• relaties Voortgezet als Liturgica (1934-{1938})
• autopsie 1932/33, ongen.(11 dec.), ongen.(18 dec.) en nr.
10(22 jan.)3

– KDC
• typering Uitgave die wordt verspreid als aanvulling
op de zondagsmissaals waarvan sinds 1930/31 vijf dio-
cesane edities verschijnen in de missaalreeks Bron van
christelijken geest. De Federatie van Liturgische Vereni-
gingen hoopt met deze uitgaven de gelovigen weer in
de liturgie te betrekken, zo wordt vermeld in een terug-
blik ‘Vijf jaar Bron van christelijken geest’ in de opvol-

ger Liturgica 1935/36, nr. 23(dec.), p. 38. De artikelen in
de Leidraad geven “een korte verklaring van de Misge-
beden, allereerst bedoeld ten behoeve van het onderwij-
zend personeel en (…) al degenen, voor wie dit in hun
ambtsuitoefening dienstig kan zijn. De bedoeling (…) is,
wekelijks een of ander deel van de Zondagsche misli-
turgie toe te lichten”, aldus Liturgica 1934, nr. 1(febr.), 
p. 3.
• noten
(1) Volgens de opvolger Liturgica 1934, nr. 1(febr.), p. 3
verscheen de wekelijkse Leidraad anderhalf jaar lang,
met ingang van de eerste zondag van de Advent 1932
[27 nov.].
(2) De missaalreeks Bron van christelijken geest en de
Leidraad worden uitgegeven in samenwerking met en
onder toezicht van de Federatie van Liturgische Veree-
nigingen. Zie Liturgica 1935/36, nr. 23(dec.), p. 38.
(3) In het autopsie-exemplaar zijn de drie ingeziene
afleveringen van de Leidraad in één band verzameld
met de opvolger Liturgica. De drie afleveringen zijn ech-
ter in 2009 niet meer aangetroffen.

524
de Liefdekoning 1923-1962
• jaren 1(1923), nr. 1(jan.) – ∞ {19(1941), ongen.(dec.)}1

– 1946, ongen.[maart]2 – 40(1962), nr. 12(dec.)
• ondertitel Maandblaadje ter bevordering der gods-
vrucht tot het H. Hart in de huisgezinnen ∞ 1(1923) –
2(1924), nr. 13(jan.)
– Maandblaadje voor de huisgezinnen van het H. Hart
∞ 2(1924), nr. 14(febr.) – 3(1925), nr. 8(aug.)
– Maandblaadje van het Nationaal Secretariaat der
Intronisatie van het H. Hart ∞ 3(1925), nr. 9(sept.) –
4(1926)
– Maandblaadje van het Nationaal Secretariaat der
Intronisatie van het H. Hart van Jezus ∞ 5(1927) –
6(1928), nr. 4(april)
– Uitgave van het Nationaal Secretariaat der Intronisa-
tie van het H. Hart van Jezus ∞ 6(1928), nr. 5(mei) –
11(1933), nr. 3(maart)
– Maandblaadje3 van het Nationaal Secretariaat der
Intronisatie van het H. Hart van Jezus ∞ 11(1933), nr.
4(april) – 19(1941)
– Maandblaadje voor het Intronisatie-gezin ∞ 1946,
ongen.(sept.) – 40(1962)
• uitgever Secretariaat der Intronisatie ∞ 1(1923), nr. 1
(jan.)-nr. 5(mei)
– Nationaal Secretariaat der Intronisatie (Paters der HH
Harten SSCC) ∞ 1(1923), nr. 6(juni) – 37(1959),
ongen.(sept.)
– Gezinsapostolaat Cor Domini, Paters der HH Harten
∞ 37(1959), ongen.(okt.) – 40(1962)
• plaats Tilburg ∞ 1(1923), nr. 1(jan.)-nr. 5(mei); Ginne-
ken ∞ 1(1923), nr. 6 (juni) – 1950, ongen.(dec.)}; Bavel ∞
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29(1951), ongen.(febr.)}-ongen.(maart); Ginneken/Bavel
∞ 29(1951), ongen.(april) – 38(1960), ongen.(juni);
Nieuw Ginneken (Post Bavel) ∞ 38(1960), ongen.(juli) –
39(1961), ongen.(maart); Bavel ∞ 39(1961), ongen.(april)
– 40(1962)
• frequentie maandelijks
• formaat C ∞ 1(1923) – 18(1940), nr. 2(febr.); B ∞
18(1940), ongen.(maart) – ∞ 19(1941), ongen.(dec.)}; A ∞
1946, ongen.[maart]-ongen.(dec.); B ∞ 25(1947)-40(1962)
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.4

{1946} Th. de Weyer SSCC5

• speciale nummers 25(1947), ongen.(jan.): jubileum-
nummer bij het 25-jarig bestaan van het blad
– 29(1951), ongen.(jan.): ‘150-jarig bestaan van de Con-
gregatie der HH Harten van Jezus en Maria’
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen in de rubrieken ‘Familie-bibliotheekje’ (m.i.v.
1928), ‘Boek en blad’, ‘Boeken en boekjes’.
– De afleveringen van de eerste twee jaargangen zijn
doorgenummerd (1923, nr. 1(jan.) – 1924, nr. 24(dec.)) en
doorgepagineerd (p. 1-96).
– Het nummeren van de jaargangen stopt na 19(1941) en
wordt hervat met 25(1947), ongen.(febr.); ook de jaar-
gangen van 1948, ongen.(nov.) – 1951, ongen.(jan.) zijn
niet genummerd. 
– In de oorlog zijn met ingang van 18(1940) de afleverin-
gen uitgegeven in de vorm van een folder.
• relaties Voortgezet als Maandblad van het gezins-
apostolaat Cor Domini (1963-1967)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 18(1940), nrs. 1 en 2
– Bavel, Paters van de HH Harten ∞ 18(1940), nrs. 1 en 2
• typering Blad van de Paters van de HH Harten (ook
wel Picpuspaters genoemd), aanvankelijk voor de stad
Tilburg bestemd, maar later verspreid in heel Neder-
land (vgl. 1947, ongen.(jan.)). Het blad is opgericht om
de intronisatiegedachte (het toewijden van de gezinnen
aan het H. Hart) in de huisgezinnen te verbreiden en
levend te houden. Het bevat aanvankelijk vooral verha-
len, stichtelijke en godvruchtige artikelen. In latere
jaren komt meer nadruk te liggen op gezinsapostolaat,
met o.a. de rubrieken ‘Wij jongeren’ en ‘Op huisbezoek’.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar bevinden zich twee afleve-
ringen, formaat A, zonder datering (gezien de datering
van het ‘nihil obstat’ vermoedelijk begin 1942) en zon-
der titel; tevens een aflevering met de titel de Liefde-
koning, formaat B, zonder datum (idem, vermoedelijk
eind 1944: “Het wapengeweld is stilgelegd”) en versche-
nen voor het feest van Christus Koning (laatste zondag
van oktober), met o.a. ‘De boodschap van Moederke
Maria van Welberg’ (gem. Steenbergen), waarin mel-
ding wordt gemaakt van de verschijning van Maria aan
Janske van Steenbergen op donderdag 20 april 1944.

(2) 1946, ongen.[maart]: “Ons eigen Intronisatie-blaadje
verschijnt weer, al is het dan een nooduitgave.”
(3) Vanaf 17(1939), nr. 5(mei) “Maandblad”. De ondertitel
ontbreekt in 18(1940), ongen.(juli).
(4) In [25](1947), ongen.(jan.) worden B. van Eerd en G.
Lampe genoemd als “edelmoedige oprichters, (…) die het
risico, aan de uitgave verbonden, wilden dragen”. Niet
duidelijk is of zij ook als redacteur hebben gefunctio-
neerd. Ook pater Desiderius Cox wordt in ‘In memoriam
pater Desiderius Cox’ (1950, ongen(april)) genoemd als
zeer nauw betrokken bij de oprichting van de Liefde -
koning. Hij was redacteur en vanaf het tweede nummer
(1(1923), ongen.(febr.)) heeft hij “geregeld bijdragen” 
geleverd. Onder het pseudoniem Jan Pruttel leverde hij
bijdragen “waarin hij alle moeilijkheden en bezwaren
tegen de heilig Hart-devotie en de Intronisatie op een 
gevatte manier wist te weerleggen”. In 38(1960), ongen.
(okt.) wordt pater Joachim Kaptein SSCC genoemd als
“eerste directeur van het Intronisatiewerk in Nederland
(1916-1939) en tevens redacteur en propagandist van (…)
de Liefdekoning”. Het is niet duidelijk of Kaptein in 1960
redacteur was of in het verleden.
(5) In 1946, ongen.[maart] wordt hij als “verantwoorde-
lijk redacteur” genoemd.

525
Limburg / Bisdom Roermond 1947-1948
• jaren 1(1947/48), nr. 1(4 april) – 2(1948), nr. 39(24 dec.)
• ondertitel Katholiek weekblad voor het bisdom Roer-
mond
• uitgever Bisdom Roermond
• plaats Red.: Roermond
– Adm.: Heerlen, Uitgeverij Winants
• frequentie wekelijks
• formaat D
• omvang V ∞ 1(1947/48); IV ∞ 2(1948)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1947-1948 mgr. dr. Fr. Feron1

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Voortzetting van Katholiek leven. Parochie-
blad voor Limburg (1945-1947) en mogelijk van andere
Limburgse dekenaatsbladen
– Voortgezet als Credo (1949-1967)1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1957), nr. 25
– Maastricht, Stadsbibliotheek ∞ overige nummers.
• typering Als opvolger van dekenaatsbladen en voor-
ganger van Credo is dit blad te beschouwen als een offi-
cieuze uitgave van het bisdom Roermond. De geraad-
pleegde nummers bevatten alle kerkdienstlijsten uit
het Maastrichtse. Centraal: beschouwende artikelen,
dekenaal: kerkdiensten. Naast strikt godsdienstige arti-
kelen brengt het blad ook artikelen over de (kerk) -
geschiedenis van Limburg.
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• noten
(1) In een latere opvolger, het Bisdomblad / Bisdom
Roermond, wordt vermeld: “In 1947 kwam het eerste
nummer van het weekblad Limburg van de pers met op
de frontpagina een foto van de bisschop en de gouver-
neur. Later kreeg het weekblad de naam Credo” (1970,
nr. 24(19 juni), p. 3). Als oprichter en eerste hoofdredac-
teur wordt mgr. Feron genoemd.

526
Liturgica 1934-{1938}
• jaren 1934, nr. 1(febr.) – {1937/38, nr. 55(sept.)}
• ondertitel Maandblad gewijd aan de verklaring van de
misgebeden Bron van christelijken geest ∞ 1934, nr. 1
(febr.) – {1937/38, nr. 55(sept.)}
– Buitenzijde omslag: Leidraad en mededeelingen Bron
van christelijken geest ∞ 1934, nr. 1(febr.) – {1937/38,
nr. 55(sept.)}
• uitgever NV Gooi en Sticht1

• plaats Hilversum
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ {1935/36}; van de overige jaargangen
niet vast te stellen; tussen 12 en 32 p. per ingeziene afle-
vering.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.1

• speciale nummers 1935/36, nr. 32(sept.): ‘pericopen-
nummer’ ter inleiding van het nog te verschijnen nieu-
we pericopenboek bewerkt door G. Hartmann, P. van
Grinsven en B.J. Alfrink
• bijzonderheden Overlopende jaargangen, lopend van
november (eerste zondag van de advent) tot en met
oktober. Een uitzondering is de eerste jaargang, die
loopt van febr. tot en met okt. 1934. 
– Doorlopende paginering.
– De afleveringen zijn doorgenummerd m.i.v. de twee-
de aflevering van de derde jaargang: 1935/36, nr. 1(nov.)
wordt gevolgd door 1935/36, nr. 23(dec.).2

– In Liturgica (en in de zondagsmissaals vanaf Advent
1934) zijn de nieuwe vulgaatvertalingen opgenomen
van de zondagspericopen door G. Hartmann, B.J.
Alfrink en P. van Grinsven, om de geestelijkheid in de
gelegenheid te stellen deze teksten ook vanaf de preek-
stoel voor te lezen (zie 1935/36, nr. 29(juli), p. 186 en 
nr. 32(sept.) ‘pericopen-nummer’). Het volledige nieuwe
pericopenboek verschijnt in febr. 1938 bij NV Gooi &
Sticht.
– Bij drie afleveringen van het autopsie-exemplaar zijn
bijlagen aangetroffen: bij nr. 1935/36, nr. 26(maart):
epis tel en evangelie uit de ‘mis voor bruidegom en
bruid’ en uit de uitvaartmis; bij 1935/36, nr. 28(mei): epi-
stel en evangelie voor het ‘feest van het Allerheiligst
Hart van Jesus’ (tevens voor de eerste vrijdagen); bij
1936/37 nr. 35[dec.]: epistel en evangelie uit de ‘mis 

cogitatione voor de eerste vrijdagen van de maand’, uit
de ‘mis voor bruidegom en bruid’ en uit de uitvaartmis.
– In het autopsie-exemplaar ontbreekt 1936/37, nr. 35.
Wel is de bijlage bij nr. 35 aanwezig.
• relaties Voortzetting van Leidraad misgebeden Bron
van christelijken geest (1932-1934)3

• autopsie 1934, nr. 1; 1935/36 m.u.v. nrs. 30-31; 1936/37,
nrs. 34, 37/38, 40; 1937/38, nrs. 49 en 55; bijlagen bij
1935/36, nrs. 26 en 28 en bij 1936/37, nr. 35
– KDC
• typering Maandelijks tijdschrift waarvan de verschij-
ningsdata aansluiten bij de kerkelijke indeling van het
jaar. Dit periodiek begeleidt de zondagsmissaals waar-
van in de missaalreeks Bron van christelijken geest vijf
diocesane edities verschijnen; het dient als hulpmiddel
om de daarin vervatte misgebeden toe te lichten. De
Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland
hoopt met deze uitgaven de gelovigen weer bij de litur-
gie te betrekken, zo wordt vermeld in een terugblik
‘Vijf jaar Bron van christelijken geest’ in 1935/36, nr.
23(dec.), p. 38. Behalve verklaringen van de liturgie
bevat het tijdschrift korte mededelingen betreffende
liturgische uitgaven van Gooi en Sticht.
• noten
(1) De missaalreeks Bron van christelijken geest wordt
uitgegeven onder toezicht van het bestuur van de Fede-
ratie van Liturgische Vereenigingen in Nederland en
van vijf gedelegeerde bestuursleden uit elk van de dio-
cesane liturgische verenigingen. Zie Liturgica 1935/36,
nr. 23(dec.), p. 38 waar de namen van H.F. Frank (voor-
zitter) en H.B. Lauwaert (secretaris) worden genoemd.
In 1935/36, nr. 29 worden de gedelegeerde bestuursle-
den genoemd: pastoor J.H. Koelman (aartsbisdom
Utrecht), rector G. van Dongen (bisdom Breda), prof. 
Z. de Korte (bisdom Haarlem), rector A. Verhoeven 
(bisdom ’s-Hertogenbosch) en pastoor Jos Poels (bis-
dom Roermond).
(2) Op de achterzijde van 1935/36, nr. 1(nov.) wordt de
aflevering van dec. 1935 aangekondigd als ‘derde jaar-
gang, nr. 2’; deze aflevering verschijnt echter als nr.
23(dec.). 
(3) Behalve de titel en de verschijningsfrequentie zijn
er geen verschillen met de voorloper, aldus het eerste
nummer van Liturgica. “Ziehier dan een tijdschrift, dat
nieuw is zonder iets nieuws te brengen!” (1934, nr. 1
(febr.), p. 3).
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527
de Liturgiekrant {1974}-1976
• jaren {1974, ongen.(sept.)} – 1976, nr. 5(okt.)1

• ondertitel Actuele informatie voor werkers in de 
liturgie
• uitgever Gooi en Sticht BV
• plaats Hilversum
• frequentie {1 nr.} ∞ 1974; 6 nrs. ∞ 1975; 5 nrs. ∞ 1976
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De aflevering van september 1974 is beschadigd.
• relaties Hierin opgenomen G & S (1965-1974) en G & S
Mededelingen (ook wel Mededelingen NV Gooi en
Sticht)2

– Voortgezet als Suggesties voor werkers in de liturgie2

• autopsie 1974, ongen.(sept.) – 1976 (vermoedelijk volle-
dig)
– KDC
• typering Informatieblad over het materiaal op het
gebied van liturgie dat bij de uitgever verschenen is.
Het blad is meer dan een reclamebrochure. Het biedt
ook korte beschouwende en informatieve artikelen, dik-
wijls in verband met nieuwe uitgaven, aanwijzingen
en richtlijnen voor de pastores.
• noten
(1) 1976, nr. 5(okt.), p. 1: “Dit is de laatste maal dat u
onder deze titel en in deze vorm onze aankondigingen
ontvangt. Ongetwijfeld zullen wij u in het nieuwe jaar
onze informatie niet onthouden.”
(2) De G & S Mededelingen en de Suggesties bevatten
enkel uitgeversreclame en zijn daarom niet in de BKNP
opgenomen.

528
Liturgisch nieuws {1972}
• jaren 1(1972), nr. 3(febr.)-{nr. 4(april)}1

• uitgever Limburgsch Centrum Roermond (LCR)
• plaats Roermond
• frequentie Kon niet worden vastgesteld. 
• formaat B
• omvang De twee ingeziene afleveringen tellen resp. 
15 p. en 12 p.
• redactie {1972} dr. A. Blijlevens CSsR
{1972} H.J. Pot OFM
{1972} Th. Trienekens
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– In het autopsie-exemplaar zijn Zaaizaad en Liturgisch
nieuws verzameld in één band. 
• relaties Voortzetting van Zaaizaad ({1971})1

• autopsie 1(1972), nrs. 3-4 
– KDC

• typering Het blad heeft als doel praktijkgerichte infor-
matie te verschaffen over liturgische thema’s. In het
blad worden plaatselijke liturgische gebeurtenissen
beschreven en analyses gegeven van liturgische projec-
ten. Daarnaast wordt informatie gegeven over liturgi-
sche uitgaven en documenten. 
• noten
(1) De nummering van voorloper Zaaizaad wordt voort-
gezet. In 1(1971/72), nr. 3(febr.), p. 1 schrijft de redactie:
“Men vond de naam Zaaizaad toch niet zo gelukkig en
geslaagd. (…) Het blad heet voortaan heel nuchter Litur-
gisch nieuws.” Het is niet bekend hoelang het blad is
verschenen.

529
Liturgisch tijdschrift 1910-1919
• jaren 1(1910/11), nr. 1(onged.) – 4(1913/14), nr. 7(aug.)1

– 5(1919), nr. 1(onged.)2

• ondertitel Maandschrift bijzonder voor geestelijken
∞ 1(1910/11)-2(1911/12)
– Bijzonder voor geestelijken ∞ 3(1912/13)-5(1919)
• uitgever Beheer: Abdij (van den) Keizersberg ∞
1(1910/11)-4(1913/14)
– Bureau der Liturgische Werken Abdij Keizersberg ∞
5(1919)
• plaats Red.: Aalst/Hekelgem (B)
– Adm.: Leuven (B)
• frequentie 9 nrs. ∞ 1(1910/11)3

– 8 nrs. per jaargang ∞ 2(1911/12)-3(1912/13)3

– 7 nrs. ∞ 4(1913/14)
– 1 nr. ∞ 5(1919)2

• formaat B
• omvang VI ∞ 1(1910/11)-2(1911/12); V ∞ 3(1912/13)-
4(1913/14); I ∞ 5(1919)
• redactie In het tijdschrift wordt vermeld: “EE Paters
van de Abdij Affligem”.
1910-1914 Franco de Wijels (Wyels), hoofdred.4

1919 Gr. de Wit, hoofdred.4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1910/11-1913/14); inhoudsopgaven en alfabetische
registers (1910/11-1912/13).
– De meeste afleveringen in het autopsie-exemplaar
zijn ongenummerd en ongedateerd. Waar vermeld zijn
de data afgeleid uit het imprimatur.
– Volgens 1(1910/11), nr. 1(dec.), p. 4 gaat er ook een Fran-
se editie verschijnen, waarvan de uitgave wordt ver-
zorgd door “de EE Paters van de Abdij Regina Coeli te
Leuven”; speciaal vermeld wordt hierbij: “de Neder-
landsche uitgave is geene vertaling van de Fransche”.5

– Als bijlagen zijn in 3(1912/13) en 4(1913/14) opgenomen
de melodieën van de zang in de liturgie (o.a. Kyrie, Glo-
ria, Sanctus).
• relaties Voortgezet als Tijdschrift voor liturgie (1919-
{1980})
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• literatuur W. Audenaert, Clavis foliorum periodicorum
theologicorum (Leuven 1994), p. 216-218, nr. 122
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Semi-wetenschappelijk tijdschrift over litur-
gie, voortgekomen uit de Liturgische Beweging, die
ernaar streeft de gelovigen de betekenis van de liturgi-
sche ceremoniën te doen begrijpen en hen de liturgie
actief te doen beleven. Het tijdschrift wordt uitgegeven
in België, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor priesters
en ontwikkelde leken in de noordelijke én zuidelijke
Nederlanden. Het tijdschrift bevat behalve artikelen
over de liturgie ook informatie over kerkelijke decreten
en een rubriek voor mededelingen en nieuwsberichten. 
• noten
(1) Op de achterkant van deze aflevering staat in het
autopsie-exemplaar met inkt geschreven: “dit is de laat-
ste aflevering; wegens het uitbreken van de oorlog is
dit tijdschrift opgehouden te verschijnen”. In het eerste
nummer van de opvolger Tijdschrift voor liturgie wordt
bevestigd dat het augustusnummer voorlopig de laat-
ste aflevering is geweest.
(2) “Na vijfjarige afwezigheid kom ik wederom mijn
oude plaats op uw werktafel terugvragen”, aldus het
voorwoord van 5(1919), nr. 1(onged.), p. 3. Ondanks de
vermelding op het omslag “Verschijnt 6 maal in het
jaar” is er in 1919 slechts één aflevering verschenen, die
tevens de laatste onder deze titel is (aldus de met de
hand geschreven mededeling van ‘Liturgische Werken,
Abdij Keizersberg, Leuven’, gedateerd 15 mei 1920, in
het autopsie-exemplaar ingeplakt aan de binnenkant
van het omslag: “wegens moeilijke omstandigheden
moet het tijdschrift voorlopig geschorst worden”). 
(3) Aan het begin van de jaargang wordt beloofd: “Het
Liturgisch tijdschrift verschijnt twaalf maal per jaar”
(1(1910/11), nr. 1(dec.), p. 4). Dit blijkt niet haalbaar, waar-
na wordt medegedeeld: “In het vervolg zal het Litur-
gisch tijdschrift (…) acht maal per jaar verschijnen”
(2(1911/12), nr. 8(onged.), p. 461).
(4) Deze gegevens zijn ontleend aan Tijdschrift voor
liturgie 35(1951), nr. 2(onged.), p. 57; 46(1962), nr.
4(onged.), p. 254-258 en W. Audenaert, p. 216.
(5) Met het Franstalige tijdschrift wordt bedoeld: les
Questions liturgiques, een door dom Lambert Beauduin
opgericht tijdschrift voor de geestelijkheid dat van 1910
tot 1914 verschijnt en dat in 1919 wordt voortgezet als
les Questions liturgiques et paroissales. In Tijdschrift
voor liturgie 46(1962), nr. 4(onged.), p. 255 en 52(1968),
nr. 5(onged.), p. 421 wordt vermeld dat het Liturgisch
tijdschrift is opgericht als Nederlandstalige tegenhan-
ger van het tijdschrift van Dom Lambert Beauduin.

530
Liturgische almanak 1924-{1929}
• jaren 1924/25-{5(1928/29)}
• uitgever Juvenaat der Priesters van het H. Hart van
Jezus SCJ
• plaats Bergen op Zoom
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De eerste vier afleveringen dragen geen jaargang-
nummer.
– Alle vijf ingeziene afleveringen dragen een eigen titel:
1924/25 ‘het Heilig jaar’; 1925/26 ‘de Gouden poort’;
1926/27 ‘Vlammen in den nacht’; 1927/28 ‘het Eeuwige
licht’; 5(1928/29) ‘het Zachte en blijde gelaat’. 
• autopsie 1924/25-5(1928/29)
– KDC
• typering Zoals uit de titel blijkt, bevat de uitgave voor-
al liturgica: de liturgische kalender en artikelen over
aspecten van de liturgie. Daarnaast bevat het tevens
geromantiseerde, stichtelijke verhalen uit de kerkge-
schiedenis, humoristische anekdotes e.d. De opbrengst
van de almanakken is bestemd voor de priesteroplei-
ding op de missieschool van de Priesters van het H.
Hart van Jezus.

531
Liturgische gids / Aartsbisdom Utrecht en bisdom
Groningen {1964}
• jaren {1964}
• ondertitel bij gebruik van het Romeins missaal ten
dienste van de gelovigen van het aartsbisdom Utrecht
en het bisdom Groningen …1

• uitgever Aartsbisdom Utrecht en bisdom Groningen
– Druk: Wed. J.R. van Rossum
• plaats Druk: Utrecht
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de gids vermeld.
• autopsie 1964
KDC
• typering Liturgische kalender van genoemde bisdom-
men met kerkelijke voorschriften voor de dagelijkse
viering van de liturgie, heiligen- en feestdagen,
(votief)missen, verplichte gebeden e.d.
• noten
(1) De ondertitel wordt gevolgd door het jaartal.

530. Liturgische almanak 338



532
Liturgische gids / Bisdom Breda {1949}
• jaren {1949}
• ondertitel bij gebruik van het Romeins missaal ten
dienste van de gelovigen van het diocees van Breda …1

• uitgever Bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1949
– KDC
• typering Liturgische kalender, met kerkelijke voor-
schriften voor de dagelijkse viering van de liturgie, 
heiligen- en feestdagen, (votief)missen, verplichte 
gebeden e.d.
• noten
(1) Op de ondertitel volgt het jaartal.

533
Liturgische gids / Bisdom ’s-Hertogenbosch {1939}-
{1965}
• jaren {1939}-{1965}
• ondertitel bij (het) gebruik van het Romeinsch 
missaal ten dienste der geloovigen van het Bossche 
diocees …1

• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
– Druk: Instituut voor Doofstommen 
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Druk: Sint Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de gids vermeld.
• autopsie 1939, 1957, 1965
– KDC
• typering Liturgische kalender, met kerkelijke voor-
schriften voor de dagelijkse viering van de liturgie, 
heiligen- en feestdagen, (votief)missen, verplichte 
gebeden e.d.
• noten
(1) Op de ondertitel volgt in {1939} “voor het jaar O.H.
1939”; in de uitgaven van 1957 en 1965 volgt alleen het
jaartal.

534
Liturgische gids / Bisdom Roermond {1966}
• jaren {1966}
• ondertitel bij gebruik van het Romeins missaal ten
dienste van de gelovigen van het diocees Roermond …1

• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: St. Michael 
• plaats Roermond
– Druk: Sint Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de gids vermeld.
• autopsie 1966
– KDC
• typering Liturgische kalender, met kerkelijke voor-
schriften voor de dagelijkse viering van de liturgie, hei-
ligen- en feestdagen, (votief)missen, verplichte gebeden
e.d.
• noten
(1) Op de ondertitel volgt het jaartal.

535
Liturgische gids / Bisdommen Haarlem en Rotter-
dam {1966}
• jaren {1966}
• ondertitel bij gebruik van het Romeins missaal in de
bisdommen Haarlem en Rotterdam …1

• uitgever Bisdom Haarlem, bisdom Rotterdam
– Druk: Drukkerij St. Jacobs Godshuis
• plaats Druk: Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de gids vermeld.
• autopsie 1966
– KDC
• typering Liturgische kalender van de genoemde bis-
dommen met kerkelijke voorschriften voor de dagelijk-
se viering van de liturgie: welke missen worden er
gelezen, votiefmissen al of niet toegestaan, verplichte
gebeden e.d.
• noten
(1) De ondertitel wordt gevolgd door het jaartal.
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536
Liturgische kalender1 {1947}2-{1952}
• jaren {1947}-{1952}
• ondertitel Missaalgids verzorgd door het liturgisch
apostolaat van de Norbertijner abdij van Berne te Hees-
wijk ∞ {1952}
• uitgever Norbertijnen, Abdij van Berne
• plaats Heeswijk
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1947}; B ∞ {1948}; A ∞ {1952}
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen van 1948 en 1952 zijn beide uitgege-
ven “Met aanbeveling van de Federatie van Liturgische
Verenigingen (in Nederland)”.
• autopsie 1947-1948 en 1952
– KDC
• typering Deze kalender volgt het liturgisch jaar van
dag tot dag en bevat korte overwegingen; de kalender
van 1952 bevat bovendien gedetailleerde liturgische
voorschriften.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in 1947-1948 “voor het jaar …
[jaartal]”; in 1952 vervalt “voor het jaar” en wordt
slechts het jaartal vermeld.
(2) De achterkant van het schutblad van de aflevering
1948 vermeldt dat dit de vijfde maal is dat deze Liturgi-
sche kalender verschijnt. De ingeziene afleveringen dra-
gen geen jaargangaanduiding.

537
Looplamp 1970-{1971}
• jaren 1(1970/71), nr. 1(juni)-{nr. 8(jan.)}
• uitgever [Parochie Heerlerbaan]1

• plaats Adm.: Heerlerbaan-Heerlen
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang beide ingeziene nrs. tellen 16 p.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen ({1970/71}).
• relaties Voortzetting van het Missieboekje van het 
H. Hart van Jezus ({1922}-{1969})2

• autopsie 1(1970/71), nr. 1(juni) en nr. 8(jan.)
– KDC
• typering Blad voor bejaarden dat aan hen een moge-
lijkheid wil bieden om hun meningen en ideeën te
uiten. Het “probeert een lichtje aan te steken langs de
moeilijke weg in de etappe van hun leven na de kinder-
jaren en de productieve fase van hun leven” (1(1970), nr.
1(juni), p. 3). De redactie wil zich vooral bezighouden
met kerk en godsdienst en “informatie geven over de
vele ingewikkelde en moeilijke problemen en gebeurte-

nissen in de kerk en de wereld van vandaag” (ibid. p. 4).
Het tijdschrift bevat artikelen als ‘Balans opmaken in
de kerk’, ‘Nota bejaardenbeleid 1970’ en ‘Politiek voor
bejaarden’.
• noten
(1) Vermoedelijk dezelfde uitgever als de voorganger.
(2) “De redactie van het missieboekje, de voorganger
van dit tijdschriftje, liep al heel lang met dit plan [een
tijdschrift voor bejaarden] rond”, aldus ‘Doopbrief’ in
1(1970), nr. 1(juni), p. 4.

538
Lourdes / OL Vrouw van Lourdes Amsterdam 1919
• jaren 1(1919), nr. 1(jan.)-nr. 12(dec.)1

• ondertitel Maandschrift gewijd aan apologie, devotie
en belletrie. Uitgegeven tot oprichting en instandhou-
ding der kerk van OL Vrouw van Lourdes te Amster-
dam
• uitgever NV De RK Boek-Centrale 
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1919 pastoor J. de Vlieger
• autopsie Volledig
– UBU
• typering Blad dat vooral wordt verspreid te Amster-
dam. Het bevat apologetische en stichtende artikelen en
belletrie.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar is een bijvoegsel meege-
bonden waarin het vertrouwen wordt uitgesproken dat
“onze zelatrices en begunstigers ons den tweeden Jaar-
gang vele abonné’s zullen doen toekomen”. In hand-
schrift is hier echter bij geschreven: “Met de laatste
aflevering van den Eersten Jaargang is het tijdschrift
geëindigd.”

539
Lourdes / Stichting Stemmen uit Lourdes 1973-{1980}
• jaren 1973/74, nr. 1(okt.) – {1980, nr. 4(onged.)}1

• ondertitel Tijdschrift van de Vereniging tot samen-
stelling van de Nationale Bedevaarten (VNB), de Lim-
burgse Bedevaart (LB) en het comité Lourdesbedevaart
van het NKV
• uitgever Stichting Stemmen uit Lourdes2

• plaats Red.: Roermond; adm.: Rijswijk (ZH)
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1973-{1980} A.C.M. Tieken, hoofdred.
– Redactieraad
1973-{1980} F.J. Bank pr.
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1973-{1980} mgr. P. van Odijk
1973-{1980} L. Geurts
1974-{1980} pater drs. M. Florack SMA
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen.
– De eerste jaargang, 1973/74, loopt van oktober tot
oktober; m.i.v. 1975, nr. 1(onged.) vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
• relaties Voortzetting van Stemmen uit Lourdes (1923-
1973)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Net als zijn voorganger besteedt het blad veel
aandacht aan gebeurtenissen tijdens Nederlandse bede-
vaarten, met artikelen over wonderen, Mariaverering,
Bernadette Soubirous en de historie van Lourdes. Het
blad bevat ook een rubriek ‘Klankbord’ waarin lezers
van het tijdschrift aan het woord komen.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Waarin zitting hebben: Bureau van de Nationale
Bedevaarten, Bureau Stichting Limburgse Bedevaarten
naar Lourdes en Bureau Comité Lourdesbedevaart van
het NKV. De paters van de Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën (SMA), oprichters van de voorganger, Stem-
men uit Lourdes, hebben zich teruggetrokken uit de
stichting, vanwege “een steeds groter gebrek aan man-
kracht” (1973/74, nr. 1(onged.), p. 3.); wel neemt een van
de paters, M. Florack, deel aan de redactieraad. 
(3) De naamsverandering van het blad wordt als volgt
toegelicht: “Het heet nu Lourdes zonder meer. (…) de
meeste stemmen [komen] niet uit Lourdes (…), maar
van kerkelijke autoriteiten en leken in ons eigen land”
(1973/74, nr. 1(onged.), p. 3).

540
de Luidspreker [1925]-[1928]
• bron Gedenkboek NV de Spaarnestad [1906-1931], p. 30,
36
• commentaar Aldaar wordt vermeld dat de Luidspreker
in november 1925 uitkwam bij de Spaarnestad als
“tweewekelijksch blad, dat verzorgd werd door rector
Wolf van het gesticht St. Joannes de Deo, en vooral ten
dienste stond van de propagandaclubs. Het bevatte dus
sociaal-propagandistische en apologetische lectuur, als-
mede parochienieuws.” Begin 1928 werd de Luidspreker
opgeheven. Het blad was overbodig geworden, “nu
bijna iedere parochie haar eigen parochie-blaadje uit-
gaf”.
• autopsie Niet in autopsie kunnen nemen.

541
M 3 1973-{1980}
• jaren 1973, nr. 1(onged.)1 – {1980/81), ongen.(winter
1980)}2

• ondertitel Mededelingen Medische Missiezusters 
• uitgever Vrienden Medische Missiezusters
• plaats Red. en adm.: Utrecht
• frequentie 1 nr. ∞ 1973; 2 nrs. ∞ 1974; 4 nrs. ∞ 1975; 
3 nrs. ∞ 1976-1977; 2 nrs. ∞ 1978; 2 nrs. ∞ 1978/79-
1979/80; 2 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I
• redactie {1973} zuster Teresa Evers3

• speciale nummers 1975, ongen.(herfst): ‘Vijftig jaar
Medische Missiezusters’, een terugblik op een halve
eeuw Medische Missiezusters en medisch missiewerk,
8 p. 
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De meeste afleveringen zijn ongepagineerd.
– In het autopsie-exemplaar is bij 1979, ongen.(voor-
jaar) ingebonden een schrijven van prof. dr. J.A. Stal-
pers, voorzitter stichtingsbestuur, gedateerd voorjaar
1979 en gericht aan het bestuur van het R.K. Documen-
tatie Centrum te Nijmegen, met een overzicht van de
hulp door de Medische Missiezusters aan de zieke
medemens geboden. De brief bevat een verzoek tot
financiële steun. 
• relaties Voortzetting van Mededelingen / Medische
Missiezusters (1949-1972)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Een rijk geïllustreerd informatieblad, uitge-
geven door de Stichting Vrienden Medische Missie-
zusters, met als voornaamste doel bekendheid te geven
aan het werk van de zusters in ontwikkelingslanden en
financiële steun te verwerven. Het bevat korte impres-
sies van het leven en werken van de congregatieleden
en een verantwoording van de besteding van de ont-
vangen giften. 
• noten
(1) De eerste aflevering wordt voorafgegaan door een 
0-nummer dat algemene informatie geeft over het
Gezelschap van de Medische Missiezusters.
(2) Het laatste nummer is 1988/89, ongen.(winter). Het
blad is voortgezet onder de titel Medische Missiezusters
en verschijnt nog in {2010}.
(3) De naam van een redacteur wordt alleen in het 
0-nummer vermeld.
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Maandbericht van het Apostolaat ter Zee {1946}-
{1949}
• jaren {1946, ongen.(juli/aug.)} – {1949,
ongen.(juli/aug.)}
• uitgever Secretariaat Apostolaat ter Zee
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang I
• autopsie 1946, ongen.(juli/aug.)-ongen.(okt.); 1947,
ongen.(jan.)-ongen.(dec.); 1948, ongen.(jan.)-ongen.
(febr./maart); 1949, ongen.(juli/aug.)
– KDC
• typering Maandelijkse briefjes bestemd voor katholie-
ke zeevarenden en hun gezinnen, met overwegingen –
meestal verzorgd door B.J.A. Haanen, hoofdaalmoeze-
nier ter koopvaardij in Amsterdam – over de eigen
(godsdienstige) moeilijkheden van deze groep. 
Bevat gebeden tot OLV Sterre der Zee, het H. Hart en de
H. Nicolaas.

543
Maandblad voor directeuren der Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisië1 1911-1937
• jaren 1(1911/12), nr. 1(dec.) – 26(1937), nr. 12(dec.)
• uitgever Centraal Bureau der Derde Orde2

• plaats Adm.: Woerden
– Red.: Weert ∞ 13(1923/24)-26(1937)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1911-1923 “eenige Paters Minderbroeders”3

[1911-1923 pater Valentinus van der Stok]
1923-1937 “Centraal Bureau der Derde Orde”4

[1926 pater Juvenalis Pompen]
[1926 pater Mamertus Staal]
[1926 pater Deodatus Vergeer]
[1926-1927 pater Calasanctius Verhaar]
[1926-1931 pater Petrus Nielen, m.i.v. 1928 hoofdred.]
[1926-1932 pater Cunibertus Sloots]
[1929-1934 pater Eusebius Kemp]
[1929-1931 pater Nicolaus Lohuis]
[1929-1931 pater Castus Vermeij]
[1929-1930 pater Climacus Bayer]
[1931-1932 pater Elpidius Bruna]
[1931-1932 pater Marculphus Heijer]
[1931-1932 pater Nicolaus (Nicolaas) Lohuis]
[1931-1932 pater Perpetuus Palant, hoofdred.]
[1934 pater Natalis Ruijs (Ruys)]
[1934-1935 pater Parmenius Büller]
• register ‘Register op de preeken, conferenties, artike-
len en boekbesprekingen van ’t Maandblad voor direc-

teuren der Derde Orde van Sint Franciscus, jaargang 1-12
(1911-1923)’, 20 p., Weert 1924
– ‘Register op de preeken, conferenties, artikelen en
boekbesprekingen van het Maandblad voor directeuren
der Derde Orde van Sint Franciscus, sinds 1938: twee-
maandelijks tijdschrift onder de titel Pax, jaargang
XIII-XXVIII (1923-1939)’, 31 p., Weert 1940
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1912/13-1915/16;
1920/21-1937); gerubriceerde inhoudsopgaven m.i.v.
2(1912/13).
– De jaargangen 1(1911/12)-13(1923/24) lopen van dec. t/m
nov.; m.i.v. 14(1925) wordt het kalenderjaar gevolgd.
– Op de jaarbandtitelpagina van 1922/23 staat abusieve-
lijk 11e jaargang; moet zijn: 12e jaargang.
– De datering van 13(1923/24), nr. 8 is abusievelijk 
15 juni; moet zijn: 15 juli.
• relaties Voortgezet als Pax (1938-1941)
• autopsie Volledig m.u.v. bijna alle omslagen
– UBN
• typering Het tijdschrift beoogt de directeuren van de
Derde Orde van de Franciscanen steun te bieden bij het
leiden van de leden, vooral door voorbeelden en sche-
ma’s van preken en conferenties en door toelichting op
de ‘regel van Franciscus’. Daarnaast brengt het blad
nieuws uit de internationale Derde Ordebeweging.
• noten
(1) Vanaf {20(1931), nr. 1(jan.)} wordt in de titel “H. Fran-
ciscus van Assisië” vervangen door “Sint Franciscus”;
op de jaarbandtitelpagina’s ook door “S. Franciscus”.
(2) In het tijdschrift staat als uitgever genoemd: Admi-
nistratie Sint Franciscus.
(3) Volgens het Jaarverslag 1913 van de Provincie der
Nederlandsche Minderbroeders, p. 13v staat het blad
onder redactie van pater Valentinus van der Stok, met
medewerking van pater Silverius Breitfeldt (red. Mede-
deelingen) en pater Paulus Stein (red. Juridische
kwesties); m.i.v. 2(1912/13) met medewerking van pater
Albertus Pluymaekers en pater Aegidius V(erkley?). 
(4) “Gedurende twaalf jaren was de Redactie van dit
Orgaan feitelijk toevertrouwd aan één Pater, die zich de
hulp verzekerde van enkele medewerkers. Op de in
April [1923] gehouden vergadering van Visitatoren
werd het voorstel ingediend om de Redactie in ’t ver-
volg onder te brengen bij het Centraal Bureau der
Derde Orde, waar ook andere Derde-Orde-organen wor-
den geredigeerd” 13(1923/24), nr. 1(jan.), p. 1. In een over-
lijdensbericht in Neerlandia seraphica 18(1948), nr.
4(okt.), p. 129 wordt vermeld dat het Maandblad voor
directeuren der Derde Orde het werk van Pater Valenti-
nus van der Stok was. De overige informatie over de
samenstelling van de redactie is eveneens ontleend aan
Neerlandia seraphica 1(1927)-6(1932).
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Maandblad van het gezinsapostolaat Cor Domini1

1963-1967
• jaren 41(1963), nr. 1(jan.) – 46(1967), nr. 12(dec.)
• uitgever Gezinsapostolaat van de Paters van de Heili-
ge Harten
• plaats Bavel
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen.
– 1964, nr. 7(juli)-nr. 12(dec.) abusievelijk jaargang 43;
moet zijn: jaargang 42. Deze foutieve jaargangnumme-
ring wordt voortgezet in 44(1965) enz.
– De afleveringen zijn uitgegeven in de vorm van een
folder.
• relaties Voortzetting van de Liefdekoning (1923-1962)2

– Voortgezet als de Hoeksteen (1968)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift voor gezinsapostolaat, dat zich
als doel stelt “het gezin te oriënteren in kerk en wereld
van vandaag”. Het blaadje bevat religieuze beschouwin-
gen, stichtelijke verhaaltjes en korte artikelen die zijn
gewijd aan allerlei onderwerpen m.b.t. het geloof in het
dagelijkse leven. De rubrieken ‘Wij jongeren’ en ‘Op
huisbezoek’ van de voorloper worden voortgezet.
• noten
(1) Met ingang van 45(1966), nr. 1(jan.) luidt de titel
Maandblad voor het gezin Cor Domini.
(2) Tot en met 42(1964, nr. 12(dec.) vermeldt het omslag
naast de titel tevens die van de voorganger de Liefdeko-
ning.

545
Maandblad der St. Jozefvereeniging1 (1902-1923) 1902-
1923
• jaren 1902, brief 1(onged.)}2 – 22(1923), nr. 12(248)(dec.)
• ondertitel Berichten over het missiewerk der zusters
van het Gezelschap Jezus, Maria, Jozef in het aartsbis-
dom van mgr. J. Aelen, Madras ∞ 17(1919) – 20(1922),
nr. 2(226)(febr.)3

– Missieberichten der zusters van het Gezelschap van
Jezus, Maria, Jozef uit het aartsbisdom Madras,
Britsch-Indië, en uit de apostolische prefectuur van
Celebes, Nederlandsch-Indië ∞ 20(1922), nr.
3(227)(maart) – 22(1923)3

• uitgever Zusters van het Gezelschap van Jezus, Maria,
Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch, moederhuis Mariënburg
• frequentie maandelijks

• formaat B ∞ 1902 – {1912, brief 106(jan.)}; C ∞ {1916} –
{17(1919), nr. 6(195)(juni)}; B ∞ {17(1919), nr. 8(197)(aug.)}
– 22(1923)
• omvang I
• redactie Niet in het maandblad vermeld.4

• bijzonderheden Afbeeldingen (1906-1909, {1911}, {1916}-
1918, 1920, 1922-1923).
– Ongepagineerd tot en met {17(1919), nr. 6(195)(juni)}.
– M.i.v. {15(1917), nr. 175(1 okt.)} zijn de jaargangen
genummerd. Vanaf dat moment worden de afleverin-
gen niet meer ‘brief’ genoemd, hoewel het briefhoofd,
‘Aan de hoofdzelatricen, zelatricen en leden der St.
Jozefvereeniging’ of ‘Aan de zelatricen, leden en wel-
doeners der St. Jozefvereeniging’, gehandhaafd blijft.
– M.i.v. 16(1918) zijn de afleveringen dubbel genum-
merd: resp. als aflevering binnen de jaargang (nr. 1-12)
en als aflevering binnen de doorlopende brieventelling. 
– Bij 1912, brief 106(jan.) is ingebonden de ‘Pauselijke
zegen voor de zusters van het Gezelschap Jezus, Maria,
Jozef en voor al de zelatricen, leden en weldoeners der
St. Jozefvereeniging’ van paus Pius X, gedateerd 12 dec.
1904.
– M.i.v. 22(1923), nr. 2(238)(febr.) verspringt de jaar-
gangnummering abusievelijk van 21 naar 22.
– 20(1922), nr. 11(235)(nov.) van het autopsie-exemplaar
is beschadigd.
• relaties Voortgezet als Missies der zusters van het
Gezelschap van JMJ in Oost-Indië en Britsch-Indië (1924-
1940)
• autopsie 1902-1910; 1911 m.u.v. brief 98 en 103; 1912,
brief 106; 1916; 1917 m.u.v. brief 174; 16(1918), m.u.v. nrs.
3(180) en 9(186); 17(1919) m.u.v. nr. 7(196); 18(1920)-
19(1921); 20(1922) m.u.v. nrs. 7(231)-8(232); 21/224(1923)
– KDC
• typering Maandblad in de vorm van brieven en
berichten uit de missie om de zelatricen en de begunsti-
gers van de Sint Jozefvereniging (opgericht om de mis-
sies van de zusters van het Gezelschap van JMJ door
gebed en aalmoezen te steunen) te informeren over het
werk van de Zusters van JMJ. Het merendeel van de
brieven is ondertekend door mgr. J. Aelen; veel van de
brieven zijn voorzien van een kort commentaar door de
directrice van de Sint Jozefvereeniging. Het blad bevat
m.i.v. 1904, brief 21(sept.) tevens iedere maand een ver-
antwoording van ontvangen giften. Ook wordt vanaf
1904 ieder jaar in de novemberaflevering een lijst gepu-
bliceerd van overleden leden van de St. Jozefvereniging
(oktober tot oktober).
• noten
(1) De eerste 68 brieven verschijnen zonder titel. In de
catalogi wordt het briefhoofd op de titelpagina Aan de
directrice, hoofdzelatricen, zelatricen en alle leden der
St. Jozefvereeniging (brief 1-16) of Aan de hoofdzelatri-
cen, zelatricen en leden der St. Jozefvereeniging (m.i.v.
brief 16) vaak gehanteerd als titel van deze jaargangen.
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De afleveringen 17(1919), nr. 6(195)(1 juni) en nr. 12(201)
(dec.) van het autopsie-exemplaar zijn Duitstalig en
dragen als titel Monatsblatt des St. Josephsvereins.
(2) Pas vanaf 1909, brief 76(juli) zijn de afleveringen
gedateerd. Daarvóór is de datering van de afleveringen
moeilijk vast te stellen. In sommige afleveringen wordt
geen enkele datum aangetroffen, in andere worden
meerdere data aangetroffen, nl. die van de afzender uit
de missie en die van de redactie te ’s-Hertogenbosch.
Bovendien strookt de chronologie van de brieven niet
altijd met de volgorde, waardoor een brief met een later
volgnummer soms een vroegere datum draagt dan een
brief met een eerder volgnummer. De datering van de
afleveringen is soms uit de inhoud op te maken. Zo
wordt de lijst van overledenen altijd afgedrukt in het
novembernummer. Ook blijkt de datering soms uit de
lijst van ingekomen giften. Uit de lijst in 1908, brief
60(onged.), blijkt dat het gaat om een maartnummer. 
(3) M.b.t. de dubbele nummering: zie bijzonderheden.
(4) Onderaan de brieven wordt als redactie vermeld “De
directie der St. Jozefvereeniging”, “De directrice der St.
Jozefvereeniging” of “De zusters v/h Gez. JMJ”.

546
Maandblad der St. Jozefvereniging (1949-1960) 1949-
1960
• jaren 44(1949), nr. 1(jan. 1949) – 55(1960), ongen.(dec.)
• ondertitel Missies der zusters van het Gezelschap van
Jezus, Maria, Jozef in Indonesië en India ∞ 44(1949)-
47(1950)
– Missies der zusters v/h (van het) Gezelschap van JMJ
in India en Indonesië ∞ 48(1951)-55(1959)
– Missies der zusters van het Gezelschap JMJ ∞
55(1960)
• uitgever Zusters van het Gezelschap van Jezus, Maria,
Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch, moederhuis Mariënburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 49(1952): extra feestnummer ter
gelegenheid van het gouden jubileum van de St. Jozef-
vereniging (dit nummer kon niet worden ingezien)
– 51(1954), ongen.(febr./maart): ‘50 Jaar missiewerk in
India 1904-1954’, 23 p. 
– 54(1958), ongen.(juli/aug.): speciaal nummer bij gele-
genheid van ‘zestig jaren missiearbeid in de Minahas-
sa op Celebes’ en het zestigjarig missionarisjubileum
van zuster Basilissa Heister (2 mei)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangnummering verspringt m.i.v. 1949, nr. 2
(febr.) abusievelijk van 44 naar 46, jaargang 45 wordt
overgeslagen. Jaargang 53 komt tweemaal voor:

53(1956) en 53(1957); ook de jaargang 55 komt tweemaal
voor: 55(1959) en 55(1960).
– De jaargangen zijn doorgepagineerd tot en met
50(1953), nr. 12(dec.); m.i.v. 51(1954), nr. 3(april) zijn de
afleveringen ongepagineerd.
– In 47(1950) komt nr. 10(okt.) abusievelijk tweemaal
voor; moet zijn: nr. 10(okt.) en nr. 11(nov.).
– Na 49(1952), nr. 8(aug.) volgt nr. 10(nov.), maar uit de
doorlopende paginering blijkt dat nr. 9 nooit is versche-
nen.
– De afleveringsnummering van 51(1954) verspringt
van nr. 8(sept.) naar nr. 10(okt.); hierop volgen de nrs.
11(nov.) en 12(dec.).
– M.i.v. 53(1956), ongen.(jan.) zijn de afleveringen niet
meer genummerd.
– 49(1952), nr. 10(nov.) is grotendeels gewijd aan een
terugblik op het gouden feest der St. Jozefvereniging op
4 augustus, dat op 24 september door de zelatricen in
Mariënburg is gevierd. Bij die gelegenheid is een feest-
nummer uitgegeven, dat echter niet kon worden inge-
zien.
• relaties Voortzetting van Missies der zusters van het
Gezelschap van JMJ (1940-1948)
– Voortgezet als Missie / Zusters van Jezus, Maria,
Jozef (1961-1967)
• autopsie Volledig m.u.v. het extra feestnummer ter
gelegenheid van het gouden jubileum van de St. Jozef-
vereniging in 1952 (zie speciale nummers en bijzonder-
heden)
– KDC
• typering Contactblad dat wordt uitgegeven door de
Zusters van JMJ voor de leden van de St. Jozefvereni-
ging, de missievereniging der Zusters van JMJ. Het
blad beoogt de leden van de Sint Jozefvereniging te
informeren over het werk van de zusters in de missie
en bevat behalve citaten uit brieven van missionarissen
ook personalia van zowel zusters als leden van de ver -
eniging en een verantwoording van ontvangen giften.

547
Maandbrief aan onze zelatricen en zelateurs {1948}-
1952
• jaren {1948, ongen.(febr./maart)}1 – 1952, ongen.(nov.)
• uitgever Nationaal Bureau van het Apostolaat des
Gebeds
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie {1948}-1952 Frans Koppendraijer SJ
• bijzonderheden De jaargangen, afleveringen en pagi-
na’s zijn niet genummerd.
• relaties Afsplitsing van Maandbriefje2 / Apostolaat
des Gebeds ({1874}-{1980})
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– Voortgezet als Met hart en ziel (1952-{1970})
• autopsie 1948, ongen.(febr./maart) – 1952,
ongen.(nov.)
– KDC
• typering ‘Vakblad’ voor zelatricen en zelateurs van
het Apostolaat des Gebeds. De Maandbrief aan onze
zelatricen en zelateurs begeleidt de gewone Maandbrief-
jes, die de zelatrice in pakketjes van 100 stuks bij de
hoofdzelatrice kan verkrijgen om in haar eigen wijk te
bezorgen bij de leden van het Apostolaat des Gebeds.
De maandbrief is bedoeld om de zelatricen aan te vuren
in hun apostolische ijver en om een blijvend contact te
scheppen tussen de verschillende centra van het
Apostolaat des Gebeds en het nationaal bureau. Het
blad bevat mededelingen van het nationaal bureau,
informatie over retraites, aansporingen en stichtelijke
beschouwingen, in het bijzonder over de Heilig Hart-
devotie enz. 
• noten
(1) 1948 vormt vermoedelijk de eerste jaargang, zoals
blijkt uit enkele korte huishoudelijke mededelingen op
de eerste pagina van de aflevering van febr./maart. In
de maandbrief van januari 1952 wordt abusievelijk ver-
meld: “onze Maandbrief begint hiermee zijn vierde
jaargang”. Het is reeds de vijfde jaargang. 
(2) De Maandbrief aan onze zelatricen en zelateurs ver-
vangt de omslagbrief die tot zeker 1947 wordt geleverd
bij ieder pakketje van 30 maandbriefjes (zie de beschrij-
ving van de Maandbriefjes van het Apostolaat des
Gebeds in dit deel van de BKNP). Deze omslagbrieven
ofwel ‘zelatricenbrieven’ vormen geen zelfstandige
publicaties en zijn dan ook beschreven als deel van, of
behorend bij de Maandbriefjes van het Apostolaat des
Gebeds. Pas met het oprichten van Zelator (1946-1954,
zelatricenbrief behorend bij de maandbriefjes voor de
jeugd, beschreven in BKNP 4) en de Maandbrief aan
onze zelatricen en zelateurs is er sprake van min of
meer zelfstandige publicaties voor de zelateurs. Deze
worden wel afzonderlijk in de BKNP beschreven.

548
Maandbriefje1 / Apostolaat des Gebeds {1874}-{1980}
• jaren {1874, ongen.(mei)} – {60(1980), nr. 10(dec.)}2

• ondertitel Apostolaat des Gebeds ∞ {1874,
ongen.(mei)} – {1916, ongen.(dec.)}
– Apostolaat des Gebeds in vereeniging met Jezus’ 
H. Hart ∞ {1917, ongen.(juli)} – 1924
– van het Apostolaat des Gebeds ∞ 1925-1934
– Apostolaat des Gebeds ∞ 1935 – 1960, ongen.(febr.)
– Apostolaat van het Gebed ∞ 1960, ongen.(maart) –
1979
• uitgever Apostolaat des Gebeds 
– Druk: J. Beerendonk ∞ {1874, ongen.(mei)} – {1881,
ongen.(dec.)}

– Druk: Eduard van Wees ∞ {1882, ongen.(dec.)}
– Druk: J. Beerendonk ∞ {1882, ongen.(april)-
{ongen.(mei)}
– Druk: T.C.B. ten Hagen ∞{1897, ongen.(febr.)} – {1903,
ongen.(aug.)}
– Druk: J.C.F. Veenman ∞ {1904, ongen.(jan.)}
– Druk: T.C.B. ten Hagen ∞ {1904, ongen.(juni)} – {1916,
ongen.(dec.)}
– “Uitgave van De Heraut van ’t H. Hart van Jezus (…)
alle rechten voorbehouden (auteurswet 1912)” ∞ {1917,
ongen. (juli)}
– “Maandelijksche uitgave van het Hoofdbestuur v.h.
Apostolaat des Gebeds voor Nederland, tevens Redactie
van De Heraut van het H. Hart van Jezus” ∞ {1919,
ongen.(juni)} – 1924, nr. 9(sept.)
– “Maandelijksche uitgave van de Redacteur van De
Heraut van het H. Hart”3 ∞ 1924, nr. 10(okt.) – 1926,
ongen.(nov.)
– Nationaal Bureau voor het Apostolaat des Gebeds ∞
1926, ongen.(dec.) – {60(1980)}
• plaats Niet altijd vermeld.4

– Amsterdam ∞ {1874, ongen.(mei)} – {1881,
ongen.(dec.)}; Breda ∞ {1882, ongen.(dec.)}; Amsterdam
∞ {1882, ongen.(april)-{ongen.(mei)}; Den Haag
∞{1897, ongen.(febr.)} – {1903, ongen.(aug.)}; Amster-
dam ∞ {1904, ongen.(jan.)}; Den Haag ∞ {1904,
ongen.(juni)} – {1916, ongen.(dec.)}; Maastricht ∞ {1917,
ongen.(juli)}; Amsterdam ∞ {1919, ongen(juni)} – 1921,
ongen.(sept.); Nijmegen ∞ 1921, ongen.(okt.) – 1924, nr.
6(juni); Vught ∞ 1924, nr. 7(juli)-nr. 9(sept.); Mariën-
daal bij Grave ∞ 1924, nr. 10(okt) – 1926
– Red.: Mariëndaal bij Grave, adm.: Nijmegen ∞ 19275

– {1929, ongen.(nov.)}6; Red.: Vught; adm.: Nijmegen ∞
{1930, ongen.(jan.)} – 1936, ongen.(juni)
– Nijmegen ∞ 1936, ongen.(juli) – {1980}
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang I
• redactie De naam van de redacteur wordt niet op het
maandbriefje zelf vermeld, wel op het omslagbriefje
voor de zelateur en op de Maandbrief aan onze zelatri-
cen en zelateurs die m.i.v.{1948} deze omslagbrief ver-
vangt.7

[1916-1919 Jan Spruijt SJ]8

1919-1924 L.P.P. Franke SJ9

1924-1930 Jac. J. Zeij SJ10

1930-1942 Willem Kea SJ11

1943-1946 Johan Hellings SJ12

[1946-1947 Jérome Awick SJ]13

[1947- Leo Wevers SJ]13

[1947-1953 Franciscus Koppendraijer SJ]14

[1953-1979 Jac. de Rooy SJ]14

[1979-{1980} Hans Bijmans SJ]15

• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1958 en op de
jaaroverzichtjes van de maandintenties). 
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– Bij ieder pakketje van 30 maandbriefjes (later worden
deze geleverd in pakketjes van 100 stuks), die de zela-
teur of zelatrice bij de hoofdzelatrice kan verkrijgen 
om in zijn of haar eigen wijk te bezorgen, wordt tot
zeker 1947 een omslagbriefje voor de zelateurs
gevoegd. De titel op de voorkant luidt als volgt: ‘Maand-
briefjes van het Apostolaat des Gebeds in vereeniging
met Jezus’ H. Hart of Bond van het H. Hart’ ∞ {1919,
ongen.(juni)} – 1924; later veranderd in ‘Dertig (of: 30)
maandbriefjes (van het) Apostolaat des Gebeds’ ∞ 1925-
{1946}. Deze omslagbrief wordt vanaf {1948} vervangen
door de Maandbrief aan onze zelatricen en zelateurs, die
m.i.v. dec. 1952 wordt voortgezet als Met hart en ziel.
Beide worden beschreven in dit deel van de BKNP.7

– Vanaf januari 1925 krijgen kinderen onder de 15 jaar
oud elke maand een afzonderlijk maandbriefje, zo
wordt beloofd in het omslag bij het maandbriefje van
november 1924. Op de voorkant van deze ‘groene’
maandbriefjes voor kinderen, die hetzelfde is als die
van het gewone ‘witte’ maandbriefje, wordt uitleg
gegeven van de drie graden van het Apostolaat des
Gebeds, op de achterkant staat ‘Eucharistische Kinder-
kruistocht’, met daaronder een gebedje en een lijstje
met intenties en goede werken (Maandbriefje / Aposto-
laat des Gebeds, afdeling Eucharistische Kinder-
kruistocht (1925-1946) wordt in BKNP 4 beschreven).
Het laatste ‘groene’ maandbriefje voor kinderen ver-
schijnt in nov. 1946; vanaf dec. 1946 verschijnen
maandprentjes voor de jeugd, met op de voorkant een
afbeelding die betrekking heeft op de eucharistie, 
H. Hart-devotie etc. en op de achterkant de morgen -
opdracht met de pauselijke maandintenties. Enkele
exemplaren van deze jeugdbriefjes zijn bij de autopsie-
exemplaren van de gewone maandbriefjes voor vol -
wassenen ingevoegd (1953-1967).
– Er bestaat ook een speciale missie-editie van het
Maandbriefje, die een vrijwel identieke voorkant heeft,
maar een andere achterkant. Bij het autopsie-exem-
plaar van het ‘gewone’ maandbriefje van januari 1937
is ook een missie-maandbriefje gevoegd, met een
besteladres te Djokja. 
– De autopsie-exemplaren zijn vrijwel allemaal bijge-
sneden, waardoor de nummering en datering zijn weg-
gevallen. Wel staat de datum met pen op de meeste
omslagen en maandbriefjes geschreven. In de meeste
gevallen blijkt de datum ook uit de inhoud, in enkele
gevallen echter niet. Het is niet met zekerheid te zeggen
of alle afleveringen genummerd zijn.
– Het omslagbriefje van mei 1945 heeft een blanco bui-
tenkant.
– Bij de jaargangen 1947, 1950, 1953-1954, 1956-1958,
1960 is een geïllustreerde maandintentie ingevoegd:
een apart blaadje met daarop een overzicht van alle
maandelijkse gebedsintenties die de paus voor dat jaar
heeft vastgesteld voor de leden van het Apostolaat des
Gebeds.

– Van de maandbriefjes van 1959-1967 zijn verschillen-
de versies of edities in omloop geweest. Van sommige
afleveringen bestaan namelijk 2 verschillende autopsie-
exemplaren: een dubbel maandbriefje en een enkel. 
– Jaargang- en afleveringsnummering vanaf mei 1975:
55(1975), nr. 5(mei).
• relaties Ten dele voortgezet als Maandbrief aan onze
zelatricen en zelateurs ({1948}-1952)16

• autopsie Maandbriefjes: 1874, mei; 1881, dec.; 1882,
jan., april-mei; 1897, febr.-juni; 1898, nov.; 1899, maart,
sept.; 1902, jan.-febr.; 1903, aug.; 1904, jan., juni, nov.;
1905, aug.; 1906, jan.; 1907, juni; 1909, jan.-febr., april;
1916, dec.; 1917, juni; 1918, maart, juli; 1919, maart, juni-
dec.; 1920, jan., maart-sept., dec; 1921 m.u.v. sept.; 1922,
jan.-maart, mei, juli-aug., okt., dec.; 1923 m.u.v. jan. en
maart; 1924, jan., maart-juni, aug., okt.-dec.; 1925-1943;
1944 m.u.v. nov.; 1945 m.u.v. jan. en maart; 1946-1949;
1950 m.u.v. aug.; 1951 m.u.v. dec.; 1952-1980
– Omslagen voor zelateurs en zelatricen: 1919, juni-dec.;
1920, jan., maart-juni, aug.-okt., dec.; 1921, jan., maart-
april, juni-aug., okt.-dec.17; 1922, jan.-maart, mei, juli-
aug., okt., dec.; 1923 m.u.v. jan. en maart; 1924-1940; 1941
m.u.v. nov.; 1942-1943; 1944, jan.-aug.; 1945, mei-sept.;
nov.-dec.; 1946: febr., april-okt., dec. 
– KDC
• typering Gebedsblaadje voor de leden van het Aposto-
laat des Gebeds, een internationale pauselijke organi -
satie voor geloofsverdieping onder de hoede van de
Jezuïeten, die in Nederland in 1867 werd opgericht. 
Feitelijk gaat het bij de maandbriefjes om twee ver-
schillende uitgaven: het Maandbriefje zelf en het
‘omslagbriefje’ voor de verspreider van de maandbrief-
jes. (1) Het Maandbriefje is een in een klein formaat ver-
schijnend gebedsbriefje, doorgaans bestaande uit 2
pagina’s, met daarop de oefeningen en aflaten der drie
graden (vanaf maart 1952 worden de graden ‘middelen’
genoemd), een uitleg van de maandintentie en een
levensschets van een maandpatroon met bijbehorende
deugdoefening. Er zijn ook enkele ‘dubbele’ maand-
briefjes verschenen, bestaande uit 4 pagina’s. Deze
bevatten een breder uitgewerkte uiteenzetting van de
maandintentie, een maandkalender met bijzondere
intenties, voor iedere dag een andere maandpatroon en
een uitgewerkte deugdoefening (eveneens verschillend
voor iedere dag). M.i.v. 1968 bevat het Maandbriefje
slechts een prent en een gebed, beide opgedragen aan
het thema van de maandintentie. (2) Het ‘omslagbriefje’
is uitsluitend bestemd voor de zelateurs en zelatricen
die ter verbreiding en verdieping van de H. Hartdevotie
het maandbriefje en de Heraut van het H. Hart rond-
brengen (en indien nodig tijdens de daarmee gepaard
gaande huisbezoeken uitleg geven aan de lezers), de
maandelijkse vergadering bijwonen en nieuwe leden
aanwerven. Deze ‘zelatricenbrief’ bevat vooral medede-
lingen van het hoofdbestuur. Tevens wordt in dit

548. Maandbriefje / Apostolaat des Gebeds 346



omslagbriefje de apostolische ijver van de zelateurs
aangevuurd. Vanaf 1925 worden zij er elke zomer aan
herinnerd de schoolverlaters, die tot dusverre op school
het ‘groene’ maandbriefje hebben ontvangen, voortaan
geregeld een ‘wit’ briefje te geven.
• noten
(1) Op het Maandbriefje zelf wordt niet altijd een titel
vermeld. De titel Maandbriefje wordt pas m.i.v. {1917,
ongen.(juli)} op de voorzijde van het blaadje gedrukt.
Voor die tijd wordt slechts vermeld: “Apostolaat des
Gebeds”. M.i.v. 1935 verdwijnt de titel Maandbriefje
weer van de voorkant.
(2) Per 1 januari 2004 wordt de uitgave van de tijd-
schriften van het Apostolaat van het Gebed (de Heraut,
Jonge kerk en Ons blad) gestaakt. De maandbriefjes blij-
ven echter nog enige tijd verschijnen.
(3) De redacteur van de Heraut is de directeur van het
Nationaal Bureau van het Apostolaat des Gebeds.
(4) Op de maandbriefjes zelf wordt niet altijd een adres
vermeld, wel op het omslagbriefje voor de zelateurs en
zelatricen (zie bijzonderheden).
(5) Op het maandbriefje wordt vanaf deze datum
slechts het administratieadres vermeld. Op het omslag-
briefje voor de zelateurs en zelatricen (zie bijzonderhe-
den) wordt zowel dat van de redactie als dat van de
administratie vermeld. Dit omslagbriefje ontbreekt
vaak, waardoor het redactieadres niet altijd vast te stel-
len is. Doorgaans is het redactieadres het adres van het
Nationaal Bureau van het Apostolaat des Gebeds, aan-
gezien de redactie van alle publicaties van het Aposto-
laat des Gebeds, dus ook van het Maandbriefje, wordt
gevoerd door de directeur van het Nationaal Bureau.
(6) Op het omslagbriefje bij het ‘witte’ maandbriefje
voor volwassenen wordt na mei 1929 geen redactie -
adres vermeld. Op het omslagbriefje van nov. 1929 bij
het ‘groene’ maandbriefje voor kinderen (zie bijzonder-
heden) wordt Mariëndaal nog vermeld als redactie -
adres. 
(7) Deze omslagbrieven ofwel ‘zelatricenbrieven’ vor-
men geen zelfstandige publicatie en zijn dan ook be -
schreven als deel van, of behorend bij de maandbriefjes
van het Apostolaat des Gebeds. Pas met het oprichten
van Zelator (1946-1954, zelatricenbrief behorend bij de
‘groene’ maandbriefjes voor de jeugd, zie bijzonderhe-
den) en de Maandbrief aan onze zelatricen en zelateurs
is er sprake van min of meer zelfstandige publicaties.
Deze worden wel afzonderlijk in de BKNP beschreven.
(8) Spruijt wordt niet in het Maandbriefje genoemd,
maar is in deze periode de redacteur van de Heraut.
(9) In de voor zelateurs bestemde omslagbrief van juni
1919 wordt vermeld dat een nieuwe redacteur is aange-
treden. In september 1924 treedt L. Franke af; Jac. J. Zeij
volgt hem in oktober op.
(10) In de omslagbrief van november 1930 neemt Jac. 
J. Zeij afscheid. Hij kondigt aan dat W. Kea hem is opge-

volgd als directeur van het Nationaal Bureau en ambts-
halve als redacteur van de Heraut en het Maandbriefje.
(11) In het omslagbriefje van januari 1943 wordt ver-
meld dat Willem Kea in september 1942 is overleden,
maar enige maanden vooruit had gewerkt, tot en met
december. J. Hellings neemt het werk over. 
(12) De omslagbriefjes (aanw. tot en met dec. 1946) zijn
alle ondertekend door J. Hellings, die tot en met 1947
directeur van het Nationaal Bureau is geweest, waarna
zijn taak is overgenomen door Franciscus Koppen -
draijer SJ.
(13) Zie de omslagbrief bij het ‘groene’ maandbriefje
van sept. 1946: sinds kort is “aan ons Bureau als vaste
medewerker toegevoegd (althans tijdelijk) Pater Jérome
Awick SJ”. Awick heeft de uitgave verzorgd van de laat-
ste twee ‘groene’ maandbriefjes van 1946 en de eerste
jaargang van Zelator (lopend van september 1946 tot
september 1947), waarna zijn werk als promotor van
het Apostolaat des Gebeds is overgenomen door L.
Wevers SJ. Vermoedelijk hebben Awick en Wevers ook
de ‘witte’ maandbriefjes mede geredigeerd, respectieve-
lijk tot sept. 1947 en vanaf nov. 1947. Door het ontbre-
ken van omslagbrieven bij de maandbriefjes vanaf 1947
is dit echter niet met zekerheid vast te stellen.
(14) In Met hart en ziel 1953, ongen.(sept.), de opvolger
van het zelateursblad Maandbrief aan onze zelatricen
en zelateurs dat vanaf {1948} de omslagbriefjes heeft
vervangen, neemt pater Koppendraijer afscheid na zes
jaar redacteur van dit blad te zijn geweest, en introdu-
ceert hij zijn opvolger, pater Jac. de Rooy SJ, “een van de
trouwste medewerkers aan de Heraut van het Heilig
Hart” (p. 3). M.i.v. maart 1957 wordt de naam van de
redacteur niet meer in het mededelingenblad voor zela-
teurs vermeld, maar het is vrijwel zeker dat deze publi-
catie evenals de andere tijdschriften van het Apostolaat
van het Gebed (de Heraut en Jonge kerk) wordt verzorgd
door pater Jac. de Rooy, die sinds 1953 directeur van het
Apostolaat des Gebeds is geweest (en daarmee redac-
teur van de periodieken) en dat is gebleven tot kort voor
zijn overlijden in 1979 (Zie de Heraut, 110(1979), nr.
9(onged.), p. 232).
(15) Hans Bijmans SJ is De Rooy opgevolgd als directeur
van het Nationaal Bureau en als redacteur van de door
het Apostolaat des Gebeds uitgegeven tijdschriften. 
(16) Het Maandbriefje zelf blijft bestaan, alleen het
omslagbriefje vervalt en wordt in {1948} voortgezet als
een zelfstandige publicatie, getiteld Maandbrief aan
onze zelatricen en zelateurs. Zie noot 7.
(17) Er zijn nog 2 omslagen bijgevoegd waarvan door
het bijsnijden de datum echter is weggevallen. Ze
horen in ieder geval bij een pakketje maandbriefjes van
vóór oktober 1921: in die maand is de redactie verhuisd
van Amsterdam naar Nijmegen. Het redactieadres op
deze omslagjes is Amsterdam.
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Maandbulletin der Broederschap van Eerherstel
1932-[1936]
• jaren {1(1932/33), nr. 1(sept.)}1

• uitgever Broederschap van Eerherstel
• plaats Red.: Maurik
– Adm.: Amsterdamsche Veld (Nieuw Schoonebeek)
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang 4 p. ∞ 1(1932), nr. 1(sept.)
• redactie {1932} Anton van Welsem pr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Wacht en wake (1936-{1939})2

• autopsie 1(1932), nr. 1(sept.)
– KDC
• typering De eerste aflevering verhaalt over de voorge-
schiedenis van de Broederschap, op 15 maart 1932 opge-
richt door mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van
Utrecht, n.a.v. een “heiligschennende tabernakeldief-
stal” uit de kerk van de parochie Amsterdamscheveld
op 3-4 mei 1925 (1(1932), nr. 1(sept.), p. 1-3). Daarnaast
worden de bij het lidmaatschap behorende ‘gunsten’ en
‘verplichtingen’ aan de orde gesteld. Het lidmaatschap
staat open voor “alle Roomsch-Katholieken boven de 
18 jaar, die hun godsdienstplichten vervullen” (p. 2). 
• noten
(1) Het blad is onder deze titel vermoedelijk verschenen
tot en met augustus 1936. De eerste aflevering van de
opvolger is gedateerd: 1936/37, nr. 1/2(sept./okt.).
(2) “De Altaarwacht en de Broederschap van Eerherstel
hebben elkander gevonden, om in gemeenschappelijk
overleg en in onderlinge samenwerking naar best ver-
mogen de eucharistische actie in het aartsbisdom te
bevorderen. (…) de beide bovengenoemde organisaties
[hopen] voor gezamenlijke redactionele verantwoorde-
lijkheid te verzorgen de uitgave van het Maandbulletin
der Broederschap van Eerherstel, in ’t vervolg verschij-
nend onder de naam van Wacht en wake” (zie aldaar
1936/37, nr. 1/2(sept./okt.), p. 7).

550
Maandbulletin / Gebedsactiecomité Rotterdam
[1968]-{1980}
• jaren {2(1969/70), nr. 1(sept.)} – {12(1980), nr. 12(dec.)}1

• uitgever Gebedsactiecomité Rotterdam2

• plaats Rotterdam
• frequentie maandelijks
• formaat A ∞ {2(1969/70)}; B ∞ {4(1972)}-{12(1980)}
• omvang [II] ∞ 2(1969/70); [I] ∞ 4(1972); I ∞ 5(1973)-
{12(1980)}
• redactie [1968]-[{1980}] F.C.A.M. Boot3

{1976} zuster Siegberta Schut OP4

• bijzonderheden Gestencild.

– Jaargang 2(1969/70) loopt van sept. 1969 tot en met
dec. 1970. {4(1972)} en volgende jaargangen vallen
samen met het kalenderjaar. 2(1969/70) is deels doorge-
pagineerd en bevat onregelmatigheden in de numme-
ring van de afleveringen en in de paginering.
– In jaargang 2(1969/70) zijn twee onderscheiden nrs. 
7 verschenen, beide gedateerd juli 1970.
– Enkele afleveringen zijn met de hand gedateerd.
– Bij 4(1972), nr. 3(onged.) bevindt zich een bijlage met
o.a. de tekst van een ‘Open brief aan Zijne Eminentie
monseigneur A. Felici Pauselijke Internuntius ’s Gra-
venhage’, waarin dank wordt uitgesproken voor de
benoeming van mgr. J.M. Gijsen tot bisschop van Roer-
mond.
– In 11(1979, nr. 12(dec.) is opgenomen de ‘Agenda voor
de Bijzondere Synode van de Nederlandse Bisschoppen,
te houden in Rome, januari 1980, onder voorzitterschap
van Paus Johannes Paulus II’. 
• autopsie 2(1969/70), nrs. 1-2, 4, ongen.(jan.),
ongen.(febr.), nrs. 5, 7, 75, 8, 12; 4(1972), nrs. 2-3, 12;
5(1973)-12(1980)
– KDC
• typering De gebedsactie Rotterdam is opgericht door
pastoor G.A. de Bot in de woelige jaren na het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965), om te bidden voor het
behoud van de traditionele katholieke waarden en leer.
Het blad is van behoudende signatuur en bevat behalve
informatie voor leden van het Gebedsactiecomité Rot-
terdam ook stichtelijke en leerstellige beschouwingen.
• noten
(1) Het Bulletin is verschenen tot en met aug. 2002, het
jaar waarin de Gebedsactie Rotterdam werd opgeheven.
(2) Tussen {2(1969/70), nr. 1(sept.)} en {nr. 12(dec. 1970)}
met de volgende variaties: ‘Gebedsactiecomité Rotter-
dam’, ‘Gebedsactie-comité Rotterdam’, ‘Gebedsactie
Zuid-Holland’, ‘Gebedsactie bisdom Rotterdam’.
(3) In het autopsie-exemplaar als zodanig alleen ver-
meld in 2(1969/70), nr. 12(dec. 1970) met adres in Rotter-
dam. Dit adres wordt in 5(1973), nr. 4(april) genoemd
als adres van de redactie/administratie. In 2(1969/70),
nr. 1(sept.) wordt Boot genoemd als secretaris van het
Actiecomité Rotterdam. In 25(1993), nr. 1(jan.), p. 1
wordt vermeld dat Fr. Boot de oprichter was van het
Maandbulletin.
(4) In 8(1976), nr. 4(april) tekent zuster Siegberta Schut
OP namens de redactie.
(5) Zie bijzonderheden.
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Maandelijksche staat der benoemingen van RK
dienstdoende geestelijken {1907}-{1928}
• jaren {1907, ongen.(10 jan./10 febr.)} – {1928, ongen.
(10 juli/25 aug.)}
• uitgever Niet in de uitgave vermeld.1

• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I (2 p. per afl.)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Iedere aflevering bevat naast benoe-
mingen tevens overlijdensberichten van al dan niet
meer dienstdoende geestelijken en verder een ‘Maande-
lijksche lijst van nieuwe uitgaven’ (meestal op het
gebied van godgeleerdheid, ook wel op dat van wijsbe-
geerte, geschiedenis, opvoedkunde en van taal en lette-
ren).
• autopsie 1907, ongen.(10 jan./10 febr.) – 1928,
ongen.(10 juli/25 aug.)
– SHCL
• typering Landelijke lijst van benoemingen (veelal
overplaatsingen) van RK geestelijken in de verschillen-
de bisdommen.
• noten
(1) Regelmatig zijn advertenties opgenomen van de RK
Boekhandel J.M.W. Waanders te Zwolle, vermoedelijk
de drukker/uitgever van de periodiek.

552
de Maandelijksche ziekenbrief 1 {1933}-{1980}
• jaren {8(1932/33), nr. 8(juni 1933)} – 17(1941/42), nr. 9
(juli)
– 17(1945), nr. 10(aug.)2 – {56(1980/81), nr.
2(Kerstmis/Nieuwjaar)}3

• uitgever Zieken Apostolaat4

• plaats Bloemendaal
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie {1933}-1945 L.J. Willenborg5

1945-1948 L. Wolf5

1949-{1967} H.A.J. Roosen6

{1969}-1977 J.C.M. van Winkel7

1977-{1980} A.F.M. Goedhart7

• speciale nummers 40(1965), nr. 1(nov.): Feestnummer
bij gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het
Ziekenapostolaat
– 51(1975/76), nr. 1(nov.): Terugblik op het 50-jarig jubi-
leum van het Ziekenapostolaat dat een jaar lang is
gevierd
• bijzonderheden Afbeeldingen (1965/66, 1975/76,
1978/79).

– Het blad is ongepagineerd.
– Onregelmatigheden in het verloop en de nummering
van de jaargangen. Aanvankelijk lopen de jaargangen
van november tot en met oktober. Jaargang 21(1948/49)
loopt van nr. 1(okt. 1948) tot en met nr. 12(dec. 1949);
daarna volgen in het autopsie-exemplaar 1950, nr.
1(jan.)-{nr. 6(juni)}, {23(1950/51), nr. 8(aug. 1951)};
{24(1951/52), nr. 3(jan. 1952)} waarna de jaargangen in
het autopsie-exemplaar overspringen naar 33(1958/59).
De jaargangen tussen 24(1951/52) en 33(1958/59) ontbre-
ken. Volgens de reguliere telling is jaargang 1958/59
jaargang 31. Niet nagegaan kon worden waar en hoe
deze foutieve telling is ontstaan. Daarna verloopt de tel-
ling regelmatig tot en met 38(1963/64). Jaargang
39(1964/65) kon niet worden ingezien. Na 40(1965/66),
nr. 1(nov.) verspringt de jaargangnummering weer:
{41(1965/66), nr. 8(juni 1966)}-{nr. 12(nov. 1966)} en loopt
dan regelmatig verder tot en met {56(1980/81)}. 
– 10(1934/35), nr. 1(nov. 1934) is abusievelijk gedateerd 
1 november 1935.
– In jaargang 19(1946/47) zijn na nr. 4(Vastentijd) en
voor nr. 6(Pinksteren) twee onderscheiden nrs. 5 ver-
schenen, gedateerd resp. ‘Passietijd 1947’, ‘Paastijd
1947’.
– 1963/64), nr. 5(maart) draagt abusievelijk het jaar-
gangnummer 39; moet zijn: 38.
– 1969/70, nr. 11(okt.) draagt abusievelijk het jaargang-
nummer 44; moet zijn: 45(1969/70). De volgende afleve-
ring is abusievelijk gedateerd 45(1970), nr. 11(nov.);
moet zijn: 46(1970/71), nr. 1(nov.).
– 47(1971/72), maart, abusievelijk nr. 4; moet zijn: nr. 5
(maart).
– Tot en met 17(1941/42/45), nr. 9(juli 1942) zijn de brie-
ven in handschrift. In de eerste aflevering na de oorlog
deelt de secretaris mee: “Door bijzondere omstandig -
heden moest de brief in drukletters verschijnen.” Deze
gelden ook voor de volgende brieven. 
– 19(1946/47), nr. 7(juni) bevat een bijlage met informa-
tie over een muurprent met een gebed voor de zieken,
die het Ziekenapostolaat samen met de Katholieke Actie
in Nederland uitgeeft.
– Bij 20(1947/48), nr. 7(mei), nr. 11(okt) en 21(1948/49),
nr. 10(okt.) van het autopsie-exemplaar bevinden zich
bijvoegsels met gebeden. 
– In het autopsie-exemplaar is, voorafgaand aan
55(1979/80), een ongedateerde ‘Nieuwskrant’ (4 p.) 
ingebonden, met o.a. de samenstelling van het bestuur
van het Ziekenapostolaat.
• autopsie 8(1932/33), nrs. 8-9; 9(1933/34); 10(1934/35),
nrs. 1-5, 7-12; 11(1935/36); 12(1936/37), nrs. 1-8, 10-12;
13(1937/38)-14(1938/39); 15(1939/40), nrs. 1, 3-5, 7-8, 10, 12;
16(1940/41), nrs. 2-12; 17(1941/42/45); 18(1945/46), nrs. 1-2,
11; 19(1946/47); 20(1947/48), nrs. 3, 7-11; 21(1948/49), nrs.
1-8, 10-12; 1950, nrs. 1-4, 6; 23(1950/51), nr. 8; 24(1951/52),
nr. 3; 33(1958/59), nr. 11; 34(1959/60), nrs. 7-8;
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35(1960/61), nr. 3; 38(1963/64), nrs. 3-6, 8; 40(1965/66), 
nr. 1; 41(1965/66), nrs. 8, 12; 42(1966/67), nrs. 5, 9;
44(1968/69), nrs. 9-10; 45(1969/70), nrs. 1, 3-11;
46(1970/71), nrs. 1, 3-11; 47(1971/72)-48(1972/73);
49(1973/74), nrs. 1-2, nr. 4-11; 50(1974/75)-55(1979);
56(1980), nrs. 1-2
– KDC
• typering Brieven aan de leden van het Ziekenaposto-
laat, troostend en opwekkend van aard, met maande-
lijks een overweging. Bedoeld om het ziek zijn niet 
nutteloos voorbij te laten gaan, maar te dragen voor de
groei van het Rijk Gods op aarde.
• noten
(1) M.i.v. {20(1947/48), nr. 7(mei)}: “Maandelijkse”;
m.i.v. {38(1963/64), nr. 3(jan.)} vervalt “de”.
(2) Na “2 jaren afzondering” kwam op 1 augustus 1945
het bericht dat de Ziekenbrief weer mocht worden ver-
stuurd (zie 17(1945), nr. 10(aug.), p. 1).
(3) Het tijdschrift is in 2004 voortgezet als Zieken -
apostolaat.
(4) Ook gespeld als “Ziekenapostolaat”.
(5) De brieven worden geschreven en zijn ondertekend
door “Uw Secretaris”. Uit 18(1945/46), nr. 2(dec.), p. 1
blijkt dat dit pastoor L.J. Willenborg was, die op 15 okto-
ber 1925 het Ziekenapostolaat had opgericht en op 13
december 1945 overleed: “Nu krijgt ge den eersten zie-
kenbrief, die niet geschreven is door Pastoor Willen-
borg!”, ondertekend door de “Secretaris van het
Bestuur”, (18(1945/46), nr. 2(dec.)) en vervolgens tot en
met 1948 ondertekend door L. Wolf pr.
(6) In 1949 krijgt H. Roosen van de bisschop van Haar-
lem de opdracht de Maandelijkse ziekenbrief te verzor-
gen (21(1948/49), nr. 3(jan.1949), p. 1). Hij wordt als
moderator van het Ziekenapostolaat in de Pius-almanak
vermeld tot en met 1969.
(7) In 52(1976/77), nr. 9(sept.) neemt Van Winkel
afscheid van het moderatorschap van het Zieken -
apostolaat. In die functie wordt hij opgevolgd door
pastoor A.F.M. Goedhart (zie ook nr. 10(okt.)).
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Maandrozen ter eere van het H. Hart van Jesus en
ter verbreiding van het Apostolaat des Gebeds 1872-
1889
• jaren 4(1872), ongen.(onged.) – 1889, ongen.(onged.)1

• uitgever J. Beerendonk2

• plaats [Red. Maastricht]; adm. Amsterdam3

• frequentie [maandelijks] 
• formaat A ∞ 4(1872)-5(1873); B ∞ 6(1874)-1899
• omvang VI
• redactie R.J. Pierik SJ
• register 11(1879): algemeen register 1870-1879, 16 p.4

• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(met uitzondering van 1876). 

– Doorlopende paginering.
– De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet tot en met 11(1879). Alleen 1872 en 1873 dra-
gen in het autopsie-exemplaar op de titelpagina een
jaargangnummer, resp. 4 en 5.1 

– In verschillende andere landen en in verschillende
talen geeft het Apostolaat des Gebeds aanverwante
“zendboden van Jezus’ Hart” uit, die onderling nauw
zijn verbonden.
– 4(1872): bijlage met lijsten “der parochiën en klooster-
gemeenten die vereenigd zijn met het Apostolaat des
Gebeds”, resp. 8 p., 4 p. en een ongepagineerde lijst.
– In het autopsie-exemplaar van band 1887 is inge-
voegd een partituur van ‘Hart van Jesus heldere Bron’,
Voorspel.
• relaties Voortzetting van Tijdschrift ter voortplanting
der godsdienstige vereering van het H. Hart van Jesus en
van den H. Joseph (1870-1871)
– Voortgezet als Maandrozen ter eere van Jesus’ H. Hart
(1890-1915)
• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar De Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van De
Heraut’, in: Ibidem, p. 255-259 
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig blad, orgaan van de in 1868 in
Nederland kerkelijk goedgekeurde vereniging het
Apostolaat des Gebeds, die door de Jezuïeten was opge-
richt om de H. Hartdevotie te propageren. Het tijd-
schrift geeft informatie over de doelstellingen, ver-
spreiding, organisatie, geschiedenis en activiteiten van
het Apostolaat des Gebeds, wil de apostolische ijver
warm houden en tracht het bekeringswerk en het wer-
ven van nieuwe leden te bevorderen. Het bevat onder-
richtingen en beschouwingen, gedichten en gebeden,
mededelingen van het Vaticaan, algemene maandin-
tenties, bijzondere intenties, verklaringen van passa-
ges uit de evangeliën, informatie over apostolisch werk
in binnen- en buitenland, brieven van paus Pius IX en
paus Leo XIII, stichtende verhalen, artikelen over
christelijke opvoeding, missie, rozenkrans, communie,
heiligenlevens enz.
• noten
(1) Jaargangnummering tot en met 11(1879). De afleve-
ringen zijn in het autopsie-exemplaar zonder omslagen
ingebonden, waardoor nummering en datering van de
afleveringen onbekend is.
(2) Over de uitgever, zie Lankhorst, p. 257.
(3) In het tijdschrift wordt slechts de uitgeverij te
Amsterdam genoemd, waar de administratie van het
tijdschrift wordt gevoerd. De redactie is gevestigd te
Maastricht, aldus een artikel over de geschiedenis van
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het tijdschrift van het Apostolaat des Gebeds in een van
de opvolgers, de Heraut van het Heilig Hart 77(1945),
ongen.(dec.), p. 107-108. Over de periode waarin Pierik
de redactie voert wordt vermeld: “er haperde iets in de
organisatie. Er was te weinig contact tusschen den
Hoofdbestuurder, die te Amsterdam of Rotterdam
woonde, en het redactie-bureau der Maandrozen te
Maastricht.”
(4) Met in een noot: “Nieuwjaarsgeschenk door den Uit-
gever aan zijn geachte abonnés aangeboden”. Het
register heeft ook betrekking op de voorganger van
Maandrozen.

554
Maandrozen ter eere van Jesus’ H. Hart1 1890-1915
• jaren 21(1890), ongen.(onged.) – 46(1915),
ongen.(onged.)
• uitgever G. Borg2

• plaats [Red. Maastricht]; adm. Amsterdam ∞ 
21(1890)-30(1899)3

– Red. Katwijk aan den Rijn, adm. Amsterdam ∞
31(1900)-46(1915)4

• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang VI ∞ 21(1890)-27(1896); IV ∞ 28(1897)-
46(1915)
• redactie 1890-1899 R.J. Pierik SJ
1900-1915 F.A.L. Smit SJ5

• bijzonderheden Afbeeldingen (1894); boekbesprekin-
gen (m.u.v. 1899); inhoudsopgaven (m.u.v. 1915).
– Doorlopende paginering.
– De jaargangnummering van de voorganger Maand -
rozen ter eere van het H. Hart van Jesus en ter verbrei-
ding van het Apostolaat des Gebeds wordt voortgezet,
waarbij men zich één jaar vertelt: er zijn immers reeds
21 jaargangen (1869 t/m 1889) verschenen (zie ook ‘Aan
de lezers!’, in de eerste aflevering, p. 1). Later heeft men
deze fout in zoverre hersteld dat men in de opvolger de
Heraut van het H. Hart van Jezus jaargang 47 heeft
overgeslagen.
– In verschillende andere landen en in verschillende
talen geeft het Apostolaat des Gebeds aanverwante
“zendboden van Jezus’ Hart” uit, die onderling nauw
zijn verbonden.
– Bij het decembernummer van 1899 verschijnt een
brief van F.A.L. Smit SJ aan de lezers van Maandrozen,
waarin het vertrek van redacteur R.J. Pierik wordt aan-
gekondigd. 
• relaties Voortzetting van Maandrozen ter eere van het
H. Hart van Jesus en ter verbreiding van het Apostolaat
des Gebeds (1872-1889)
– Voortgezet als de Heraut van het H. Hart (van Jesus)
(1916-1965)5

• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar De Heraut. Van

Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van de
Heraut’, in: Ibidem, p. 255-259
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig blad, orgaan van de in 1868 in
Nederland kerkelijk goedgekeurde vereniging het
Apostolaat des Gebeds, die door de Jezuïeten was opge-
richt om de H. Hartdevotie te propageren. Het tijd-
schrift geeft informatie over de doelstellingen, ver-
spreiding, organisatie, geschiedenis, publicaties en
activiteiten van het Apostolaat des Gebeds, wil de
apostolische ijver warm houden en tracht het beke-
ringswerk en het werven van nieuwe leden te bevorde-
ren. Daarnaast haakt het blad in op eigentijdse maat-
schappelijke problemen en ontwikkelingen, zoals de
wereldoorlog, het communisme etc. Het bevat onder-
richtingen en beschouwingen, gedichten en gebeden,
mededelingen van het Vaticaan, algemene maandin-
tenties, bijzondere intenties, dankzeggingen, verklarin-
gen van passages uit de evangeliën, informatie over
apostolisch werk in binnen- en buitenland, stichtende
(vervolg)verhalen, correspondenties, artikelen over
christelijke opvoeding, missie, rozenkrans, communie,
kerkvaders, de H. Schrift, heiligenlevens enz. 
• noten
(1) 21(1890)-27(1896): Maandrozen (van het H. Verbond)
ter eere van Jesus’ H. Hart. In 35(1904) is “H.” voluit
geschreven als “Heilig”.
(2) Over de uitgever, zie Lankhorst, p. 255-257.
(3) In het tijdschrift wordt slechts de uitgeverij te
Amsterdam genoemd, waar de administratie van het
tijdschrift wordt gevoerd. De redactie is gevestigd te
Maastricht, aldus een artikel over de geschiedenis van
het tijdschrift van het Apostolaat des Gebeds in opvol-
ger de Heraut van het Heilig Hart 77(1945), ongen.(dec.),
p. 107-108. Over de periode waarin Pierik de redactie
voert wordt vermeld: “er haperde iets in de organisatie.
Er was te weinig contact tusschen den Hoofdbestuur-
der, die te Amsterdam of Rotterdam woonde, en het
redactie-bureau der Maandrozen te Maastricht”.
(4) In het laatste nummer van 30(1899) wordt de lezers
verzocht hun bijzondere intenties in het vervolg op te
sturen naar het adres van de nieuwe redacteur te Kat-
wijk aan den Rijn (p. 383). Uit de inhoud blijkt dat het
Gymnasium te Katwijk aan den Rijn het redactieadres
blijft (zie bijv. 41(1910), ongen.(aug.), p. 254 en het
omslag bij 45(1914), nr. 1(jan.)). In de laatste aflevering
van 46(1915) wordt op p. 326 aan de lezers verzocht hun
namen en adressen aan een nieuw redactie-adres te
Venlo op te geven: Retraitenhuis Manresa. 
(5) In ‘Aan onze lezers’ op p. 326 van de laatste afleve-
ring onder deze titel wordt aangekondigd dat met het
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begin van de volgende jaargang het tijdschrift van uit-
gever zal veranderen en een gehele vernieuwing zal
ondergaan. Zie over deze vernieuwing ook het artikel
over de geschiedenis van het tijdschrift van het Aposto-
laat des Gebeds in de Heraut van het Heilig Hart
77(1945), ongen.(dec.), p. 107-108, waarin wordt ver-
meld: “door zijn [pater Smit] degelijke ascetische artike-
len bereikte hij vooral de geestelijkheid, maar propa-
ganda ging er weinig van hem uit. Zoo kon het gebeu-
ren, dat in 1915, toen P. Smit wegens ziekte en ouder-
dom afscheid nam van zijn periodiek, het aantal abon-
nees was teruggeloopen (…) en dat het Apostolaat des
Gebeds (…) diep scheen ingeslapen.”

555
Maandrozen-almanak1 1879-1884
• jaren 1(1879)-6(1884)2

• ondertitel aan de vereerders van Jesus’ Hart opgedra-
gen door de redactie der Maandrozen ∞ 1(1879)-2(1880)
• uitgever P. Stokvis en Zoon
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1879); III ∞ 2(1880); II ∞ 3(1881)-
5(1883); I ∞ 6(1884)
• redactie 1879-1880 [R.J. Pierik SJ]3

– Daarna niet meer in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Titelpagina vermeldt “eigendom der
zelatricen van Maastricht”.
• literatuur Gomarius Mes, De katholieke pers van
Nederland, 1853-1887 (Maastricht 1887-1888), p. 288
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 2(1880)-3(1881)
– UBU ∞ overige jaargangen
• typering Almanak met uitvoerige heiligenkalender,
mengelwerk, een lijst van verjaardagen van leden van
het koninklijk huis, spreuken met uitleg, wetens-
waardigheden, lichtvoetige en stichtelijke overwegin-
gen. M.i.v. 3(1881) staat de almanak in het teken van één
bepaald onderwerp. Zo is het eerste deel van 3(1881)
gewijd aan ‘De devotie tot Jesus’ hart in voorbeelden’,
4(1882) aan ‘de Missie van het H. Hart in Zuid-Afrika
aan de Zambesi’, 5(1883) heeft als thema ‘Door Maria
tot Jesus’ en 6(1884) staat in het teken van ‘De beloften
van Jesus’ hart’.
• noten
(1) Van 5(1883) en 6(1884) luidt de titel Maandrozen-
almanak van het H. Hart.
(2) Volgens Mes is de almanak niet verder verschenen.
(3) Vermeld wordt slechts “Redactie der Maandrozen”
(voluit: Maandrozen ter eere van het H. Hart van Jesus
en ter verbreiding van het Apostolaat des Gebeds).

556
Maandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve
Vrouw van het H. Hart1 1869-{1941}
• jaren 1(1869), ongen.(jan.)2 – {73(1941), ongen.[aug.]}3

• ondertitel gevestigd in het klooster der religieusen
Ursulinen te Sittard, als hoofdzetel voor Nederland ∞
1(1869)-{9(1877)}
– gevestigd in het klooster der religieuzen Ursulinen te
Sittard ∞ {42(1910)}-73(1941)
• uitgever (Aarts)broederschap4 van Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart van Jezus
– Druk: J.J. Romen (m.i.v. {36(1904)} toegevoegd: “en
Zonen”)
• plaats Sittard
– Druk: Roermond
• frequentie maandelijks 
– 7 nrs. ∞ 50(1918)-51(1919)5

• formaat A
• omvang III ∞ 1(1869)-8(1876); IV ∞ 9(1877)-29(1897); 
V ∞ 30(1898); IV ∞ 31(1899)-49(1917); III ∞ 50(1918); 
IV ∞ 51(1919)-72(1940); III ∞ 73(1941)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[{1887}] J. Waterreus6

[{1887}-{1942}] “Zusters Ursulinen”6

• speciale nummers 1873, ongen.(onged.): ‘het Beeld van
OL Vrouw van het H. Hart te Sittard plechtig gekroond
namens Zijne Heiligheid Pius IX door mgr. J.A. Pare-
dis, bisschop van Roermond, in den namiddag van den
11den december 1873’, 32 p. In het autopsie-exemplaar is
dit verslag van het feest ingebonden achterin de band
11(1879). In 5(1873), ongen.(dec.) wordt naar deze plech-
tigheid verwezen.
– 25(1893), ongen.(juli): verslag van ‘het Eerste jubilé
van Onze Lieve Vrouw van ’t H. Hart te Sittard, 12 en 13
juni’; gedrukt in blauwe inkt
– 26(1894), ongen.(jan.): uitgave ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van de Broederschap en het ‘Eerste
jubelfeest van het Blauwe boekje, 1869-1894’; gedrukt in
blauwe inkt
• bijzonderheden Afbeeldingen (1876-1877; 1912);
inhoudsopgaven (1895-1940).
– Waar de omslagen en vaak ook de titelpagina ontbre-
ken is de datering afgeleid van het imprimatur.
– Het autopsie-exemplaar van 1(1869) bevat als los bij-
voegsel: ‘Negendaagsche oefening ter eere van OL
Vrouw van het Heilig Hart’
– 19(1887): abusievelijk gepagineerd 232-259; moet zijn
132-159.
– 30(1898): abusievelijk gepagineerd 357-484; moet zijn
257-384. 
– 1892, ongen.(jan.) abusievelijk jaargang 23; moet zijn:
24(1892).
– 30(1898) abusievelijk gepagineerd 360-480; moet zijn:
260-380.
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– Gezien de (enkele) omslagen die in het autopsie-exem-
plaar zijn meegebonden, zijn de afleveringen m.i.v.
{58(1926)} genummerd.
– 15(1883), ongen.(juli) opent met de mededeling: “de
Broederschap van OL Vrouw van het H. Hart te Sittard,
kerkelijk opgericht den 8 December 1867, is door Z.H.
Paus Leo XIII tot Aartsbroederschap en de kerk tot
Baziliek verheven den 5den juni 1883”.
– De abonnees op het blad ontvangen gratis en franco
een exemplaar van achtereenvolgens Bedevaarten naar
Sittard (1882-1885), de Maria-zomer te Sittard (1886-
1906) en Sittarder Maria-almanak (m.i.v. 1908).
• relaties Voortgezet als het Blauwe boekje ({1950}-
{1980})1

• literatuur Peer Boselie & Jo Kreukels, ‘Sittard: Basiliek
OL Vrouw van het H. Hart’, in: P.J. Margry en Ch. Cas-
pers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 3: ‘Provincie
Limburg’ (Amsterdam 2000), p. 903-922
– Gomarius Mes, De katholieke pers van Nederland,
1853-1887, Maastricht 1887-1888
• autopsie Volledig m.u.v. alle omslagen tot en met 1920
– UBN
• typering Tijdschrift van de (Aarts)broederschap van
OL Vrouw van het H. Hart. Een van de oudste periodie-
ken ter bevordering van de Mariadevotie, speciaal de
verering van OL Vrouw van het H. Hart. Deze verering
vond zijn oorsprong in het Franse Issoudun, waar
pater J. Chevalier de Missionarissen van het H. Hart in
1854 oprichtte, en vond navolging bij de Ursulinen in
Sittard. Zij begonnen met het Maandschrift, dat overi-
gens geen geregelde vertaling wilde zijn van de Anna-
les de Notre Dame du Sacré Coeur, die al drie jaar
bestonden en in Frankrijk werden uitgegeven. Wel was
het de bedoeling “het meest merkwaardige op te nemen
van wat de Annales bevatten”, met ruimte voor “feest-
viering in ons Vaderland en (…) berigten, die men ons
zal gelieven te zenden”, ‘Voorberigt’, 1(1869). Het beheer
van de Broederschap in Nederland berust bij de zusters
Ursulinen van Sittard. Het blad bevat godsdienstige
poëzie en proza, bekeringsverhalen, dankzeggingen,
mededelingen, aankondigingen van processies en bede-
vaarten, artikelen over ‘de Kinderkrans’, de jeugdafde-
ling van de (Aarts)broederschap, en een lijst der overle-
denen van de (Aarts)broederschap. 
• noten
(1) De titel kent kleine variaties. Met ingang van
40(1908) wordt aan de titel toegevoegd “van Jezus”.
Ondanks het feit dat de Broederschap reeds in juni 1883
tot Aartsbroederschap was verheven, wordt deze wijzi-
ging pas m.i.v. 40(1908) op de titelpagina vermeld:
Maandschrift voor de Aartsbroederschap van OL Vrouw
van het H. Hart van Jezus. Tot en met 68(1936) blijven de
afleveringen zelf de titel Maandschrift voor de Broeder-
schap van OL Vrouw van het H. Hart van Jezus voeren.
Herhaaldelijk wordt naar het Maandschrift verwezen

als “het Blauwe boekje”. In 9(1877), p. 85: “Sedert eenige
jaren verschijnt er in ons Vaderland een klein Maand-
schrift, dat door velen het ‘Blauwe boekje’ wordt gehee-
ten”, blauw als de bevoorrechte kleur van Maria. De
(enkele) omslagen die in het autopsie-exemplaar zijn
meegebonden, dragen een blauwe steunkleur. De
opvolger van het Maandschrift krijgt daadwerkelijk als
titel het Blauwe boekje (vgl. ook 26(1893), ongen.(jan.), 
p. 3-4).
(2) De eerste jaargang draagt op het titelblad jaartal
noch datum. In een advertentie in de Sittarder Maria-
almanak 1942 wordt gewag gemaakt van de 73e jaar-
gang van het Maandschrift voor de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Jezus, het-
geen impliceert dat de eerste jaargang in 1869 is ver-
schenen. De eerste jaargang van het autopsie-exem-
plaar opent met een ‘Berigt’, gedateerd “Sittard, feest
van den H. Jozef 1870”, gevolgd door een ‘Voorberigt’,
gedateerd 11 December 1868. Uit het ‘Berigt’ blijkt dat
het aantal intekenaars op het Maandschrift groter was
dan de oplage. Om niemand teleur te stellen heeft men
besloten tot een nieuwe oplage. “De 12 afleveringen [van
de eerste oplage] zijn in dit boekje bij elkander genaaid,
zij maken te zamen een schoon geheel.” In het ‘Voorbe-
rigt’ wordt de eerste aflevering van de eerste oplage aan
de lezer aangeboden. Bij het autopsie-exemplaar van de
opvolger, het Blauwe boekje, bevindt zich een brochure
met de titel Devotie tot OL Vrouw van het H. Hart
(Imprimatur april 1953), waarin op p. 8 melding wordt
gemaakt van het Maandschrift van OL Vrouw van het H.
Hart (“bekend als het Blauwe boekje”), dat reeds bestaat
vanaf 1869.
(3) Het is niet bekend of het blad nog langer is versche-
nen. De laatste ingeziene aflevering van Sittarder
Maria-almanak, die als geschenk aan de abonnees van
het Maandschrift wordt toegezonden, dateert van 1943.
De eerste ingeziene aflevering van het Blauwe boekje,
de opvolger van het Maandschrift, is 76(1950/51), nr. 6
(febr.). 
(4) In 1883 wordt de Broederschap tot Aartsbroeder-
schap verheven.
(5) Uit een mededeling van de redactie in 50(1918), nr. 1
(onged.), p. 18 blijkt dat men wegens “den algemeenen
papiernood” genoodzaakt is de uitgave voorlopig te
rantsoeneren. Het Maandschrift verschijnt nu om de
andere maand.
(6) Gomarius Mes noemt J. Waterreus op p. 288 de
hoofdredacteur. Op p. XCVI vermeldt hij dat het Maand-
schrift “onder hoofdtoezicht van den heer J. Waterreus
[staat] terwijl de Religieusen Ursulinen te Sittard de
meeste bijdragen bijeengaren.” In een advertentie in
Sittarder Maria-almanak van 1942 staat: “De redactie
wordt waargenomen door de Eerw. Zusters Ursulinen
te Sittard.”
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Maandschrift voor christelijke gezinnen1 1897-1911
• jaren 4(1897), [nr. 1 (jan.)] – 18(1911), nr. 12(dec.)
• uitgever Paters Augustijnen2

• plaats Eindhoven, klooster Mariënburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ {4(1897)}, {9(1902)-10(1903)}, {12(1905)},
{14(1907)-15(1908)}; V ∞ {17(1910)}-18(1911)
• redactie [1897]-1911 pater Alphons Claesen OESA3

• bijzonderheden Afbeeldingen (zeker vanaf 1905);
inhoudsopgaven ({1902}, {1907}-{1908}).
• relaties Voortzetting van Maandschrift onder den titel
van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad voor christelijke
gezinnen (1895-1896)
– Voortgezet als Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
(1912-1941)
• autopsie 4(1897), nr. [1], 9(1902)-10(1903), 12(1905),
14(1907)-15(1908), 17(1910)-18(1911)
– UBN ∞ 15(1908)
– UBU ∞ overige nummers
• typering Gezinsblad dat vooral is bestemd voor leden
van de ‘Godvruchtige Vereeniging van Onze Lieve
Vrouw van Goeden Raad’ en dat goede lectuur wil ver-
spreiden in de katholieke huisgezinnen. Het bevat
stichtelijke (vervolg)verhalen, een ‘Kerkelijke kroniek’,
een Kroniek van OL Vrouw van Goeden Raad’ en een
necrologie van leden van de ‘Vereeniging’.
• noten
(1) Aan de titel is toegevoegd in {15(1908)}-{18(1911)}:
“onder de bescherming van OLV van Goeden Raad”.
(2) De uitgeversfirma F.H.J. Bekker te Amsterdam, die
de beide voorgangers had uitgegeven, zag na drie jaar
geen kans meer het Maandschrift te blijven exploiteren,
“zoodat in de maand Januari 1897 nog een weg moest
gevonden worden, om de uitgaaf te kunnen voortzet-
ten”. Het werd voortaan voor eigen risico uitgegeven
door de paters Augustijnen, aldus Onze Lieve Vrouw
van Goeden Raad, 40(1933), nr. 6(1 juni), p. 118. Opge-
merkt zij hierbij dat in het autopsie-exemplaar van de
voorganger Maandschrift onder den titel van Onze Lieve
Vrouw van Goeden Raad Eduard van Wees te Breda als
uitgever wordt vermeld.
(3) Uit Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad, 40(1933), 
nr. 6(juni), p. 118 blijkt pater Alphons Claesen OESA de
redactie en administratie voerde. Zie ook Onze Lieve
Vrouw van Goeden Raad 20(1913), nr. 2(febr.), p. 48-50:
hier wordt vermeld dat Claesen al in 1896 redacteur
was geworden.

558
Maandschrift ter eere van OL Vrouw van Lourdes
{1888}
• jaren 1(1888), nr. 1[jan.]-{nr. 12(onged.)}
• uitgever A. Kusters
• plaats Alkmaar
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang IV
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als Maandschrift
gewijd aan de vereering van OL Vrouw van Lourdes (1899-
{1905})1

• autopsie 1(1888), nrs. 1-12(onged.)
– UBU
• typering Mariatijdschrift waarvan de inhoud bestaat
uit mariologische artikelen, nieuws over bedevaarten
en wonderbaarlijke genezingen en veel informatie over
Lourdes.
• noten
(1) Beide periodieken zijn uitgegeven door A. Kusters te
Alkmaar. De inhoud vertoont veel overeenkomsten.

559
Maandschrift gewijd aan de vereering van OL
Vrouw van Lourdes 1899-{1905}
• jaren 1(1899/1900), nr. 1([mei]) – {6(1904/05), nr. 12
(april)}1

• uitgever A. Kusters
• plaats Alkmaar
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Niet in het maandschrift vermeld.
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
• relaties Vermoedelijk een voortzetting van Maand-
schrift ter eere van OL Vrouw van Lourdes ({1888})2

• autopsie 1(1899/1900)-6(1904/05)
– UBU
• typering Mariatijdschrift met veel artikelen over won-
deren in Lourdes, ook andere algemeen-stichtende arti-
kelen.
• noten
(1) Datering op basis van het imprimatur.
(2) Beide periodieken zijn uitgegeven door A. Kusters te
Alkmaar. De inhoud vertoont veel overeenkomsten.
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Maandschrift voor de leden der Derde Orde van den
H. Franciscus1 1913-1936
• jaren 1(1913), nr. 1(jan.)2 – 24(1936), nr. 12(dec.)
• uitgever “Secretariaat der Derde Orde onder jurisdictie
der paters Capucijnen”
• plaats Red.: Helmond, Kapucijnenklooster 1(1913)-
5(1917); Amsterdam ∞ 6(1918) – 8(1920), nr. 7(juli); Til-
burg ∞ 8(1920), nr. 8(aug.) – 12(1924), nr. 9(sept.); Breda
∞ 12(1924), nr. 10(okt.) – 21(1933); Babberich ∞ 22(1934)-
24(1936)
– Adm. en uitgave: Helmond, Kapucijnenklooster
1(1913)-5(1917); Tilburg, NV Drukkerij Het Nieuwsblad
∞ 6(1918); Helmond, NV. (Boek)Drukkerij Helmond ∞
7(1919) – 20(1932), nr. 11(dec.); Roermond, J.J. Romen &
Zonen ∞ 21(1933)-24(1936)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 2(1914)-5(1917); A ∞ 6(1918)-20(1932); B ∞
21(1933)-24(1936)
• omvang II m.u.v. III ∞ 9(1921)
• redactie “Onder redactie der Minderbroeders-Capucij-
nen”3

1913-[1918] pater Adrianus Koens4

[{1926}-{1929} pater Engelbertus Dijkman, hoofdred.]5

[1926-1930 pater Quirinus Sas]5

[1930-1936 pater Gerlacus Schümmer, {1930} hoofdred.]
[1930-1936 pater Rudolphus Waalen]
[1933-1936 pater Everardus Dirven]
[1933-1936] pater Vitus Kaarsgaren, hoofdred.5

– Redactieraad uit het Secretariaat der Derde Orde
[{1930} pater Engelbertus Dijkman]
[{1930} pater Richardus van den Bergh]
• speciale nummers 14(1926), [nr. 8]: Pius XI, Paus,
‘Encycliek over den Heiligen Franciscus van Assisi, nu
het zevenhonderdste jaar sinds zijn dood gaat eindi-
gen’, met afbeeldingen
– 19(1931), nr. 6/7(juni/juli): ‘Sint Antonius van Padua’,
zevende eeuwfeest 1231-1931. Feestuitgave van het
Maandschrift voor de leden der Derde Orde van den heili-
ge Vader Franciscus, p. 61-100, met afbeeldingen 
• bijzonderheden Afbeeldingen (1913, 1921, 1926, 1931,
1933); boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– 9(1921), nr. 8(aug.) is geheel gewijd aan ‘Het eerste
Nationaal Derde-Orde Congres in Nederland’.
– Het tijdschrift is m.i.v. 11(1923), nr. 10(okt.) zowel
afzonderlijk als samen met het tijdschrift de Priester-
tertiaris verkrijgbaar. De Priester-tertiaris is niet afzon-
derlijk verkrijgbaar, alleen tegelijk met het Maand-
schrift voor de leden der Derde Orde van den H. Francis-
cus (zie 11(1923), nr. 9(sept), p. 129).
• relaties Voortgezet als Franciscaansche heraut (1937-
1964)6

• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-

cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie Volledig m.u.v. het proefnummer vooraf-
gaand aan de eerste aflevering
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift voor leden van de
Derde Orde, dat een handleiding wil zijn bij het beleven
van het franciscaans ideaal. Het blad bevat religieuze
artikelen, verhalen uit de geschiedenis van de Derde
Orde, heiligenlevens, mededelingen over de activiteiten
van de Derde Orde etc. In de jaren ’30 besteedt het blad
veel aandacht aan de Katholieke Actie.
• noten
(1) Titelvariaties: 1(1913) Maandblad voor de leden der
Derde Orde; 2(1914)-6(1918) Maandschrift voor de leden
der Derde Orde van den H. Franciscus; 7(1919)-8(1920)
Maandschrift voor de leden der Derde Orde; 9(1921)-
13(1925) Maandschrift voor de leden van de Derde Orde
van den H. Franciscus; 14(1926)-24(1936) Maandschrift
voor de leden der Derde Orde van den Heiligen (H.) Vader
Franciscus.
(2) Aan de eerste aflevering ging een proefnummer
vooraf, zo blijkt uit de inleiding (zie ook ‘In het goud!’,
Franciscaanse heraut 48(1963), nr. 1(onged.), p. 2). Dit
proefnummer is niet ingezien.
(3) De hier vermelde redactiegegevens zijn niet volle-
dig. De meeste informatie is afkomstig uit het tijd-
schrift Uni trinoque (1924-1967), dat echter geen achter-
namen vermeldt. Deze zijn ontleend aan de bibliografie
van Slaats, p. 19 (hier worden nog meer namen
genoemd, maar zonder jaartallen en zonder onder-
scheid tussen redacteurs, hoofdredacteurs en mede-
werkers).
(4) In 3(1915), nr. 2(febr.) wordt op p. 26 pater Adrianus
genoemd als lid van de redactie en in 15(1927), p. 3 als
eerste redacteur. Volgens de Franciscaanse heraut
48(1963), nr. 1(onged.), p. 2 was pater Adrianus de eerste
redacteur sedert de oprichting van het Derde Ordeblad,
die na vijf jaar “met een gerust hart het blad [kon] over-
geven aan een inmiddels benoemde redactie-staf”. 
(5) Uni trinoque band 1(1924/27), p. 243 vermeldt dat 
P. Quirinus op 23 april 1926 werd benoemd tot medere-
dacteur van het Maandschrift voor de leden der Derde
Orde van den H. V. Franciscus. De hoofdredacteur blijft
P. Engelbertus, die evenals pater Vitus ook als zodanig
wordt genoemd in de laatste aflevering van de Francis-
caanse heraut (49(1964), nr. 11(dec.), p. 117). Zie verder
Uni trinoque band 3(1930/33), p. 31; band 4(1933/36), p. 22
en band 5(1936/39), p. 23.
(6) “Den 1sten Januari gaat het maandschrift voor de
leden der Derde Orde onder den titel Franciscaansche
heraut zijn 25sten jaargang in”, Franciscaansche heraut
25(1937), nr. 1(jan.), p. 2.
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Maandschrift voor liturgie 1916-1924
• jaren 1(1916), nr. 1(jan.) – 9(1924), nr. 11/12(nov./dec.)
• ondertitel Uitgave der Federatie van Liturgische Ver-
eenigingen in Nederland
• uitgever Federatie van Liturgische Vereenigingen in
Nederland
– Druk: firma J.J. Romen & Zonen ∞ {3(1918)}
• plaats Red.: Culemborg 1(1916) – 7(1922), nr.
9/10(sept./okt.); daarna geen plaats vermeld.
– Druk: Roermond ∞ {3(1918)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1916)-4(1919)
– tweemaandelijks1 ∞ 5(1920)-9(1924)
• formaat B ∞ 1(1916)-2(1917); A ∞ 3(1918)-9(1924)2

• omvang II
• redactie 1916 C.J.A. Sprengers
1916-1922 dr. W.G.J. van Koeverden, hoofdred.3

1916-1923 W.L. van Adrichem (1920-1921: W. Adrichem)
1916-1923 prof. P.S. (S.P.) de Wit4

1917-1924 J. de Kroon
1922-1924 Joseph Poels
1924 F. Frencken
1924 C. Oomen
1924 Arn. Verhoeven
1924 L. Wanna
• register 1931: zakenregister op de vijftien eerste jaar-
gangen van Maandschrift voor liturgie en Ons liturgisch
tijdschrift
– 1941: zakenregister op de vijfentwintig eerste jaargan-
gen van Maandschrift voor liturgie en Ons liturgisch
tijdschrift
• bijzonderheden Afbeeldingen (1916-1919, 1924); boekbe-
sprekingen (summier); inhoudsopgaven.
– 1(1916), nr. 12(dec.) bevat als losse bijlage een afbeel-
ding van het ‘bekroonde ontwerp in de studie-prijs-
vraag voor een hoofdaltaar’.
– 2(1917), nr. 2(febr.) bevat als losse bijlage een afbeel-
ding van het ‘altaarontwerp Brom’.
– 2(1917), nr. 4(april) bevat als losse bijlage een afbeel-
ding van het ‘altaarontwerp ingezonden door den heer
E. Janssen’.
– 2(1917), nr. 5(mei) bevat als losse bijlage een afbeel-
ding van het ‘altaar-ontwerp Roosmalen’.
• relaties Voortgezet als Ons liturgisch tijdschrift5

(1924-1941)
• autopsie Volledig
– UBN
– Maastricht, De Beyart ∞ omslagen 1916-1917
• typering In tegenstelling tot het Belgisch-Nederlandse
Tijdschrift voor liturgie dat zich meer richt tot priesters
en ontwikkelde leken, is het Maandschrift voor liturgie
bedoeld als liturgisch volkstijdschrift. Het blad beoogt
“de kennis van en de liefde tot de liturgie [te] vermeer-
deren” (1(1916, nr. 1(jan.), p. 5) en bevat artikelen over de

meest uiteenlopende kwesties inzake liturgie en kerke-
lijk ceremonieel, zoals de vormgeving van kerkgebouw
en altaar of het breken van de hostie. Daarnaast bevat
het mededelingen en jaarverslagen van het federatiebe-
stuur, de vijf aangesloten diocesane liturgische vereni-
gingen en diverse commissies.
• noten
(1) “Omdat de drukkosten zo hoog geworden zijn, zal
het Maandschrift voor liturgie zesmaal in het jaar ver-
schijnen met een dubbel nummer (…). Hierdoor wordt
zooveel arbeidsloon bespaard, dat wij door kunnen
gaan met onze uitgave, en toch aan onze lezers even-
veel tekst aanbieden” (5(1920) nr. 1/2(jan./febr.), p. 3).
(2) “Door de papiernood en de rantsoeneering en de
groote stijging der prijzen wordt het formaat van ons
Maandschrift dit jaar iets kleiner en is de omslag weg-
gevallen. De inhoud is echter niet verminderd, daar
door een kleinere letter maandelijks evenveel aan den
lezer wordt aangeboden” (3(1918), nr. 1(1 jan.), p. 1).
(3) Dat Van Koeverden hoofdredacteur was, wordt ver-
meld in de inleiding van Ons liturgisch tijdschrift,
10(1924/25), ongen.(Advent en Kersttijd), p. 5.
(4) Aanvankelijk vermeld met de voorletters P.S.:
1(1916), nr. 1(onged.), p. 8 en p. 17); vervolgens is er 
sprake van een (prof.) S.P. de Wit (zie artikel op p. 13-16
en de vermelding van de redactie in de volgende jaar-
gangen). Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde per-
soon.
(5) “Aanvankelijk opgezet als maandschrift, had men
daaraan den naam Maandschrift voor Liturgie gegeven.
Sinds jaren echter werd die titel tot een leugen. In 1920
werd namelijk ter uitwinning van arbeidsloonen er toe
overgegaan het tijdschrift tot een tweemaandelijksche
uitgave te maken (…). De redactie was toen in de mee-
ning, dat die maatregel een tijdelijke wezen zou en
daarom bleef de naam bewaard. Dat heeft nu al vijf
jaren zoo geduurd en er is nog geen uitzicht dat er ver-
andering in de wijze van uitgeven zal komen. Daarom
heeft de redactie besloten den naam te wijzigen” (zie
Ons liturgisch tijdschrift 10(1924/25), ongen.(advent en
kersttijd), p. 3-5).

562
Maandschrift onder den titel van Onze Lieve 
Vrouw van Goeden Raad voor christelijke 
gezinnen 1895-1896
• jaren 2(1895), nr. 1(jan.) – 3(1896), nr. 12(dec.)
• uitgever Eduard van Wees1

• plaats Breda
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang IV
• redactie 1895-1896 pater F.J.P.G. van Etten OESA2

• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
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• relaties Voortzetting van Onze Lieve Vrouw van 
Goeden Raad (1894)
– Voortgezet als Maandschrift voor christelijke gezin-
nen (1897-1911)
• autopsie Volledig
– Utrecht, Augustijnen3

• typering Blad van de Augustijnen, dat zich evenals
zijn voorganger richt op de bevordering van de devotie
tot Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad en op “wat het
geluk kan bevorderen van het Christelijk Gezin en zijne
leden”.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar is Eduard van Wees te
Utrecht als uitgever vermeld. Volgens OL Vrouw van
Goeden Raad 40(1933), nr. 6(1 juni), p. 118, zou de firma
F.H.J. Bekker, uitgever van de voorloper Onze Lieve
Vrouw van Goede Raad, ook nog het Maandschrift heb-
ben uitgegeven.
(2) Evenals van de voorganger voerde pater Van Etten
ook van dit tijdschrift de redactie tot januari 1897 (zie
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad 23(1916), nr. 6(juni),
p. 203; 40(1933), nr. 6(1 juni), p.118).
(3) In {2010} wordt het autopsie-exemplaar bewaard in
de bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eind-
hoven.

563
Maandschrift van het Verzoeningswerk1 {1898}-
{1909}
• jaren {1898, nr. 39(febr.)}2– {1909, nr. 180(nov.)}3

• uitgever Aartsbroederschap tot Verlossing der Verla-
ten Zielen des Vagevuurs
• plaats La Chapelle-Montligeon (Fr.)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorlopend
genummerd.
– Doorlopende paginering per jaargang.
– “Het Verzoeningswerk geeft zes Maandschriften uit:
in het fransch, in het engelsch, in het vlaamsch, in het
duitsch, in het italiaansch en in het spaansch.” Het 
eerste behelst 48 p. per aflevering; de overige ieder 16 p.
per aflevering (zie Bericht over het Verzoeningswerk, 
p. 9).
• literatuur Bericht over het Verzoeningswerk ingericht
te La Chapelle-Montligeon (Orne), Frankrijk tot Verlos-
sing der Verlaten Zielen des Vagevuurs, La Chapelle-
Montligeon 1895
• autopsie 1898 m.u.v. nrs. 38 en 41; 1899-1900; 1901
m.u.v. nr. 75; 1902, nrs. 95-97; 1903, nrs. 98-105, 107-109;
1904, nrs. 110-116, 120; 1905, nrs. 122-123, 125, 127-133;
1906-1908; 1909, nr. 180

– UBU ∞ 1898, nrs. 39, 41-49; 1899-1900; 1901 m.u.v. 
nr. 75
– UBM ∞ overige nrs.
• typering In Frankrijk uitgegeven tijdschrift van de
Aartsbroederschap tot Verlossing der Verlaten Zielen
des Vagevuurs, bestemd voor Nederland en België. Het
verzoeningswerk heeft tot doel de verlaten zielen bij te
staan en hun verlossing uit het vagevuur te bespoedi-
gen. Voor dit doel roept de oprichter, de zeer eerw. Heer
Buguet, pastoor van La Chapelle-Montligeon, de hulp
in van alle medelijdende christenen “die bezorgd zijn
om zich voorspreeksters in den Hemel te verzekeren”
(zie Bericht over het Verzoeningswerk, p. 2.). Het tijd-
schrift bevat stichtende verhalen en nieuws van de
aartsbroederschap.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “opgericht te La Chapelle-
Montligeon (Orne), Frankrijk. Verheven tot Aartsbroe-
derschap den 2den october 1893”. De omslagtitel luidt
Maandschrift van het Genootschap tot Verlossing der
Verlaten Zielen des Vagevuurs.
(2) Zie 1903, nr. 98(jan.). In Bericht over het Verzoenings-
werk wordt op p. 2 vermeld dat het eerste maandschrift
tien jaar daarvoor is verschenen, in november 1884. Het
is niet waarschijnlijk dat hiermee de editie voor België
en Nederland wordt bedoeld; uit de doorlopende num-
mering van de afleveringen kan worden geconcludeerd
dat het eerste Nederlandstalige Maandschrift in 1895 is
verschenen.
(3) Het is niet bekend tot wanneer het tijdschrift is 
verschenen. Op het KDC is een aflevering van een
mogelijke opvolger aangetroffen: Mededelingen van 
het Verzoeningswerk van Onze Lieve Vrouw van Mont -
ligeon 1950, nr. 2(aug.), 4 p., uitgegeven door het secre-
tariaat van de Broederschap, S. Paulusabdij Oosterhout.
Omdat hiervan slechts één enkele aflevering kon wor-
den ingezien, is dit blad niet verder beschreven in de
BKNP.

564
Maandschrift voor de zeereerwaarde directeuren
van St. Dominicus Derde Orde1 1933-{1941}
• jaren 1(1933/34), nr. 1(aug.) – {8(1940/41), nr. 11(aug.)}2

• uitgever Centraal Bureau St. Dominicus Derde Orde1

• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1933-1938 pater Pius Smit
1938-{1941} pater Laur. Teeuwen
– Redactieraad
1933-1934 pater Hyacinthus Meyer
1933-1938 pater Dominicus Terstegen
1933-1941 pater Ceslaus Piels
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1938 pater Laur. Teeuwen
1938-1941 pater A. Wolterbeek
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– De eerste twee afleveringen zijn ongenummerd en
ongedateerd. De nummering en datering beginnen bij
de derde aflevering die abusievelijk is genummerd 
nr. 4; moet zijn: nr. 3(okt. 1933). Rectificatie in 1(1933/34),
nr. 4(nov.), binnenkant omslag.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd m.u.v.
1(1933/34), nr. 2(sept.), p. 1-11 na p. 1-15 van de 1e afl.;
daarna volgt nr. 3(okt.) met p. 27-37.
– 2(1933/34) kent twee nummers 8: nr. 8(maart 1935) en
nr. 8(april 1935), gevolgd door nr. 9(mei)-nr. 11(juli). 
– 7(1939/40), nr. 9(juli), p. 98: “Met het oog op de tijds-
omstandigheden verschijnt dit nummer met iets korte-
ren inhoud. Aangezien het Juni-nummer onvoorzien
moest uitvallen, zal deze Jaargang één aflevering min-
der bevatten dan andere, zoodat met het volgende num-
mer -Augustus- de 7e Jaargang wordt besloten”, aldus
een mededeling van de redactie.
• relaties Voortgezet als Neerlandia dominicana (1946-
1966)3

• autopsie 1(1933/34)-8(1940/41) m.u.v. 3(1935/36), nr. 4
en 4(1936/37), nrs. 6, 8 en 9
– KDC
• typering Tijdschrift “bestemd voor de Directeuren
[der] Derde Orde, en voor alle belangstellende leden der
Eerste Orde” (1(1933/34), nr. 1(aug.), p. 1). Behalve sche-
ma’s van preken die in de kerkvergaderingen kunnen
worden gehouden, bevat het blad programma’s van
wat besproken en behandeld kan worden in de werk-
vergaderingen. Daarnaast bevat het rubrieken gewijd
aan de Regel, het apostolaat en het geestelijk leven van
de orde.
• noten
(1) Met de variaties “ZE”, “S. Dominicus”, “St. Domini-
cus’ Derde Orde”, “3de Orde”, “3e Orde”. Het tijdschrift
wordt ook wel aangeduid als Maandschrift voor de
directeuren van de Derde Orde.
(2) Niet duidelijk is of dit het laatst verschenen num-
mer onder deze titel is.
(3) “Neerlandia dominicana is een uitgroei van het reeds
sinds jaren bestaande Maandschrift voor de directeuren
van de Derde Orde” (Neerlandia dominicana 1(1947/47),
nr. 1(1 april), p. 1).

565
Maanlicht 1949-{1951}
• jaren 1949, nr. 1(Kerstmis) – {1951, nr. 14(Onnozele
Kinderen)}
• ondertitel ‘Nous irons à Jerusalem’ ∞ 1949, nr. 1
(Kerstmis) – 1951, nr. 13(10-11 nov.)
• uitgever Deuxième étape
• plaats Rotterdam
• frequentie 1 nr. ∞ 1949; 8 nrs. ∞ 1950; 5 nrs. ∞ 1951
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1950, ongen.(dec.), extra afl.: ‘Bij het
éénjarig bestaan van Maanlicht’, 12 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en de meeste
afleveringen zijn ongepagineerd.
• autopsie 1949, nr. 1(Kerstmis); 1950, nrs. 2-8 en extra
nr.; 1951, nrs. 9-10, 12-14 
– KDC
• typering Contactblad van de Nederlandse Tocht -
genotenbeweging ‘Deuxième étape’ met mededelingen,
verslagen van kapittels en van trektochten. Daarnaast
bevat het blad beschouwende artikelen, waarin aan-
dacht wordt besteed aan het ‘tochtgenoot’ zijn, ook 
met betrekking tot ‘de tocht door het leven van alledag’,
op weg naar het hemelse Jeruzalem. Het blad is
bestemd voor de wat oudere Tochtgenoten van St.
Frans, zowel gehuwd als ongehuwd, en al dan niet lid
van de Derde Orde van St. Franciscus. Voor de jeugd -
afdeling wordt het blad Zonlicht uitgegeven (beschre-
ven in BKNP 4).

566
Mannenadel 1911-1916
• jaren 1(1911/12), nr. 1(okt.) – 5(1915/16), ongen.(aug.)
• ondertitel Tijdschrift voor de mannenafdeeling Voor
Eer en Deugd ∞ 1(1911/12)-4(1914/15)
– Orgaan van de mannenafdeeling Voor Eer en Deugd;
tweemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de verdedi-
ging der roomsch-katholieke zedelijkheidsbeginselen
∞ 5(1915/16)
• uitgever Hoofdbestuur RK Vereeniging Voor Eer en
Deugd1

– Druk: Stoomdrukkerij N. Alberts ∞ 1(1911/12); J.J.
Romen en Zonen ∞ 2(1912/13)-5(1915/16)
• plaats Kerkrade, Rolduc
– Druk: Kerkrade ∞ 1(1911/12); Roermond ∞ 2(1912/13)-
5(1915/16)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1911/12)-2(1912/13); III ∞ 3(1913/14); II ∞
4(1914/15)-5(1915/16)
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• redactie “eenige paters Redemptoristen”
1911-1916 pater J.A.F. Kronenburg CSsR, hoofdred.2

1911-1916 pater M. van Grinsven CSsR2

[1911-1916] pater Marinus Mol CSsR3

[1911-1916] pater Martin Stoks CSsR3

• bijzonderheden Afbeeldingen (1913/14-1914/15); boek -
besprekingen (1912/13-1913/14); inhoudsopgaven
(1912/13-1915/16).
– Door het ontbreken van de meeste omslagen is de
nummering en datering niet altijd met zekerheid vast
te stellen. Vermelde data zijn afgeleid van het imprima-
tur.
• relaties Gedeeltelijke voortzetting van Voor eer en
deugd1 ({1907}-1915)
– Voortgezet als Mannenadel en vrouweneer4 (1916-1937)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 15, 167-168
– Theo Salemink, ‘Mannenadel en vrouweneer. Homo-
seksualiteit in de katholieke zuil’, in: Anne-Marie
Korte, Frans Vosman en Theo de Wit, De ordening van
het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)sek-
sualiteit in joodse en christelijke tradities (Zoetermeer
1999), p. 123-137
• autopsie Volledig, m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Het blad Mannenadel werd in 1911 door de
Vereeniging Voor Eer en Deugd opgericht. Het was
naast het blad Voor eer en deugd, dat gericht was op jon-
gemannen, speciaal bedoeld voor volwassen mannen:
niet alleen had het een andere lezerskring, maar het
werkte aldus de redactie ook met een ander doel en
andere middelen. “Zoo is de naam van dit tijdschrift in
overeenstemming met zijn tweevoudig doel: bewaring
en aankweeking der kuischheid bij de katholieke man-
nen van Nederland, en aansporing tot den strijd tegen
de onkuischheid, waar die zich in het openbaar in ons
land vertoont.” Het blad is alléén bedoeld voor katholie-
ke mannen “dus wel zedig, maar ook frank en onbe-
wimpeld”, aldus ‘Ons program’, 1(1911/12), nr. 1(okt.), 
p. 3-4. Het blad is tevens contactorgaan van de Vereeni-
ging (‘Nieuws uit de Afdeelingen’). Boeken, tijdschrif-
ten, reclame, toneel, sport en mode worden beoordeeld
op hun zedelijkheidsgehalte. Het bevat artikelen over
moraliteit, (neo)malthusianisme, de zedelijkheidswet
en haar toepassing en de bestrijding van pornografie
(gedrukt of gefilmd). 
• noten
(1) De Vereeniging Voor Eer en Deugd werd op 8 decem-
ber 1904 opgericht op het seminarie te Rolduc door
mgr. dr. R. Corten, directeur van Rolduc (vgl. 4(1914/15),
nr. 2(dec.), p. 25), aanvankelijk bestemd voor jongeman-
nen maar later ook met mannenafdelingen. Vanaf 1906
gaf het een eigen tijdschrift uit onder deze titel dat
werd geredigeerd door de professoren van Rolduc. Op 

11 mei 1911 werd besloten tot de uitgave van een eigen
tijdschrift Mannenadel voor volwassen mannen op ini-
tiatief van mgr. Laurentius Schrijnen, de latere bis-
schop van Roermond en algemeen voorzitter van de
Vereeniging. De redactie vertrouwde hij toe aan de
paters Redemptoristen (1(1911/12), nr. 1(okt.), p. 1; zie ook
Salemink, p. 126-132; ‘Na tien jaren’ in Mannenadel en
vrouweneer 11(1921/22), nr. 1(okt.), p. 1; De Meulemeester,
p. 156, 167-168).
(2) Als redacteur werd pater Kronenburg ook benoemd
tot lid van het hoofdbestuur van de Vereeniging
(1(1911/12), nr. 1(okt.), p. 1-2; vgl. De Meulemeester, 
p. 156). In de opvolger Mannenadel en vrouweneer
19(1929/30), nr. 3(dec.), p. 72 wordt pater J.A.F. Kronen-
berg vermeld als de eerste hoofdredacteur van Man-
nenadel en pater dr. M. van Grinsven als oud-redacteur.
(3) Ontleend aan De Meulemeester, p. 156. Zie ook Sale-
mink, p. 129-132.
(4) In 1915 werd besloten naast de mannenafdeling ook
een ‘Vrouwenafdeeling der Vereeniging Voor Eer en
Deugd’ op te richten en “te beginnen met den nieuwen
jaargang – October 1916 – zal het tweemaandelijksch
tijdschrift Mannenadel verschijnen onder den titel:
Mannenadel en vrouweneer, Orgaan voor de Vereeni-
ging Voor Eer en Deugd, afd. Mannen en vrouwen”
(5(1915/16), p. 113-114; zie ook p. 153).

567
Mannenadel en vrouweneer 1916-1937
• jaren 6(1916/17), ongen.(okt.)1 – 26(1936/37), nr. 12
(sept.)2

• ondertitel Orgaan van de Vereeniging Voor Eer en
Deugd afd.3 Mannen en Vrouwen
• uitgever Hoofdbestuur RK Vereeniging Voor Eer en
Deugd
– Druk: J.J. Romen en Zonen ∞ 6(1916/17)-8(1918/19); 
NV de RK Boekcentrale ∞ 9(1919/20)-21(1931/32)4; 
J.J. Romen en Zonen ∞ 22(1932/33)-26(1936/37)
• plaats Kerkrade, Rolduc
– Druk: Roermond ∞ 6(1916/17)-8(1918/19); Amsterdam
∞ 9(1919/20)-21(1931/32); Roermond ∞ 22(1932/33)-
26(1936/37)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 6(1916/17)
– maandelijks5 ∞ 7(1917/18)-26(1936/37)
• formaat B ∞ 6(1916/17)-8(1918/19); A ∞ 9(1919/20)-
21(1931/32); B ∞ 22(1932/33)-26(1936/37)
• omvang II ∞ 6(1916/17); III ∞ 7(1917/18)-8(1918/19); IV
∞ 9(1919/20)-26(1936/37)
• redactie 1916-1932 “eenige paters Redemptoristen”6

{1916} pater J.A.F. Kronenburg CSsR, hoofdred.7

1916-1930 pater Martin Stoks CSsR, red.; {1924}-1930
hoofdred.8

1930-1937 pater J. Bemelmans CSsR, “verantwoordelijk
red.”8
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• speciale nummers 19(1929/30), nr. 3(dec.): ‘Feestnum-
mer ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig
bestaan der Vereeniging Voor Eer en Deugd’
– 20(1930/31), nr. 1(okt.) is gewijd aan recensies van
toneelstukken en films: “Sinds Tooneel en bioscoop [dat
van 1915 tot en met 1926 uitkwam en is beschreven in
deel 2 van de BKNP] niet meer bestaat heeft Voor Eer en
Deugd geen recensies van toneelstukken en films gepu-
bliceerd.” Met name de grote katholieke bladen hebben
het recenseren overgenomen, echter met één bezwaar:
krantenrecensies blijven niet bewaard. Vandaar dat dit
nummer een korte samenvatting geeft van die recen-
sies.
• register Alfabetisch register ∞ 1916/17-1929/30
• bijzonderheden Afbeeldingen (1924/25, 1929/30); boek-
besprekingen (1917/18, 1921/22-1924/25, 1930/31-1936/37);
inhoudsopgaven.
– M.i.v. 8(1918/19), nr. 2(nov.) zijn de afleveringen
genummerd en gedateerd. De overige vermelde data
zijn afgeleid van het Nihil obstat. 
– In het autopsie-exemplaar van 8(1918/19) ontbreekt 
p. 257/258, vermoedelijk het titelblad van nr. 12
sept.).
– In het autopsie-exemplaar ontbreken in 20(1930/
31): nr. 4(jan.), p. 101-141 en in 21(1931/32): nr. 3(dec.), 
p. 65-96.
– In 11(1921/22), nr. 2(nov.), p. 49-56 is een lijst opgeno-
men van alle tot dan toe door de Vereeniging uitge-
brachte uitgaven.
• relaties Voortzetting van Mannenadel (1911-1916)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 156-157
– Theo Salemink, ‘Mannenadel en vrouweneer. Homo-
seksualiteit in de katholieke zuil’, in: Anne-Marie
Korte, Frans Vosman en Theo de Wit, De ordening van
het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)sek-
sualiteit in joodse en christelijke tradities (Zoetermeer
1999), p. 123-137
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– UBN ∞ Volledig m.u.v. 20(1930/31), nr. 4(jan.),
21(1931/32), nr. 3(dec.) en de omslagen
– ENK ∞ 20(1930/31), nr. 4(jan.), 21(1931/32), nr. 3(dec.)
en een groot aantal omslagen
• typering Tijdschrift van de Vereeniging Voor Eer en
Deugd, ontstaan na de oprichting van de vrouwenafde-
ling van de vereniging. Eerder al bestond er een man-
nenafdeling met als orgaan Mannenadel en een jonge-
renafdeling met het blad Voor eer en deugd; dit laatste
periodiek werd in 1915 opgeheven. Mannenadel werd in
1916 voortgezet als Mannenadel en vrouweneer: Aange-
zien “de strijd der vrouw op zedelijkheidsgebied dezelf-
de vijanden voor zich heeft als de mannenstrijd (…)
meenden wij niet beter te kunnen doen, dan beide orga-
nen te herleiden tot één” (6(1916/17), nr. 1(okt.), p. 3).

Strijdend tegen de zedenanarchie en losbandigheid
brengt het tijdschrift artikelen waarin onder meer
wetenschap, kunst, theater, bioscoop, romans en poëzie
worden beoordeeld op hun moraliteit. Daarbij komen
onderwerpen als (neo)malthusianisme, homoseksua-
liteit, prostitutie en vrouwenhandel, pornografie,
opvoeding, padvinderij en huwelijks-(on)trouw gere-
geld aan de orde.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(2) In ‘Ten afscheid’ in de laatste aflevering (p. 353)
bericht redacteur J. Bemelmans de ontvangst van een
schrijven aan het hoofdbestuur van het Nederlandse
episcopaat van Nederland, met de mededeling dat “de
Vereeniging en haar Centraal Bureau werden opgehe-
ven (…) nu haar taak door andere organisaties is over-
genomen.” Welke andere organisaties hier worden
bedoeld is onbekend. Zie ook Salemink, p. 129-130.
(3) M.i.v. 22(1922/23): “afdeeling”.
(4) Door het terugvallen van het aantal abonnees kon
de RK Boekcentrale het tijdschrift niet meer uitgeven
onder de oude condities. Het hoofdbestuur besloot de
uitgave zelf ter hand te nemen en vond de firma J.J.
Romen en Zonen te Roermond bereid daarbij behulp-
zaam te zijn (zie 22(1932/33), nr. 1(okt.), p. 1).
(5) “Herhaaldelijk en met grooten aandrang werd ons
gevraagd ons tijdschrift, dat tot nu toe slechts om de
twee maanden verscheen, tot een maandschrift te
maken” (6(1916/17), p. 163). De redactie heeft daartoe
besloten met ingang van 7(1917/18), nr. 1(okt.).
(6) De Meulemeester vermeldt als redacteuren Martin
van Grinsven (1916-1920, 1927-1930); Alphons Strijbos
(1921-1923); Bernard van den Eerenbeemt (1921-1922);
Guillaume Duynstee (1923-1924).
(7) Naar aanleiding van zijn 40-jarig priesterfeest
wordt over pater Kronenburg gezegd: “Het ontstaan, de
groei en bloei van dit tijdschrift is voor een groot deel
aan hem te danken” (6(1916/17), nr. 6(aug.), p. 161) en
volgens 9(1919/20), nr. 1(okt.), p. 19 was hij jarenlang lid
van het hoofdbestuur van Voor Eer en Deugd en hoofd-
redacteur van Mannenadel en vrouweneer.
(8) “Jaren lang reeds behoort Pater Stoks tot de redactie
en (…) geregeld vindt men in Mannenadel en vrouweneer
zijn hoogst belangrijke bijdragen”, aldus de voorzitter
van het hoofdbestuur van Voor Eer en Deugd bij gele-
genheid van het zilveren professiefeest van pater Stoks
(14(1924/25), nr. 1(okt.), p. 1). In 19(1929/30), p. 1 wordt hij
genoemd als “redacteur en leider” van het tijdschrift en
in 20(1930/31), nr. 2(nov.), p. 37-38 wordt hij bedankt
voor zijn redacteurschap dat hij 19 jaar heeft uitgeoe-
fend. J. Bemelmans wordt aangewezen als verantwoor-
delijk redacteur, die deze verantwoordelijkheid “alleen
[meende] te kunnen dragen indien hij bijgestaan werd
door een staf van deskundige medewerkers”. Enkele
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leden van de congregatie van de Missionarissen van
het H. Hart (MSC) te Tilburg verklaarden zich bereid als
vaste medewerkers op te treden; zij ondertekenden hun
artikelen met hun eigen naam.

568
Manresabode 1908-{1954}
• jaren 1(1908/09), nr. 1(15 okt.) – 34(1941/42), nr. 1(15 okt.
1941)
– 34(1946), nr. 1(15 jan.)1 – {42(1954), nr. 6(nov.)}2

• uitgever Retraitehuis Manresa (Jezuïeten)
• plaats Venlo
– Adm.: Venlo, Firma W. van der Sloot, Boekhandel en
Boekdrukkerij ∞ 2(1909/1910-{42(1954)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1908/09)-39(1951)
– tweemaandelijks ∞ 40(1952)3-{42(1954)}
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1908/09)-38(1950); II ∞ 39(1951); I ∞
40(1952)-{42(1954)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• register Register/inhoudsopgave per 5 jaargangen
(1908/09, 1913/14, 1918/19, 1923/24, 1928/29, 1933/34); in
het autopsie-exemplaar aanwezig op de UBU bevindt
zich een handgeschreven register voor de jaargangen
1938/39-1946
• bijzonderheden Afbeeldingen (1908/09)-{1912/13)}).
– De jaargangen 1 tot en met 33 zijn overlopende jaar-
gangen; met ingang van 34(1946) vallen ze samen met
het kalenderjaar.
– De jaargangen 1(1908/09)-3(1910/11) zijn ongepagi-
neerd. De jaargangen 4(1911/12)-38(1950) zijn doorgepa-
gineerd: p. 1-1622; daarna zijn de afleveringen per jaar-
gang doorgepagineerd.
– Jaargangen 5(1912/13)-38(1950) kennen een dubbele
paginering: een met asterisk, voor de titelpagina’s en
de pagina’s met mededelingen en aankondigingen van
retraites, en een zonder asterisk, voor de pagina’s met
de rubrieken ‘Recollectieoefening’, ‘Instructie’ en
‘Gewetensonderzoek’ (binnenwerk). In het autopsie-
exemplaar ontbreken in de jaargangen 6(1913/14)-
38(1950) alle titelpagina’s en nagenoeg alle mededelin-
gen, die wel als zodanig staan vermeld in de inhouds-
opgaven, en daarmee bijna alle pagina’s met een aste-
risk, die door alle jaargangen heen doorgepagineerd
zijn. De laatste pagina’s met een asterisk zijn aange-
troffen in 38(1950) (band 1950-1952), p. 1721*-1773*.
– 6(1913/14), nr. 7(15 april) bevat als bijlage ‘In memori-
am pater Marius van Baren SJ’, 6 p.
– In het autopsie-exemplaar is 38(1950) tweemaal aan-
wezig: ingebonden in band 1947-1950, zonder de pagi-
na’s met een asterisk, en in band 1950-1952 met de aste-
risk-pagina’s.
– 4(1911/12), nr. 4 abusievelijk 15 jan. 1911; moet zijn: 
15 jan. 1912.

– 10(1917/18), nr. 7(15 april) abusievelijk p. 365; moet
zijn: p. 265.
– 11(1918/19), nr. 1(15 okt.) en nr. 2(15 nov.) zijn beide
gepagineerd: p. 289-292; deze paginering wordt niet
gecorrigeerd in latere afleveringen.
– Foutieve paginering in 19(1926/27): na p. 672 (nr. 1) vol-
gen de p. 629-640 (nrs. 2-4), gecorrigeerd in nr. 5 met 
p. 685-688, vervolgens ontbreekt nr. 6 in het autopsie-
exemplaar, waarna p. 793 van nr. 7(15 april) de correcte
telling voortzet.
– In het autopsie-exemplaar is 24(1931/32), nr. 1(15 okt.
1931) ingebonden na 23(1930/31), nr. 10(15 juli).
– In het tijdschrift Mededelingen van de Nederlandse
Provincie (1953-1959) van de Jezuïeten, in dit deel van de
BKNP beschreven, verscheen in december 1958 een
extra nummer gewijd aan de ‘Rede gehouden door de
Hoogeerwaarde Pater P. van Gestel SJ op 6 december
1958 te Venlo bij gelegenheid van de herdenking van
het vijftigjarig bestaan van het retraite huis Manresa’.
• autopsie 1(1908/09)-41(1953) m.u.v. de titelbladen van
de jaargangen 6(1913/14)-37(1949) (waardoor de pagina’s
met asterisk nagenoeg alle ontbreken); 42(1954), nrs. 1-
2, 5-6
– KDC ∞ alle ingeziene afleveringen m.u.v. 42(1954),
nr. 6
– UBU ∞ 42(1954), nr. 6 en register 1938/39-1946
• typering Blad, “uitsluitend bestemd voor de Geeste-
lijkheid”, van het retraitehuis Manresa (de naam van
de Spaanse stad waar Ignatius van Loyola zijn ‘Geeste-
lijke Oefeningen’ schreef) te Venlo. Het eerste doel van
“deze miniatuur-krant” is de parochiële geestelijkheid
te helpen bij het leiden van de maandelijkse recollectie
voor de oud-retraitanten. Het tweede doel is het doen
van mededelingen over het retraitewerk in het alge-
meen en dat van Limburg en Noord-Brabant (m.n. het
retraitehuis Loyola te Vught) in het bijzonder (zie
1(1908/1909), nr. 1(15 okt.), [p. 1-2]). Vaste rubrieken zijn
aanvankelijk ‘Recollectieoefening’, ‘Instructie’ en
‘Gewetensonderzoek’. Na de Tweede Wereldoorlog wer-
den er zo goed als geen parochiële recollecties meer
gehouden, waarmee het eerste doel kwam te vervallen,
maar niet de noodzaak van een persoonlijke maande-
lijkse bezinning voor wie een retraite volgde (41(1953),
nr. 6(15 nov.), p. 47). De afleveringen van 1954 bevatten,
behalve nr. 1(15 jan.): ‘Aan onze abonné’s’, uitsluitend
jaarverslagen van de verschillende retraitehuizen en
agenda’s van gehouden en aangekondigde retraites. 
• noten
(1) Na de oorlog wordt de na nr. 1(15 okt. 1941) afgebro-
ken 34e jaargang (1941/42) hernomen met opnieuw een
nr. 1: 34(1946), nr. 1(15 jan.).
(2) In 42(1954), nr. 1(15 jan.), p. 1 wordt meegedeeld dat
de Manresabode m.i.v. die datum in bescheidener vorm
verschijnt: de recollecties komen te vervallen en er zijn
financiële moeilijkheden; 42(1954), nr. 6(15 nov.), dat
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alleen nog een jaarstaat van de in Manresa in 1953-1954
gehouden retraites bevat, is mogelijk het laatst ver-
schenen nummer. Volgens de Pius-almanak 82(1956), 
p. 718 is het blad nog verschenen tot en met 1956.
(3) Voortaan zal de Manresabode niet elke maand 
maar eens in de twee maanden verschijnen, ‘nood-
gedwongen’: de abonnementsgelden zijn ontoerei-
kend om de kosten te dekken (40(1952), nr. 1(15 jan.), 
p. 1-2).

569
Maria 1956-1959
• jaren 42(1956/57), nr. 1(mei) – 44(1958/59), nr. 12(april)
• ondertitel Geïllustreerd maandblad, gewijd aan de
verering van Maria ∞ 42(1956/57)-43(1957/58)
– Tijdschrift van de Nederlandse Carmel ∞ 44(1958/59)
• uitgever Karmelieten (OCarm.)
• plaats Red.: Zenderen
– Adm.: Merkelbeek
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 42(1956/57)-43(1957/58); A ∞ 44(1958/59)
• omvang II ∞ 42(1956/57)-43(1957/58); IV ∞
44(1958/59)
• redactie 1956-1959 pater Ivo van Dinther, hoofdred.
1956-1959 pater drs. Antonius van Galen
1956-1959 pater Monulphus Gemmeke
1956-1959 pater drs. Valerius Hoppenbrouwers
1956-1959 pater Anastasius v. d. Vegte
1956-1959 pater Pacificus v.d. Ven
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Voortzetting van Carmelrozen (1912-1956)
– Voortgezet als Karmelstemmen (1959-1964)
• autopsie Volledig
– UBN m.u.v. de omslagen van 1957/58 en 1958/59
– Boxmeer, Nederlands Carmelitaans Instituut, omsla-
gen van 1957/58 en 1958/59
• typering Godsdienstig blad van de paters Karmelieten
(OCarm.) dat streeft naar het bevorderen van “een
gezonde Maria-verering” (42(1956/57), nr. 1(mei)). De
opzet is in elk nummer een bepaald aspect van de 
Mariaverering aan bod te laten komen. Het bevat ver-
der legenden, (vervolg)verhalen, gedichten, missie-
nieuws, een kinderrubriek en een lijst van giften en
novenen.

570
Maria legionis 1946-1952
• jaren 1(1946), nr. 1(maart) – 7(1952), nr. 4(dec.)1

• ondertitel De stem van het Legioen van Maria
• uitgever Legioen van Maria, bisdom Roermond
• plaats Red.: Vaals/Heerlen ∞ 1(1946), nr. 1(maart)-nr.
3(sept.); Bunde/Heerlen ∞ 1(1946), nr. 4(dec.) –
{3(1948)}, {6(1951)}-7(1952)

– Adm.: Heerlen ∞ 1(1946)-{3(1948)}, {6(1951)}-7(1952)
• frequentie driemaandelijks
• formaat B ∞ 1(1946)-{3(1948)}; A ∞ {6(1951)}-7(1952)
• omvang I ∞ 1(1946)-{3(1948)}; II ∞ {6(1951)}-7(1952)
• redactie {1948}-1952 broeder Chr. Bloemers
{1948}-1952 G. Hulsman
{1948}-1952 M. Meelkop
{1948}-1952 Fr. Robroek
{1951}-1952 dr. L. van Delft
{1951}-1952 A. Schmitz
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946-{1948}, {1951}-1952);
boekbesprekingen ({1948}, {1951}).
– 1(1946), nr. 2(juni) en nr. 3(sept.) zijn in het autopsie-
exemplaar licht beschadigd aanwezig.
– De binnenkant van het omslag van 3(1948), nr. 2(juli)
meldt: “Voor ’t eerst horen wij in dit nummer de stem
van onze Belgische broeders en zusters. Er is in de laat-
ste maanden een zeer vruchtbaar contact gelegd.”
Vanaf dat moment brengt het blad ook nieuws over de
activiteit van het Marialegioen in België. 
– In 1(1946), nr. 3(sept.) wordt teruggeblikt op het 25-
jarig jubileum van het Legioen.
– Het autopsie-exemplaar 3(1948), nr. 2(juli) bevat als
bijlage inlegvellen (6 p.) met een lijst van namen,
oprichtingsdata en samenstelling van de besturen van
de ‘presidia’ (de parochiële of interparochiële afdeling
van het legioen heet ‘presidium’) en van diverse ‘curiae’
(‘curia’: districtsraad). De diocesane raad heet ‘comiti-
um’. In 3(1948), nr. 3(okt.), p. 9 en nr. 4(dec.), p. 10 staan
‘Wijzigingen en aanvullingen’ op deze ‘lijst van Praesi-
dia’. Naast de actieve leden kent de organisatie nog de
auxiliaire leden ofwel de biddende leden, die na een
proeftijd van drie maanden volwaardige leden zijn en
met hun gebed het apostolaat van de actieve leden
ondersteunen.
– Met ingang van 6(1951), nr. 3(sept.) zal ieder jaar de
aflevering van september speciaal worden gewijd aan
het Marialegioen in de missie.
– 7(1952), nr. 1(maart) is grotendeels gewijd aan het con-
gres bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Marialegioen in Nederland.
• relaties Voortgezet als Regina legionis (1953-{1959})1

• autopsie 1(1946)-3(1948); 6(1951)-7(1952)
– KDC
• typering Contactorgaan van het Legioen van Maria,
een lekenbeweging die in 1921 is ontstaan in Dublin,
Ierland, met als tweevoudig doel zelfheiliging en geor-
ganiseerd lekenapostolaat. In het bisdom Roermond,
de eerste vestigingsplaats van het Marialegioen in
Nederland, werden richtlijnen vastgesteld ten aanzien
van de verhouding tussen de Katholieke Actie (KA) en
de organisatie, wat resulteerde in de oprichting van een
presidium binnen het kader van de KA (zie 1947, nr. 1
(april), p. 10). De organisatie en discipline van het Legi-
oen hebben een sterke militaire inslag. Het blad beoogt
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bij te dragen aan de vorming van de ‘legionairen’ en
bevat artikelen over de werkwijze van het Legioen, over
zijn spiritualiteit, vooral geïnspireerd door ‘de ware
godsvrucht’ van L.-M. Grignion de Montfort, over 
lekenapostolaat, Marialeer en geestelijk leven. Het
bevat tevens actualiteiten met betrekking tot Maria -
legioen en kerk. 
• noten
(1) De opvolger Regina legionis 8(1953), nr. 1(maart), p. 1
meldt dat met ingang van de achtste jaargang de titel is
gewijzigd van Maria legionis in Regina legionis. Dit is
gebeurd op verzoek van het concilium in Dublin dat
namelijk zelf een driemaandelijks tijdschrift onder de
naam Maria legionis uitgeeft, bestemd voor de vooral
Engelssprekende landen.

571
Maria van Nazareth {1973}
• jaren {1973, nr. 3(maart)}-nr. 12(dec.)1

• ondertitel waarin opgenomen Vox populi. Contact- en
informatieblad voor iedere belangstellende2 ∞ {1973,
nr. 3(maart)}-nr. 12(dec.)
• uitgever Stichting Maria van Nazareth3

• plaats Delft
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1973 W.Th. van de Linden
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Hierin opgenomen Vox populi (1971-1972)2

– Voortgezet als Vox fidei et caritatis (1974-1983)1

• autopsie 1973, nrs. 3-12 m.u.v. nr. 4
– KDC
• typering Gestencild godsdienstig-kerkelijk periodiek
uit de hoek der behoudende katholieken die verontrust
zijn over de ontwikkelingen in de kerk in Nederland. 
De Stichting maakt gebruik van een eigen kapelgele-
genheid (Congregatiegebouw aan de Brabantse Turf-
markt te Delft), waaraan de priesters Ed. Krekelberg SJ
en M. Melman zijn verbonden. 
• noten
(1) 1973, nr. 12(dec.), p. 5 vermeldt dat in het komende
jaar in overleg met het bestuur van de Stichting Maria
van Nazareth aan het blad een nieuwe naam zal wor-
den gegeven. De naam Vox fidei et caritatis wordt voor-
gesteld.
(2) Omdat het blad Vox populi niet meer zelfstandig kon
verschijnen zou het als bijlage bij dit blad worden
gevoegd. In 1973, nr. 3(maart) van Maria van Nazareth,
p. 1 wordt vermeld dat de naam ‘bijlage’ niet meer
gehandhaafd kan blijven en dat beide bladen vanaf die
aflevering zijn gefuseerd. 
(3) Een stichting “die ten doel heeft zich in te zetten tot
behoud en bevordering van het Rooms-Katholieke

geloof en de geloofsbeleving”. De Stichtingsbrief is op 
6 april 1973 te Delft opgesteld en ondertekend (zie Vox
fidei et caritatis 1974, nr. 2(febr.), p. 2).

572
Maria-bode1 1946-{1961}
• jaren 1946/47, nr. 1(okt.) – {15(1961), nr. 12(dec.)}2

• ondertitel Tijdschrift voor de Maria-provincie van de
congregatie der Broeders van Liefde in Nederland ∞
1946/47, nr. 1(okt.) – nr. 3(jan.)
– Maandblad van de Maria-provincie3 der (van de) Broe-
ders van Liefde ∞ 1(1946/47), nr. 4(maart) – {10(1956)}
– Maandblad van de Nederlandse Provincie der Broe-
ders van Liefde ∞ {13(1959)}-{15(1961)}
• uitgever Bestuur van de Nederlandse Provincie der
Broeders van Liefde
• plaats Eindhoven ∞ 1946/47-{10(1956)}
– Red. en adm.: Zeist ∞ {13(1959)}-{15(1961)}
• frequentie maandelijks4

• formaat B
• omvang III ∞ 1946/47; IV ∞ 2(1948)-3(1949); V ∞
4(1950); IV ∞ 5(1951); III ∞ 6(1952)-7(1953); IV ∞
8(1954)-{10(1956)}; V ∞ {13(1959)}; IV ∞ {15(1961)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946/47-1950, 1952, 
1956, 1961); inhoudsopgaven (1946/47-1951, 1953-1955,
1959).
– Bij personalia en andere gebeurtenissen zijn regel-
matig foto’s van de betreffende persoon of onderwerp
ingeplakt.
– De eerste jaargang is een overlopende jaargang: nr.
1(okt. 1946)-nr. 11(dec. 1947); daarna vallen de jaargan-
gen samen met het kalenderjaar. De jaargangnumme-
ring begint bij 1(1946/47), nr. 4(maart).
– Met ingang van 1(1946/47), nr. 4(maart) zijn de afleve-
ringen gestencild.
– In 1(1946/47 zijn de afleveringen van maart tot juli
abusievelijk genummerd als nrs. 5-9; moet zijn: nrs. 
4-8 (in autopsie-exemplaar met pen gecorrigeerd).
– In 2(1948) draagt de aflevering van maart abusievelijk
nr. 3; moet zijn: nr. 2(maart); correctie in nr. 3(april), 
p. 2.
– In 6(1952) is in het autopsie-exemplaar nr. 4(maart)
tweemaal aanwezig. Van beide afleveringen is het
nummer met pen veranderd in nr. 3. Echter, niet het
nummer maar de datum had moeten worden gecorri-
geerd, want de volgende afl., 6(1952), nr. 5(mei), deelt 
op p. 119 mee: “Het vorige nummer is niet maart, maar
april no. 4”. Nr. 3(maart) ontbreekt.
– 6(1952), nr. 6 abusievelijk mei; moet zijn: nr. 6(juni);
6(1952), nov. abusievelijk nr. 10; moet zijn: nr. 11(nov.).
– In 7(1953), nr. 1(jan.) van het autopsie-exemplaar volgt
na p. 3 een katern ‘Triptiek van het Kerstgebeuren’, 
p. I-VIII.
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– In 10(1956) dragen de 3 afleveringen van juli tot sept.
abusievelijk alle het nummer 7; moet zijn: nr. 7(juli)-
nr. 9(sept.); na het foutieve nr. 7(sept.) volgt abusieve-
lijk nr. 9(sept.); moet zijn: nr. 10(okt.).
– Een aantal titelbladen draagt het opschrift “JM+JV”,
zijnde de initialen van Jezus, Maria en Jozef en Vincen-
tius à Paulo, de patroonheilige van de Nederlandse 
Provincie. 
– De aflevering van 13(1959), nr. 7(juli) is opgedragen
aan Vader Provinciaal ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan der Maria-provincie 1934 – 2 juli – 1959.
• relaties Voortgezet als Reflector ([1967]-{1968})5

• autopsie 1946/47-10(1956), 13(1959)-15(1961) m.u.v.
6(1952), nr. 3(maart)
– KDC
• typering Intern contactblad van de Broeders van Lief-
de in Nederland. Behalve personalia, mededelingen en
nieuws uit de kloosters in Nederland en de missies (o.a.
Kongo en Indonesië) bevat het artikelen over geestelijk
leven en over het werk in onderwijs en verpleging. 
• noten
(1) Met de variatie Mariabode (niet te verwarren met het
gelijknamige Vlaamse tijdschrift van de Missionaris-
sen Oblaten der Onbevlekte Maagd Maria (1918-1951)).
(2) Onduidelijk is of dit nummer de laatst verschenen
aflevering is. Volgens een ‘Mededeling’ in 15(1961), nr.
12(dec.), p. 344 zal het eerstvolgende nummer, 16e jaar-
gang, nr. 1, op 1 febr. 1962 verschijnen, nadat dit num-
mer 12 al met vertraging is verschenen en men geen
kerstnummer heeft kunnen verzorgen zoals vorige
jaren.
(3) Ook: “Maria provincie”.
(4) Hoewel m.i.v. 1(1946/47), nr. 4(maart) de ondertitel
begint met “Maandblad”, vermeldt de redactie in
2(1948), nr. 3(april), p. 2: “de M.-B. is geen maandblad,
maar verschijnt als er copie genoeg is”.
(5) Aldus een schrijven van de archivaris van de Broe-
ders van Liefde te Eindhoven d.d. 26 mei 2004, zie cor-
respondentie BKNP.

573
Mariakalender / J.J. Romen & Zonen en Gooi en
Sticht BV {1979}
• jaren {1979}1

• uitgever J.J. Romen & Zonen en Gooi en Sticht BV
• plaats Roermond en Hilversum
• frequentie jaarlijks
• formaat C ∞ {1979}
• omvang IV ∞ {1979}
• redactie Niet in de kalender vermeld.
• autopsie 1979
– KDC
• typering Kalenderblok, vastgehecht op een schild. De
kalenderblaadjes doen, naast de gebruikelijke informa-

tie over op- en ondergang van zon en maan, aanbevelin-
gen voor een dagelijkse bijbellezing. Op de achterzijde
van de blaadjes staan grappen afgedrukt.
• noten
(1) De Mariakalender is nog verschenen tot {1992}.

574
Mariakalender / Stichting Mariakalender {1962}-
{1980}
• jaren {1962}-{1980}1

• uitgever Aangeboden door: G. Renders, pr.2 ∞ {1962}-
1979
– Stichting Mariakalender ∞ {1980}
• plaats Valkenswaard/Oirschot/Lierop ∞ {1962}-1979
– Valkenswaard ∞ {1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Alle ingeziene afleveringen dragen op het omslag het
motto ‘Een waar kind van Maria gaat nooit verloren’.
• autopsie 1962, 1964, 1968, 1973-1980
– KDC
• typering Kalender die de devotie tot Maria wil bevor-
deren, met op ieder kalenderblad een afbeelding van
een Mariaoord en de ontstaansgeschiedenis van dat
oord. De kalender was aanvankelijk het particulier ini-
tiatief van de priester G. Renders. Na zijn dood werd de
uitgave door de Stichting Mariakalender voortgezet.
• noten
(1) De laatste uitgave aanwezig op het KDC is versche-
nen in 1991.
(2) G.J.D. Renders (1911-1978) was achtereenvolgens
(bouw)pastoor van de Mariaparochie te Valkenswaard,
deken en pastoor te Oirschot en pastoor te Lierop.

575
Mariaklok 1938-1941
• jaren 1(1938), nr. 1(jan.) – 4(1941), nr. 11(nov.)1

• ondertitel Limburg aan Christus door Maria. Orgaan
ter verspreiding van de Mariagedachte in het bisdom
Roermond
• uitgever Proosdij, Jeugdsecretariaat 
• plaats Meerssen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1938)-3(1940); I ∞ 4(1941)
• redactie 1938-1941 M. Jenneskens
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 3(1940), nr. 4(april) bevat een in memoriam van prof.
dr. H. Derckx, marioloog (p. 46-48).
• autopsie Volledig
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– KDC ∞ 1(1938), nrs. 8 en 9; 2(1939), nr. 8; 3(1940), nr. 4
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Tijdschrift dat de Mariaverering in de Lim-
burgse gezinnen wil bevorderen. Het bevat artikelen
over Maria, verslagen van toewijdingen aan Maria,
korte, stichtelijke verhalen en aankondigingen van
feesten en congressen.
• noten
(1) Dit is de laatste aflevering die verschenen is, aldus
een mededeling op p. 96.

576
het Maria-uur 1938-{1948}
• jaren 1(1938/39), nr. 1(juli) – {10(1948), nr. 3(sept.)}1

• ondertitel Conferenties voor directeuren
• uitgever Redemptoristen
• plaats Red.: Amsterdam ∞ 1(1938/39) – 7(1944/45), 
nr. 6(juni)
– Adm.: Lutterade (L.), Peters ∞ 8(1946/47) – {10(1948),
nr. 3(sept.)}
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1938-{1948} dr. Jos. M. Drehmanns CSsR
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1(1938/39)-
{9(1947/48)}).
– Gestencild. Het titelblad vermeldt: “Als manuscript
gedrukt. Niet in den handel, nadruk verboden.” 
– De jaargangen 1(1938/39)-7(1944/45) beginnen in juli
of augustus en lopen tot en met mei of juni. Vanwege
de naoorlogse omstandigheden kon jaargang
8(1946/47) pas in april 1946 worden begonnen. Deze
loopt door tot febr. 1947; zo ook 9(1947/48).
• relaties [Ten dele opgegaan in Adveniat (1956-1972)]1

• literatuur Jos. Maria Drehmanns CSsR, Handboekje
voor de Aartsbroederschap van OL Vrouw van Altijddu-
renden Bijstand en den H. Alphonsus Maria de Liguori
en voor het Maria-uur, Gulpen 1932
• autopsie 1(1938/39), nr. 1(juli) – 10(1948/49), nr.
3(sept.), m.u.v. 9(1947/48), nrs. 4 en 5 en 10(1948), nrs. 1
en 2
– KDC
• typering Mariaal blad voor de directeuren van de
Aartsbroederschap van OL Vrouw van Altijddurende
Bijstand met geestelijk materiaal voor hun conferen-
ties. De eerste aflevering opent met: “Deze korte toe-
spraken dienen om de Directeuren de taak te vergemak-
kelijken en zoo ’t Maria-Uur te doen bloeien” (1(1938/39),
nr. 1(juli), p. 1). Het ‘Maria-uur’, dat eerder al in Frank-
rijk en Duitsland werd gepraktiseerd, werd in Neder-
land op 15 dec. 1931 in Wittem ingevoerd (vgl.
6(1943/44), nr. 4/5 (febr./april), p. 33 en Drehmanns, 
p. 59-77). Men streefde ernaar dat alle gelovigen één
uur per week aan Maria zouden wijden door gebed en

zang: “een vormschool van het gebedsleven en van het
krachtigste en zekerste gebed, het gebed door Maria”
(6(1943/44), nr. 1(aug.), p. 2).
• noten
(1) Uit een mededeling in Adveniat 4(1959/60), nr.
2(april 1960), p. 13 kan worden afgeleid dat het blad
waarschijnlijk heeft bestaan tot 1959. In dat jaar over-
leed de redacteur pater J.M. Drehmanns CSsR, die sinds
1950 in Brazilië woonde: “Zeer tot onze spijt kon er na
Vaders overlijden niemand gevonden worden, die
bereid was de redactie van het Maria-uur op zich te
nemen. Het zal dus niet meer verschijnen. Om echter
Vaders leer levend te houden en zijn geest te laten
doorwerken in de zielen zullen wij in het vervolg in
Adveniat telkens een artikel over het geestelijk leven
met het nieuws uit onze missie in Brazilië combine-
ren.”

577
de Maria-zomer te Sittard 1886-1906
• jaren 1886-19061

• ondertitel Een geschenk voor de inteekenaren op het
Maandschrift van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart2

∞ 1886-1887
– Een geschenk namens het bestuur te Sittard voor de
inteekenaren op het Maandschrift van OL Vrouw van het
H. Hart2 ∞ 1889-1899
• uitgever Aartsbroederschap van OL Vrouw van het H.
Hart
– Druk: J.J. Romen en Zonen
• plaats Sittard
– Druk: Roermond
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De aflevering van 1889 wordt voorafgegaan door een
katern (11 p.) opgedragen en gewijd aan het ‘Gouden
Jubelfeest’ van mgr. F. Boermans, bisschop van Roer-
mond, met o.a. gedichten in het Frans en Duits. 
– In 1893 wordt de aflevering opgedragen aan mgr. 
F. Boermans vanwege het jubeljaar, waarin het 25-jarig
bestaan van de devotie tot OL Vrouw van het H. Hart te
Sittard wordt herdacht.
• relaties Voortzetting van Bedevaarten naar Sittard
(1882-1885)
– Voortgezet als Sittarder Maria-almanak (1908-{1943})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1889; 1893; 1895-1896; 1898-1905
– UBM ∞ 1886-1887, 1890-1892; 1894; 1906
• typering Jaarlijkse uitgave gewijd aan de verering van
OL Vrouw van het H. Hart te Sittard, uitgegeven door de
(Aarts)broederschap van OL Vrouw van het H. Hart,
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gevestigd in het klooster van de Ursulinen. Het bevat
verslagen van Mariabedevaarten naar Sittard, stichten-
de verhalen en gedichten en informatie over de Ursu -
linen.
• noten
(1) Niet verschenen in 1888. 
(2) In de BKNP opgenomen onder de titel Maandschrift
voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het 
H. Hart.

578
Marist 1965-1969
• jaren 1(1965), nr. 1(onged.) – 5(1969), nr. 5/6(dec.)1

• uitgever Gezamenlijke uitgave van de Paters, Fraters
en Zusters Maristen
• plaats Red.: Zundert (N.Br.) ∞ 1(1965)-3(1967); Hulst
∞ {4(1968)}
– Adm. voor Nederland: Weurt (Gld.) ∞ 1(1965)-5
(1969)
– Adm. voor België: Brussel ∞ 1(1965); Pittem ∞
2(1966)-5(1969)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B ∞ 1(1965)-4(1968); A ∞ 5(1969), nr. 1(Paas-
nummer); B ∞ 5(1969), nr. 2(onged.)-nr. 5/6(dec.)
• omvang II
• redactie 1965-1967 drs. J. Loontjens
1965-1968 drs. W. Olffen
1965-1969 frater Jozef Bossaert
1965-1969 frater Nolascus Valcke
1965-1969 drs. A. Wouters, hoofdred.
1968 P. van de Walle, red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De eerste twee aflevering van 5(1969) verschijnen in
een ander formaat en zijn elk geheel gewijd aan één
onderwerp. Het ligt in de bedoeling vijf à zes maal per
jaar een themabrochure uit te geven. Nieuws van de
Maristen wordt in een bijgevoegd blad (van een andere
kleur) opgenomen. Deze opzet geldt ook voor de volgen-
de afleveringen van het tijdschrift, met dien verstande
dat de nrs. 3-6 weer in de oude opmaak en in één kleur
verschijnen. 
• relaties Voortzetting van de Heilige Kruistocht (1921-
1964)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van vier samenwerkende congre-
gaties van Maristen: die van de paters Maristen, de fra-
ters Maristen en de twee aparte congregaties der
zusters Maristen en Maristen-missiezusters. De afleve-
ringen bevatten een neerslag van de geschiedenis en de
werkzaamheden van de Maristencongregaties over de
hele wereld, vooral op het gebied van onderwijs (in o.a.
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Sta-
ten, Engeland en Ierland). Daarnaast brengt het blad

beschouwende artikelen over uiteenlopende onderwer-
pen (de Eucharistie in onze kosmos, het toerisme, vrij-
heid en gezag enz.) en aanvankelijk ook berichten over
het Apostolaat voor de Stervenden.
• noten
(1) In de laatste aflevering wordt bericht dat het tijd-
schrift redactioneel en financieel niet langer te handha-
ven is.

579
Mater Dolorosa 1930-1941
• jaren 1(1930/31), nr. 1(maart) – 12(1941), nr. 5(juli)1

• ondertitel Maandschrift gewijd aan de vere(e)ring van
OL Vrouw van Zeven Smarten en aan het werk harer
congregatie
• uitgever Broeders van OL Vrouw van Zeven Smarten
• plaats Voorhout, BNS (Bisschoppelijke Nijverheids-
school)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1930/31); III ∞ 2(1931/32)-3(1932/33); 
II ∞ 4(1933/34); IV ∞ 5(1934/35)-10(1939/40); II ∞
11(1940/41); I ∞ 12(1941)
• redactie 1930-1932 “Onder redactie van de Broeders 
van OL Vrouw van Zeven Smarten”
1933-1941 broeder Hyacinthus
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1934/35; 1937/38; 1939/40-1940/41); inhoudsopgaven
(1934/35-1935/36; 1938/39-1939/40).
– De inhoudsopgave van 5(1934/35) is in het autopsie-
exemplaar ingebonden in 6(1935/36) tussen p. 78 en 
p. 79.
– Overlopende jaargangen, beginnend met de maand
maart.
– Doorlopende paginering.
– 5(1934/35), nr. 3(8 mei) is grotendeels gewijd aan
pastoor P.J. Hesseveld (1806-1859), stichter van de con-
gregatie.
– 2(1931/32)-4(1933/34) hebben als bijlage bij elk num-
mer ‘Ons hoekje’ waarin verslag wordt gedaan van de
gebeurtenissen in de verschillende huizen en scholen
van de congregatie. ‘Ons hoekje’ is afzonderlijk en door-
lopend gepagineerd: I ∞ 2(1931/32); II ∞ 3(1932/33)-
4(1933/34). M.i.v. 5(1934/35) wordt ‘Ons hoekje’ een
vaste rubriek in Mater Dolorosa zonder afzonderlijke
paginering. M.i.v. 11(1940/41) verandert de titel van ‘Ons
hoekje’ in ‘Van school en huis’.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 3(1932/33), nr. 8; 4(1933/34), nrs. 1-10;
5(1934/35), nrs. 3-7, 9, 11-12; 6(1935/36), nrs. 1-5, 7, 10-11;
7(1936/37), nrs. 3, 6, 8; 8(1937/38), nrs. 2, 5, 8, 10-12;
9(1938/39); 10(1939/40), nrs. 1, 3-6, 8-12; 11(1940/41), nrs. 
1-10, 12
– UBU ∞ overige nrs.
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• typering Familieblad, opgericht om de missie in China
te steunen. Het blad wil daarnaast roepingen bevorde-
ren, de devotie tot OLV van Zeven Smarten verbreiden,
het werk van de congregatie steunen en contact onder-
houden met broeders en (oud)leerlingen. Het bevat
mariologische bijdragen, mededelingen van en over de
congregatie, missieartikelen (vooral over de missie in
China), artikelen over de Aartsbroederschap der Zeven
Smarten van Maria, stichtelijke (vervolg)verhalen,
gebeden en gedichten.
• noten
(1) Niet verder meer verschenen. M.i.v. 1959 geven de
Broeders van OL Vrouw van Zeven Smarten een nieuwe
periodiek uit onder dezelfde titel.

580
Mater Dolorosa [1959]-1968
• jaren [1959], nr. 1(onged.)1 – 1968, nr. 44(onged.)
• ondertitel Mededelingen en actualiteiten uit de Broe-
ders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten ∞ [1959]-1966
– Mededelingen en aktiviteiten uit de Broeders-Congre-
gatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten ∞
1967-1968
• uitgever Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten
• plaats Red.: Geldrop ∞ [1959], nr. 1(onged.) – [1961],
nr. 9(onged.); Voorhout ∞ [1961], nr. 10(onged.);
Amsterdam ∞ [1962], nr. 11(onged.) – 1968, nr.
44(onged.)
– Adm.: Warmond ∞ [1959], nr. 1(onged.); Voorhout ∞
[1960], nr. 2(onged.) – [1963], nr. 17(onged.); Amsterdam
∞ [1963], nr. 18(onged.) – 1968, nr. 44(onged.)
• frequentie “Verschijnt eenmaal per twee maanden”,
maar door het ontbreken van de datering niet precies
vast te stellen.1

– 1 nr. ∞ [1959]2; 5 nrs. ∞ [1960]; 6 nrs. per jaargang ∞
[1961]-[1962]; 4 nrs. ∞ 1963; 6 nrs. ∞ 1964; 5 nrs. ∞
1965; 4 nrs. ∞ 1966-1967; 3 nrs. ∞ 1968
• formaat D
• omvang I (2 p. per afl.)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Eigentijds (1970-1978)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Rijk geïllustreerd blad dat informeert over de
binnen- en buitenlandse activiteiten van de uitgevende
congregatie en dat tevens tracht roepingen te bevorde-
ren. “Het ligt in de bedoeling (…) iets bij te dragen tot de
verspreiding van de verering van Maria als Moeder
van Smarten, daarnaast om de familieleden van de
Broeders en de relaties van de Congregatie iets mee te
delen over het werk van de Congregatie” ([1959], nr.

1(onged.), p. 1). Het blad bevat voornamelijk foto’s en
daarnaast gedichten, gebeden, mededelingen van en
over de congregatie, missienieuws en nieuws uit de
scholen en studiehuizen.
• noten
(1) De afleveringen zijn doorgenummerd en tot en met
nr. 18 ontbreekt het jaar van verschijnen; nr. 19 draagt
het jaartal 1963. De eerste twee afleveringen zijn onge-
nummerd en zoals alle afleveringen ongedateerd; de
nummering begint bij nr. 3(onged.). De vermoedelijke,
tussen vierkante haken geplaatste jaartallen zijn afge-
leid uit de inhoud van het tijdschrift.
(2) Het eerste nummer is een kerstnummer. Hieruit
blijkt dat in het eerste jaar slechts 1 nummer is versche-
nen.
(3) “Deze uitgave Eigentijds wil een voortzetting zijn
van het aan ons allen vanouds bekende Mater Dolorosa.
Dit blad is nu al reeds twee jaren niet meer versche-
nen” (Eigentijds, 1970, nr. 1(onged.), p. 6).

581
MC informatie 1963-1967
• jaren 46(1963), nr. 1(1 okt.)1 – 50(1967), nr. 10(dec.)2

• ondertitel Werkblad voor directeuren en kerngroepen3

• uitgever Landelijk Secretariaat Mariacongregaties
• plaats Nijmegen
• frequentie 2 nrs. ∞ 46(1963)
– maandelijks ∞ 47(1964)-49(1966)
– 8-10 nrs. per jaar ∞ 50(1967)
• formaat B
• omvang I ∞ 46(1963); II ∞ 47(1964)-49(1966); I ∞
50(1967)
• redactie 1963-1965 Max van Hövell tot Westerflier SJ4

1963-1967 dr. Ch. Niederer SJ4

1967 Jac. de Rooy SJ4

• bijzonderheden Boekbesprekingen (1966); inhoudsop-
gaven (1966).
– Gestencild.
– Doorlopende paginering.
– Van de jaargangen 46 en 47 zijn de afleveringen door-
genummerd: 46(1963), nr. 1 (okt.)-nr. 2(nov.); 47(1964),
nr. 3(jan.)-nr. 13(dec.).
– De eerste voorganger van dit tijdschrift, het Directeu-
ren-tijdschrift der Maria-congregaties, verscheen van
1(1917), nr. 1(onged.) tot en met 43(1959/60), nr. 10
(juli/aug.). Dit tijdschrift kreeg een voortzetting in
Nieuwe tijd, dat met een nieuwe jaargangtelling begon:
1(1960/61), nr. 1(sept.) tot en met jaargang 3(1962/63), 
nr. 5/6(mei/aug.). Jaargang 46 van MC informatie
bedoelt waarschijnlijk de voortzetting in jaargangtel-
ling te zijn van de beide voorafgaande tijdschriften,
met dien verstande dat bij nauwkeurige telling de eer-
ste jaargang van MC informatie jaargang 47 zou moe-
ten zijn.
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– Tot en met jaargang 49 verschijnt in MC informatie
ook de Dokumentatie maandintentie van het Apostolaat
van het Gebed (1963-1968). Vanaf 50(1967), nr. 1(jan.) ver-
schijnen beide publicaties gescheiden. 
• relaties Voortzetting van Nieuwe tijd (1960-1963)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Dit informatieblad is een ‘werkmap’,
bestemd voor directeuren en kerngroepen van de
Maria congregatie. Het vormt een contactorgaan tussen
de afzonderlijke Mariacongregaties en het landelijk
secretariaat. Het blad wil “materiaal in handen geven
waardoor zij geholpen worden de MC te leiden, en de
taak en plaats van de MC in de Kerk beter te begrijpen
en te beleven” (46(1963), nr. 1(1 okt.), p. 1). Het is hoofd-
zakelijk gericht op godsdienstige kwesties en bevat
informatie over de activiteiten van de MC, verslagen
van congressen, publicaties van het secretariaat, stof
voor conferentie en gesprek enz. Deze documentatie
omvat ook een reeks brochures over de spiritualiteit,
structuur en organisaties van de MC, artikelen over
oecumenisme en Mariaverering, apostolaat, H. Hart-
devotie en de nieuwe kerkelijke richtlijnen (‘aggiorna-
mento’) van het Tweede Vaticaans Concilie. Veel aan-
dacht gaat naar het verdwijnen van tal van MC’s in de
traditionele vorm, de afschaffing van de verouderde
organisatievormen, institutionele vormen en leefregels
van de MC, de noodzaak van vernieuwing van de 
MC opdat deze actueel blijft, nieuwe statuten voor de
MC, wat is het wezen en belang der MC en het
bestaansrecht van de Mariadevotie in een toenemend
oecumenisch klimaat. Voor de publicatie van het tijd-
schrift is er een nauwe samenwerking tussen de
Maria congregaties en het Apostolaat van het Gebed,
omdat zij dezelfde doelstelling en spiritualiteit hebben,
geïnspireerd op de stichter van de Jezuïeten, Ignatius
van Loyola.6 Waar het Apostolaat van het Gebed zich
vooral richt tot de massa, richt de MC zich tot de kern-
groepen onder de leken. 
• noten
(1) De jaargangtelling van dit tijdschrift bedoelt de
voortzetting van de som van de jaargangen van de
beide voorafgaande tijdschriften te zijn. Zie bijzonder-
heden.
(2) “Omdat de MC-informatie in deze vorm niet aan de
verwachtingen bleek te beantwoorden, (gezien het
steeds afnemend aantal abonnees en de critiek die wij
van alle kanten vernamen,) lijkt het ons het beste om
[met] deze jaargang de MC-informatie te besluiten” (zie
50(1967), nr. 10(dec.), p. 72).
(3) In 47(1964), nr. 11(okt.) wordt “kerngroepen” vervan-
gen door “MC groepen”.
(4) De redactie van de verschillende MC-tijdschriften
wordt gevoerd door de leden van het landelijk secretari-
aat van de Mariacongregaties. Op p. 2 van de eerste afle-

vering blijkt dat dr. M. Smits van Waesberghe SJ op 20
aug. 1963 is afgetreden als directeur van het nationaal
secretariaat na zeven jaar die functie te hebben vervuld.
Hij wordt opgevolgd door dr. Ch. Niederer SJ en pater
Max van Hövell tot Westerflier SJ, die vooral zal gaan
werken als promotor om de contacten naar buiten te
leggen. 50(1967), nr. 10(dec.), p 72 meldt het vertrek van
pater Niederer en de komst van zijn opvolger als direc-
teur van het nationaal secretariaat: pater Jac. de Rooy
SJ, algemeen directeur van het Apostolaat van het
Gebed, die ook de tijdschriften de Heraut (1966-{1980}),
Jonge kerk (1959-{1980}) en Dokumentatie maandinten-
tie (1963-1968) verzorgt.
(5) “Overeenkomstig de wensen, geuit door het MC-
Congres te Heeswijk 1 april 1963, zal voortaan i.p.v. het
tijdschrift de Nieuwe tijd aan alle abonnees regelmatig
een dokumentatie over de MC worden toegezonden,
een soort werkmap, onder de naam MC-informatie”,
aldus de opening van de eerste aflevering. 
(6) Tot het intensiveren van deze samenwerking was
reeds eerder besloten door pater Smits van Waesberghe
en de bisschoppelijke promotoren, aldus een medede-
ling op p. 2 van het eerste nummer dat onder deze titel
verschijnt: “Geestelijk liggen beide werken zo dicht bij
elkaar en worden zij beide zo sterk geïnspireerd door
dezelfde bronnen, dat een nauwe samenwerking enkel
kan resulteren tot grotere vruchtbaarheid van allen.”
Om deze reden is ook het secretariaat van de MC ver-
huisd naar het adres waar ook het secretariaat van het
Apostolaat van het Gebed is gevestigd.

582
MD 1971-{1980}
• jaren 1(1971/72), nr. 1(juni) – {9(1979/80), nr. 6(febr.)}1

• ondertitel Kontaktblad Mater Dei Breda (moederhuis)
• uitgever Zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’,
moederhuis Maria Mater Dei
• plaats Breda
• frequentie onregelmatig (8 à 10 nrs. per jaar)
• formaat B
• omvang II
• redactie 1971-1973 zuster Thérèse
1971-1980 zuster Joanna Francisca
1971-1980 zuster Paula
1971-1980 zuster Wendelina
1973-{1974} zuster Maria Goretti
1973-1980 zuster Wilhelmina
{1976}-1980 zuster Oliva
• speciale nummers 7(1977/78), nr. 2(okt.): ‘MMD in het
zilver, 1952-1977, waarin wordt herdacht dat het moe-
derhuis Maria Mater Dei 25 jaar geleden in gebruik
was genomen
– 8(1978/79), nr. 7(april 1979): ‘Jubileumnummer’, dat in
‘Bij een gouden jubileum’, p. 1, herdenkt dat 50 jaar
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geleden in april 1929 het Sint Jozefblaadje, de voorgan-
ger van Acliescha, voor het eerst verscheen 
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Acliescha (1967-1971)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1971/72), nr. 6; 3(1973/74), nrs. 7-9;
4(1974/75), nr. 1; 6(1976/77), nrs. 3, 7 en 9; 7(1977/78),
nrs. 2-6; 8(1978/79), nrs. 1-7; 9(1979/80), nrs. 1, 2, 4 en 6
– Overige nummers ∞ Breda, Franciscanessen ‘Alles
voor Allen’
• typering Contactblad van de congregatie van Francis-
canessen ‘Alles voor Allen’ van Maria Mater Dei, met
berichten uit de verschillende huizen en de missie en
personalia. In het jubileumnummer 8(1978/79), nr.
7(april 1979), p. 2-3 schrijft de redactie over de ten
opzichte van de voorganger Acliescha veranderde opzet
van MD: “Het aantal adressen van de kongregatie is
sterk toegenomen en ook niet-kongregatieleden – 
mensen die sterk bij de kongregatie betrokken zijn –
zijn nu in de gelegenheid ons blad te lezen (…). De 
vorm werd beter hanteerbaar en in de naam ligt het
doel besloten n.l. het bevorderen van het kontakt tus-
sen de leden.”
• noten
(1) De laatste ingeziene aflevering onder deze titel is
gedateerd 20(1990/91), nr. 2(sept.). In 1992 wordt het
blad voortgezet onder de titel Kontaktblad.

583
Mededeelingen alleen voor priesters {[1944/45]}
• jaren {[1944/45], twee ongen., onged. afleveringen}1

• uitgever Secretariaat van de Katholieke Actie2

• plaats Meerssen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 16 p. en 40 p.
• redactie [M. Jenneskens]3

• relaties [Voortzetting van Mededeelingen van de
Katholieke Aktie voor de geestelijkheid van het bisdom
Roermond] ({1941})3

• autopsie twee ongen., onged. afleveringen van ca.
1944/45
– KDC
• typering Mededelingen over onder meer de Katholieke
Actie met pastorale richtlijnen voor verschillende pro-
blemen in de zielzorg, een aantal bijzondere bepalingen
voor het bisdom Roermond (‘Hulpactie voor de noodlij-
denden in ons bisdom’, na de oorlog, op geestelijk en
stoffelijk gebied), bisschoppelijke brieven en toespra-
ken en de kerstboodschap van de paus.
• noten
(1) Met betrekking tot de datering van de 40 p. tellende
aflevering: deze brengt de ‘kerstboodschap van den 
H. Vader’ van 1944. De 16 p. tellende aflevering geeft als

‘Mededeeling’ op p. 16: “wij vreezen, dat de bevrijding
van Roermond nog wat op zich zal laten wachten”;
deze had plaats op 1 maart 1945. 
(2) Alleen vermeld in de 16 p. tellende aflevering.
(3) M. Jenneskens was priester van het bisdom Roer-
mond en directeur van het Katholiek Vrouwelijk Jeugd-
werk. In de aflevering van 16 p. ondertekent hij,
namens de commissie van door de bisschop “verant-
woordelijk gestelde priesters voor een of andere tak
van speciale zielzorg”, de ‘Verantwoording bij deze
Mededeelingen’ (p. 1). Zijn naam en adres, in Meerssen
op het Secretariaat van de Katholieke Actie, worden ook
vermeld bij de vermoedelijke voorganger.

584
Mededeelingen van het Apostolaat der Hereeniging1

1928-1931
• jaren 1928, nr. 1(febr.)2 – 1931, nr. 17(onged.)3

• uitgever Apostolaat der Hereeniging
• plaats Red.: ’s-Gravenhage ∞ 1928-1930; Nieuw Hee-
ten (O.) ∞ 19314

• frequentie “tweemaandelijks”
– 5 nrs. ∞ 1(1928); 4 nrs. ∞ 2(1929)-3(1930); 3 nrs. ∞
4(1931)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.5

[1928-1931 mr. H. van Haastert]6

[1931] J. Scholtens4

• bijzonderheden Boek- en tijdschriftenbesprekingen.
– Tot en met 1930, nr. 11(jan.) zijn de afleveringen afzon-
derlijk gepagineerd. Met ingang van 1930, nr. 12(aug.)
begint de paginering met p. 202 en zijn de afleveringen
doorgepagineerd.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen van het Comi-
té ’s-Gravenhage van het Apostolaat voor de Hereeniging
der Kerken (1927)7

– Voortgezet als Apostolaat der Hereeniging (1932-1941)3

• literatuur Suzanne Irmgard de Vries, Herinneringen
en beschouwingen uit een leven tussen hereniging en
oecumene in Nederland en België, Nijmegen 1987,
Memoreeks nr. 14
– A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen, Dat allen één
zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: de geschiedenis
van een tijdschrift, Nijmegen 1999 
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen
– UBN
• typering Kroniek van het Apostolaat der Hereeniging
in Nederland. Het orgaan werd kosteloos verspreid
onder de leden en bevat naast verslagen van de afdelin-
gen en informatie over het Apostolaat artikelen over
westerse en oosterse kerkgemeenschappen. Het
Apostolaat voor de Hereeniging der Kerken werd op 24
februari 1927 in Nijmegen opgericht, met als doel: “Het
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bevorderen van de hereniging der christelijke kerken,
zowel van het Oosten als van het Westen”. Op aandrang
van Rome, waar op 6 januari 1928 de encycliek Mortali-
um animos verscheen, liet men de laatste woorden “der
kerken” vervallen: er bestond immers slechts één ware
Kerk van Christus, de Una Sancta (Van der Aalst, p. 18-
19). In de praktijk ging de aandacht van het Apostolaat
vooral uit naar de Oosterse Kerken, terwijl de Apologe-
tische Vereniging Petrus Canisius met haar orgaan het
Schild (1919-1961) de protestantse kerkgemeenschappen
centraal stelde.
• noten
(1) De titel op het op de band geplakte omslag van het
autopsie-exemplaar luidt: Mededeelingen van het
Apostolaat voor de Hereeniging.
(2) Bij het inbinden zijn alle omslagen op een na ver-
wijderd. De titelpagina vermeldt alleen het nummer
van de aflevering; het jaartal is afgeleid van het ‘Evul-
getur’.
(3) De laatste aflevering onder deze titel. “Het Hoofdbe-
stuur van het Apostolaat heeft gemeend, dat, nu het
aantal leden vooral onder de volksmassa zich snel uit-
breidt, een ‘nieuw kleed’ voor ons Tijdschrift noodzake-
lijk is geworden”, Apostolaat der Hereeniging 5(1932),
nr. 1/2(jan./april), p. 1. 
(4) “Nolens volens werd de redactie van het oorspronke-
lijk Haagse orgaan door adresverandering overgedra-
gen aan de algemene secretaris pastoor J. Scholtens” te
Nieuw Heeten, Overijssel (nrs. 15, 16 en 17), aldus De
Vries, p. 158.
(5) 1928, nr. 1(febr.), p. 4 vermeldt: “Het Hoofdbestuur
heeft de redactie toevertrouwd aan de Secretarissen van
de Nijmeegsche en de Haagsche Studiekringen. Maar
het geheele Hoofdbestuur werkt mee aan de Mededee-
lingen.” 
(6) Op p. 1 van 5(1932), nr. 1/2(jan./april) van de opvolger
Apostolaat der Hereeniging bedankt de nieuwe hoofd -
redacteur, pastoor A.G. Smit, “allen, die vier jaren lang
trouw aan de Mededeelingen hebben meegewerkt. En
dan denk ik op de eerste plaats aan den stillen werker,
den Redacteur van zooveel nummers, den ijverigen
penningmeester van het Hoofdbestuur, aan ons aller
vriend Mr. H. van Haastert.” Ook volgens De Vries, 
p. 157, berustte de redactie bij het Haagse Comité (mr.
H. van Haastert), waar “allen (…) hun kopij, kronieken,
artikelen enz. [konden] inzenden”.
(7) Het eerste (en enige) nummer van dit lokale orgaan
(niet beschreven in de BKNP) van het Haagse Comité
van het Apostolaat voor de Hereeniging der Kerken ver-
scheen in december 1927, maar draagt geen datum. Het
bevatte naast de kronieken van het Haagse Comité ook
bijdragen over de ontwikkeling van het herenigings-
werk in het algemeen. Op de jaarvergadering van 30
januari 1928 werd besloten dit Haagse orgaan over te
nemen als het orgaan voor gehéél het Apostolaat der

Hereeniging, zodat in 1928 opnieuw een nummer 1 
verscheen (zie 1928, nr. 1(febr.), p. 3; zie ook De Vries, 
p. 106).

585
Mededeelingen voor het bisdom Roermond {1942}
• jaren {1942, ongen.(18 maart)}-{ongen.(5 mei)}
• uitgever Bisdom Roermond
• plaats Roermond
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• autopsie 1942, ongen.(18 maart) en ongen.(5 mei)
– SHCL
• typering Mededelingenblad voor het bisdom Roer-
mond.

586
Mededeelingen van de Federatie der Mariacongrega-
ties voor Heeren uit den Hoogeren Stand in Neder-
land 1929-{1939}
• jaren 1929, nr. 1(onged.) – {1939, nr. 14(onged.)}
• uitgever Federatie der Mariacongregaties voor Heeren
uit den Hoogeren Stand in Nederland
• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.1

• frequentie één tot twee nrs. per jaargang (meestal 1
nr. per jrg. behalve 1929, 1933 en 1934: 2 nrs. per jrg.)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• register Alfabetisch register op de afleveringen 1 tot
en met 10 in 1935, nr. 10(onged.)
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Buitenzijde omslag vermeldt: “Niet in den handel”.
– 1935, nr. 10(onged.) bevat alfabetische lijsten van de
leden der Mariacongregaties te Amsterdam, Breda,
Eindhoven, ’s-Gravenhage, Heerlen, ’s-Hertogenbosch,
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.
– In het autopsie-exemplaar 1931, nr. 4(onged.) bevindt
zich als losse bijlage het ‘Programma van de 2e Alge-
meene Vergadering der Federatie op zaterdag 31 Janua-
ri 1931 te Nijmegen’.
• relaties Voortgezet als Federatiebrief ({1946}-{1963})
• autopsie 1929, nr. 1(onged.) – 1939, nr. 14(onged.)
– KDC
• typering Tijdschrift van de federatie van de aangeslo-
ten ‘Heerencongregaties’, opgericht met als doel “Gods
meerdere glorie en de eer onzer Allerheiligste Moeder”
en met als naaste doel “het leggen van een nauwer
onderling verband tusschen de Mariacongregaties voor
Heeren uit den Hoogeren Stand”. Het blad bevat mede-
delingen over het verhandelde in de vergadering van
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afgevaardigden van de Mariacongregaties, verslagen
van de algemene vergaderingen der federatie, van
gehouden toespraken, van discussies over de verhou-
ding met de St. Adelbertus-Vereeniging, in memori-
ams, literatuuropgaven enz.
• noten
(1) Volgens het ‘Reglement’ is de zetel van de federatie
die van het algemeen secretariaat der Mariacongrega-
ties in Nederland (1933, nr. 6(onged.), p. 8). In 1933 was
dit het Berchmanianum in Nijmegen.

587
Mededeelingen1 / Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid 1932-1951
• jaren 1932, nr. 1(sept.) – 1951, ongen.(sept.)
• uitgever Congregatie van de Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1932; 5 nrs. ∞ 1933;
4 nrs. per jaargang ∞ 1934-1935; ∞ 6 nrs. ∞ 1936; 5
nrs. ∞ 1937; 6 nrs. ∞ 1938; 3 nrs. ∞ 1939; 2 nrs. per
jaargang ∞ 1940-1942; 1 nr. ∞ 1943; 2 nrs. per jaargang
∞ 1944-1950; 1 nr. ∞ 1951
• formaat B m.u.v. A ∞ 1934, nr. 2; 1936, nr. 6; 1937, nr. 2
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Het grootste deel van de in autopsie
genomen nummers is in fotokopie aanwezig.
– 1935, nr. 3(30 sept.) draagt abusievelijk nr. 3; moet
zijn: nr. 4.
• relaties Voortgezet als Congregatienieuws / Fraters
van OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (1952-1957)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad met mededelingen,
berichten en korte informatie van en over de congre-
gatie van de Fraters van OL Vrouw, Moeder van Barm-
hartigheid. De inhoud bestaat voornamelijk uit perso-
nalia.
• noten
(1) Met ingang van 1934, nr. 2(1 sept.) wordt de titel
gespeld als Mededelingen.

588
Mededeelingen / Katholiek Thuisfront1 1947
• jaren 1947, nr. 1(maart)-nr. 8[dec.]
• uitgever Hoofdbureau Katholiek Thuisfront
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks2

• formaat D
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.

• relaties Voortgezet als Katholiek Thuisfront (1948-
1949)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Mededelingenblad van het Katholiek Thuis-
front, een organisatie die het contact wil verstevigen
tussen de katholieke soldaten in Nederlands Oost-Indië
en katholiek Nederland. Het blad bevat berichten over
ondernomen activiteiten en nieuwe activiteiten. De
organisatie geeft ook het blad Salvo uit (1947-1969; in dit
deel van de BKNP beschreven).
• noten
(1) M.i.v. 1947, nr. 4(onged.): Mededelingen.
(2) De bedoeling is dat het blad maandelijks verschijnt.
Hier kan echter “om bepaalde redenen” van worden
afgeweken (1947, nr. 4(onged.), p. 1).

589
Mededeelingen van de Katholieke Aktie voor de
geestelijkheid van het bisdom Roermond {1941}
• jaren 1941, circulaire nr. 1(jan.)-{circulaire nr. 3(mei)}
• uitgever Secretariaat van Katholieke Aktie in het bis-
dom Roermond
• plaats Meerssen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie [M. Jenneskens]1

• bijzonderheden De afleveringen worden ‘circulaires’
genoemd.
– In het autopsie-exemplaar wordt circulaire nr. 1 voor-
afgegaan door een schrijven van het ‘Secretariaat van
Katholieke Aktie in het Bisdom Roermond’, gericht aan
“Zeereerw. Heer”: “Voorlopig zullen de circulaires gra-
tis aan alle Zeer-Eerw. Heeren Pastoors, Kapelaans en
Rectors, zoowel van kerken als van Kloosters en Insti-
tuten worden toegezonden”; deze toezending geschiedt
“onder enveloppe”, omdat de circulaire “uitsluitend
voor de geestelijken bestemd” is. 
• relaties [Voortgezet als Mededeelingen alleen voor
priesters ({1944/45})]1

• autopsie Schrijven van het secretariaat d.d. 20 jan.
1941 en de circulaires 1941, nr. 1(jan.) en nr. 3(mei)
– KDC
• typering Uitgave van het secretariaat van de Katholie-
ke Actie in het bisdom Roermond. De twee ingeziene
afleveringen bevatten mededelingen van de KA voor
mannen en voor vrouwen, in het bijzonder over het
huwelijk, en over de katholieke vorming van de manne-
lijke en vrouwelijke jeugd. De mededelingen verschij-
nen deels in de Analecta voor het bisdom Roermond en
deels als circulaire; deze worden door de redactie ook
gezien als een onderling contact, “waardoor de gedach-
ten over het werk der Katholieke Aktie in ons Bisdom
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kunnen uitgewisseld worden” (Schrijven van het secre-
tariaat, p. 1).
• noten
(1) M. Jenneskens was priester van het bisdom Roer-
mond en directeur van het Katholiek Vrouwelijk Jeugd-
werk. Zijn naam en adres, Secretariaat van de Katholie-
ke Aktie te Meerssen, worden vermeld in het schrijven
van 20 jan. 1941 en verschijnen ook weer in de vermoe-
delijke opvolger.

590
Mededeelingen aan de leden van de Apologetische
Vereeniging Petrus Canisius1 1924
• jaren 1924, nr. 1(onged.)-nr. 3(onged.)
• uitgever Apologetische Vereeniging Petrus Canisius
• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.
• frequentie 3 nrs. ∞ 1924
• formaat B
• omvang I
• redactie “het Hoofdbestuur”2

• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar wordt nr. 1
voorafgegaan door het programma van de ‘Algemeene
ledenvergadering van Petrus Canisius, te houden op 
7 januari 1924 te Utrecht’: een ‘vertrouwelijk’ stuk,
gericht aan de leden van PC, van de hand van de Com-
missie tot reorganisatie van PC, gevolgd door de ‘Statu-
ten van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius’
en door het ‘Concept Huishoudelijk Reglement’, alle
ongepagineerd.
– Verspreid over de nrs. 2 en 3 is in het autopsie-exem-
plaar ingebonden: de ‘Catalogus v. d. Bibliotheek van
P.C. te Rijsenburg’, afzonderlijk gepagineerd: 4 p. in 
nr. 2 en p. 5-19 in nr. 3, aldaar ingebonden tussen p. 36
en 37.
– Het hoofdbestuur van de Zusters van OLV van
Amersfoort bleek bereid de verzending van de geschrif-
ten van de Vereeniging aan andersdenkenden op zich
te nemen (zie 1924, nr. 1(onged.), p. 5).
– De leden van de Vereeniging ontvangen ‘in het ver-
volg’ (nr. 3, p. 35) de Mededeelingen als officieel orgaan
gratis.
• relaties Samengegaan met GGG (1921-1924) en voort -
gezet als Mededeelingen voor de leden van de Apologe -
tische Vereeniging Petrus Canisius en van het Geert
Groote Genootschap (1924-1926)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Dit is “het vereenigingsorgaan, waarin alle
officieele mededeelingen en verslagen der Vereeniging
en van haar Commissies en overzichten der apologeti-
sche actie in binnen- en buitenland op gezette tijden
worden opgenomen” (1924, nr. 3(onged.), p. 31). Het blad
richt “zich tot apologeten en propagandisten, coquis
non convivis [tot de koks, niet tot de disgenoten]” (ibi-

dem, p. 35) en bevat verslagen van de ledenvergaderin-
gen, mededelingen van het hoofdbestuur, financiële
verslagen enz.
• noten
(1) De band van het autopsie-exemplaar vermeldt als
titel: “Mededeelingen van de Apologetische Ver. Petrus
Canisius; van het Geert Groote Genootschap en het
Petrus Canisius Genootschap”.
(2) “Het hoofdbestuur bezorgde de eerste drie nrs. van
de Mededeelingen”, aldus Mededeelingen voor de leden
van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en
van het Geert Groote Genootschap 1(1924/25), nr. 1(okt.),
p. 7.

591
Mededeelingen voor de leden van de Apologetische
Vereeniging1 Petrus Canisius en van het Geert 
Groote Genootschap 1924-1926
• jaren 1(1924/25), nr. 1(okt.) – 2(1925/26), nr. 4(juni 
1926)
• uitgever Apologetische Vereeniging Petrus Canisius
en het Geert Groote Genootschap
• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.
– Red.: Warmond
• frequentie driemaandelijks2

• formaat B
• omvang II
• redactie Niet als zodanig in het tijdschrift vermeld.3

{1924} pastoor D. Huurdeman4

{1924} prof. H.Th. Mets4

{1924} pater fr. F. Otten OP4

{1924} prof. J.P. Verhaar,4 hoofdred.
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– De Mededeelingen worden samen met het Schild (1919-
1961) gratis gezonden “aan de werkende leden en
beschermende leden van P.C.” (1(1924/25), nr. 1(okt.), 
p. 7).
– De titelpagina vermeldt dat de Mededeelingen vertrou-
welijk zijn en dat er zonder toestemming van de redac-
tie niets door de pers mag worden overgenomen.
– 2(1925/26), nr. 1(aug.) opent zoals gebruikelijk met de
‘Mededeelingen’ van Petrus Canisius (PC) en van het
Geert Groote Genootschap (GGG), samen 4 p., met aan
het slot van p. 4 de mededeling: “Daar dit nummer om
de aankondiging der a.s. vergadering terstond moet
verschijnen, blijft het redactioneel gedeelte achterwe-
ge”; nr. 2(okt.) opent – evenals de nrs. 3 en 4 – met het
redactionele gedeelte op p. 5 en sluit het nummer af
met de gebruikelijke ‘Mededeelingen’ (p. 36-52). De
mededelingen van PC bevatten de ledenlijst en het jaar-
verslag over 1924-1925 en met de mededelingen van het
GGG beslaan zij 16 p. Achter in het autopsie-exemplaar
bevindt zich ingebonden met eigen schutblad en titel-
pagina Mededeelingen aan de leden van de Apologetische
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Vereeniging Petrus Canisius, 1924, nr. 2(onged.), die ope-
nen met de mededelingen van het Hoofdbestuur (p. 17-
28). Aansluitend te beginnen met p. 29-43 staan even-
eens met eigen schut- en titelblad de Mededeelingen aan
de leden van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisi-
us, 1924, nr. 3(onged.), die openen met het verslag van
de Algemeene ledenvergadering op 25 sept. 1924.
• relaties Samensmelting van GGG (1921-1924) en Mede-
deelingen aan de leden van de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius (1924)
– Voortgezet als Mededeelingen voor de leden van de
Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en van het
Geert Groote Genootschap en van het Petrus Canisius
Genootschap (1926-1930)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Uit de eerste aflevering, p. 7 blijkt dat naast
het Schild als uitgave van de Apologetische Vereeni-
ging Petrus Canisius (PC) er behoefte bestond aan een
intern verenigingsorgaan, de Mededeelingen, “waarin
dan gelegenheid zou zijn tot publicatie en discussie, die
meer voor engeren kring geschikt was. In dien geest is
ook het Huish. Regl. redactioneel herzien”. (Het ‘Con-
cept-huishoudelijk reglement’ is opgenomen in de
voorganger, de Mededeelingen aan de leden van de Apo-
logetische Vereeniging Petrus Canisius, 1924, nr.
1(onged.)). Het verenigingsorgaan kent een officieel en
een redactioneel gedeelte. Het bevat alle officiële mede-
delingen en verslagen van de vereniging en haar com-
missies en daarnaast overzichten van de apologetische
actie in binnen- en buitenland, artikelen meer speciaal
bestemd voor apologeten en propagandisten, een leden-
lijst van Petrus Canisius en een vaste rubriek ‘Room-
sche fouten’.
• noten
(1) Op de titelpagina afgekort tot “Apolog. Ver.”.
(2) “(…) de Mededeelingen [verschijnen] op ongeregelde
tijden”, aldus 1(1924/25), nr. 1(okt.), p. 7.
(3) 1(1924/25), nr. 1(okt.), p. 7 deelt mee dat het redactio-
nele gedeelte zal worden verzorgd door de redactie van
het Schild. Regelmatig wordt verzocht de stukken hier-
voor aan prof. J.P. Verhaar te Warmond te zenden.
(4) Zie ‘Commissie van redactie voor het Schild en de
Mededeelingen’ in de voorganger Mededeelingen aan de
leden van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius,
1924, nr. 3(onged.), p. 35-36.

592
Mededeelingen voor de leden van de Apologetische
Vereeniging Petrus Canisius en van het Geert Groote
Genootschap en van het Petrus Canisius Genoot-
schap1 1926-1930
• jaren 3(1926/27), nr. 1(aug.) – 6(1929/30), nr. 3(juli)
• uitgever Apologetische Vereeniging Petrus Canisius,
Geert Groote Genootschap en Petrus Canisius Genoot-
schap
• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.
– Red.: Warmond ∞ 3(1926/27) – 6(1929/30), nr. 1(dec.);
Driebergen ∞ 6(1929/30), nr. 2(mei)-nr. 3(juli)2

• frequentie 5 nrs. ∞ 3(1926/27); 4 nrs. ∞ 4(1927/28)-
5(1928/29); 3 nrs. ∞ 6(1929/30)
• formaat B
• omvang III ∞ 3(1926/27); II ∞ 4(1927/28)-6(1929/30)
• redactie Niet als zodanig in het tijdschrift vermeld.
1926-1930 J.P. Verhaar, hoofdred.2

1930 H.Th. Mets2

• bijzonderheden Afbeeldingen (1928/29); boekbespre-
kingen (1926/27-1927/28); inhoudsopgaven.
– In het autopsie-exemplaar zijn 3(1926/27), nr. 1(aug.)
en nr. 2(okt.) ingebonden bij de voorganger. 
• relaties Voortzetting van Mededeelingen voor de leden
van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en
van het Geert Groote Genootschap (1924-1926)
– Voortgezet als Apologetisch leven (1930-1949)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Verenigingsorgaan, net als de voorganger
met een officieel en een redactioneel gedeelte, met daar-
in alle officiële mededelingen en verslagen van de Apo-
logetische Vereeniging Petrus Canisius, van het Geert
Groote Genootschap en nu aangevuld met die van het
Petrus Canisius Genootschap. Dit laatste genootschap
was opgericht na de heiligverklaring van de Nijmege-
naar Peter Kanis in 1925, omdat er behoefte bleek te
bestaan aan een vereniging die “ten doel had, de
bestaande werken op apologetisch, apologetisch-chari-
tatief en zelfs apologetisch-wetenschappelijk gebied te
steunen en dat met geldelijke middelen”. Men kon lid
worden van het St. Petrus Canisius-Genootschap voor
ƒ 25,– per jaar. Het genootschap wil uitdrukkelijk geen
concurrentie aandoen aan de bestaande genootschap-
pen, alleen helpen. “Wij kennen geen mededinging,
slechts ondersteuning.” Het program mag voortaan in
de Mededeelingen voor de leden van de Apologetische
Vereniging Petrus Canisius en van het Geert Groote
Genootschap worden geplaatst (aldus 3(1926/27), nr.
1(aug.), p. 3-6: W. Mulder SJ, ‘Sint Petrus Canisius-
Genootschap tot behoud des geloofs’). 
• noten
(1) M.i.v. 3(1926/27), nr. 3(jan. 1927) luidt de titel op de
titelpagina: Mededeelingen van de Apologetische Veree-

373 592. Mededeelingen voor de leden van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius enz.



niging Petrus Canisius, van het Geert Groote Genoot-
schap en het Petrus Canisius Genootschap.
(2) Tot en met 6(1929/30), nr. 1(dec.) wordt verzocht de
stukken voor het redactionele gedeelte aan prof. J.P.
Verhaar te Warmond te zenden. In nr. 2(mei 1930)
wordt in de kop van de titelpagina verzocht de redactio-
nele stukken te zenden aan prof. H.Th. Mets te Drieber-
gen. In ‘Een kennisgeving’ deelt J.P. Verhaar (War-
mond) mee: “In overleg met het Hoofdbestuur van 
P.C. is op voorstel van de redactieraad besloten, om de
redactie van dit tijdschrift van nu af te verbinden aan
het Secretariaat der Apologetische Vereeniging”, gezien
het feit dat het orgaan primair de spreekbuis van de
Vereeniging is. De mededelingen kunnen dan ook het
beste vanuit de eigenlijke centrale geschieden: het
Secretariaat. H.Th. Mets, secretaris van de Vereeniging,
neemt nu de taak van Verhaar over. Zie ook ‘Ter inlei-
ding’, 6(1929/30), nr. 3(juli 1930), p. 96.

593
Mededeelingen van het Nationaal Bureau voor het
Apostolaat des Gebeds in Nederland en koloniën aan
de ZE1 heeren directeuren2 1927-{1938}
• jaren 1927, ongen.(dec.) – {1938, nr. 14(onged.)}
• uitgever Nationaal Bureau voor het Apostolaat des
Gebeds
• plaats Grave, Mariëndaal ∞ 1927, ongen.(dec.) – 1929,
nr. 5(21 april)
– Vught, Loyola ∞ 1930, nr. 6(15 febr.) – 1936, nr. 13
(7 maart)
– Nijmegen, Canisiuscollege ∞ {1938, nr. 14(onged.)}
• frequentie onregelmatig3

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd.
– In [1935], nr. 10(onged.) van het autopsie-exemplaar
zijn los bijgevoegd: het programma van een reis naar
Lourdes, een apostolisch schrijven van paus Pius XI
aan mgr. P.M. Gerlier, bisschop van Tarbes en Lourdes,
alsmede een brief van mgr. P.M. Gerlier “aan de Kardi-
nalen, Aartsbisschoppen en Bisschoppen van de katho-
lieke wereld, waarin mededeeling van het Apostolisch
schrijven door hem ontvangen van Zijne Heiligheid
Pius XI”.
• autopsie Volledig tot en met 1938, nr. 14(onged.)
– KDC
• typering Uitgave waarin zijn opgenomen de brieven
van de algemeen directeur van het Apostolaat des
Gebeds aan de diocesane en plaatselijke directeuren
over missie-intenties en over de devotie tot het H. Hart
van Jezus. Verder bevat het blad informatie over de
taak van de raden van het Apostolaat des Gebeds en
over activiteiten in het kader van de Eucharistische
Actie, de Katholieke Actie en het Apostolaat des Gebeds.

• noten
(1) Ook: “Z. Eerw.”
(2) Variaties in de titel: in [1935], nr. 10(onged.) en nr.
11(1 aug.) luidt de titel Mededeelingen Bureau van het
Apostolaat des Gebeds aan de zeereerwaarde heeren
directeuren; in 1936, nr. 13(7 maart) vervalt “aan de 
ZE heeren directeuren”; in 1938, nr. 14(onged.) luidt 
de titel Mededeelingen van het Nationaal Bureau van het
Apostolaat des Gebeds aan de directeuren in Nederland.
(3) Het blad verschijnt telkens bij gelegenheid van een
nieuw schrijven van de algemeen directeur van het
Apostolaat aan de diocesane en plaatselijke directeuren.

594
Mededeelingen voor de Nederlandsche Provincie1

1920-1947
• jaren 1(1920/21), nr. 1(juni) – 6e deel(1941), nr. 1(jan)
– 6e deel(1941/45), nr. 2(onged.) – 6e deel(1941/47), 
nr. 5(onged.)2

• ondertitel (Uitsluitend voor de onzen)
• uitgever Nederlandse Provincie van de Sociëteit van
Jezus
• plaats Red.: Grave ∞ {2e deel(1924/27), nr. 12(okt.
1926)}-nr. 24(aug. 1927); Nijmegen ∞ 2e deel(1924/27),
nr. 25(okt. 1927) – 5e deel(1936/40), nr. 14(juli 1938); ’s-
Gravenhage ∞ 5e deel(1936/40), nr. 15(okt. 1938) – 6e
deel(1941), nr. 1(jan.); Grave ∞ 6e deel(1941/1945), nr.
2(onged. 1945) – 6e deel(1941/1947), nr. 5(onged. 1947).
• frequentie 7 nrs. ∞ 1(1920/21); 9 nrs. ∞ 2(1922/23); 26
nrs. ∞ 2e deel(1924/27); 18 nrs. ∞ 3e deel(1928/30); 25
nrs. ∞ 4e deel(1931/35); 23 nrs. ∞ 5e deel(1936/40); 5
nrs. ∞ 6e deel(1941/47)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1920/21); III ∞ 2(1922/23); VI ∞ 2e
deel(1924/27)3; IV ∞ 3e deel (1928/30)-4e deel(1931/35); 
V ∞ 5e deel(1936/40); I ∞ 6e deel(1941/47) 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 2(1922/23), nr. 6(juli 1923) Extra
nummer4

– 2e deel(1924/27), nr. 5(sept. 1924): Extra nummer, ‘Het
Internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam in
De Zaaier’
– 2e deel(1924/27), nr. 13(okt. 1925): Extra nummer, 
‘Zilveren Jubilé van ’t Canisius college te Nijmegen’
– 3e deel(1928/30), nr. 14(maart 1930): Extra nummer,
‘Verslag van den directeurendag voor de N.N. gehou-
den in het Clubhuis Johannes Roothaan te Amsterdam
op 22 Januari 1930’
• register 2(1922/23), nr. 9(dec. 1923): Register 1920-1923
(p. 263-266).
– 2e deel(1924/27), nr. 26(dec. 1927): Register 1924-1927
(p. 489-490)
– 3e deel(1928/30), nr. 14(maart 1930): Register 1928-1930
(p. 317)
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– 4e deel(1931/35), nr. 25(dec. 1935): Register 1931-1935 
(p. 383-384)
– 5e deel(1936/40), nr. 23(okt. 1940): Register 1936-1940
(p. 406-407) 
• bijzonderheden Bibliografieën; inhoudsopgaven in de
vorm van registers (zie boven).
– Er bestaat geen indeling in jaargangen. De eerste
zeven afleveringen zijn afzonderlijk gepagineerd en
lopen van 1920, nr. 1(juni) tot en met 1921, nr. 7(okt.).
Daarna volgen 9 doorlopend gepagineerde afleverin-
gen, als volgt gedateerd: 1922, nr. 1(jan. ) – 1923, nr.
9(dec.). Ter vergemakkelijking bij het noteren van de
gegevens zijn deze afleveringen in deze beschrijving
ingedeeld in resp. 1(1920/21) en 2(1922/23). Met ingang
van 1924, nr. 1(febr.) zijn de afleveringen door de redac-
tie als volgt ingedeeld:
– 2e deel(1924), nr. 1(febr.) – 2e deel(1927), nr. 26(dec.)
– 3e deel(1928), nr. 1(febr.) – 3e deel(1930), nr. 18(nov.)
– 4e deel(1931), nr. 1(febr.) – 4e deel(1935), nr. 25(dec.)
– 5e deel(1936), nr. 1(febr.) – 5e deel(1940), nr. 23(okt.)
– 6e deel(1941), nr. 1(jan.); 6e deel(1941/45), nr. 2(onged.)-
nr. 3(onged.); 6e deel(1941/46), nr. 4(onged.) en 6e
deel(1941/47), nr. 5(onged.). 
– Al deze delen zijn doorlopend gepagineerd.
– 2e deel(1924/27) abusievelijk nr. 10(juni 1925) en nr.
10(aug. 1925); moet zijn: nr. 11(aug. 1925).
– 5e deel(1936/40) abusievelijk nr. 8(mei 1937) en nr.
8(juli 1937); moet zijn: nr. 7(mei 1937).
– In het 2e deel(1924/27) loopt na nr. 12(okt. 1925), p. 219-
234, de paginering door in het Extra nummer 13(okt.
1925): p. 235-258 om in nr. 14(dec. 1925) weer te beginnen
met p. 235-254; vanaf nr. 15(febr. 1926) verloopt de pagi-
nering weer regelmatig. In het Register 1924-1927
wordt op deze foutieve paginering gewezen (p. 489).
• relaties Voortgezet als Communicanda RP Provincialis
(1947-1953)
• autopsie Volledig
– KDC m.u.v. 6e deel(1941/47), nr. 1(jan. 1941)
– UBM ∞ 6e deel(1941/47), nr. 1(jan. 1941)
• typering Intern communicatieblad van de Nederland-
se Provincie der Jezuïeten met als hoofddoel “het vast-
leggen van acta en data, die voor de historie van onze
Provincie van eenig belang zijn” (6e deel(1941/45), nr. 2
(onged.) p. 11). Het blad bevat provincienieuws, nieuws
van de verschillende huizen in Nederland, berichten uit
Nederlands Indië, levensbeschrijvingen van overleden
confraters, bibliografieën enz. 
• noten
(1) De eerste aflevering verschijnt aanvankelijk onder
de titel Mededeelingen voor de Hollandsche Provincie en
is gestencild. In de tweede aflevering is “Hollandsch”
gewijzigd in “Nederlandsch” en deze aflevering is niet
meer gestencild, maar gedrukt. Vanwege aanpassing
en inbinding heeft men achteraf echter ook nr. 1 laten
drukken, met gewijzigde titel (Kontaktblad Nederlandse

Jezuïeten 1(1959/60), nr. 1(nov.), p. 1). In het autopsie-
exemplaar is de tweede editie van nr. 1 aanwezig. 
(2) De afleveringen kennen geen jaargangnummering.
De redactie zelf heeft m.i.v. 1924 de afleveringen inge-
deeld in ‘delen’ i.p.v. in jaargangen. Deze delen beslaan
meerdere kalenderjaren. Zie bijzonderheden.
(3) De officiële paginering is p. 1-490. Door de dubbele
paginering in de nrs. 13 en 14 (p. 235-258 en p. 235-254)
bestaat deze band in werkelijkheid uit 510 pagina’s.
(4) Deze aflevering wordt op het titelblad als ‘Extra
nummer’ aangeduid, waarschijnlijk omdat wegens
plaatsgebrek niet alle bijdragen in het vorige nummer
konden worden opgenomen (zie nr. 5(juni 1923), p. 190).

595
Mededeelingen1 van het Secretariaat van de Katho-
lieke Actie ‘Voor God’2 1937-1955
• jaren 1937, nr. 1(okt.) – {1941, ongen.(jan.)}3

– 1954, nr. 1(nov.)4 – 1955, nr. 2(juni)
• uitgever Secretariaat van de Katholieke Actie ‘Voor
God’
• plaats Heemstede
• frequentie onregelmatig
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Een aantal afleveringen van de Mededeelingen heeft
een aangehecht druksel met praktische informatie
waarop eventueel het nummer van de aflevering wordt
aangegeven.
• relaties Voortgezet als ‘Voor God’ (1956)
• literatuur P. Luykx, De Actie ‘Voor God’ 1936-1941. Een
katholieke elite in het offensief, Nijmegen 1978 
• autopsie 1937, nr. 1 – 1939, nr. 5; 1941, ongen.(jan.);
1954, nr. 1 – 1955, nr. 2 
– KDC
• typering Mededelingenblad van het Secretariaat van
de Katholieke Actie ‘Voor God’, waarin het doel van de
actie wordt omschreven als: “allen mobiel te maken
tegen de godloozen en het nieuw-heidendom, vóór God
en het Christendom”. De Mededeelingen dienen als een
contactorgaan “voor ons Secretariaat met de pastorieën
en vereenigingen, en tevens als een gelegenheid tot uit-
wisselen van denkbeelden en bekend maken van initia-
tieven. Ze zijn dus geen nieuw tijdschrift, ze zijn een
niet openbare, onpersoonlijke briefwisseling voor ons
en allen die hetzelfde doel nastreven en eraan willen
meewerken”, aldus de voorzitter van het comité prof.
dr. Alphons Steger in de eerste aflevering, p. 1. De Mede-
deelingen bevatten een kroniek, artikelen over de taak
en de organisatie van de actie, beknopte documentatie
over bepaalde onderwerpen (communisme, de vrije
gedachte), lijst van recente uitgaven, informatie over
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activiteiten van de ‘diocesane kringen’ en een algemeen
overzicht.
• noten
(1) M.i.v. {1954, nr. 1(nov.)}: “Mededelingen”.
(2) Met de volgende variaties: Mededeelingen van het
Secretariaat van het katholiek comité van Actie ‘Voor
God’ ∞ 1938, nr. 3(mei) – {1939, nr. 5(mei)}; Mededeelin-
gen van het Secretariaat der Actie ‘Voor God’ ∞ {1941,
ongen.(jan.)}, 1954, nr. 1(nov.) – 1955, nr. 2(juni). 
(3) Op 1 augustus 1941 werd de actie als ‘deutschfeind-
lich’ door de bezetter verboden (Luykx, p. 385-386). 
(4) In het autopsie-exemplaar van 1954, 1(nov.) bevindt
zich een schrijven van het Secretariaat van de Actie
‘Voor God’ aan de lezers met de openingszin: “Een oude
traditie hervattend en gaarne gevolg gevend aan recen-
te verzoeken hebben wij de eer U hierbij voor de eerste
maal onze Mededelingen te doen toekomen over de
werkzaamheden der actie ‘Voor God’.” Op p. 4 is in
‘Actie en actie’ sprake van “Geboren of zo men wil
weder-geboren uit de Katholieke Actie”. De Actie ‘Voor
God’, begonnen in 1936, was een initiatief van enkele
invloedrijke geestelijken en leken als reactie op de cri-
sisverschijnselen van de moderne wereld die de ver-
worvenheden van het Nederlands katholicisme in
gevaar brachten. De enige uitweg was: terug naar God
(zie Luykx, p. IV). De actie werd vooral gevoerd door
middel van publicaties (brochures, folders enz.), de
pers en bijeenkomsten en was aanvankelijk vooral
gericht op het bestrijden van het communisme. Na de
oorlog werd de Actie ‘Voor God’ opgenomen in de offi -
ciële, landelijke organisatie van de Katholieke Actie,
wat het einde betekende van de Actie ‘Voor God’ als
zelfstandig orgaan. Uit onvrede over het weinige dat
men tussen 1945 en 1953 van de doeleinden van de actie
had kunnen realiseren, besloot men tot een hernieuw-
de oprichting. In augustus 1954 ging de nieuwe actie
‘Voor God’ officieel van start. Deze Actie ‘Voor God’
nieuwe stijl heeft bestaan tot 1973 (Luykx, p. 390-392).

596
Mededeling1 provincialaat2 Miss. v.d. H. Familie
{1962}-{1980}
• jaren {1962, nr. 1(22 jan.)}3 – {1980}, nr. 10(30 nov.)}4

• uitgever Provincialaat2 Missionarissen van de 
H. Familie (MSF)
• plaats Grave ∞ {1962, nr. 1(22 jan.)} – 1978, nr. 14
(18 dec.); Goirle ∞ 1979, nr. 1(25 jan.) – {1980), nr. 10(30
nov.)}
• frequentie zeker 14 nrs. ∞ {1962}; 21 nrs. ∞ 1963; 18
nrs. ∞ 1964; 29 nrs. ∞ 1965; 27 nrs. ∞ 1966; 24 nrs. ∞
1967; 25 nrs. ∞ 1968; 26 nrs. ∞ 1969; 16 nrs. ∞ 1970; 12
nrs. ∞ 1971; 7 nrs. ∞ 1972; 13 nrs. ∞ 1973; 10 nrs. ∞
1974-1975; 9 nrs. ∞ 1976; 11 nrs. ∞ 1977; 14 nrs. ∞ 1978;
16 nrs. ∞ 1979; 10 nrs. ∞ {1980}

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Met ingang van 1968 gaat aan de jaargangen een
overzicht van de in dat jaar te vieren jubilea vooraf.
– 1970, maart, abusievelijk nr. 3; moet zijn: nr. 2(2
maart).
– De uitgave bevat de volgende bijlagen: 1968, nr. 24
(9 dec.): ‘Communicandum aangaande het ontwerp van
de constituties en het generaal kapittel’, Rome, 15 nov.
1968; 1969, nr. 4(22 jan.): vertaling van een artikel van
Mario M. Rossi uit il Messagero van 11 dec. 1968 over de
Nieuwe Katechismus, 3 p.; 1969, nr. 8(1 april): ‘Verkla-
ring van de hogere oversten der priester-orden en con-
gregaties in Nederland over het religieus celibaat’, 2 p. ;
1969, nr. 13(1 mei): ‘De strijd om het voortbestaan van
het college van de Zwitserse Provincie’, 1 p.; 1970, 
nr. 16(27 nov.): ‘Evangelische bezinningsdagen’, Gul-
denberg Helvoirt 1970, 1 p.; 1979, nr. 12(1 nov.): formulier
Handtekeningenaktie Schillebeeckx. 
• relaties [Hierin opgenomen Contact / Missionarissen
van de H. Familie (1947-1964)]3

• autopsie 1962, nrs. 1-8, 10-14; 1963-1980
– KDC
• typering Mededelingen van de Nederlandse Provincie
van de Missionarissen van de H. Familie, met benoe-
mingen, necrologieën, berichten over de huizen in
Nederland en de missie, informatie over studiedagen
en berichten van de Stichting Nederlandse Priester 
Religieuzen.
• noten
(1) {1962, nr. 1(22 jan.)}-nr. 4(28 febr.): Mededelingen 
provincialaat Miss. v.d. H. Familie.
(2) Met ingang van 1974, nr. 9(3 nov.) vervalt “provincia-
laat”.
(3) Het blad bestond volgens A.J. Brekelmans MSF,
archivaris, al vanaf 1944 (zie schrijven d.d. 24 aug.
1999, Correspondentie BKNP): “Vanaf eind 1964 bestond
Contact niet meer, maar is overgegaan in Mededelin-
gen, die al bestonden vanaf 1944 en voortduren tot op
heden.”
(4) De uitgave verschijnt nog in {2009}.

597
Mededelingen CM caritas en missie {1980}
• jaren {66(1980), nr. 1(febr.)}-{nr. 4(dec.)}1

• uitgever Congregaties der Lazaristen en Dochters der
Liefde
• plaats Red. en adm.: Panningen
• frequentie 4 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie 1980 G. van Winsen
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• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Mededelingen van de Laza-
risten en de Dochters der Liefde (1975-1979)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Nieuwsblad voor familie en vrienden van de
Nederlandse Lazaristen en Dochters der Liefde, met
nieuws over komen en gaan van congregatieleden, per-
sonalia en informatie over de congregaties en hun
werkzaamheden in de missiegebieden. 
• noten
(1) Onder deze titel verschijnt de nieuwsbrief tot en met
69(1983). Met ingang van 70(1984) wordt hij voortgezet
onder de titel Mededelingen caritas en missie. Die uitga-
ve loopt nog in {2009}.
(2) “We hebben een ander jasje aan de nieuwsbrief
gegeven. (…) Er was wel een praktische reden voor. De
vorige werd in offset uitgegeven. We stencilen nu deze
uitgave” (66(1980), nr. 1(febr.), p. 1).

598
Mededelingen van het Diocesaan Bureau voor
Katholieke Actie {1945}
• jaren {1945/46, nr. 2(nov./dec. 1945)}
• uitgever Diocesaan Bureau voor Katholieke Actie 
(bisdom Haarlem)
• plaats Amsterdam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat A
• omvang 24 p. ∞ {1945/46), nr. 2(nov./dec.)}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers De ingeziene aflevering bevat het
‘Program XXII Practische uitwerking van het Jaarpro-
gram der Katholieke Actie’
• bijzonderheden De ingeziene aflevering bevat een lijst
van aanbevolen lectuur voorzien van een code ter aan-
duiding van de geschiktheid voor bepaalde leeftijds-
groepen.
• autopsie (1945/46), nr. 2(nov./dec.)
– KDC
• typering Mededelingenblad van het Diocesaan Bureau
voor Katholieke Actie in het bisdom Haarlem. Het bevat
mededelingen voor de afdeling Volwassenen, medede-
lingen en studiestof voor de afdeling Jongens en Jonge
Mannen en mededelingen voor de afdeling Meisjes en
Jonge Vrouwen. Daarnaast is er informatie in opgeno-
men over het landelijke jaarprogramma, de samenstel-
ling van het diocesaan lekenbestuur en een verslag
over gevoerde campagnes en over een bezinningsavond
voor de werkende vrouw van 25-50 jaar.

599
Mededelingen / Diocesane Katholieke Actie aartsbis-
dom Utrecht 1945-1946
• jaren 1945/46, nr. 1(okt. 1945)-nr. 7(nov. 1946)
• uitgever Diocesane Katholieke Actie aartsbisdom
Utrecht
• plaats Red. en adm.: Utrecht
• frequentie 7 nrs. ∞ 1945/461

• formaat B
• omvang II ∞ 1945/46 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
• relaties Voortgezet als Mededelingenblad / Katholieke
Actie aartsbisdom Utrecht (1947) 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Mededelingenblad van de diocesane leiding
van de Katholieke Actie in het aartsbisdom, dat gratis
wordt toegezonden aan priesters en leken die geabon-
neerd zijn op de losse uitgaven van het diocesane secre-
tariaat. Alle officiële stukken van de algemene diocesa-
ne leiding en van de diocesane leiding der groeperin-
gen (mannen, vrouwen, jongens, meisjes) worden
opgenomen. Het blad bevat verder vormingsstof en
werkschema’s voor bijeenkomsten, mededelingen over
studiedagen, congressen enz.
• noten
(1) “Deze mededelingen zullen verschijnen indien dit
door de Diocesane leiding der Katholieke Actie nodig
wordt geoordeeld” (1945/46), nr. 1(okt.), p. 1).

600
Mededelingen van de Franciskaanse Samenwerking1

{1967}-1971
• jaren {1967, nr. 7(dec.)} – 1971, nr. 20(maart/april)2

• uitgever Franciskaanse Samenwerking
• plaats Brummen ∞ {1967, nr. 7(dec.)} – 1969, nr. 9
(jan.); Utrecht ∞ 1969, nr. 10(juli) – 1971
• frequentie zeker 1 nr. ∞ 1967; 1 nr. ∞ 1968; 4 nrs.∞
1969 
– 1 x per twee maanden ∞ 1970, nr. 13(jan.) – 1971
• formaat B
• omvang 16 p. ∞ 1967, nr. 7(dec.); I ∞ 1968-1971
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild tot en met 1969, nr. 9(jan.).
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1970, nr. 17(nov./dec.): abusievelijk nr. 17; moet zijn:
nr. 18.
• relaties Samengegaan met Beweging (1968-1970) en
voortgezet als FM (1971-{1980})3

• autopsie 1967, nr. 7(dec.) – 1971, nr. 20(maart/april)
– KDC
• typering Tijdschrift van het Nederlandse samen -

377 600. Mededelingen van de Franciskaanse Samenwerking      



werkingsverband van alle takken van de eerste orde,
alle kloosters van de tweede orde, de contemplatieve
kloosters en de congregaties van de reguliere derde
orde, de wereldlijke derde orde en de franciscaanse
seculiere instituten. De uitgave was bedoeld om binnen
alle franciscaanse gemeenschappen meer bekendheid
te geven aan de Franciskaanse Samenwerking, waar-
van de notariële stichtingsakte op 29 augustus 1967
was getekend. Via het gestencilde mededelingenblad
werden de algemene en provinciale oversten geregeld
op de hoogte gesteld van de nieuwe initiatieven en acti-
viteiten. Om alle paters, zusters en broeders, die alleen
maar in de verte iets hoorden over die samenwerking,
er meer bij te betrekken, werd al gauw besloten deze
informatie te sturen naar alle huizen van franciscaanse
religieuzen in Nederland (zie 1967, nr. 7(dec.), p. 1). Het
blad bevat mededelingen, informatie en berichten van
en over de eigen kring.
• noten
(1) Van 1967, nr. 7(dec.) luidt de titel: Mededelingen.
(2) ‘Laatste keer zó’: het laatste nummer van de Medede-
lingen in deze vorm. Men wil “wat intensiever, wat die-
per en persoonlijker met elkaar kommuniceren. (…) niet
stil blijven staan bij sekretariaatsnieuwtjes” (1971, nr.
20(maart/april), p. 135). ‘Mededelingen’ wordt daarbij
niet meer als een goede benaming beschouwd.
(3) “Voortaan op FM. Dat wordt inderdaad de golflengte
waarop we ons nieuws gaan uitzenden” (1971, nr.
20(maart/april), p. 146).

601
Mededelingen / Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid 1961-1967
• jaren 1961, ongen.(sept.) – 1967, nr. 49(juli)
• uitgever Congregatie van de Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig1

– 5 nrs. ∞ 1961; 11 nrs. ∞ 1962; 8 nrs. ∞ 1963; 5 nrs. ∞
1964; 11 nrs. ∞ 1965; 5 nrs. ∞ 1966; 4 nrs. ∞ 1967 
• formaat A
• omvang II ∞ 1961; IV ∞ 1962; III ∞ 1963; II ∞ 1964;
IV ∞ 1965; II ∞ 1966-1967
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1961, ongen.(nov.): ‘Verslag der 
feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-jarig verblijf
van de Fraters op Curaçao’, 51 p.
– 1964, nr. 27(okt.): speciaal Oxnard-nummer, met afb.,
40 p.
– 1965, nr. 34(april): Roeping-nummer, 40 p.
– 1965, nr. 37(aug.): nummer over Baligé-Indonesia,
‘Onder radja’s en koningskinderen’, met afb., 83 p.
– 1965, nr. 40(dec.): nummer over de Minahassa, ‘In het
land van toar en lumimu’ut’, met afb., 123 p.

– 1966, nr. 45(dec.): nummer over de République 
Démocratique du Congo, ‘Kongo, vraagteken rond de
evenaar’, met afb., 123 p.; onder de redactie van frater
Caesario Peters
– 1967, nr. 48(onged.): speciale editie over het noviciaat,
met afb., 60 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1966).
– Gestencild.
– 1961, ongen.(sept.): bijlage ‘Gemengd nieuws’, 4 p.
– Tot en met 1964, ongen.(jan.) zijn de afleveringen
ongenummerd. Uit de volgende aflevering blijkt dat in
januari 1964 het 25e nummer van Mededelingen was
verschenen. Met ingang van dit nummer, nr. 26(sept.),
zijn de afleveringen doorgenummerd.
• relaties Voortzetting van Mededelingen van het hoofd-
bestuur (1958-1960)2

– Gesplitst in Korte berichten van het generaal bestuur
(1967-1976) en Intercom – fraters (1967-1969)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad, bedoeld om de
communiteiten zo goed en zo vlug mogelijk op de hoog-
te te brengen van allerlei nieuws van en over de congre-
gatie van de Fraters van OL Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid: “door het medeleven met de kleine gebeur-
tenissen in de communiteiten wordt de onderlinge
band versterkt en vooral de medebroeders die geogra-
fisch wat ver van ons gescheiden of moeilijk te bereiken
zijn, doen we er een groot plezier mee” (1964, nr. 26
(sept.), p. 1). Vaste rubrieken zijn die met mededelingen
van het generaal bestuur, nieuws uit de fraterhuizen,
nieuws uit de missiegebieden, krantenknipsels en
familieberichten.
• noten
(1) Er zal worden gestreefd naar een zekere regelmaat,
zonder dat verschijningsdatum en omvang nauwkeu-
rig zijn bepaald (1961, ongen.(sept.), p. 1).
(2) Op p. 2 van 1961, ongen.(sept.) is sprake van “de ver-
nieuwde uitgave van onze oude Mededelingen”.
(3) Volgens mededeling van fr. M. Novatus Vinckx,
Superior Generaal, in Korte berichten van het generaal
bestuur 1967, nr. 1(26 sept.), zullen de medebroeders
naast deze Korte berichten om de paar maanden een
meer uitgebreide informatie ontvangen in de trant van
de tot nu toe gebruikelijke Mededelingen, maar onder
een andere naam. De naam wordt hier niet vermeld.
Korte berichten van het generaal bestuur 1967, nr. 3
(13 nov.) meldt echter op p. 1: “Op 1 december zal het eer-
ste nummer verschijnen van het tijdschrift Intercom –
fraters, dat Mededelingen gaat vervangen.”
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Mededelingen van het generalaat1 1961-1964
• jaren 1961, nr. 1(sept.) – 1964, nr. 9(okt.)
• uitgever Generalaat van de Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
• plaats Rosmalen
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1962; 1 nr. ∞ 1962; 
2 nrs. ∞ 1963; 4 nrs. ∞ 1964
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Deze mededelingen worden ook in het Engels uitge-
geven onder de titel News-letter from the generalate.
• relaties Voortgezet als Mededelingen / Generalaat
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid (1965-1969)
• autopsie Volledig
– Tilburg, Zusters van Liefde
• typering Intern congregatieblad uitgegeven door het
generalaat, met berichten over gebeurtenissen in en
activiteiten van de verschillende huizen in Nederland
en andere vestigingslanden (België, Duitsland, Enge-
land, Amerika, de missiegebieden in Afrika, Indonesië,
Suriname, Brazilië, de Filippijnen). Verder bevat het
reisverslagen, personalia en in memoriams.
• noten
(1) Het eerste nummer is getiteld Driemaandelijkse
mededelingen van het generalaat.

603
Mededelingen / Generalaat Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
1965-1969
• jaren 1965, nr. 10(jan.) – 1969, nr. 26(febr.)
• uitgever Generalaat van de Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
• plaats Rosmalen ∞ 1965, nr. 10(jan.) – 1967, nr.
21(april); ∞ 1967, nr. 22(juli)1 – 1969, nr. 26(febr.)
• frequentie 6 nrs. ∞ 1965; 4 nrs. per jaargang ∞ 1966-
1967; 2 nrs. ∞ 1968; 1 nr. ∞ 1969
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortzetting van Mededelingen van het 
generalaat (1961-1964)
• autopsie Volledig 
– KDC m.u.v. 1965, nr. 12
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ 1965, nr. 12
• typering Intern congregatieblad uitgegeven door het
generalaat van de Zusters van Liefde, met mededelin-
gen en korte berichten over gebeurtenissen in en acti-

viteiten van de verschillende huizen in Nederland en
andere vestigingslanden (België, Duitsland, Engeland,
Amerika, de missiegebieden in Afrika, Indonesië, Suri-
name, Brazilië, de Filippijnen). Verder bevat het reis-
verslagen, personalia en in memoriams.
• noten
(1) In de tijdschriftencatalogus van het provincialaat van
de Zusters van Liefde te Tilburg wordt vermeld dat de
Mededelingen na de verhuizing van het generalaat van
Rosmalen naar Rome in mei 1967 nog steeds bij drukke-
rij Jansen worden verzorgd. De kopij wordt in Rome
klaargemaakt en door de missieprocuur gecorrigeerd.

604
Mededelingen van het hoofdbestuur 1958-1960
• jaren 1958, nr. 1(onged.) – 1960, ongen.(7 okt.)
• uitgever Congregatie van de Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg)
• plaats Tilburg
• frequentie 2 nrs. ∞ 1958; 4 nrs. ∞ 1959; 3 nrs. ∞ 1960
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden De eerste aflevering is in handschrift
gedateerd: maart 1958.
– De afleveringen van juni en sept. 1959 vermelden
geen titel; de aflevering van juli 1960 vermeldt als titel
op de titelpagina Mededelingen van en uit de missie.
• relaties Ten dele voortzetting van Congregatienieuws
(1952-1957)1

– Voortgezet als Mededelingen / Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid (1961-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad waarvan de inhoud
zich beperkt tot “gebeurtenissen en feitjes in de congre-
gatie” (1958, nr. 1(onged.)) en missienieuws. 
• noten
(1) Congregatienieuws wordt daarnaast ten dele voortge-
zet als Ontmoetingen, aldus Mededelingen van het
hoofdbestuur 1958, nr. 1(onged.), p. 1. Ontmoetingen is
een intern en extern contactorgaan en heeft als doel
elkaar op de hoogte te houden van de werkzaamheden
die in de congregatie worden verricht.

605
Mededelingen van het Interdiocesaan Liturgisch
Secretariaat 1954-{1962}
• jaren 1954, nr. 1(okt.) – {1962, nr. 12(mei)}1

• uitgever Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat2

• plaats Alverna (post Wychen) ∞ 1954, nr. 1(okt.) –
1955, nr. 2(febr.); Nijmegen ∞ 1955, nr. 3(sept.) – {1962,
nr. 12(mei)}
• frequentie “om de vier maanden”
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– onregelmatig; variërend van 1 tot 2 nrs. per jaar
• formaat A
• omvang I
• redactie {1959} pater Lucas Brinkhoff OFM
{1959} prof. A. Ruhe
{1959} pastoor G. Witlox
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1959); boekbe-
sprekingen.
– Het mededelingenblad werd gratis toegezonden.
– In 1958 zijn de Mededelingen niet uitgekomen: “(…) we
konden het werkelijk niet meer opbrengen”, aldus de
redactie in 1959, nr. 6(sept.), p.1-2 en dat betrof dan voor-
al de financiële kant van de uitgave. “Dat we nu weer
met onze Mededelingen uit kunnen komen – en hope-
lijk vier maal per jaar – hebben we te danken aan het
initiatief van een groep leken. Het bestuur van St. Leo-
nardus van Veghel, de Vereniging van de RK Waskaar-
senfabrikanten, wilde positief iets bijdragen tot de
Liturgische Beweging”, om de uitgave van Mededelin-
gen mogelijk te maken (ibid.). Zie ook 1961, nr. 10
(maart), p. 1-2 waar blijkt dat St. Leonardus van Veghel
de materiële zorgen op zich neemt (p. 2).
• relaties Afsplitsing van Inlichtingen voor zielzorg3

({1953}-{1975}) 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De opzet van het blad is om allen die betrok-
ken zijn bij de liturgische zielzorg “op de hoogte te hou-
den van uitgaven die voor de liturgische zielzorg van
belang zijn maar dikwijls onbekend blijven, omdat ze
niet in de handel zijn” (1954, nr. 1(okt.), p. 1). Men streeft
ernaar een zo volledig mogelijke documentatie te geven
en de lezers bij te staan bij de aanschaf van boeken,
filmstroken en grammofoonplaten. Het bevat verder
nieuws uit het secretariaat en mededelingen van bis-
schoppelijke voorschriften inzake het vieren van litur-
gie.
• noten
(1) Vermoedelijk laatste aflevering. Het nummer eindigt
met de mededeling op de allerlaatste pagina van het
autopsie-exemplaar, dat het Interdiocesaan Secretariaat
m.i.v. 16 mei a.s. is gesloten en brengt dank aan de
leden van St. Leonard van Veghel “die deze uitgave
mogelijk maakten”. In de Pius-almanak staat de uitgave
van Mededelingen (‘op ongeregelde tijden’) door het ILS
(Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat) vermeld tot en
met 1964/65.
(2) Opgericht in 1947 door de Federatie van Liturgische
Verenigingen in Nederland. 
(3) Voorafgaand aan de Mededelingen verscheen Inlich-
tingen voor zielzorg, {1953}-{1968} (in dit deel van de
BKNP beschreven), een gezamenlijke uitgave van het
Liturgisch Documentatie-Centrum te Leuven en het
Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat van Alverna. In
overleg met Leuven heeft men besloten voor Nederland

een speciale uitgave te verzorgen “die tevens kan die-
nen als mededelingenblaadje van de Federatie en van
de afzonderlijke verenigingen of Instituten van de ver-
schillende diocesen”, 1954, nr. 1(okt.), p. 1.

606
Mededelingen …1 van de Katholieke Actie in 
Nederland 1947-{1948}
• jaren 1947, nr. 1(nov.) – {1948, nr. 3(nov.)}2

• uitgever Stichting Landelijke Katholieke Actie
• plaats Heemstede
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Op de titelpagina van 1948, nr. 3(nov.) worden de Zeer
Eerw. heren pastoors verzocht zo goed te zijn de Mede-
delingen ook ter inzage te geven aan de WelEerw. heren
kapelaans.
• relaties Voortgezet als Mededelingen van het Landelijk
Centrum voor Katholieke Actie ({1959})
• autopsie 1947, nr. 1(nov.); 1948, nr. 2(mei)-nr. 3(nov.)
– KDC
• typering Uitgave met korte, overzichtelijke gegevens
over de activiteiten van de landelijke leiding van de Ka-
tholieke Actie, over de acties die gezamenlijk over het he-
le land worden gevoerd door de diocesane afdelingen en
over het jaarprogramma van de Katholieke Actie.
• noten
(1) Nummer van de aflevering.
(2) Het is niet bekend of de uitgave nog verder is ver-
schenen.

607
Mededelingen van het Landelijk Centrum voor
Katholieke Actie {1959}
• jaren {1959, nr. 2(maart)}-{nr. 3(juli)}1

• uitgever Secretariaat Landelijk Centrum voor Katho-
lieke Actie2

• plaats Amersfoort, de Horstink
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang [I]
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Aan 1959, nr. 2(maart) is toegevoegd: 1. Adreslijst van
het Landelijk Centrum en de Diocesane Centra voor
Katholieke Actie, 4 p.; 2. Adreslijst van de leden van de
Federatieve Bestuursraad van de Katholieke Actie, 2 p.
• relaties Voortzetting van Mededelingen … van de
Katholieke Actie in Nederland (1947-{1948})
• literatuur Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
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tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke
Actie in Nederland (1934-1966) (Nijmegen 1994), p. 247-
288
• autopsie 1959, nr. 2(maart) en nr. 3(juli)
– KDC
• typering In ‘Ter inleiding’ van het Secretariaat (1959,
nr. 2(maart), p. 1) is sprake van de nieuwe statuten en
daarmee van de nieuw op te bouwen structuur van de
Katholieke Actie in Nederland: “deze tweede aflevering
geeft al enigszins een beeld hoe het Landelijk Centrum
voor Katholieke Actie zijn nieuwe opzet hoopt te verwe-
zenlijken”. Het nummer geeft een beknopt overzicht
van de activiteiten, plannen en contacten van het Lande-
lijk Centrum. Het bevat onder meer een aankondiging
van een cursus over huwelijk en gezin en van het na -
tionaal lekenapostolaatscongres over instituut en
gemeen schap, mededelingen over de documentatie van
het Katholiek Archief en over het te houden Nationaal
Congres van het Landelijk Centrum voor Katholieke
Actie en informatie over de ontwikkeling van de Katho-
lieke Actie in de verschillende bisdommen. 
• noten
(1) Het is niet bekend of de uitgave nog verder is 
verschenen. 
(2) Over het in 1958 opgerichte Landelijk Centrum: zie
De Haan, p. 247-288.

608
Mededelingen van de Lazaristen en de Dochters der
Liefde 1975-1979
• jaren 61(1975), nr. 1(febr.) – 65(1979), nr. 4(dec.)1

• uitgever Congregaties der Lazaristen en Dochters der
Liefde
• plaats Red. en adm.: Helden-Panningen (L.)2

• frequentie 4 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie 1975-1979 G. van Winsen
• bijzonderheden Offset.
– 1976, nr. 1(febr.) abusievelijk jaargang 61; moet zijn:
jaargang 62.
• relaties Voortzetting van Caritas en missie (1968-1974)
– Voortgezet als Mededelingen CM caritas en missie
({1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Mededelingenblad voor familie en vrienden
van de Nederlandse Lazaristen en de Dochters der Lief-
de, met personalia, actueel nieuws en informatie over
de congregaties en hun werkzaamheden in de missie-
gebieden.
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel: “We hebben een
ander jasje aan de nieuwsbrief gegeven”, aldus Mede-

delingen CM caritas en missie 66(1980), nr. 1(febr.), p. 1.
(2) 61(1975), nr. 1(febr.) en 64(1978)-65(1979): Panningen
(L.).

609
Mededelingen / Medische Missiezusters1 1949-1972
• jaren 1949, nr. 1(jan.) – 1972, ongen.(Kerstmis)
• uitgever Medische Missiezusters
• plaats Red.: Imstenrade, Heerlen (post Simpelveld) ∞
1949-1971; Utrecht ∞ 1972
– Adm.: Imstenrade, Heerlen (post Simpelveld) ∞ 
1949-1972
– Voor België: Hombourg, post Aubel ∞ 1966-1972
• frequentie “vijf maal per jaar” ∞ 1949 – 1951, nr.
9(juni)
– “enige malen per jaar” ∞ 1951, nr. 10(nov.) – 1961,
ongen.(sept.)
– 1 tot 4 nrs. per jaar ∞ 1962-1972
• formaat A 
• omvang I
• redactie Niet vermeld tot 1966.
1966-1972 zuster Teresa Evers
• speciale nummers 1964, ongen.(zomer) is voor het
grootste gedeelte gewijd aan het jubileum: ‘Vijfentwin-
tig jaar Medische Missiezusters in Nederland’
– [1964], ongen.(onged.) is gewijd aan een ‘Brief uit
Solo’
– 1972, ongen.(voorjaar) geeft een algemeen overzicht
van de congregatie, haar werkterreinen en donateurs
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn ongepagineerd.
– In 1958 is er geen aflevering van de Mededelingen ver-
schenen. Uit 1959, ongen.(najaar), p. [6] blijkt dat door
omstandigheden het blad geruime tijd verstek heeft
moeten laten gaan.
– Na 1964, ongen.(zomer) volgt een ongen. en onged.
aflevering, met inkt gedateerd: 1964; idem na 1966,
ongen.(voorjaar), met inkt gedateerd: winter 1966.
– Alleen de eerste dertien afleveringen zijn genum-
merd: 1949, nr. 1(jan.) – 1953, nr. 13(maart).
– Nr. 8(jan.) abusievelijk 1950; moet zijn: 1951, nr. 8
(jan.).
– 1949, nr. 2(mei) is in het autopsie-exemplaar in foto-
kopie aanwezig.
• relaties Voortgezet als M 3 (1973-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het Gezelschap van de Medische Missie-
zusters (de ‘Society’) werd in 1925 in de Verenigde Sta-
ten gesticht door de arts Anna Dengel, met als doel:
“vakkundige ziekenverzorging in de missielanden als
werk van naastenliefde en middel tot uitbreiding en
vestiging van de Kerk” (binnenkant omslag 1e afl.).
Binnen de katholieke kerk was het in de jaren twintig
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voor priesters en religieuzen verboden de geneeskunde
uit te oefenen. Pas in 1940 werd het Gezelschap officieel
als een congregatie erkend (zie M 3, 1975, ongen.
(herfst), p. 4). De doelgroep van de Mededelingen zijn
familieleden, vrienden en belangstellenden en de leden
van de Vriendenkring, die aldus op de hoogte worden
gehouden van het leven en werken van de leden van de
Nederlandse Provincie. Het blad bevat voornamelijk
informatie over het werk in de missieposten in India,
Pakistan, Zuid-Amerika, Indonesië, Zuid-Afrika en de
Goudkust van Afrika. Het bevat daarnaast personalia
(met name in memoriams).
• noten
(1) In 1949, nr. 1(jan.) – 1961, ongen.(sept.) wordt op de
binnenzijde van het omslag als titel vermeld de Mede-
delingen van de Medische Missiezusters.

610
Mededelingen van de Nederlandse Provincie 1953-
1959
• jaren 1953, nr. 1(okt.) – 1959, nr. 1(N.R. 22)(juli)1

• ondertitel Nieuwe reeks ∞ 1953, nr. 1(okt.) – 1955, 
nr. 12 (nov.)2

• uitgever Nederlandse Provincie der Sociëteit van Jezus
• plaats Red. en adm.: Nijmegen
• frequentie onregelmatig3: 2 nrs. ∞ 1953; 6 nrs. ∞
1954; 4 nrs. ∞ 1955; 3 nrs. ∞ 1956-1958; 1 nr. ∞ 1959
• formaat B
• omvang I ∞ 1953; II ∞1954; I ∞ 1955-1958; I ∞ 1959
• redactie 1953-1959 Bern. van Meurs SJ3

• speciale nummers 1958, december: extra nummer
‘Rede gehouden door de Hoogeerwaarde Pater P. van
Gestel SJ op 6 december 1958 te Venlo bij gelegenheid
van de herdenking van het vijftigjarige bestaan van het
retraitehuis Manresa’, 21 p.
• bijzonderheden De eerste twaalf afleveringen zijn
doorgenummerd en lopen over de jaren 1953-1955. In
1956 begint de telling van de afleveringen weer bij nr. 1,
met daarachter de vermelding “N.R.” met het volgnum-
mer 13 enz.
– De aflevering van juni 1954 draagt abusievelijk het
nummer 7; moet zijn: nr. 6(juni); de nummering wordt
gecorrigeerd in ‘Van de redactie’, 1954, nr. 7(sept.), p. 1.
• relaties Voortzetting van Communicanda RP Provinci-
alis (1947-1953)4

– Ten dele samengegaan met Jezuïeten (1956-1959) en
voortgezet als Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten (1959-
1964) en ten dele voortgezet als Mededelingen voor de
Nederlandse Provincie Societatis Jesu (1959-{1963})5

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1954, nr. 8; 1955, nr. 9 en 11; 1956, nr. 1(N.R. 13)
en 3(N.R. 15); 1957, nr. 2(N.R. 17); 1958-1959
– Nijmegen, Berchmanianum ∞ overige nummers
• typering Intern blad van de Nederlandse Provincie der

Jezuïeten. Het bevat nieuws uit de huizen, levensbe-
schrijvingen van overleden confraters, mutaties, mede-
delingen enz.
• noten
(1) Zie bijzonderheden.
(2) Vanaf 1956 verdwijnt de ondertitel maar wordt de
nummering gevolgd door de vermelding “N.R.”, zie 
bijzonderheden. 
(3) “R.P. Provinciaal heeft ondergetekende opgedragen
voortaan de Mededelingen te verzorgen (…). We willen
trachten zesmaal per jaar uit te komen” (1953, nieuwe
reeks nr. 1(okt.), p. 16). Was ondertekend met B. v.
Meurs SJ. Ook de redactionele mededeling in de laatste
aflevering is door hem ondertekend.
(4) De eerste aflevering van de Mededelingen van de
Nederlandse Provincie (1953, nr. 1(okt.)) opent met de
rubriek ‘Communicanda RP Provincialis’.
(5) Volgens ‘De laatste mededeling’ in de laatste afleve-
ring gaan de Mededelingen op in een groter verband.
“De Mededelingen geven haar eigen soevereiniteit prijs
en verbinden zich met Jezuïeten (waarin ook al Sub
Tutela Matris was opgenomen) tot één nieuw blad. (…)
De naam zal (…) luiden: Nederlandse Jezuïeten Kontakt-
blad” (p. 1-2). Dit nieuwe blad richt zich op een uitge-
breidere lezerskring dan de Mededelingen en zijn voor-
gangers, die aldus de ondertitel van Mededeelingen voor
de Nederlandsche Provincie (1920-1947) “Uitsluitend
voor de Onzen” waren geweest. Het nieuwe blad daar-
entegen is bestemd “voor familieleden en vrienden van
onze medebroeders en natuurlijk ook voor die mede-
broeders zelf”. Daarnaast wordt er “om de onzen snel
en nauwkeurig van het eigenlijke provincienieuws op
de hoogte te brengen” een gestencilde berichtendienst
georganiseerd (p. 2). Op 26 aug. 1959 verschijnt nr. 1 van
een gestencilde periodiek onder de titel Mededelingen
voor de Nederlandse Provincie Societatis Jesu.

611
Mededelingen voor de Nederlandse Provincie Socie-
tatis Jesu1 1959-{1963}
• jaren 1959, nr. 1(26 aug.) – {1963, nr. 22(sept.)}2

• uitgever Nederlandse Provincie der Jezuïeten
• plaats Red.: en adm.: ’s-Gravenhage
• frequentie [onregelmatig]
• formaat B
• omvang [I]
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Ten dele voortzetting van Mededelingen van
de Nederlandse Provincie (1953-1959), nieuwe reeks3

• autopsie nrs. 1, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ver-
schenen tussen 26 aug. 1959 en 21 juli 1963
– KDC
– De ontbrekende afleveringen zijn aanwezig in het
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archief van de Jezuïeten, Nijmegen, Berchmanianum
• typering Intern mededelingenblad van de Nederlandse
Provincie SJ, opgezet als een gestencilde berichtendienst
“om de onzen snel en nauwkeurig van het eigenlijke pro-
vincie-nieuws op de hoogte te brengen”. Het bevat be-
richten over benoemingen, wijdingen, jubilea, overlij-
den e.d. van leden van de Nederlandse Provincie SJ.
• noten
(1) Vanaf {1962, nr. 16(sept.)} verandert de titel in Mede-
delingen voor de Nederlandse Provincie der Sociëteit van
Jezus.
(2) De laatste in het archief van de Jezuïeten aanwezige
aflevering.
(3) In de laatste aflevering van de Mededelingen van de
Nederlandse Provincie wordt op p. 1-2 medegedeeld: “De
Mededelingen geven haar eigen soevereiniteit prijs en
verbinden zich met Jezuïeten (waarin ook al Sub Tutela
Matris was opgenomen) tot één nieuw blad. (…) De
naam zal (…) luiden: Nederlandse Jezuïeten Kontakt-
blad”. Dit nieuwe blad richt zich op een uitgebreidere
lezerskring dan de Mededelingen en zijn voorgangers,
die aldus de ondertitel van Mededeelingen voor de
Nederlandsche Provincie (1920-1947) “Uitsluitend voor
de Onzen” waren geweest. Het nieuwe blad daarente-
gen is bestemd “voor familieleden en vrienden van
onze medebroeders en natuurlijk ook voor die mede-
broeders zelf”. Daarnaast wordt er “om de onzen snel
en nauwkeurig van het eigenlijke provincienieuws op
de hoogte te brengen” een gestencilde berichtendienst
georganiseerd.

612
Mededelingen van het provinciaal bestuur 
Nederland1 1970-{1980}
• jaren 1970, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 134(31 dec.)}2

• uitgever Provincialaat van de congregatie der Fraters
van OLV, Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Til-
burg)
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie onregelmatig; 134 nrs. tot en met dec. 1980
• formaat B
• omvang II ∞ 1970-1975; I ∞ 1976; II ∞ 1977-{1980}
• redactie 1970-1976 frater M. Bellarminus van Rijswijk,
provinciaal3

– Groene afleveringen:
1976-{1980} frater Januarius van Ginneke, provinciaal
• speciale nummers 1975, nr. 55(6 mei): ‘Verslag provin-
ciaal bestuur Nederland’ 1970(januari) – 1975(april), 56
p.
• bijzonderheden Inhoudsopgave over 1972 in: 1973, nr.
31(20 jan.).
– Gestencild.
– Het eerste gedateerde nummer is nr. 3, 5 mei 1970.
– 1971, nr. 14(10 april) bestaat grotendeels uit het Jaar-

verslag van de Nederlandse Provincie, 22 p.
– 1971, nr. 17(24 aug.) heeft als bijlage: ‘Samenvattend
verslag’, Overstenvergadering mei-juni 1971, 17 p.
– 1974, nr. 41(9 april) kent twee bijlagen: I. ‘Bezetting
van scholen en instituten’, Schooljaar 1973-1974, 8 p.; 
II. ‘Huishoudelijke functies’, 2 p.
– M.i.v. 1976, juni verschijnen de afleveringen in twee
kleuren papier: wit voor de Mededelingen en groen met
het opschrift Extra mededelingen van het p.b.1 De groene
afleveringen zijn in de lopende nummering opgeno-
men: 1976, nr. 72(1 juni), wit; nr. 73(21 juni), groen enz.
De groene afleveringen verschijnen evenals de witte
onregelmatig.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1971-1980
– ’s-Hertogenbosch, provincialaat der Fraters van Til-
burg ∞ 1970
• typering Intern mededelingenblad van het provinciaal
bestuur van de Fraters van Tilburg met personalia,
benoemingen, kapittelstukken, mededelingen over cur-
sussen en over de afzonderlijke huizen. Met ingang
van 1976, juni, wanneer het blad in twee kleuren ver-
schijnt, zijn de witte afleveringen bestemd voor de per-
sonalia en de strikt zakelijke mededelingen, terwijl in
de groene afleveringen achtergrondartikelen en
beschouwende bijdragen worden opgenomen.
• noten
(1) Met ingang van 1976, nr. 66(1 maart) wordt in de
witte afleveringen de titel “provinciaal bestuur” 
afgekort tot “p.b.” en vervalt “Nederland”. De groene
afleveringen (m.i.v. 1976, nr. 73(21 juni)) dragen de titel
Extra mededelingen van het p.b.
(2) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(3) In 1976, nr. 65(29 jan.), p. 5 neemt frater Bellarminus
van Rijswijk afscheid van de Mededelingen van dit pro-
vinciaal bestuur. “Het volgend provinciaal bestuur zal
op zijn eigen wijze weer kontakt met U opnemen, wel-
licht ook in een of andere vorm van Mededelingen, maar
vermoedelijk weer ánders (…).” De nieuwe provinciaal is
frater Januarius van Ginneke. De witte afleveringen
Mededelingen zijn niet meer ondertekend. De groene
dragen meestal de naam van de nieuwe provinciaal.

613
Mededelingen / Romeinse Unie van de Orde van de
Heilige Ursula, Centraal Bureau voor Opvoeding en
Apostolaat 1963-1967
• jaren 1963, nr. 1(onged.) – 1967, nr. 17/18(onged.)1

• uitgever Romeinse Unie van de Orde van de Heilige
Ursula, Centraal Bureau voor Opvoeding en Apostolaat
• plaats Rome
• frequentie driemaandelijks ∞ 1963-1965
– 3 nrs. ∞ 1966-{1967}, waarvan in beide jaren één dub-
belnr.
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• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn alle ongedateerd en doorgenum-
merd: 1963-1967, nrs. 1-17/18; vanaf 1964, nr. 5 zijn de
meeste afleveringen dubbel genummerd: naast de door-
lopende nummering ook het nummer van verschijnen
in het betreffende jaar. Hierbij draagt 1964, nr. 5 (na
1963, nr. 4) abusievelijk als tweede nummer: nr. 2,
gevolgd door nr. 6/3, nr. 7/4 enz.
• autopsie 1963, nr. 1(onged.) – 1967, nr. 17/18 m.u.v.
1963, nr. 2 en 1964, nr. 8
– KDC
• typering “Deze bladzijden zijn bedoeld voor de reli-
gieuzen zelf en niet zozeer voor de leerlingen; de vraag-
stukken die behandeld worden zullen worden belicht
in hun betrekking tot de richtlijnen van de kerk, vanuit
hun internationale betekenis, en met betrekking tot het
opvoedings- en apostolaatswerk van de Orde”, aldus
1965, nr. 1(onged.), p. 1. De uitgave bevat nieuws over de
Ursulinen en artikelen over actuele thema’s die inter-
nationaal op opvoedingsgebied in de kerk spelen, zoals
katholieken in officiële internationale organisaties,
missieproblemen, de positie van de vrouw en een ver-
slag van de Panafrikaanse conferentie voor de katholie-
ke opvoeding. 
• noten
(1) De Mededelingen werden in Rome geredigeerd en
verschenen tot 1967, nr. 17/18 (nr. 2/3)(onged.) in 6 talen.
Vanaf die datum verschijnen ze nog enkel in twee
talen: Engels en Frans.

614
Mededelingen SCJ 1967-{1980}
• jaren 1(1967/68), nr. 1(14 dec.) – {13(1980), nr. 23(8 dec.)}1

• ondertitel Uitgave van de Nederlandse Provincie
• uitgever Provincialaat der Priesters van het H. Hart
van Jezus ∞ 1(1967/68) – {2(1969), nr. 15(16 sept.)}
– Algemeen-sekretariaat SCJ ∞ {2(1969), nr. 17
(28 okt.)} – 13(1980), nr. 13(9 juni)
– Sekretariaat SCJ ∞ 13(1980), nr. 14(7 juli)
– Provincialaat SCJ ∞ 13(1980), nr. 15(4 aug.)-nr. 23(8
dec.)
• plaats Red. en adm.: Breda
• frequentie “tweemaal per maand”; in feite 17-24 nrs.
per jaar
– m.i.v. 13(1980), nr. 2(28 jan.): “verschijnt om de drie
weken”
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1967/68)-5(1972); III ∞ 6(1973); II ∞
7(1974)-12(1979); III ∞ {13(1980)}
• redactie 1967-1969 H. van Wahnem
1967-{1972} W. van den Boogaard

1967-{1972} H. Oudejans
1970 J. van Meer
– Na 5(1972), nr. 6(17 april) niet meer in het tijdschrift
vermeld.
• speciale nummers 13(1980), nr. 3(28 jan.) en nr. 4(18
febr.) zijn gewijd aan resp. ‘Bezoek aan Noord-Brazilië’
(30 p.) en ‘Bezoek aan de regio Chili’ (51 p.), door pater
provinciaal Wim van Paassen SCJ
• bijzonderheden Inhoudsopgaven in de vorm van een
afzonderlijk gepagineerd zakenregister, dat in het
autopsie-exemplaar voorafgaat aan de betreffende jaar-
gang. 7(1974), nr. 1(7 jan.) opent abusievelijk met het
zakenregister van 8(1975) gevolgd door dat van 7(1974).
– Gestencild.
– De eerste jaargang loopt van 1(1967/68), nr. 1(14 dec.)-
nr. 20(16 dec. 1968). Daarna vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar.
– 9(1976), nr. 8, nr. 9 en nr. 10 zijn alle gedateerd: 14
juni, respectievelijk gepagineerd: nr. 8: p. 55-60, nr. 9:
p. 55-62, nr. 10: p. 63-66; nr. 11 rectificeert enigermate
met p. 73-78. 
– 10(1977), nr. 4 en nr. 5 vermelden beide de datum 21
maart; daarna volgen nr. 6 en nr. 7, beide gedateerd 18
april, gevolgd door nr. 8(9 mei) en vervolgens door nr. 9
en nr. 10, beide gedateerd 31 mei.
– 2(1969), nr. 15(16 sept.) heeft als bijlage een ‘Adressen-
lijst van Nederlandse medebroeders in binnen- en bui-
tenland’, 16 p.
– 3(1970), nr. 6(21 april) heeft als bijlage een ‘Overzicht
ziektekostenverzekering over 1969’, ongep.
– Het zakenregister van 7(1974) wordt voorafgegaan
door een uittreksel uit het 54 p. tellende boekje ‘Vor-
ming en bezinning van religieuzen. Agenda januari-
augustus 1975’, 8 p. en in 7(1974) volgt na p. 170 een
overzicht van de ‘Jubilea 1974’, ongepag. (4 p.), van ‘Uw
mogelijkheden tot bezinning en verdieping in 1974’, 8
p. en ‘Nieuwe boeken – Bibliotheek Nijmegen 1973’, 8 p.
– In 8(1975) volgt na p. 170 een ongepagineerd persbe-
richt over de ‘Agromisaweek 1976 – Wageningen, 21-26
juni’.
– In 10(1977) en 11(1978) verschenen er 5 afleveringen
getiteld ‘Honderd in een. Mededelingenblad van de
Nederlandse Provincie SCJ’, ter gelegenheid van de her-
denking van het eeuwfeest van de congregatie. In het
autopsie-exemplaar is na 10(1977), nr. 19(19 dec.) inge-
bonden: 1977, nr. 1(21 maart), nr. 2(9 mei), nr. 3(17 okt.);
na 11(1978), nr. 20(12 dec.): 1978, nr. 4(14 maart) en nr.
5(21 sept.), samen 28 p.: “Met deze laatste Honderd-in-
Een sluiten we de interne viering van het eeuwfeest
van onze Kongregatie af” (p. 25). De eeuwfeestcommis-
sie werd gevormd door Toon Toebos, Koos de Rooij en
Ad van Vught. Bij gelegenheid van dit jubileum ver-
scheen de uitgave Wils van den Boogaard e.a. (eind-
red.), Honderd in een. 100 Jaar SCJ herdacht in één jaar
tijds …, Breda 1978.
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– In het autopsie-exemplaar van 13(1980) is ‘Ter infor-
matie’ tussen p. 160 en 161 ingebonden: ‘Ter harte.
Nieuwsbrief voor geïnteresseerde jongeren in de
Nederlandse en Vlaamse Provincie van de Kongregatie
van de Priesters v.h. H. Hart’, nr. 2(sept. 1980), ongepa-
gineerd (4 p.).
• relaties Ten dele voortzetting van Annalen van de
Nederlandsche Provincie der Priesters van het H. Hart
van Jezus (1945-1967)2

• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Intern orgaan van de Nederlandse Provincie
van de Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ), met
actueel nieuws van de provincie en de congregatie.
Naast personalia (wijdingen, benoemingen, jubilea en
overlijdensberichten) bevat de uitgave ook een kroniek,
suggesties voor aanbevolen lectuur, rondzendbrieven
van de generale en provinciale oversten en verslagen
van vergaderingen van het provinciaal bestuur.
• noten
(1) De publicatie verschijnt nog in {2010}.
(2) “Peilingen in onze provincie hebben uitgewezen, dat
de Annalen bij de huidige behoefte aan snelle berichtge-
ving tekort schieten”, aldus Mededelingen SCJ
1(1967/68), nr. 1(14 dec.), p. 1. De functies van het tijd-
schrift zullen worden overgenomen door Mededelingen
SCJ (voor actuele informatie) en Rotonde (voor meer
opiniërende artikelen).

615
Mededelingen van het secretariaat der Katholieke
Actie Mannen en Mannelijke Jeugd {1946}
• jaren {1946, ongen.(febr.)}-{ongen.(nov.)}
• uitgever Secretariaat Katholieke Actie Mannen en
Mannelijke Jeugd bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 30 p. ∞ 1946, ongen.(febr.); 23 p. ∞ 1946,
ongen.(nov.)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• relaties Samensmelting van Maandbericht en Medede-
lingen1

• literatuur Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke
Actie in Nederland (1934-1966), Nijmegen 1994
• autopsie 1946, ongen.(febr.) en ongen.(nov.)
– KDC
• typering Tijdschrift dat niet alleen bedoeld is stof te
bieden voor de driemaandelijkse vormingsbijeenkom-
sten, maar ook suggesties te geven voor te ondernemen
activiteiten. Het bevat dus zowel beschouwende als
meer op de praktijk gerichte bijdragen, zoals artikelen
over de verhouding en samenwerking tussen de Katho-

lieke Actie en de mannelijke jeugd en jeugdvereniging,
over het jaarprogramma, over het Katholiek Thuisfront
of over de filmkeuring. Daarnaast bevat het een agenda
van priestervergaderingen in het bisdom, stukken over
de financiën van de Katholieke Actie enz.
• noten
(1) 1946, ongen.(febr.), p. 3: “Reeds de vorige maand heb-
ben wij Maandbericht en Mededelingen samen uitgege-
ven. In verband met de gelijkgerichtheid der Katholieke
Actie-werking onder mannen en mannelijke jeugd en
het nut van onderling contact tussen beiden, blijven wij
dat in het vervolg steeds doen en verschijnen onder de
titel Mededelingen van het Secretariaat der Katholieke
Actie Mannen en Mannelijke Jeugd.” De beide genoemde
voorlopers zijn niet aangetroffen.

616
Mededelingen / Stichting Nederlandse Vrouwelijke
Religieuzen 1960-{1980}
• jaren 1960, ongen.(nov.) – {1979/1980}1

• uitgever Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen (SNVR)
• plaats Nijmegen
• frequentie twee nrs. per jaargang ∞ 1960,
ongen.(nov.) – 1967, ongen.(dec.)
– 1 nr. ∞ 1968, ongen.(mei)2

– jaarlijks ∞ 1973-1976
– tweejaarlijks ∞ 1977/1978-{1979/1980}
• formaat B
• omvang 16 p. ∞ 1960, ongen.(nov.); I ∞ 1961; II ∞
1962-1963; I ∞ 1964-1967; 29 p. ∞ 1968, ongen.(mei); I ∞
1973-1979/1980
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– 1962, ongen.(juni) heeft naast de inhoudsopgave een
alfabetisch register op de onderwerpen van deze afleve-
ring.
– In het autopsie-exemplaar van 1964, ongen.(dec.) zijn
na p. 25 de pagina’s 26-30 achterstevoren ingebonden
(p. 30-26).
– In het autopsie-exemplaar van 1963, ongen.(nov.)
bevinden zich met als afzender het Centraal Missie-
commissariaat te Den Haag: 1) een schrijven d.d. 25
nov. 1963 inzake de Missiekalender 1965 met bestelbon;
2) een aan de SNVR doorgestuurde brief van de heer
L.S. Kroon, die zich aanbiedt voor uitzending naar Afri-
ka. 
– In het autopsie-exemplaar van 1979/1980 bevindt zich
een relevante ‘Lijst van afkortingen’, 2 p.
– 1962, ongen.(juni) opent met de eerste aflevering van
het Kontaktblad / Onderwijssectie SNVR, 1962, nr.
1(april) (beschreven in deel 4 van de BKNP) en bevat ver-
der nog drie afleveringen van het Kontaktblad Missie-
sektie SNVR: 1961, nr. 1(nov.), 1962, nr. 2(febr.) en nr.
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3(juni) (in dit deel van de BKNP beschreven onder de
titel Kontaktblad SNVR Missiesectie). Daarnaast wordt
m.i.v. 1965 een apart Kontaktblad / SNVR Sektie Open
Zicht (roepingenapostolaat) (in dit deel van de BKNP
beschreven).
– 1962, ongen.(dec.) bevat de volgende bijlagen: 
bijlage I: ‘de Godsdienstige situatie in het internaat’,
door P. v. Leeuwen SVD;
bijlage II: ‘de Godsdienstige situatie in het internaat’
door G. v.d. Wouw pr.;
bijlage III: Enquête missionair-apostolische vorming
van de novicen;
bijlage IV: Schrijven van de Commissie Open Zicht
inzake het gebedsapostolaat van de SNVR om religieu-
ze roepingen;
bijlage V: Directieven inzake vergoeding van geestelijk
werk;
bijlage VI: Gespreksthema missiesectie n.a.v. de stand,
verzorgd door de vrouwelijke religieuzen, op AMATE
(Algemene Missieaktie Tentoonstellingen) (zie ook
1962, ongen.(juni), p. 54).
– 1963, ongen.( mei) bevat de volgende bijlagen:
bijlage 1: Definitief ontwerp voor de missionair-aposto-
lische cursus 1963;
bijlage 2: Overzicht over de SNVR;
bijlage 3: Ontwerp cursus huisoversten;
bijlage 4: Verslag van het onderhoud tussen het Dage-
lijks Bestuur en de afgevaardigden van Pro Mundi Vita.
– 1964, ongen.(mei) bevat de volgende bijlagen:
bijlage I: de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Reli-
gieuzen 1957-1964;
bijlage II: Samenvattingen antwoorden van de maat-
schappelijk werksters op een vragenlijst.
– 1965, ongen.(dec.) bevat de volgende bijlagen:
bijlage I: Toespraak Moeder Emmanuelle – Opening
sekretariaatsgebouw;
bijlage II: Toespraak ZE Kard. Alfrink – Opening sekre-
tariaatsgebouw.
– 1966, ongen.(mei) bevat de volgende bijlagen:
bijlage I: Nederlandse Vota voor de instructie bij Perfec-
tae Caritatis (conciliedecreet over de Aangepaste ver-
nieuwing van het religieuze leven, 28-10-1965);
bijlage II: Voorstel tot oprichting van een soort litur-
gisch centrum van en voor de religieuzen van Neder-
land.
– 1966, ongen.(dec.) bevat de volgende bijlagen:
bijlage I: Nationale Unie van Algemene Oversten;
bijlage II: Onderzoek herziening cursus novicen-
meesteressen.
– 1967, ongen.(dec.) bevat als bijlage: ‘Schrijven van de
sectie/werkgroep Gezondheidszorg d.d. 27 sept. ’67
inzake veranderingen in de organisatie van verplegend
personeel, gericht aan Eerw. Zuster / Eerw. Broeder.
• autopsie Volledig
– KDC

• typering Mededelingenblad van het in 1957 officieel
opgerichte samenwerkingsverband Stichting Neder-
landse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). Het bevat
gegevens en mededelingen onder meer van de vier sec-
ties die in 1960 in het leven zijn geroepen: de onder-
wijssectie, de missiesectie, de sectie voor maatschappe-
lijk werk en de sectie voor bejaardenzorg en daarnaast
van de Commissie Open Zicht (roepingen). Verder geeft
het ruimte aan de onderlinge gedachtewisseling over
een betere behartiging van de gemeenschappelijke
belangen van de religieuzen in Nederland. Aanvanke-
lijk wordt het blad alleen aan de provinciale en generale
oversten gezonden, maar in 1968 wordt de kring leze-
ressen uitgebreid met alle bestuursleden. Tussen 1968
en 1973 verschijnt het blad niet; m.i.v. 1970 wordt de
taak van het blad gedeeltelijk overgenomen door het
SNVR-bulletin. M.i.v. 1973 verschijnen de Mededelingen
opnieuw, maar nu in feite als jaarverslagen van de
SNVR, waarin onder meer een lijst van afgevaardigden
van het Algemeen Bestuur SNVR, de samenstelling van
het Dagelijks Bestuur en gegevens over de bezetting
van het secretariaat zijn opgenomen.
• noten
(1) In 1983/1984 verscheen de laatste aflevering van
Mededelingen. 
(2) Tussen 1968 en 1973 zijn de Mededelingen niet ver-
schenen. M.i.v. 1970 verschijnt het driemaandelijkse
SNVR-bulletin (in dit deel van de BKNP beschreven)
waarin eveneens mededelingen over de diverse acti-
viteiten en secties worden opgenomen.

617
Mededelingen uitgegeven door SNPR – SNVR – SBCN
1966-{1967}
• jaren 1966, nr. 1(sept.) – {1967, nr. 2(sept.)}
• uitgever Stichting Nederlandse Priester Religieuzen
(SNPR), Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen
(SNVR) en Stichting Broedercongregaties in Nederland
(SBCN)
• plaats Red.: ’s-Gravenhage, secr. SNPR; Nijmegen,
secr. SNVR en secr. SBCN
• frequentie “om de drie à vier maanden” (1967, nr. 2
(sept.), p. 1)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1966, nr. 1(sept.) en 1967, nr. 2(sept.)
– KDC
• typering Uitgave van drie overkoepelende organisa-
ties van Nederlandse religieuzen – SNPR, SNVR en
SBCN – met mededelingen en informatie over gebeurte-
nissen en initiatieven van de drie stichtingen, bedoeld
voor alle Nederlandse religieuzen.
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618
Mededelingen aan de vereerders van pater Donders
1951-1960
• jaren 1(1951), nr. 1(maart) – 10(1960), nr. 4(dec.)
• uitgever Pater Donders Vereeniging
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie driemaandelijks
• formaat A
• omvang I
• redactie 1951-1960 pater F. de Witte CSsR.
• bijzonderheden De Mededelingen aan de vereerders van
pater Donders verschijnen als aparte bijlage van 4 pagi-
na’s bij de St. Clemensbode (1945-1967), met eigen num-
mering en blijkens latere mededelingen ook afzonder-
lijk verkrijgbaar. 
• relaties Voortzetting van het Petrus Donders tijd-
schrift (1934-1950)1

– Voortgezet als Petrus Donders / Pater Donders Vereni-
ging (1961-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift bedoeld voor de vereerders van
Petrus Donders CSsR. De 4 p. tellende bijlage bij de St.
Clemensbode bevat mededelingen, aanbevolen intenties
en gebedsverhoringen en een kroniek van de Pater
Donders Vereniging.
• noten
(1) In het Petrus Donders tijdschrift 27(1949/50), nr. 2
(dec.), p. 18 wordt de opheffing van dit tijdschrift aange-
kondigd. De abonnees zullen voortaan gratis de St. Cle-
mensbode ontvangen met daarin opgenomen vanaf
jaargang 6(1951), nr. 1(maart) als inlegvel van 4 p. Mede-
delingen aan de vereerders van pater Donders. 
(2) Met ingang van jaargang 11 verschijnen de Mede -
delingen aan de vereerders van pater Donders los van 
de St. Clemensbode, onder de titel Petrus Donders (zie
11(1961), nr. 1(maart), p. 2).

619
Mededelingen voor de vrienden van de Abdij St.
Benedictusberg1 1952-1972
• jaren 1952-1972
• uitgever Abdij St. Benedictusberg
• plaats Mamelis-Vaals
• frequentie onregelmatig, in principe jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 1957 is van de hand van dom R.
Allard en geheel gewijd aan het thema: ‘De beschaving
in het tijdperk der cultuur’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1959, 1961).
• autopsie 1952, 1954, 1955-1963, 1964: 2 nrs., 1965-1966,
1969-1970, 1972

– KDC ∞ 1952, 1957-1959, 1961, 1963-1964, 1 afl., 1969
– Abdij St. Benedictusberg, Mamelis-Vaals ∞ overige
afleveringen
• typering Mededelingenblaadje van de Abdij St. Bene-
dictusberg, bestemd voor de vriendenkring en de wel-
doeners van de Abdij. Het bevat een kroniek, verslagen
van de vriendenbijeenkomsten en beschouwende bij-
dragen over onder meer de benedictijnse geest, de bron-
nen van het monnikenleven en de monniken in de kerk
na het Tweede Vaticaans Concilie.
• noten
(1) I.p.v. “Abdij St. Benedictusberg”: “St. Benedictusberg
Abdij” ∞ 1952; “Abdij Sint Benedictusberg” ∞ 1957;
“Abdij S. Benedictusberg” ∞ 1964.

620
Mededelingen / Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid {1965}-{1968}
• jaren {1965, ongen.(mei)} – {1968, ongen.(okt.)}1

• uitgever Provincialaat Zusters van Liefde van OL
Vrouw Moeder van Barmhartigheid
• plaats Red. en adm.: Tilburg ∞ {1965, ongen.(mei)} –
1967, ongen.(april); Rosmalen2 ∞ 1967, ongen.(juli) –
{1968, ongen.(okt.)}
• frequentie onregelmatig: {3 nrs.} ∞ 1965; 2 nrs. ∞
1966; 4 nrs. ∞ 1967; 3 nrs. ∞ 1968
• formaat B
• omvang {I} ∞ 1965; I ∞ 1966; II ∞ 1967; I ∞ 1968
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als Kommunikatie /
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid
(1969-1971)
• autopsie 1965, ongen.(mei), ongen.(aug.), ongen.(dec.);
1966, ongen.(april), ongen.(sept.); 1967, ongen.(jan.),
ongen.(april), ongen.(juli), ongen.(nov); 1968,
ongen.(maart), ongen.(juli), ongen.(okt.)
– KDC ∞ 1965, ongen.(dec.); 1967, ongen.(jan.),
ongen.(april), ongen.(juli), ongen.(nov).; 1968,
ongen.(juli) 
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ overige nrs.
• typering Intern journaal van de Nederlandse Provin-
cie van de Zusters van Liefde met congresverslagen,
nieuws uit en over de verschillende communiteiten,
personalia en nieuws uit en over het noviciaat. M.i.v.
oktober 1966 wordt de Nederlandse Provincie gedecen-
traliseerd. Sindsdien zijn er drie provincies: Midden-
Provincie, Provincie Oost-Nederland en Provincie West-
Nederland met elk een eigen bestuur in respectievelijk
Tilburg, Groesbeek en Den Haag. Hiermee verandert
het tijdschrift van vorm en bestaat het m.i.v. januari
1967 uit drie delen, één voor elke provincie. “De Neder-
landse Mededelingen zijn uitgegroeid tot een trilogie”.
Met de decentralisatie krijgt het blad de functie van
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contactorgaan dat verbindingen legt tussen de drie
Nederlandse provincies: “Al weten we dan, dat er een
ROO [Raad van Onderling Overleg] bestaat, waarin de
bestuursleden van de drie Provincies alle ‘overkoepe-
lende’ problemen bespreken, we willen toch ook graag
op iets lager niveau ervaren, dat we bij elkaar horen.
Zijn we dan juridisch gescheiden, de vriendschapsban-
den mogen er zeker niet onder gaan lijden, en daarom
zullen we maar al te graag via dit blad wederzijds
elkaar informeren over de gebeurtenissen binnen de
eigen provincie en al minstens even graag zullen we op
de hoogte blijven van wat er zich afspeelt bij onze
zuster-Provincies onder de Nederlandse driekleur.” 
• noten
(1) Vermoedelijk zijn er ook Mededelingen verschenen
vóór mei 1965 en na oktober 1968. De Mededelingen van
mei 1965 openen met: “terwijl de vorige mededelingen
U bereikten, waren alle oversten van de Nederlandse
provincie een week lang samen in Rosmalen”. In de
aflevering van oktober 1968 wordt een nieuwe rubriek
met nieuws van de SNVR (Samenwerking Nederlandse
Vrouwelijke Religieuzen) aangekondigd.
(2) Op 18 april 1967 wordt besloten dat de drie provincia-
le besturen, ten gevolge van zich dagelijks meldende
communicatiestoornissen, zich zullen vestigen in Ros-
malen op het terrein van Maria-Oord, waar op dat
moment ook het generalaat gevestigd is (het generalaat
verhuist in dec. 1967 naar Rome). Hiermee verhuizen
ook redactie en administratie van de Mededelingen naar
Rosmalen.

621
Mededelingenblad / Bedrijfsapostolaat Petrus en
Paulus {1955}-1974
• jaren {1955, nr. 7(8 jan.)} – 21(1974), nr. 2(nov.)
• uitgever Stichting Bedrijfsapostolaat Petrus en
Paulus1

• plaats Beverwijk
• frequentie maandelijks ∞ {1961/62}-14(1966/67)2

– driemaandelijks ∞ 15(1967/68)-21(1974)
• formaat B ∞ {1955} en{1961/62} – {15(1967/68)3, nr.
1(sept.)}; C ∞ {15(1968/69)}3-21(1974)
• omvang tussen de 8 en 12 p. per ingeziene aflevering
∞ 1955 – 15(1967/68)3, nr. 1(sept.); I ∞ 15(1968/69)3-
{18(1971/72)}; I ∞ {20(1973/74)}; 10 p. elk ∞ 21(1974), nrs.
1 en 2
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 16(1969/70), ongen.(jan.1970): extra
uitgave ‘Verslag weekend Bergen 7 en 8 november
1969’
• bijzonderheden Gestencild.
– De jaargangnummering 15 komt tweemaal voor:
{15(1967/68), nr. 1(sept.)} en 15(1968/69), nr. 1(aug.)-nr. 10

(juni); m.i.v. nr. 1(aug.) wordt het tijdschrift op een
nieuw formaat gedrukt en blijkt uit ‘Een nieuw gezicht’
(p. 2) dat in verband met personeelsproblemen in het
afgelopen werkjaar weinig mededelingenbladen zijn
verschenen.
– In 16(1969/70) volgt na ongen.[nr. 5](jan.) abusievelijk:
17(1970, nr. 1(febr.); moet zijn: 16(1969/70), nr. 6(febr.),
gevolgd door 16(1969/70), nr. 7(april 1970), waarna twee
afleveringen volgen beide gedateerd: nr. 8(mei 1970).
– In 1962/63, ongen.(okt. 1962) bevindt zich een bijlage
van de Feestcommissie in verband met het 121⁄2-jarig
priesterfeest van aalmoezenier H. Dürr.
• relaties Voortgezet als EIBA-nieuws (1974-{1980})
• autopsie 1955, nrs. 7-9; 1961/62, ongen.(okt. 1961);
1962/63, ongen.(okt.), ongen.(dec.), ongen.(febr.)-
ongen.(juni); 11(1963/64), ongen.(okt.)-ongen.(dec.), nrs.
5, 7-9; 12(1964/65), nrs. 2-5, 7-10; 13(1965/66), nrs. 1-2, 4-6,
8; 14(1966/67), nrs. 2, 6-7, in jan. en febr. 1967 niet ver-
schenen; 15(1967/68), nr. 1; 15(1968/69)-16(1969/70);
17(1970/71), nrs. 2-9; 18(1971/72), nrs. 1-4; 20(1973/74)-
21(1974)
– KDC
• typering Mededelingenblad van de Stichting Bedrijfs-
apostolaat HH Petrus en Paulus dat als doel heeft de
voorwaarden te scheppen waardoor het bedrijfsaposto-
laat kan groeien “in de bisdommen Haarlem en Rotter-
dam” (zie 11(1963/64), nr. 7(april 1964), p. 1). Het bedrijfs-
apostolaat werd in 1952 door mgr. J.P. Huibers, bis-
schop van Haarlem, in het leven geroepen in het kader
van de kerstening van bedrijf en samenleving. In het
apostolaat bestaat er een nauwe samenwerking tussen
de priesters (aalmoezeniers) en leken die de bedrijven
vertegenwoordigen. Vanaf 1 september 1964 krijgt het
bedrijfsapostolaat in de IJmond hulp van de Zusters
van de Choorstraat uit ’s-Hertogenbosch. Aanvankelijk
bevat het blad vooral mededelingen over bijeenkom-
sten, de agenda’s van de aalmoezeniers, besprekingen
van jaarprogramma’s, inleidingen op gespreksstof en
personalia. M.i.v. 14(1966/67), nr. 6(onged.) verdwijnen
de mededelingen over de werkzaamheden van de aal-
moezeniers en zusters uit de inhoud en functioneert
het blad enkel nog als contactblad. Vanaf dat moment
wordt er gestreefd naar een grotere diepgang van de
inhoud en worden artikelen opgenomen over onder
meer het bedrijfsapostolaat in Europa en de Verenigde
Staten, over verantwoordelijkheid in en door de arbeid
en over zin en betekenis van de arbeid. Vanaf 1968
keren de agenda’s weer terug.
• noten
(1) M.i.v. 20(1973/74), nr. 5(febr.1974) aangevuld met:
“In samenwerking met Evangelie en Industrie”. In de
tekst wordt de afkorting ‘EIBA’ gebruikt, een samen-
voeging van Evangelie en Industrie en Bedrijfsaposto-
laat.
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(2) Uit het ‘Ten Geleide’ van 14(1966/67), nr. 6(onged.
1967) blijkt dat Mededelingenblad al een veertiental
jaren iedere maand opnieuw van september tot en met
juni is verschenen. Echter, nu de mededelingen weg-
vallen (zie typering), is om contact te onderhouden een
maandelijkse verschijning niet meer noodzakelijk en is
het voldoende als het blad ‘in de naaste toekomst’ vier
keer per jaar verschijnt. Vanaf 15(1968/69), nr. 3(nov.)
blijft op p. 2 vermeld: “verschijnt maandelijks”, vanaf
nr. 5(jan.): “wordt maandelijks verzonden”.
(3) Zie bijzonderheden.

622
Mededelingenblad / Beweging Voor Paus en Kerk
1970-{1980}
• jaren [1970, nr. 1(onged.)]1 – {1980, nr. 10(onged.)}2

• ondertitel Voor Paus en Kerk3 ∞ [1970]-[1972]
– Beweging Voor Paus en Kerk. Nederlandse tak van de
internationale ‘Union Fédérale Pro Fide et Ecclesia’ ∞
1973-1975
– Beweging Voor Paus en Kerk ∞ 1976/77-1980
• uitgever Beweging Voor Paus en Kerk4

• plaats Venlo
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1970-1975 N.A. van Rijn OP 
1976-1980 drs. Th.J.M. Verhofstad
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Na 1975, nr. 6(onged.) dragen de nummers 7(onged.)
en 8(onged.) de jaartallen 1976/77 en 1977/78.
• relaties Tevens opgenomen in de Rots (1971-1987)5

• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Mededelingenblad van de Nederlandse afde-
lingen van de Beweging Voor Paus en Kerk. De sympa-
thisanten van de beweging aanvaarden het oppergezag
van de paus en betuigen hun algehele trouw aan de
overlevering van de RK kerk (zie ‘Beginselverklaring’,
[1970, nr. 1(onged.)], [p. 2-3]). Het blad bevat verslagen
van de nationale en internationale activiteiten en daar-
naast oproepen tot financiële steun.
• noten
(1) De eerste aflevering van het Mededelingenblad, uitge-
geven door de Voorbereidende Werkgroep tot oprich-
ting van de Beweging Voor Paus en Kerk in Nederland,
is ongenummerd en ongedateerd. Met potlood worden
het jaar van verschijnen en het afleveringsnummer
vermeld. De volgende afleveringen zijn genummerd
maar ongedateerd. De eerste vermelding van een jaar-
tal volgt in 1973, nr. 4(onged.).
(2) Het Mededelingenblad is zeker verschenen tot en met
1986.
(3) De ondertitel is in een veel groter lettertype dan de
titel.

(4) M.i.v. 1973, nr. 4(onged.): “Beweging Voor Paus en
Kerk. Maandblad de Rots”.
(5) Reeds in het tweede Mededelingenblad ([1971], p. 4)
meldt pater N.A. van Rijn OP namens het Actiecomité
van Voorbereiding, dat de mededelingen over de Bewe-
ging Voor Paus en Kerk wegens kostenbeheersing
voortaan gepubliceerd zullen worden in het maandblad
de Rots, dat vanaf 1971 verschijnt als orgaan van de
bundeling – met behoud van eigen zelfstandigheid –
van de afzonderlijke actiegroepen in één grote lande-
lijke Beweging Voor Paus en Kerk (zie de Rots 1(1971),
nr. 1(jan.), p. 2). Uit de reacties blijkt echter dat niet alle
sympathisanten van de beweging zijn geabonneerd op
de Rots en dat enkele groepen hun activiteiten geïso-
leerd willen voortzetten. Men acht zich dan ook ver-
plicht “ondanks de hoge kosten voor drukwerk en
porto, een derde Mededelingenblad rond te zenden”
([1972], nr. 3(onged.), p. 1). In het vijfde Mededelingen-
blad meldt N.A. van Rijn OP dat men heeft besloten het
blad eens per jaar, naast de Rots “als een klein bewijs
van dank toe te zenden aan (…) bijzondere vrienden die
door regelmatige giften [het werk van de beweging]
mogelijk maken of op andere wijze blijk gaven van hun
medeleven en waardering” (1974, nr. 5, titelblad).

623
Mededelingenblad / Centrale van Katholieke 
Militaire Tehuizen {1963}
• jaren {1963, nr. 1(mei)}
• uitgever Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen
• plaats Utrecht
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 47 p. ∞ 1963, nr. 1(mei)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– 1963, nr. 1(mei) bevat als bijlagen: I: Bisschoppelijke
goedkeuring statutenwijzigingen; II: Decreet van
oprichting en statuten van het Katholiek Militair
Tehuis; III: Decreet van oprichting en statuten van de
Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen.
• autopsie 1963, nr. 1(mei)
– KDC
• typering De aflevering die is ingezien bevat het ver-
slag van de vergadering van de vertegenwoordigers
van plaatselijke besturen van Katholieke Militaire
Tehuizen en het bestuur van de Centrale van Katholie-
ke Militaire Tehuizen d.d. 1 dec. 1962, gehouden te
Utrecht. Verder is erin opgenomen een verslag van de
werkzaamheden van het bestuur, een verslag van de
penningmeester, een inleiding van mgr. R.H.M. Ver-
hoeven, hoofdluchtmachtaalmoezenier, en een inlei-
ding van de heer A. Witteveen over de organisatievorm
van de centrale.
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624
Mededelingenblad / Internationaal Missie-
Reisbureau Raptim 1950-{1960}
• jaren [1950], ongen.(onged.) – {1960, nr. 42(dec.)}1

• uitgever Internationaal Missie-Reisbureau Raptim2

• plaats Den Haag
• frequentie “om de drie maanden” ∞ 1958, nr.
38(maart)
– 1 nr. per jaar ∞ [1950], 1959-1960; 5 nrs. per jaar ∞
1951, 1954, 1956; 6 nrs. per jaar ∞ 1952-1953, 1955; 3 nrs.
per jaar ∞ 1957-1958
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1951-1957, 1959-1960).
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1951, nr. 2(maart) is gestencild.
– 1959, nr. 41(dec.) is voor het grootste gedeelte gewijd
aan het 10-jarig bestaan van Raptim.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als Raptim (1961-
{1976})1

• literatuur A.G. Verhoef, Een bevlogen onderneming.
Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989, Nijme-
gen 1994
• autopsie [1950], ongen.(onged.) – 1960, nr. 42(dec.) 
– KDC
• typering “De RAPTIM werd in 1949 door de algemene
oversten van vijf grote missionerende orden en congre-
gaties, de Nationaal Directeur in Nederland van het
Pauselijk Missie-Genootschap en door Pater van Wing
SJ, gemachtigde van het Comité van Missie-Oversten in
Belgisch-Congo, als Stichting in het leven geroepen
voor de verzorging der reizen van de missionarissen”
(1951, nr. 4(juli), p. 1; zie ook 1951, nr. 3(mei), p.1). De
stichting is een Nederlands initiatief, maar krijgt al
gauw een internationaal karakter. Aanvankelijk gaat
het om een ideële reisorganisatie, uitsluitend ten
behoeve van het rooms-katholieke missiewerk, met als
doel om door een samenbundeling van al het missie-
vervoer bij de maatschappijen belangrijke reducties op
de prijs te kunnen verkrijgen, maar in de loop der jaren
vinden tevens steeds meer commerciële vluchten
plaats. Het doel van het mededelingenblad is in de eer-
ste plaats belanghebbenden “op de hoogte te houden,
hoe de Raptim reilt en zeilt en (…) tevens het laatste
nieuws betreffende reis- en vervoersmogelijkheden te
kunnen verschaffen” ([1950], nr. 1(onged.) p. 1). Het blad
bevat artikelen over veilig vliegen en over verzekerin-
gen, overzichten van vertrekdata van vluchten en van
afvaarten van zeevervoer, tarieven enz.
• noten
(1) Vermoedelijk de laatste aflevering van het medede-
lingenblad. Met ingang van 1961 verscheen Raptim
(m.i.v. {1966} Raptim reizen), een jaarlijkse reisgids met
het reisprogramma voor de zomer (niet beschreven in

de BKNP). Tussen 1970 en 1979 werden door de bestu-
ren van Raptim België en Raptim Nederland onderhan-
delingen gevoerd om tot een fusie te komen. Zowel
Raptim België als Raptim Nederland hadden zich intus-
sen ontwikkeld tot multinationale organisaties en de
vereniging Raptim Nederland, met de kenmerken van
een coöperatie, was in 1980 gewijzigd in Raptim Inter-
continental Holding BV. Op 1 januari 1988 fuseerden de
beide organisaties, een fusie die echter in 1992 weer
ongedaan werd gemaakt (zie Verhoef, p. 276-278). Rap-
tim-vluchten vinden wereldwijd nog steeds plaats,
zowel ideële als commerciële vluchten (2010). 
(2) Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus
Missionariis. M.i.v. 1955, nr. 29(dec.) toegevoegd: 
“ – Nederland”.

625
Mededelingenblad van het Kapittel van de Souverei-
ne en Militaire Orde van Malta, afdeling Nederland
1966-1973
• jaren 1(1966), nr. 1(juni/sept.) – 8(1973), nr. 2(april)
• uitgever Kapittel van de Souvereine en Militaire Orde
van Malta, afd. Nederland
• plaats Red.: Nijmegen
• frequentie 3 nrs. ∞ 1(1966)
– driemaandelijks ∞ 2(1967)-7(1972)
– 2 nrs. ∞ 8(1973)
• formaat B
• omvang I
• redactie Redactiecommissie
1966-1970 mr. S.J.J. baron Van Voorst tot Voorst1

1966-1973 jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis van Onstein,
hoofdred.2

1966-1973 mr. E.G.H.M. baron Van Hövell van Wezeveld
en Westerflier
1970-1973 jhr. mr. E.W.J. van Weede van Dijkveld1

1971-1973 A.E.M. baron Van Voorst tot Voorst
• bijzonderheden Afbeeldingen (1967, 1968, 1969).
– Gestencild.
• relaties Voortgezet als Mededelingenblad van de
Nederlandse afdeling van de Souvereine, Militaire Hospi-
taalorde van St. Jan van Jerusalem, Rhodos en Malta
(1973-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad voor de Nederlandse ridders van
de Maltezer Orde, een ridderlijke orde met Johannes de
Doper als patroon, die in 1113 werd goedgekeurd door
paus Paschalis II en die zijn wortels heeft in de
kruistochten. Aanvankelijk was de hoofdzetel in Jeru-
zalem gevestigd, waarna deze werd verplaatst naar
Rhodos en vervolgens naar Malta. De orde heeft als
doel de verzorging en bescherming van zieken, gewon-
den en hulpbehoevenden. Het tijdschrift tracht “de
belangstelling van onze leden voor Maltezer-aangele-
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genheden zoveel mogelijk te bevorderen” (1(1966), nr. 1
(juni/sept.), p. 1). Het blad bevat informatie over eigen
activiteiten, personalia, historische informatie over de
orde enz.
• noten
(1) In 5(1970), nr. 1(jan.), p. 5 wordt mr. S.J.J. baron Van
Voorst tot Voorst bedankt voor zijn medewerking aan
de redactiecommissie en zijn opvolger, jhr. mr. E.W.J.
van Weede van Dijkveld, geïntroduceerd.
(2) Voor zijn hoofdredacteurschap zie 15(1980), nr. 2
(april), p. 9 en nr. 3(juli), p. 9 van de opvolger.

626
Mededelingenblad / Katholieke Actie aartsbisdom
Utrecht 1 1947
• jaren 1947, nr. 1(jan.)-nr. 11(dec.)
• uitgever Katholieke Actie voor het aartsbisdom
Utrecht
• plaats Red. en adm.: Utrecht
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen (m.i.v. 1947, nr. 3
(mei)).
– De ingeziene exemplaren van het Mededelingenblad
zijn in het autopsie-exemplaar ingebonden samen met
Mededelingen / Diocesane Katholieke Actie aartsbisdom
Utrecht, met nr. 9(okt.) zonder omslag. Als losse afleve-
ringen zijn op het KDC onder een ander nummer nog
aanwezig de nrs. 1, 2, 4, 9-11, waarvan nr. 9(okt.) met
omslag.
– Na 1947, nr. 4(juni) volgt nr. 7/8(sept.). Gezien de
doorlopende paginering, de verwijzing op p. 196 van nr.
7/8(sept.) naar een artikel “in het vorige Mededelingen-
blad (No. 4, Juni 1947 pag. 132-136)” en de vermelding in
nr. 11(dec.), p. 286 “dat er dit jaar slechts negen num-
mers van het Mededelingenblad verschenen zijn”, is er
tussen de nrs. 4(juni) en 7/8(sept.) vermoedelijk geen
aflevering verschenen. 
• relaties Voortzetting van Mededelingen / Diocesane
Katholieke Actie aartsbisdom Utrecht (1945-1946)
– Voortgezet als Geest en actie (1948-1954)
• autopsie Volledig m.u.v. de omslag van nr. 9(okt.) in
de band 
– KDC
• typering Het tijdschrift beoogt een sterk contact met
de Katholieke Actie-leden in het aartsbisdom tot stand
te brengen. Het bevat vormingsstof, verslagen van de
parochiële acties, berichten en mededelingen.
• noten
(1) 1947, nrs. 10(nov.) en 11(dec.): Mededelingenblad van
de Katholieke Actie voor (nr. 11: “in”) het aartsbisdom
Utrecht.

627
Mededelingenblad van de Nederlandse afdeling van
de Souvereine Militaire Hospitaalorde van St. Jan
van Jerusalem, Rhodos en Malta1 1973-{1980}
• jaren 8(1973), nr. 3(juli) – {15(1980), nr. 4(okt.)}2

• uitgever Nederlandse Afdeling van de Souvereine
Militaire Hospitaalorde van St. Jan van Jerusalem, 
Rhodos en Malta
• plaats Red.: Nijmegen / H. Landstichting ∞ 8(1973) –
15(1980), nr. 2(april); Bilthoven ∞ 15(1980), nr. 3(juli)-
{nr. 4(juli)}
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1973-1980 jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis van
Onstein, hoofdred.3

1973-{1980} mr. E.G.H.M. baron van Hövell van Weze-
veld en Westerflier 
1973-{1980} jhr. mr. E.W.J. van Weede van Dijkveld 
1973-{1980} A.E.M. baron van Voorst tot Voorst
[{1977}]-{1980} jhr. mr. J.M. van Rijckevorsel4

1978-{1980} mevr. E.M.J. Michiels van Kessenich-
barones de Weichs de Wenne
{1980} jhr ir. J.E.M. van Nispen tot Pannerden, hoofd-
red.3

• speciale nummers 1974, ongen.(sept.): extra nummer
naar aanleiding van het Maltezer gespreksweekend te
Heeswijk (NB), gehouden van vrijdag 27 tot zondag 29
sept. 1974, met als centraal onderwerp ‘Menselijke
nood en de betekenis van onze belofte in deze tijd’, 18 p.
– 1978, ongen.(Kerstmis): brochure ‘Samen op weg’, bij-
zondere uitgave van ‘de Vijf’, een overleg van de leden
van de Johanniter5 en Maltezer Orde, het Damescomité
van de Maltezer Orde, de Vereniging Dames-afdeling
van de Johanniter Orde en de Jongeren Vereniging van
de Johanniter en Maltezer Orde. Vanwege het verschij-
nen van deze bundel vervalt het januarinummer van
14(1979). Dit is aangekondigd in een ‘extra editie’, geda-
teerd op 15 dec. 1978, 1 p.
• bijzonderheden Gestencild.
– 15(1979), nr. 1(jan.) is niet verschenen (zie speciale
nummers).
• relaties Voortzetting van Mededelingenblad van het
Kapittel van de Souvereine en Militaire Orde van Malta,
afdeling Nederland (1966-1973)
• autopsie 8(1973), nr. 3(juli) – 15(1980), nr. 4(okt.)6

– KDC
• typering Contactblad voor de Nederlandse Maltezer-
ridders, bevat informatie over eigen activiteiten, perso-
nalia, historische informatie over de orde e.d. Aandacht
wordt besteed aan o.a. ontmoetingen en bijeenkomsten
met leden van de Johanniter Orde, bedevaarten naar
Lourdes enz. 
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• noten
(1) Met ingang van 10(1975), nr. 3(juli) – {15(1980)} luidt
de titel Mededelingenblad van de Nederlandse afdeling
der Souvereine Militaire Orde der Hospitaalridders van
St. Jan van Jerusalem, van Rhodos en van Malta.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) Na meer dan 15 jaar hoofdredacteur te zijn geweest
van het Mededelingenblad draagt hij zijn werk over aan
jhr. ir. J.E.M. van Nispen tot Pannerden (15(1980), nr. 2
(april) en nr. 3(juli), p. 9).
(4) In 13(1978), nr. 4(okt.), p. 9 wordt jhr. mr. J.M. van
Rijckevorsel vermeld als lid van de redactie. Niet na -
gegaan kon worden wanneer hij tot de redactie is toe -
getreden. Uit een toespeling in 12(1977), nr. 2(april), p. 7
zou men kunnen afleiden dat hij reeds in 1977 deel uit-
maakte van de redactie (zie ook 15(1980), nr. 2(april), 
p. 1v.).
(5) “Na de tweede wereldoorlog werd een onafhanke-
lijke tak van de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van
St. Jan te Jeruzalem onder de naam Orde van St. Jan
opgericht, welke naam in 1958 is gewijzigd in Johanni-
ter Orde in Nederland”, de protestantse tak van de al -
oude Orde (Brochure, p. 18). 
(6) De brochure ‘Samen op weg’, Kerstmis 1978 (zie spe-
ciale nummers) is aanwezig als afzonderlijke brochure
en is niet meegebonden in het Mededelingenblad.

628
het Mededelingenblad voor de zelateurs en 
zelatrices van de Societeit voor Afrikaanse Missiën
{1949}
• jaren {1949, ongen.[dec.]}
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Red.: Cadier en Keer; adm.: Oosterbeek
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.1

• formaat C
• omvang 2 p. ∞ {1949, ongen.[dec.]}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– De datering van het in autopsie genomen nummer is
vastgesteld op basis van de inhoud.
• autopsie 1949, ongen.[dec.]
– KDC
• typering Mededelingenblad dat erop gericht is de toe-
wijding, missieliefde, missie-ijver en vastberadenheid
van de zelateurs en zelatricen van de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën in stand te houden (1949,
ongen.[dec.], [p. 1] ‘De kroon op het werk’). In het blad
worden zij op de hoogte gehouden van de moeilijkhe-
den, plannen en acties van de SMA.
• noten
(1) Het in autopsie genomen nummer is het laatste
mededelingenblad van het jaar 1949, zo wordt vermeld.
Het is echter niet bekend hoeveel nummers aan dit

nummer zijn voorafgegaan. Wel wordt vermeld dat het
maandelijks zal verschijnen. Het is echter niet bekend
of dit voornemen is waargemaakt.

629
Mededelingenbulletin 1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 111(dec.)}1

• ondertitel 2-maandelijks tijdschrift ∞ 1974, nr. 34
(maart) – nr. 35(mei)
– Maandblad ∞ 1974, nr. 36(juli) – 1979, nr. 96(juli)
• uitgever Michaël-Legioen
• plaats Amsterdam
• frequentie “verschijnt minstens eens in de drie maan-
den” ∞ 1972, nr. 27(sept.) – 1974, nr. 33(jan.)
– “2-maandelijks tijdschrift” ∞ 1974, nr. 34(maart)-
nr. 35(mei)
– “maandblad” ∞ 1974, nr. 36(juli) – 1979, nr. 96(juli)
– onregelmatig; variërend van 4 tot 9 nrs. per jaargang
∞ 1968-1974
– 8 nrs. ∞ 1978
• formaat C ∞ 1968, nr. 1(onged.)-nr. 3A(sept.); B ∞
1968, nr. 4(okt.) – 1969, nr. 6(april); C ∞ 1969, nr. 7(mei)-
nr. 8(juni); B ∞ 1969, nr. 9(juli) – 1971, nr. 22(maart); 
C ∞ 1971, nr. 23(mei); B ∞ 1971, nr. 24(dec.) – {1980}
• omvang I ∞ 1968-1973; II ∞ 1974; IV ∞ 1975-1976; 
V ∞ 1977; IV ∞ 1978; III ∞ 1979; III ∞ {1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1968, ongen.(aug.): extra nr. gewijd
aan de pauselijke encycliek Humanae Vitae, door
prof.dr. J.P.M. van der Ploeg OP, 2 p.
– 1971, nr. 21(jan.): bijlage onder de titel ‘Heilige Congre-
gatie voor de Goddelijke Eredienst’. Derde instructie
inzake de juiste toepassing van de Constitutie over de
Liturgie, 8 p.
– 1971, nr. 22(maart): bijlage onder de titel ‘Paus Paulus
VI Apostolische Vermaning aan alle bisschoppen die in
vrede en eenheid leven met de Heilige Stoel, in verband
met de vijfde verjaardag van de sluiting van het Twee-
de Vaticaanse Oecumenische Concilie’, 10 p.
– 1971, nr. 23(mei): bijlage met de preek ‘Wie niet met
mij is, is tegen mij’, gehouden door mag.prof.dr. J.P.M.
v.d. Ploeg in de parochiekerk van de H. Martinus te
Arnhem, 27 maart 1971, 6 p.
– 1975, nr. 51(okt.): Compendium van de nieuwe religie,
p. A-D
– 1975, nr. 52(nov.): bijlage ‘De bisschoppen van Neder-
land preken een nieuwe religie’, p. A-H
– 1975, nr. 53(dec.): als bijlage de bulle ‘Quo primum’
van de heilige paus Pius V met een ‘Voorlopig slot-
woord,’ p. 70-80
– 1976, nr. 54(jan.): ‘Naar een nieuw christendom?’, uit
la Civiltà cattolica, maart 1975, p. A-L
– 1976, nr. 55(febr.): ‘Een nieuwsoortig priesterschap’,
p. A-P
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– 1976, nr. 59(juni): met toestemming van CH.-Saka
(Sammlung Glaubenstreuer Katholiken in der Schweiz)
een overdruk opgenomen van de brochure ‘Crisis of
passie der Kerk’, voordracht gehouden te Basel op 16
nov. 1975 door Professor L. Bavin, p. A-Z
– 1976, nr. 62(sept.): ‘Strijdbare getuige’, enige overwe-
gingen bij de suspensie a divinis van mgr. Lefèbvre, 
p. A-P
– 1977, nr. 68(maart): ‘Ik beschuldig het Concilie’, verta-
ling door Louis Knuvelder van ‘J’accuse le Concile’ door
mgr. Marcel Lefèbvre, 106 p.
– 1977, nr. 68(maart): bijlage ‘Brief van mgr. Lefèbvre
aan de Paus’, p. A-D
– 1979, nr. 97/100(aug./dec.): brochure ‘Simon’s geloofs-
belijdenis: basis der Kerk’, door Louis Knuvelder, 81 p.
• bijzonderheden Gestencild (m.i.v. 1973, nr. 32(nov.)).
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1978, juni abusievelijk nr. 82; moet zijn: nr. 83(juni).
– De mededelingenbulletins worden gratis toegezon-
den aan alle leden van het Michaël-Legioen, aan wie
geregeld om financiële steun wordt gevraagd door de
secretaris Louis Knuvelder.
– In 1969, nr. 13(dec.) zijn reacties opgenomen op het in
de Gelderlander ([maandag 19 nov. 1969)]) onder de titel
‘Het legioen blaft de progressieve oude pastoor af’ ver-
schenen verslag van een bijeenkomst van het Michaël-
Legioen in Berg en Dal op 17 november 1969, 2 p. 
– In 1970, nr. 14(jan.) is onder de kop: ‘Handtekeningen
verzamelen’, een protestbrief afgedrukt aan paus 
Paulus VI tegen de wens tot ontkoppeling van ambt 
en celibaat op het Pastoraal Concilie te Noordwijker-
hout.
– In 1971, nr. 22(maart) is in het autopsie-exemplaar
ingebonden een poster ‘Abortus is moord. Protesteer
tegen vestiging van abortusklinieken in Nederland’.
• autopsie 1968, nr. 1(onged.) – 1980, nr. 111(dec.)
– KDC
• typering De conservatieve groepering het Michaël-
Legioen presenteert zich in een grote demonstratieve
bijeenkomst op 17 februari 1968 in Utrecht als een nieu-
we katholieke beweging ‘ter handhaving van de ortho-
doxie in Nederland’, opgericht door katholieken die ver-
ontrust zijn over de vernieuwingen in de kerk: “Wij
willen (…) niets anders dan dat in de Nederlandse Kerk-
provincie de levende trouw aan Rome blijft gehand-
haafd danwel (sic) hersteld wordt”, aldus de brochure
‘Wat is en wil het Michaël-Legioen’ (aanwezig op het
KDC). Het bulletin wordt gepubliceerd en geredigeerd
door Louis Knuvelder, secretaris van het Michaël-Legi-
oen, en gratis toegezonden aan alle leden van het Legi-
oen. Het bevat artikelen over o.a. Vaticaan, kerk, celi-
baat, encyclieken van de paus, toespraken van de paus
en reacties op artikelen in de publiciteitsmedia en op
gesprekken met de bisschoppen. Het blad is zeer pole-
misch van aard en toon.

• noten
(1) De laatste ingeziene aflevering is gedateerd 1982, 
nr. 128(mei). Louis Knuvelder, de motor achter het blad,
is overleden op 14 april 1982.

630
Medisch missie maandblad1 1928-1953
• jaren 1(1928/29), nr. 1(1 juli) – 13(1940/41), nr. 12(juni)
– 14(1947/48), nr. 1(1 aug.)2 – 19(1952/53), nr. 16(nov.)
• ondertitel Officieel orgaan v/h. Medisch Missie-Comi-
té ∞ 1(1928/29) – 2(1929/30), nr. 9(1 maart 1930)
– Officieel orgaan v/h. Ned. Medisch Missie-Comité ∞
2(1929/30), nr. 10(1 april) – 5(1932/33), nr. 3(sept.) 
– Officieel orgaan v/h. Ned. Medisch Missie-Comité
tevens medisch missie-orgaan der RK Artsen-Vereeni-
ging ∞ 5(1932/33), nr. 4(okt)-nr. 12(juni)3

– Officieel orgaan v/h. Ned. Medisch Missie Comité ∞
6(1933/34)-10(1937/38)
– Officieel orgaan van het Nederlandsch Medisch 
Missie-Comité ∞ 11(1938/39)-13(1940/41)
– Officiëel orgaan van het Nederlandsch Medisch 
Missie Comité Memisa ∞ 14(1947/48)-19(1952/53)
• uitgever Nederlandsch Medisch Missie Comité
• plaats Breda, Drukkerij Van Turnhout en Co. ∞
1(1928/29)-10(1937/38)4

– Heerlen, NV Limburgsch Dagblad ∞ 11(1938/39)-
13(1940/41)4

– Rotterdam, firma P.F. van den Ende ∞ 14(1947/48)-
19(1952/53)4

– Red.: Rotterdam ∞ 1(1928/29)-13(1940/41); {19(1952/
53)}
– Adm. advertenties: Amsterdam, Bureau Medisch
missie maandblad ∞ 11(1938/39)-13(1940/41); Amster-
dam, Bureau Adex ∞ 14(1947/48)-19(1952/53)
– Adm. abonnementen ∞ Rotterdam, Bureau Neder-
landsch Medisch Missie-Comité ∞ 14(1947/48)-
19(1952/53)
• frequentie maandelijks4 m.u.v. 16 nrs. ∞ 19(1952/53)
• formaat B ∞ 1(1928/29)-10(1937/38); C ∞ 11(1938/39) –
12(1939/40), nr. 3(sept.); B ∞ 12(1939/40), nr. 4(okt.) –
19(1952/53)
• omvang IV ∞ 1(1928/29)-2(1929/30); V ∞ 3(1930/31); 
IV ∞ 4(1931/32)-5(1932/33); III ∞ 6(1933/34)-9(1936/37);
zeker II ∞ 10(1937/384; II ∞ 11(1938/39); III ∞
12(1939/40)-14(1947/48); II ∞ 15(1948/49)-16(1949/50); 
III ∞ 17(1950/51)-18(1951/52); III ∞ 19(1952/53)
• redactie 1928-1929 kapelaan J.C.H.M. Schiphorst5

1928-1931 dr. H.C.J.M. van Dijk
1928-1941 dr. E.H. Hermans, hoofdred.6

1929-1930 kapelaan F.P.M. van de Vliet5

1931-1941 prof. P.G. Groenen7

1947-1951 dr. C. Fehmers, hoofdred.8

1947-1953 deken mgr. J.H. Niekel6

1947-1953 J.J.M. van Winkel, arts.
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• speciale nummers 17(1950/51), nr. 3/4(okt./nov.): ‘Jubi-
leumnummer 1925 * Medisch Missie Maandblad * 1950’,
gewijd aan het 25-jarig jubileum van het Nederlands
Medisch Missie Comité. Tevens verschenen als afzon-
derlijke brochure.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1928/29-1939/40, 1947/48-1948/49, 1950/51); inhoudsop-
gaven (alfabetisch thematisch register ∞ 1928/29-
1937/38; volgens rubrieken ∞ 1951/52-1952/53)9.
– 19(1952/53), nr. 2(sept.) opent met de ‘Inhouds-opgave
van 18e jaargang’ (1951/52), p. I-IV.
– Het register van 9(1936/37) is tweemaal ingebonden:
in 9(1936/37) en in 10(1937/38).
– De 19e jaargang loopt van nr. 1(aug. 1952) tot nr. 16
(nov. 1953).
– In het autopsie-exemplaar 1(1928/29) ontbreken van
nr. 12(1 juni) de eerste pagina’s: p. 341/342.
– De inhoud van 10(1937/38), nr. 1(juli) bestaat geheel
uit ‘Brieven van missionarissen’.
– In 12(1939/40) is nr. 11 in de telling overgeslagen: na
nr. 8(febr.) volgt abusievelijk 2 maal nr. 9(maart)
gevolgd door nr. 10(mei) en nr. 12(juni); moet zijn: nr. 9
(maart) en nr. 10(april), nr. 11(mei).
• relaties Gesplitst in Medisch missie maandblad (medi-
sche editie) (1954-{1958}) en Medisch missie maandblad
(propaganda editie) (1954-1960)10

• literatuur Jan Willemsen, Van tentoonstelling tot
wereldorganisatie, Nijmegen 1996
• autopsie 1(1928/29)-19(1952/53) met uitzondering van
10(1937/38), {nr. 8}4

– UBN
• typering Memisa is ontstaan naar aanleiding van een
missietentoonstelling, georganiseerd door kapelaan
Schiphorst. In 1925 wordt in Rotterdam door enige RK
artsen en onder leiding van kapelaan J. Schiphorst het
initiatief genomen tot oprichting van een Comité voor
Medische Missie-Actie (Memisa) met als eerste doel de
medische scholing van de missionarissen door middel
van cursussen, adviezen, een maandblad en een hand-
boek. Directe aanleiding zijn de medische nood en het
hoge sterftecijfer onder Nederlandse missionarissen.
Aanvankelijk beperkt het Comité zich tot Rotterdam,
maar vanaf omstreeks 1948 groeit het uit tot een lande-
lijke organisatie met onderafdelingen (17(1950/51), nr.
3/4(okt./nov.), p. 52v.). In dit tijdschrift, de spreekbuis
van het Comité, zal de missionaris “kunnen vinden hoe
hij te handelen heeft om de gezondheid van zichzelf,
zijn confraters en zijn kudde te bewaren. Hij zal er zijn
vragen in beantwoord krijgen, hij zal er tenslotte zijn
eigen nooden en ervaringen op medisch-hygiënisch
gebied kunnen schetsen” (1(1928/29), p. 6). Het blad
bevat praktische informatie voor de missionaris op
medisch-hygiënisch terrein, die bij niet-missionarissen
niet altijd in goede aarde valt (zie 17(1950/51), p. 126).
Daarnaast bevat het nieuws van het Comité. In de loop

der jaren krijgt het blad naast een medisch ook een
algemeen informatief karakter: men wil het werk van
het Comité bekend maken. In 1953 wordt de uitgave
gesplitst in een medische en een algemene uitgave
(medische editie en propaganda editie).
• noten
(1) Met de titelvariatie Medisch missie-maandblad.
(2) Tussen 1942 en 1946, tijdens de oorlog, is het tijd-
schrift niet verschenen. In 1942 werd het Medisch Mis-
sie Comité bij besluit van de Rijkscommissaris officieel
opgeheven (14(1947/48), nr. 3(1 okt.), p. 49). Missionaris-
sen konden niet meer worden uitgezonden, maar
ondergedoken werd de activiteit van het Comité plaat-
selijk, o.a. met het geven van cursussen, voortgezet (zie
Willemsen, p. 104-105).
(3) Voor de relatie tussen het Medisch Missie Comité en
de RK Artsen-Vereeniging, zie Willemsen, p. 62.
(4) In 10(1937/38) zijn 7 afleveringen aanwezig in plaats
van de gebruikelijke 12. Zeker is er nog een nr. 8 ver-
schenen (zie 19(1952/53), p.152). Uit het ‘Verslag over
1937’ in 11(1938/39), nr. 1(juli), p. 1 blijkt dat het Medisch
missie maandblad in het verslagjaar door toedoen van
de uitgever steeds niet op tijd verscheen. “Deze en
andere met dezen uitgever ondervonden moeilijkheden
hebben in begin 1938 geleid tot het onderbrengen van
ons orgaan bij een andere uitgever” (zie 11(1938/39), nr.
12(juni), p. 139). Het ‘Verslag over het jaar 1939’
(13(1940/41), nr. 4(okt. 1940), p. 47) meldt dat er in het
midden van het jaar een tweejarig contract is gesloten
met de NV Limburgsch Dagblad. Na de oorlog besluit
het bestuur na vergeefse onderhandelingen met ver-
schillende uitgevers het blad in eigen beheer uit te
geven (14(1947/48), p. 140) en het te laten drukken bij 
de firma Van den Ende te Rotterdam (zie Willemsen, 
p. 111).
(5) In verband met zijn overplaatsing van Rotterdam
naar Amsterdam treedt kapelaan Schiphorst af als
voorzitter van het Nederlands Medisch Missie Comité.
Als zodanig wordt hij opgevolgd door kapelaan F.P.M.
van de Vliet die daarmee ook de functie van redacteur
van het Medisch missie maandblad overneemt
(1(1928/29), nr. 10(1 april) en nr. 11(1 mei), resp. p. 277 en
309). Zijn redacteurschap is van korte duur: door over-
plaatsing in januari 1931 komt er een einde aan
(17(1950/51), nr. 3/4(okt./nov.), p. 64).
(6) Na de oorlog wordt het tijdschrift met een nieuwe
redactie voortgezet. In 14(1947/48), nr. 1(1 aug.), p. 2
spreekt de redactie een woord van dank en waardering
uit aan het adres van “dr. E. Hermans [die] zo vele jaren
het tijdschrift verzorgd heeft. Dit Maandblad was door
deze geneesheer gesticht.” Op p. 3 introduceert zijn
opvolger J.H. Niekel zich in een ‘Persoonlijk woord’ (zie
ook Willemsen, p. 111). 
(7) Mgr. prof. P.G. Groenen overlijdt op 21 febr. 1945 en
wordt in 14(1947/48), nr. 1(1 aug.), p. 5 herdacht.
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(8) In 17(1950/51), nr. 12(1 juli), p. 202 neemt dr. C. Feh-
mers afscheid als redacteur van het tijdschrift.
(9) De inhoudsopgave van 19(1952/53) is aanwezig in de
opvolger Medisch missie maandblad (propaganda edi-
tie) 20(1954), nr. 3(mei), p. I-IV (na p. 40). 
(10) Om de moeilijkheden met de financiering terug te
brengen wordt het blad gesplitst in twee verschillende
uitgaven: een algemene propaganda editie en een
wetenschappelijke medische editie. Het medische 
nummer verschijnt in alle even maanden van het jaar
en wordt uitsluitend verstrekt aan missionarissen, 
doctoren en enkele andere belangstellenden. Het pro -
pagandanummer verschijnt in de oneven maanden 
en wordt behalve aan bovengenoemde groep ook
toe–gezonden aan alle donateurs die een bijdrage
geven van minstens 5 gulden per jaar (19(1952/53), 
nr. 16(nov.), p. 254).
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Medisch missie maandblad (medische editie)1 1954-
{1958}
• jaren 20(1954), nr. 1(febr.) – {24(1958), nr. 6(nov.)}
• ondertitel Medisch nummer
– Colofon: Officieel orgaan van de Medische Missie
Actie Memisa 
• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks1

• formaat B
• omvang II ∞ 20(1954)-23(1957); I ∞ 24(1958)
• redactie 1954-1958 mgr. J.H. Niekel
1954-{1958} J.J.M. van Winkel, arts
1957-{1958} A.A. Hermans, arts2

{1958} B.G. Henning, deken
• speciale nummers 24(1958), nr. 6(nov./dec.), p. 86
wordt gevolgd door een ‘Extra nummer’, 23e jaargang,
medisch nummer 6a(onged.), p. 101-116, aansluitend op
de laatste pagina van 23(1957), p. 100, met het opschrift:
“Dit nummer bevat aanvulling op malaria en index
1957”.
• bijzonderheden Jaarlijks een inhoudsopgave en alfabe-
tisch register van medische onderwerpen.
– De inhoudsopgave van de medische nummers van
20(1954), p. III-VII bevindt zich in het autopsie-exem-
plaar ingebonden in 21(1955) tussen p. 24-25, voorafge-
gaan door een artikel uit het RK Artsenblad: ‘Verlos-
kunde in Solo’ door zuster dr. M. Paraclita Speetjes, 
p. I-II.
– De inhoudsopgave van de medische nummers van
21(1955), p. I-VIII is ingebonden in band 21(1955) van
Medisch missie maandblad (propaganda editie), vooraf-
gaand aan propagandanr. 1(jan.).
– De inhoudsopgave van 22(1956) bevindt zich in
23(1957), voorafgaand aan nr. 1(jan./febr.).

– De inhoudsopgave van 23(1957) bevindt zich in
24(1958), p. 106-116.
– Met ingang van 23(1957) vormen de middelste pagi-
na’s (gemakkelijk uitneembaar en groengekleurd) een
bijlage waarin nieuwe geneesmiddelen worden behan-
deld. Deze draagt de titel ‘Medisch zakboekje voor mis-
sionarissen’. Deze bijlage verschijnt onregelmatig.
• relaties Ten dele voortzetting van Medisch missie
maandblad (1928-1953)
– Voortgezet als Medische missie post (1961-1964)3

• autopsie Vermoedelijk volledig
– UBN
• typering De medische editie van het Medisch missie
maandblad verschijnt naast de algemene propaganda
editie en bevat voornamelijk medische artikelen. Het
blad is vooral bedoeld om missiewerkers te voorzien
van praktische medische en hygiënische voorlichting
in begrijpelijke taal.
• noten
(1) M.i.v. 20(1954) werd het Medisch missie maandblad
gesplitst in een medische editie (verschijnend in de
even maanden: febr., april enz.) en een algemene of
propaganda editie (verschijnend in de oneven maan-
den: jan., maart enz.). 
(2) In het redactionele voorwoord bij 22(1956), nr.
4/5(okt.) wordt dokter Hermans, huisarts te Etten, geïn-
troduceerd als nieuwe redacteur, meer speciaal voor de
medische editie (p. 61).
(3) Vanaf jaargang 27(1961) verschijnen de algemene
propaganda editie en de medische editie niet meer
onder dezelfde titel, maar zijn zij onder de resp. titels
Memisa-nieuws en Medische missie post duidelijk van
elkaar onderscheiden. In tegenstelling tot de algemene
propaganda-editie was de medische editie een tijd lang
niet verschenen doordat alle mankracht werd opgeëist
door andere activiteiten, aldus de inleiding van Memi-
sa-nieuws 27(1961), nr. 1(onged.), p. 1. Voortaan zullen de
medische nummers weer regelmatig uitkomen, aldus
de inleiding bij Medische missie post 27(1961), nr.
1(onged.), p. 1.
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Medisch missie maandblad (propaganda editie)1

1954-1960
• jaren 20(1954), propagandanr. 1(jan.) – 26(1960), nr. 6
(onged.)
• ondertitel Propagandanummer
– Colofon: Officieel orgaan van de Medische Missie
Actie Memisa 
• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
– Advertenties: Advertentiebureau Adex
• plaats Uitgave: Rotterdam
– Red. en adm.: Rotterdam
– Advertenties: Amsterdam
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• frequentie tweemaandelijks1

• formaat B
• omvang II
• redactie 1954-1958 mgr. J.H. Niekel, deken2

1954-1960 J.J.M. van Winkel, arts3

1957-1960 A.A. Hermans, arts3

1958-1960 B.G. Henning, deken
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1956-1957); inhoudsopgaven volgens rubrieken en vol-
gens trefwoorden (1954-1956).
– De inhoudsopgave van de voorganger Medisch missie
maandblad 19(1952/53), p. I-IV, is aanwezig in 20(1954),
nr. 3(mei), ingebonden tussen p. 40 en 41.
– Het autopsie-exemplaar van 21(1955) opent met de
inhoudsopgave van de medische nummers van jaar-
gang 21(1955). De inhoudsopgave van de propaganda-
nummers van de 20e jaargang, p. V-VIII, is ingebonden
tussen p. 44-45 en wordt op p. I-V voorafgegaan door
een verslag van het ‘Afscheidsfeestje aangeboden door
de leerlingen van de 22e Medische hygiënische cursus
voor missionarissen op donderdag 21 october 1954’.
– De inhoudsopgave van de propagandanummers van
de 21e jaargang (1955), p. IV-VIII, bevindt zich in
22(1956), ingebonden tussen p. 76 en p. 77 en wordt
voorafgegaan door een bijlage op p. I-III met het ver-
slag van een slotfeest in het Sint Franciscus Gasthuis
Rotterdam: ‘Slot-apotheose 23e Medisch-Hygiënische
Cursus op vrijdag 21 october 1955’.
– Het autopsie-exemplaar 23(1957) opent met de
inhoudsopgave van de propagandanummers van de
22e jaargang (1956), p. I-IV.
– In 20(1954), nr. 4(juni) is tussen p. 56 en 57 abusieve-
lijk ingebonden p. 59/58.
– Jaargang 23, nr. 1(jan./febr.) heeft abusievelijk als
jaartal 1956; moet zijn: 1957.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd m.u.v. 23(1957),
nr. 4(juli/aug.) met als inhoud het ‘Jaarverslag 1955 en
1956’, p. 1-32, waarna nr. 5 met p. 65 de paginering weer
voortzet.
– 23(1957), nr. 3(mei/juni) bevat als bijlage: ‘Memisa –
Breiclub van 8-95’, met o.a. een breipatroon van onder-
kleding voor kinderen in de missie, p. A-D.
• relaties Ten dele voortzetting van Medisch missie
maandblad (1928-1953)
– Voortgezet als Memisa-nieuws (1961-{1980})4

• autopsie Volledig m.u.v. 25(1959), nr. 6 en de omsla-
gen van 20(1954)-24(1958) 
– UBN
• typering De propaganda editie van het Medisch missie
maandblad, bestemd voor zowel medewerkers als geïnte-
resseerden van buitenaf, bevat informatie over de acti-
viteiten van Memisa zoals collectes en cursussen, een
verantwoording over de besteding der binnengekomen
giften, nieuws over het werk en brieven van missionaris-
sen, nieuws van de afdelingen, jaarverslagen enz.

• noten
(1) De propaganda editie en de medische editie van het
Medisch missie maandblad verschijnen om en om: het
propagandanummer verschijnt in de oneven maanden
en het medische nummer in de even maanden.
(2) In een in memoriam, 24(1958), nr. 2(maart/april)
(“dit nummer is vertraagd verschenen juni 1958”), p. 21-
26, wordt deken Niekel herdacht; hij overleed op 12 juni
1958 (zie ook 24(1958), nr. 3(mei/juni), p. 1).
(3) In 1955 en 1956 worden de beide edities van het
Medisch missie maandblad geheel verzorgd door J.J.M.
van Winkel, arts (‘Jaarverslag 1955 en 1956’, 23(1957), 
nr. 4(juli/aug.), p. 22; zie ook 24(1958), nr. 5(sept./okt.),
‘Jaarverslag over 1957’, p. 100). De hoeveelheid werk
maakt het noodzakelijk uit te zien naar een tweede
redacteur die het medisch blad zou kunnen verzorgen:
A.A. Hermans begint in jan. 1957 met dit werk. 
(4) “Met ingang van dit nummer – formeel het eerste
van jaargang 27 – verandert het Memisa-blad van
naam”, aldus het inleidend woord van de redactie in de
eerste aflevering van Memisa-nieuws. Vanaf deze jaar-
gang verschijnen de propaganda editie en de medische
editie niet meer onder dezelfde titel, maar zijn zij onder
de resp. titels Memisa-nieuws en Medische missie post
duidelijk van elkaar onderscheiden.

633
Medische Missie Actie Memisa {1955}-{1965}
• jaren {1955, ongen.(jan./april)} – {1965, ongen.(aug.)}
• ondertitel Uitzending van leken naar de missie door
bemiddeling van de Memisa ∞ {1962, ongen.(juli)} –
{1965, ongen.(juni)}
• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
• plaats Rotterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1963
– Kon van de overige jaargangen niet worden vastge-
steld. 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden 1962 bevat een financieel overzicht
over het boekjaar 1962.
• autopsie 1955, ongen.(jan/april), ongen.(mei); 1962,
ongen.(juli)-ongen.(dec.); 1963; 1964, ongen.(januari) –
1965, ongen.(aug.) m.u.v. 1964, maart en april
– KDC
• typering De inhoud bestaat hoofdzakelijk uit lijsten
met geschenkzendingen van Memisa aan met naam
genoemde missionarissen, geestelijken en leken, met
vermelding van hun missiegebieden. Vanaf {1962,
ongen.(juli)} geeft Memisa maandelijks een beknopt
overzicht van de stand van zaken betreffende de uitzen-
ding van lekenkrachten naar de missiegebieden.
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Medische missie post 1961-1964
• jaren 27(1961), nr. 1(onged.) – 30(1964), nr. 6(onged.)
• ondertitel Orgaan van de Medische Missie Actie
Memisa
• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1961-1964 Richard Auwerda, eindred.
1961-1964 dr. J.A.G. ten Berg, internist
1961-1964 mgr. B.G. Henning
1961-1964 J.J.M. van Winkel, arts
1962-1964 J. Hansen, maag-darmarts1

1964 A.J.M. Bruna, oud-tropenarts1

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1964); inhoudsopgaven volgens onderwerp.
– Als losbladige bijlage verschijnt vanaf 1962 het
‘Medisch zakboekje voor missionarissen’ (zie ook de
beschrijving van Medisch missie maandblad (medische
editie).2

• relaties Voortzetting van Medisch missie maandblad
(medische editie) (1954-{1958})3

– Voortgezet als Memisa nieuws (medische editie) 
(1965-{1980})4

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Uitgave van Memisa, bestemd voor allen die
in de missie medisch werkzaam zijn met als doel hen
te voorzien van hanteerbare medische en hygiënische
voorlichting. Het blad bevat artikelen over velerlei ziek-
ten en hun bestrijding.
• noten
(1) Dr. Hansen, die in 1962 tot de redactie van de ‘Vra-
genbus’ was toegetreden, treedt af als redactielid, maar
zal blijven medewerken aan de beantwoording van de
binnenkomende vragen. Oud-tropenarts A.J.M. Bruna
is bereid gevonden tot de redactie toe te treden en de
algemene leiding en het redactiewerk van de ‘Vragen-
bus’ over te nemen (30(1964), nr. 2(onged.), p. 21).
(2) Bij Memisa kan gratis een plastic bandje worden
aangevraagd waarin de afleveringen kunnen worden
opgeborgen. Het ‘Medisch zakboekje’ is bedoeld als
vraagbaak voor de rondreizende missionaris, een
beknopte vorm van het uitgebreide Medisch hygiënisch
handboek.
(3) Aan de oorsprong van de Memisa-tijdschriften staat
het Medisch missie maandblad (1928-1953), dat wordt
gesplitst in Medisch missie maandblad (propaganda edi-
tie) (1954-1960) en Medisch missie maandblad 
(medische editie) (1954-{1958}). De algemene propagan-
da editie wordt voortgezet onder de titel Memisa-nieuws
(1961-{1980}). De medische editie wordt voort gezet als

Medische missie post (1961-1964). In beide 
edities wordt de oorspronkelijke jaargangtelling voort-
gezet, ofschoon de medische editie een tijd lang niet is
verschenen doordat alle mankracht werd opgeëist door
andere activiteiten, aldus de inleiding van Memisa-
nieuws 27(1961), nr. 1(onged.), p. 1 (de jaargangen 25 en
26 van de medische editie werden niet aangetroffen).
Voortaan zullen de medische nummers weer regelma-
tig uitkomen, aldus de inleiding bij Medische missie
post 27(1961), nr. 1(onged.), p. 1.
(4) Om financiële redenen wordt besloten de gescheiden
uitgave van de beide edities van het Memisablad weer
op te heffen. Onder de titel Memisa-nieuws verschijnt
vanaf 1965 niet alleen de algemene propaganda editie
voor alle Memisa-donateurs, maar tevens de medische
editie die uitsluitend is bestemd voor missionarissen
en hun assistenten en voor de Memisa-donateurs die
een medisch of paramedisch beroep uitoefenen. Van de
propaganda editie en de medische editie verschijnen
elk 6 afleveringen per jaar; resp. in de oneven maanden
(jan., maart, mei enz.) en in de even maanden (febr.,
april enz.). Om verwarring in de nummering te voor -
komen zijn de medische afleveringen genummerd 
M1-M6.
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Memento1 1938-{1941}
• jaren 1(1938), nr. 1(15 jan.) – {4(1941), nr. 8(aug.)}
• ondertitel Maandblad over het hiernamaals, voorna-
melijk over de geloovige zielen ∞ 1(1938), nr. 1(15 jan.)-
nr. 8(15 aug.)
– Maandblad over het eeuwige leven, voornamelijk
over de geloovige zielen ∞ 1(1938), nr. 9(15 sept.) –
4(1941), nr. 6(juni)
• uitgever NV Drukkerij Lindner2

• plaats Eindhoven
– Red. en adm.: Eindhoven
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1938-{1941} pater P. Heerkens SVD
• bijzonderheden Afbeeldingen, incidenteel boekbespre-
kingen.
– Doorlopende paginering in 3(1940)-{4(1941)}
– In 1941 dragen de nrs. 1(jan.) en 2(febr.) abusievelijk
het jaargangnummer 3(1941); moet zijn: 4(1941).
– 4(1941), aug. draagt abusievelijk als nummer nr. A;
moet zijn: nr. 8(aug.).
• autopsie 1(1938) – 4(1941), nr. 8(aug.)
– KDC ∞ 1(1938) m.u.v. nr. 10; 2(1939) m.u.v. nrs. 7, 10;
3(1940) m.u.v. nrs. 2, 6, 9; 4(1941)
– UBU ∞ overige nrs.
• typering Doel van dit blad vol artikelen en verhalen
over de eschata is “de hoogere naastenliefde te bevorde-
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ren, die de lijdende zielen in het vagevuur te hulp
komt” (1(1938), nr. 2(febr.), p. 1). Het blad bevat geen erg
verkwikkelijke lectuur, maar volgens 3(1940), nr. 1
(jan.), p. 1 is dat ook niet de bedoeling: het gaat om “ern-
stige leering over de dingen die eens komen zullen”. In
het blad wordt veel aandacht besteed aan het werk van
de Zusters Auxiliatricen, Vereeniging tot hulp der Zie-
len in het Vagevuur. Daarnaast bevat het blad litera-
tuuraanbevelingen.
• noten
(1) De laatste twee ingeziene nummers, 4(1941), nr.
7(juli) en nr. 8 (aug.), hebben niet meer als titel Memen-
to maar Godsdienstig maandblad over het eeuwige leven,
voornamelijk over de geloovige zielen.
(2) P.J.C.M. Lindner was de stichter van het maandblad
Memento (zie 3(1940), nr. 10(okt.), p. 145-146 en nr. 11
(nov.), p. 161-162).

636
Memisa nieuws (medische editie)1 1965-1980
• jaren 31(1965), nr. M1(onged.) – {46(1980), nr. M6
(dec.)}2

• ondertitel Medische missie post ∞ 31(1965)-34(1968)
– Medische editie ∞ 35(1969)-{46(1980)}
– Colofon: Orgaan van de Medische Missie Actie 
Memisa3

• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
Memisa
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks4

– 4 nrs. ∞ 32(1966)
• formaat B
• omvang I ∞ 31(1965)-32(1966); II ∞ 33(1967); I ∞
34(1968)-35(1969); II ∞ 36(1970); I ∞ 37(1971)-41(1975); 
II ∞ 42(1976)-{46(1980)}
• redactie 1965 mgr. B.G. Henning
1965-1967 Richard Auwerda, eindred.5

1965-1976 C.J. Wijnberg, arts6

1967-1968 dr. J.A.G. ten Berg, internist6

1967-1968 J. van Bergen en Henegouwen, eindred.5

1967-{1980} dr. W.F. Germeraad, dermatoloog6

1968-{1980} J. Poels, eindred.
1973-1974 J.Z. Brijl
1976-1978 G.P.A. Joosten, arts7

1976-1977 J.A.V. Arnolds, tandarts
1976-{1980} A.J.M. Bruna, oud tropenarts
1976-{1980} W. Nugteren, arts
1976-{1980} H.W.A. Voorhoeve, kinderarts
1976-{1980} A.C. de Vreeze, nutritioniste KIT (Konink-
lijk Instituut voor de Tropen)
1978-{1980} J.W.J. Bijlsma
1979-{1980} A.L. Groen, arts8

{1980} dr. P.H. Kessel, gynaecoloog
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbespreking (1978);

alfabetische inhoudsopgaven (1965-1966, 1968-1980; de
inhoudsopgaven vanaf 1968 zijn telkens opgenomen in
de volgende jaargang).
– Doorlopende paginering per jaargang m.u.v.
44(1978)-45(1979).
– In 1977 dragen de afleveringen M2-M6 op de titelpagi-
na alle abusievelijk het jaargangnummer 42; moet zijn:
43(1977). 
– In het autopsie-exemplaar is 43(1977), M1(febr.) inge-
bonden na 43 (abusievelijk 42)(1977), M2(april).
– 46(1980), M 1(febr.) is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
– Als bijlage verschijnt onregelmatig het Medisch zak-
boekje voor missionarissen, samengesteld door C.J.
Wijnberg
• relaties Voortzetting van Medische missie post (1961-
1964)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat is bestemd voor Nederlandse missi-
onarissen en hun assistenten en voor de Memisa-dona-
teurs die een medisch of para-medisch beroep uitoefe-
nen, met het doel hen te voorzien van praktische
medisch-hygiënische informatie. Het blad bevat artike-
len over velerlei ziekten en hun bestrijding.
• noten
(1) “Met ingang van dit eerste nummer van de 31ste
jaargang moet de Medische missie post van naam ver-
anderen.” In plaats van twee gescheiden uitgaven (een
zuiver medisch nummer en een propagandanummer),
is om financiële redenen besloten de publicaties onder
één naam twaalf maal per jaar te laten verschijnen,
waarvan zes nummers als medische editie, genum-
merd M1 tot M6 (31(1965), nr. M1(onged.), p. 1).
(2) Het tijdschrift verschijnt onder deze titel tot en 
met 1992, waarna het wordt voortgezet als Memisa
medisch.
(3) M.i.v. 35(1969) verdwijnt “Memisa” uit de ondertitel
in het colofon.
(4) In het colofon wordt vermeld: “Verschijnt twaalf
maal per jaar, waarvan zes nummers als medische edi-
tie uitsluitend bestemd zijn voor de Nederlandse missi-
onarissen en hun assistenten en voor de Memisa-dona-
teurs die een medisch of para-medisch beroep uitoefe-
nen, en zes nummers bovendien worden toegezonden
aan alle Memisa-donateurs” (zie ook noot 1).
(5) In 33(1967), nr. M4(onged.), p. 53 kondigt de redactie
het vertrek van de eindredacteur R. Auwerda aan, als-
mede de komst van zijn opvolger de journalist J. van
Bergen en Henegouwen.
(6) In 33(1967), nr. M1(onged.), p. 1 vermeldt de redactie
dat dr. W.F. Germeraad bereid gevonden is om samen
met J.A.G. ten Berg de hoofdredactie van de medische
editie op zich te nemen; volgens het colofon hebben zij
de medische supervisie. “Dr. C. Wijnberg zal zijn mede-
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werking blijven geven als auteur van het Medisch zak-
boekje voor missionarissen.”
(7) G. Joosten vertrekt na zijn opleiding tot kinderarts
naar Tanzania. Als ‘buitenlandse correspondent’ zal hij
echter zijn medewerking aan het tijdschrift blijven ver-
lenen (44(1978), M4(aug.), p. 1).
(8) In de colofons van 45(1979), nrs. M5(okt.) en M6
(dec.) staat de arts Groen uit Rotterdam vermeld met
verschillende voorletters: eerst als A. Groen en A.J.
Groen, later als A.L. Groen.

637
Memisa nieuws1 1961-{1980}
• jaren 27(1961), nr. 1(onged.) – {46(1980), nr. 6(nov.)}2

• ondertitel Orgaan van de Medische Missie Actie ∞
27(1961)-44(1978)
– Omslag: Orgaan van de “Memisa” – Nederland ∞
27(1961)-31(1965), nr. 4(onged.)
• uitgever Centraal Bureau Medische Missie Actie
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks3

• formaat B
• omvang II
• redactie 1961-1964 J.J.M. van Winkel, arts4

1961-1965 mgr. B.G. Henning
1961-1967 Richard Auwerda, eindred.
1965-1968 C.J. Wijnberg, arts4

1967 dr. J.A.G. ten Berg, internist
1967-1968 J. van Bergen (en) Henegouwen, eindred.
1967-1978 dr. W.F. Germeraad, dermatoloog
1968-{1980} J.N. Poels, eindred.
1973-1974 J.Z. Brijl
• speciale nummers 31(1965), nr. 5/6(onged.): afzonder-
lijk gepagineerd dubbelnummer ter gelegenheid van
het achtste lustrum van de Medische Missie Actie
Memisa, 72 p. “De tekst van deze uitgave werd voor stu-
diedoeleinden geschreven door zuster M. Paraclita van
de zusters Augustinessen van Heemstede”
– 33(1967), nr. 4/5(onged.): dubbelnummer over lepra
– 37(1971), nr. 5(onged.): speciale uitgave, gewijd aan de
actie Geef Gezondheid, 96 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Na 32(1966), nr. 6(onged.) volgt abusievelijk 33(1966),
nr. 1(onged.); moet zijn: 33(1967), nr. 1(onged.). 
– 33(1967), nr. 6(onged.) is opgenomen in 34(1968), nr. 1
(onged.): nr 6/1.
– Met ingang van 34(1968) verschijnt de medische edi-
tie eveneens onder de titel Memisa-nieuws.3

– Tot en met 35(1969), nr. 2(onged.) zijn de afleveringen
ongedateerd. Daarna volgen nr. 3(mei), nr. 4(juli) enz.
– In 41(1975), nr. 1(jan.) wordt aandacht geschonken aan
het 50-jarig bestaan van de Memisa. 
• relaties Voortzetting van Medisch missie maandblad
(propaganda editie) (1954-1960)

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Algemene Memisa-uitgave met als doelstel-
ling ieder die belangstelling heeft voor het werk van de
Memisa op de hoogte te houden van het wel en wee van
het medisch missiewerk. Het blad bevat informatie
over de activiteiten van Memisa, brieven van missiona-
rissen e.d. Daarnaast geeft het een verantwoording van
de besteding der binnengekomen giften.
• noten
(1) “Met ingang van dit nummer – formeel het eerste
van jaargang 27 – verandert het Memisa-blad van
naam, van uiterlijk en van opmaak”, aldus het inlei-
dend woord van de redactie in de eerste aflevering.
Vanaf deze jaargang verschijnen de propaganda editie
en de medische editie niet meer onder dezelfde titel,
maar zijn zij onder de resp. titels Memisa-nieuws en
Medische missie post duidelijk van elkaar onderschei-
den. M.i.v. 31(1965) wordt dit onderscheid om financiële
redenen weer opgeheven. Zie noot 3.
(2) Onder deze titel verschijnt het tijdschrift tot en met
2003, waarna het wordt voortgezet als Together.
(3) M.i.v. 31(1965) verschijnt zowel de medische editie
als de algemene propaganda editie onder de titel Memi-
sa-nieuws. In het colofon wordt vermeld: “Verschijnt
twaalf maal per jaar, waarvan zes nummers als medi-
sche editie uitsluitend bestemd zijn voor de Nederland-
se missionarissen en hun assistenten en voor de
Memisa-donateurs die een medisch of para-medisch
beroep uitoefenen, en zes nummers bovendien worden
toegezonden aan alle Memisa-donateurs.” De algemene
editie blijft verschijnen in de oneven maanden (jan.,
maart, mei enz.); de medische editie in de even maan-
den (febr., april enz.). De afleveringen van de medische
editie zijn genummerd M1-M6; de afleveringen van de
algemene propaganda editie zijn genummerd nr. 1-6
(m.u.v. 1968, nr. P2 – 1969, P2). Memisa nieuws (medi-
sche editie) wordt afzonderlijk beschreven in de BKNP.
(4) In 31(1965), nr. 1(onged.), p. 1 deelt de redactie mee
dat de functie van dokter J. van Winkel is overgenomen
door de Rotterdamse arts P. Wijnberg. In 32(1965)
wordt voor het eerst in het colofon C. Wijnberg als
redacteur vermeld.

638
Met hart en ziel 1952-{1970}
• jaren 1952, ongen.(dec.) – {1970, ongen.(sept./okt.)}
• ondertitel Maandbrief tot verdieping en bezieling
voor de zelatricen en zelateurs van het Apostolaat des
Gebeds ∞ 1952, ongen.(dec.) – 1953, ongen.(maart)
– Voor de zelatricen en zelateurs van het Apostolaat
des Gebeds ∞ 1953, ongen.(april) –1954, ongen.(aug.)
– Voor de propagandisten van de Bonden van het 
Heilig Hart en de Zelatricen en Zelateurs van het
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Apostolaat des Gebeds ∞ 1954, ongen.(sept.) –
ongen.(okt.)
– Voor1 de zelatricen en zelateurs van het Apostolaat
des Gebeds ∞ 1954, ongen.(nov.) – 1956, ongen.(dec.)
– Voor de zelatricen v/h (van het) Apostolaat des
Gebeds ∞ 1957, ongen.(jan.) – 1958, ongen.(aug.)
– Voor de propagandisten van het Apostolaat des
Gebeds ∞ 1958, ongen.(sept.)
– Voor de zelatricen v/h (van het) Apostolaat des2

Gebeds ∞ 1958, ongen.(okt.) – {1970, ongen.(sept./okt.)}
• uitgever Nationaal Bureau van het Apostolaat des
Gebeds
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks ∞ 1952-1964
– tweemaandelijks ∞ 1965-{1970}
• formaat B ∞ 1952, ongen.(dec.) – 1953, ongen.(maart);
A ∞ 1953, ongen.(april) – 1960, ongen.(nov.); B ∞ 1960,
ongen.(dec.); A ∞ 1961 – {1970, ongen.(sept./okt.)}
• omvang I
• redactie 1952-1953 F. Koppendraijer SJ3

1953-{1961} Jac. de Rooy SJ3

• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1956).
– Gepagineerd m.i.v. 1953, ongen.(april).
– M.i.v. 1961 heeft de eerste afl. van het jaar de vorm
van een kerstwenskaart.
– In het autopsie-exemplaar is 1953, ongen.(dec.)
beschadigd.
– 1957 bevat twee afleveringen beide abusievelijk geda-
teerd okt. 1957; moet zijn: 1957, ongen.(okt.) en 1957,
ongen.(nov.).
– 1960 bevat twee afleveringen beide abusievelijk geda-
teerd april 1960; moet zijn: 1960, ongen.(april) en 1960,
ongen.(mei).
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich in de jaargang
1954 een bijlage: ‘Richtlijnen voor de maandelijkse bij-
eenkomsten van het Apostolaat des Gebeds’, 15 p. Deze
‘Richtlijnen’ zijn ook opgenomen in de september-afle-
vering van 1954, 1956-1958.
– 1960, ongen.(dec.) verschijnt in een afwijkend for-
maat en afwijkende kleur en ook met een wat andere
inhoud: een ‘actie-brief’ voor het eveneens door de 
Jezuïeten uitgegeven tijdschrift de Heraut, met o.a. aan-
halingen van recensies uit de dagbladpers.
• relaties Voortzetting van Maandbrief aan onze zelatri-
cen en zelateurs ({1948}-1952)
• autopsie 1952-1970, ongen.(sept./okt.)
– KDC
• typering ‘Vakblad’ voor zelatricen en zelateurs van
het Apostolaat des Gebeds. Met hart en ziel begeleidt
het gewone Maandbriefje, dat de zelatrice in pakketjes
van 100 stuks bij de hoofdzelatrice kan verkrijgen om
in haar eigen wijk te bezorgen bij de leden van het
Apostolaat des Gebeds. De voorganger Maandbrief aan
onze zelatricen en zelateurs vervangt de omslagbrief
die tot zeker 1947 wordt geleverd bij ieder pakketje van

30 maandbriefjes (zie de beschrijvingen van het ‘witte’
en ‘groene’ Maandbriefje van het Apostolaat des Gebeds
elders in de BKNP). Het blaadje is bedoeld om de zelatri-
cen aan te vuren in hun apostolische ijver en om een
blijvend contact te scheppen tussen de verschillende
centra van het Apostolaat des Gebeds en het nationaal
bureau. Het bevat mededelingen van het nationaal
bureau, informatie over retraites, aansporingen en
stichtelijke beschouwingen enz.
• noten
(1) M.i.v. 1956, ongen.(juli): “aan”.
(2) In plaats van “des” m.i.v. 1960, ongen.(maart): “v.h”.,
“van het”.
(3) In 1953, ongen.(sept.) neemt pater Koppendraijer
afscheid na zes jaar redacteur van dit blad en zijn voor-
ganger te zijn geweest, en introduceert hij zijn opvol-
ger, pater Jac. de Rooy SJ, “een van de trouwste mede-
werkers aan de Heraut van het Heilig Hart” (p. 3). M.i.v.
maart 1957 wordt de naam van de redacteur niet meer
in het mededelingenblad voor zelateurs vermeld, maar
het is vrijwel zeker dat deze publicatie evenals de ande-
re tijdschriften van het Apostolaat van het Gebed (de
Heraut en Jonge kerk) wordt verzorgd door pater Jac. de
Rooy, die sinds 1953 directeur van het Apostolaat des
Gebeds is geweest (en daarmee redacteur van de perio-
dieken) en dat is gebleven tot zijn overlijden in 1979 (zie
de Heraut, 110(1979), nr. 9(onged.), p. 232).

639
Met kap en koord 1961-{1980}
• jaren 1961, nr. 1(maart) – {1980, nr. 4(nov.)}1

• ondertitel Orgaan van de Nederlandse Minderbroe-
ders-Kapucijnen ∞ 1961 – 1966, nr. 4(sept./okt.)
– Tweemaandelijks orgaan van de Nederlandse Min-
derbroeders-Kapucijnen ∞ 1966, nr. 5(nov./dec.) – 1967
– Orgaan van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucij-
nen ∞ 1968-1971
– Kwartaalblad van de Nederlandse Kapucijnen ∞ 1972
– 1977, nr. 4(onged.)
– Orgaan van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucij-
nen ∞ 1978-1979
– Kwartaalblad van de Nederlandse Kapucijnen ∞
{1980}
• uitgever Nederlandse Minderbroeders Kapucijnen
OFMCap.2

• plaats Red.: Eindhoven ∞ 1961 – 1963, nr. 4(juli/aug.);
Udenhout ∞ 1963, nr. 5(sept./okt.) – 1966, nr. 3(april/
mei)
– Adm.: Eindhoven ∞ 1961-1977; Tilburg ∞ 1978-{1980}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1961-1967
– driemaandelijks ∞ 8(1968)-{1980}
• formaat C ∞ 1961 – 1964, nr. 2(maart/april); D ∞ 1964,
nr. 3(mei/juni) – 1967; B ∞ 1968-{1980}
• omvang I
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• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In het autopsie-exemplaar van 1980, nr. 4(nov.) ont-
breekt een aantal pagina’s: na p. 8 volgt p. 17.
– 1962, nr. 6(nov./dec.) is voor het grootste gedeelte
gewijd aan het 75-jarig bestaan van het kleinseminarie
van de paters Kapucijnen, opgericht te Langeweg, later
te Oosterhout.
– In 1966, nr. 2(maart/april) is een overzicht van “een
van de grootste prentjesverzamelingen in Nederland”
uit het archief van de Nederlandse Kapucijnen opgeno-
men: ‘Prentjes uit vier eeuwen’, p. 4-6.
– In 1977, nr. 4(onged.) is een geografisch overzicht van
‘de Kapucijnen in de wereld’ opgenomen (p. 12-13).
• relaties Samensmelting van Capucijnen-almanak
(1954-1961), Sint Fidelis (1946-1960) en Naamloos blad
(1959-1960).4

• autopsie 1961-1980
– KDC
• typering Blad bestemd voor de vele vrienden, weldoe-
ners en familieleden van de Kapucijnen. “Rotonde is de
papieren preekstoel van de Kapucijnen, waarin zij hun
lezers een algemene vorming trachten te geven, een
gezonde christelijke kijk op de vele vraagstukken van
het leven. In (…) Met kap en koord willen zij vertellen
van hun eigen leven in al zijn verscheidenheid.” Het
blad geeft informatie over het leven en de werkzaamhe-
den van de Kapucijnen in Nederland, over het Bedrijfs-
apostolaat (in de IJmond, Hoogovens; zie ook 1977, nr.
3[sept.], p. 16-19), over hun sociale activiteiten, over hun
kloosters (en de sluiting ervan in latere jaren), over het
generaal kapittel (1964), etc. Daarnaast bevat het blad
berichten over en vanuit de missiegebieden, een
rubriek voor de jeugd; personalia, in memoriams en
een lijst van ‘overleden leden van de St. Fidelis Missie-
bond’.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog steeds in {2010}.
(2) 1(1961), nr. 1(maart), p. 1 vermeldt: “Met kap en koord
wordt, in opdracht van het provinciaal bestuur en in
nauwe samenwerking met de missieprocuur, uitgege-
ven door het weekblad Rotonde”. Tot en met 1963, nr. 2
(maart/april) wordt in het colofon vermeld: “Extra uit-
gave van het weekblad Rotonde”. Rotonde (Katholiek
volksweekblad der paters Kapucijnen) houdt per 1 juli
1963 op te bestaan (zie Met kap en koord 1963, nr.
4(juli/aug.), ongepagineerd: ‘Een weekblad verdween’).
Rotonde is beschreven in BKNP 2.
(3) Uni trinoque band 14(1963/66), nr. 1(maart), p. 28,
over de kapittelbesluiten van juli 1963 deelt mee: “Met
kap en koord red.: P. Gentilis”. Uni trinoque band
14(1963/66), ‘Journaal 279’, 24 jan. 1964, p. 4* en de Cap-
stok 1964, nr. 2(onged.), p. 43 vermelden: “om het blad
nog tot een betere uitgroei te brengen, werden aan 
P. Gentilis twee mede-redacteuren toegevoegd: n.l. 
P. Alfred en P. Leopold”.

(4) “Met het verschijnen van dit blad houdt de Kapucij-
nenalmanak (vroeger Borneo-almanak), die sinds 1911
jaarlijks werd uitgegeven ten bate van de missie, op te
bestaan. Ook het kwartaalblad Sint Fidelis, dat sinds
1920 gezonden werd aan de leden van de Sint Fidelis
Missiebond, zal niet meer verschijnen, evenmin als het
Blad zonder naam, dat driemaal per jaar door het semi-
narie te Oosterhout werd uitgegeven. Al deze uitgaven
zijn opgenomen in het nieuwe blad dat voor U ligt: Met
kap en koord” (1961, nr. 1(maart), p. 1). Alle genoemde
titels zijn beschreven in dit deel van de BKNP. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het genoemde Blad zonder
naam onder de titel Naamloos blad is beschreven en
niet moet worden verward met het tijdschrift BZN
(Blad zonder Naam), een uitgave van de Bond zonder
Naam te Haarlem, die wordt beschreven in BKNP 5.

640
Mgr. Savelberg en zijn stichting 1948-1964
• jaren 1(1948/49), nr. 1(11 febr.) – 17(1964), nr. 10(15 dec.)
• ondertitel Maandschrift der Kleine Zusters van de 
H. Jozef ∞ {1(1948/49)}1

– Maandblad der Kleine Zusters van de H. Jozef ∞
{4(1951)}1-17(1964)
• uitgever Moederhuis der Kleine Zusters van de 
H. Jozef
• plaats Red. en adm.: Heerlen
– Adm. voor België: Lanaken
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1948/49)-6(1953/54); III ∞ 7(1954/55)-
16(1963/64); II ∞ 17(1964)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

[{1964}zuster Maria Rosaria (A.M.C. Borghans), hoofd-
red.]3

[{1964} zuster Ubalda]
[{1964} zuster Loyala]
[{1964} zuster Josette]
[{1964} zuster Jerôme]
[{1964} zuster Marcella]
[1964 zuster Cypriënne]
[1964 zuster Nestora]
[1964 zuster Elvira]
[1964 zuster Othilia]
[1964 zuster Rosalien]
[1964 zuster Goretta]
[1964 pater M. van Delft]
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangen lopen van 11 februari, de sterfdag van
mgr. Savelberg, tot 15 januari.
• relaties Voortgezet als Savelberg (1965-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen van
1(1948/49)-3(1951/52)
– KDC
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• typering Tijdschrift van de Kleine Zusters van de 
H. Jozef (ook wel: H. Joseph), gewijd aan het leven en
werken van mgr. P.J. Savelberg, stichter van de congre-
gatie van de Kleine Zusters en van de congregatie van
de Broeders van de H. Joseph. Doel van het blad is
onder meer het bevorderen van diens zaligverklarings-
proces. Naast artikelen over Savelberg is er veel aan-
dacht voor de missieactiviteiten van de zusters in
China, Indonesië en Kenia. Het blad bevat verder een
rubriek voor verkregen gunsten, (Vlaamse) vertellin-
gen, vervolgverhalen en een rubriek voor de jeugd.
• noten
(1) Op de eerste twee afleveringen na ontbreken in het
autopsie-exemplaar alle omslagen van de eerste drie
jaargangen, waardoor niet precies kon worden vastge-
steld wanneer de ondertitel is gewijzigd.
(2) In Onder ons (uitgegeven door de Kleine Zusters van
de H. Jozef) 3(1963/64), nr. 4(maart/april), p. 2 worden
de redactie en de nieuwe redactieraad van “het Maand-
blad” genoemd. Behalve de hier genoemde namen is er
ook sprake van Tante Toos (pseudoniem; zij verzorgt de
rubriek voor de jeugd) en “er komt nog een schuil-
naam, Zr. Ria of zoiets, maar die is nog in de maak”.
(3) In Savelberg 30(1977), nr. 4(4e kwartaal), p. 49 wordt
in een ‘In memoriam’ zuster Maria Rosaria (A.M.C.
Borghans) herdacht die “lange tijd dit blad verzorgd
[heeft], toen het nog een maandblad was”.
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Midden onder u 1965-{1980}
• jaren 1965/66, ongen.(28 nov.) – {1980, ongen.(31 dec.)}1

• ondertitel voor het dekenaat Maastricht ∞ 1965/66,
ongen.(28 nov.)-ongen.(13 sept. 1966)
– van het dekenaat Maastricht in samenwerking met
theologicum pastorale minderbroedersklooster2 Maas-
tricht ∞ 1965/66, ongen.(14 sept. 1966) – 1970, ongen.(21
okt.)
• uitgever Niet altijd vermeld.
– Theologicum Pastorale Minderbroedersklooster
Maastricht ∞ 1965/66, ongen. (28 nov.)-ongen.(13 sept.
1966)
– Dekenaat Maastricht i.s.m. het Minderbroeders-
klooster in Maastricht ∞ 1965/66, ongen.(14 sept. 1966)
– 1970, ongen.(21 okt.)
– Stichting Midden onder U ∞ 1978-{1980}3

• plaats Maastricht ∞ 1965/66 – {1970, ongen.(21 okt.)}
– Abonnementenadministratie / bestellingen: Heerlen
∞ {1969}-{1980}4

• frequentie 1x per 14 dagen ∞ 1965, ongen.(28 nov.)} –
{1972, ongen.(31 dec.)}
– maandelijks ∞ 1973-{1980}
• formaat B
• omvang VI
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.5

{1965}-{1966} A.J. Bosse OFM6

• register Registers met de thema’s van Midden onder u
1 jan. 1967– 1 sept. 1968; 1 sept. 1968 – 31 dec. 19697

• bijzonderheden Inhoudsopgaven in de vorm van the-
matische jaarregisters (1971-{1980}).
– De eerste jaargang, 1965/66, loopt van ongen.(28 nov.)
– ongen.(31 dec. 1966). Daarna vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar.
– Losbladige uitgave; elk nummer bestaat uit 14 dage-
lijkse afleveringen/katernen (later 30 of 31), elk voor-
zien van titel, eventueel ondertitel en desbetreffende
datum. 
– M.i.v. 1968 zijn de afleveringen als volgt genummerd:
na 1968, nr. 1(1 jan.) volgen ongen.(2 jan.)-ongen.(13
jan.), nr. 2(14 jan.), ongen.(15 jan.)-ongen.(27 jan.), nr. 3
(28 jan.), ongen.(29 jan.)-10 febr.) enz. M.i.v. 1973 is
steeds de eerste aflevering van de maand genummerd. 
– M.i.v. 1973 verschijnt bij elk nieuw nummer een bijla-
ge voor de hele maand: ‘Familie-viering’. Daarnaast
verschijnen incidenteel als bijlage de teksten voor 
aparte vieringen zoals schoolvieringen en boete -
vieringen.5

– Jaartalvermelding en ondertitel ontbreken regel -
matig. 
– In het autopsie-exemplaar worden de banden 1965/66
en band 1967 voorafgegaan door de teksten van een
aantal prefaties en in band I nog door 1 p. met voor -
beden voor de 23e zondag na Pinksteren. 
– Op verscheidene afl. in de banden 1968-1969 staat ver-
meld: “experimenteel”.
• relaties Voortzetting van Wisselende teksten voor de
eucharistieviering op … [datum]8

• autopsie Volledig
– KDC
• typering De liturgiekaternen Midden onder u bevatten
teksten voor de dagelijkse viering van de eucharistie
volgens de kalender van het kerkelijk jaar. De website
www.middenonderu.nl (d.d. 27-09-2010) vermeldt dat in
de nadagen van het Tweede Vaticaans Concilie overal
de behoefte groeide aan liturgische teksten in de
landstaal. Daarom begeleidde de franciscaanse theo -
logiedocent Guus Bosse zijn studenten in Maastricht
bij het schrijven van zulke nieuwe teksten en gebeden
voor de weekdiensten en de zondagsliturgie onder de
titel Wisselende teksten voor de eucharistieviering. 
Deze waren aanvankelijk vooral bedoeld voor eigen
gebruik, maar al gauw vonden ze een ruimere aftrek.
In 1965 kregen ze als titel Midden onder u, naar een
tekst uit Lucas 17,21: ‘Het Koninkrijk van God is midden
onder u’. De bisschop van Roermond en de deken van
Maastricht steunden dit initiatief en binnen enkele
jaren groeide de oplage van deze teksten uit tot 4000. 
• noten
(1) Onder deze titel nog verschenen tot en met 1991/92,
daarna voortgezet als Tot uw dienst.
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(2) Met ingang van 1965/66, ongen.(12 okt.) 1966): “der
minderbroeders” in plaats van “minderbroeders-
klooster”.
(3) Op de website www.middenonderu.nl wordt vermeld
(27-09-2010): “In 1978 – de franciscaanse opleiding was
al lang verdwenen uit Maastricht – werd het werk van
‘Midden Onder U…’ in een stichting ondergebracht.
Deze bestaat nog steeds. Ze werkt zonder winstoog-
merk en heeft tot doel om levensnabije en geëngageer-
de liturgieteksten uit te geven vanuit een franciscaanse
spiritualiteit.”
(4) Het register 1 sept. 1968 – 31 dec. 1969 bevat een
bericht aan de abonnees, waarin een adres voor abon-
nementenadministratie te Heerlen wordt vermeld. Zie
ook het bericht aan de abonnees bij 1972, ongen.(1 juni);
het bestelformulier bij 1974, nr. 3(maart) en het kerst-
spel bij 1974, nr. 12(dec.); de bestellijsten bij 1976, nr.
8(aug.) en nr. 10(okt.); 1979, nr. 10(okt.); 1980, nr.
11(nov.).
(5) In Variant 1969, nr. 22(5 dec.) wordt op p. 270 ver-
meld dat als leden voor de redactieraad van Midden
onder u zijn benoemd: P.J.M. (Monulf) van den Eijnden
en J.H.A. (Petrus) Jansen. Tot redactieleden zijn
benoemd: J. Buck (hij was reeds hoofdredacteur en
blijft dat) en J. Sax.
– Op de bijlage ‘Familie-viering’ die m.i.v. 1973 maande-
lijks wordt meegezonden wordt als samensteller ver-
meld G. van Holstein te Uitgeest (m.i.v. febr. 1978 te
Lochem). Het is niet duidelijk of Van Holstein enkel de
bijlagen heeft samengesteld of ook de dagelijkse litur-
giekaternen.
(6) Bij de aflevering van 1965/66, ongen.(1 juli 1966) is de
liturgie voor een begrafenisdienst gevoegd, met een
inleidend schrijven ‘Namens de werkgroep’, onderte-
kend door dr. A.J. Bosse OFM.
(7) Dit register is in het autopsie-exemplaar 3x aanwe-
zig: in 1968, band II, en in 1969, band I en II.
(8) Wisselende teksten voor de eucharistieviering op …
(datum) waren bedoeld voor eigen gebruik (zie Type-
ring). Zij worden niet beschreven in de BKNP. De tek-
sten zijn aanwezig bij het autopsie-exemplaar van de
UBU in de vorm van een klapper met gestencilde tek-
sten die werden uitgegeven door/voor de Pastoraal-kur-
sus Minderbroeders, Tongersestraat 28, Maastricht; de
tweede helft van de teksten draagt ook de aanduiding
“(voor het dekenaat Maastricht)”.
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Mill Hill 1935-1967
• jaren 46(1935/36), nr. 3(juli) – 52(1941), nr. 4(aug.)
– 1945, nr. 1 na de bevrijding(maart)1– 74(1967), nr. 7
(dec.)2

• ondertitel Op de titelpagina:
– Annalen der (van de) St. Joseph(’s) congregatie ∞
46(1935/36), nr. 3(juli) – 61(1954/55), ongen.(jan./febr.)3

– Tweemaandelijks missietijdschrift4 – Annalen van
de St. Joseph congregatie ∞ 61(1954/55),
ongen.(maart/april) – 67(1960/61), nr. 4(nov./dec.)
– Maandelijks missietijdschrift – Annalen van de St.
Joseph congregatie ∞ 67(1960/61), nr. 5(febr. 1961) –
69(1962/63)
– Maandelijks missietijdschrift van de St. Joseph con-
gregatie (van Mill Hill) ∞ 70(1963/64)-74(1967)
Op het omslag:
– Maandblad van de St. Joseph(’s) congregatie5 ∞
46(1935/36), nr. 3(juli) – {54(1947/48)}
– Maandblad van Mill Hill ∞ 57(1950/51), nr. 6(nov.) –
59(1952/53), nr. 1(mei)
– Maandblad ∞ 59(1952/53), nr. 2(juni) – 61(1954/55), 
nr. 5(okt.)
• uitgever Missionarissen van Mill Hill (MHM)
• plaats Roosendaal
• frequentie maandelijks ∞ 46(1935/36), nr. 3(juli) –
61(1954/55), nr. 5(okt.)
– tweemaandelijks ∞ 61(1954/55), nr. 6(nov./dec.) –
67(1960/61), nr. 4(nov./dec.)
– maandelijks ∞ 67(1960/61), nr. 5(febr. 1961) – 74(1967)
• formaat B
• omvang II ∞ 46(1935/36); III ∞ 47(1936/37)-
51(1940/41); I ∞ 52(1941); III ∞ 53(1946/47)-54(1947/48);
II ∞ 55(1948/49); III ∞ 56(1949/50)-67(1960/61); II ∞
68(1961/62)-69(1962/63); III ∞ 70(1963/64)-73(1966/67); 
II ∞ 74(1967)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
?-1967 G. van Dongen6

• speciale nummers 51(1940/41), nr. 1(mei): ‘Mill Hill in
Nederland 1890-1940’, speciaal nummer ter gelegen-
heid van het gouden jubileum van de vestiging van de
congregatie in Nederland
– 57(1950/51), nr. 1(mei): jubileumuitgave, ‘Mill Hill 60
jaar in Nederland’
– 57(1950/51), ongen.(maart 1951) is gewijd aan Nieuw-
Zeeland
– 64(1957/58) , nr. 5(jan./febr. 1958): ‘Vaderland zonder
grenzen’ (20 p.) en 70(1963/64), [nr. 6(nov.)]: ‘Vaderland
zonder grenzen’ (31 p.), zijn beide bijzondere nummers,
gewijd aan de congregatie, de internationale versprei-
ding en de missiegebieden waar de congregatie van
Mill Hill werkzaam is, met het oog op het werven van
roepingen van broeders, priesters en zusters
– 72(1965/66), nr. 1(mei): ‘Van Mill Hill tot Mill Hill’, 
75 jaar Mill Hill in Nederland
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• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (inci-
denteel); inhoudsopgaven (1935/36-1937/38, 1939/40-
1940/41, 1946/47-1952/53, 1954/55-1955/56, 1957/58-
1961/62, 1963/64-1965/66).
– De jaargangen lopen van 1 mei tot 30 april.
– 1935/36, nr. 6(okt.)-nr. 9(jan.) abusievelijk jaargang
47(1935/36); moet zijn: 46(1935/36).
– 1938/39, nr. 1(mei)-nr. 2(juni) abusievelijk jaargang
50; moet zijn: jaargang 49.
– 1940/41, nr. 12(april 1941) abusievelijk jaargang 50;
moet zijn: 51(1940/41).
– In band 1951-1954 van het autopsie-exemplaar is
58(1951/52), nr. 6(nov. 1951) ingebonden na nr. 7(dec.
1951).
– 47(1936/37) is in het autopsie-exemplaar tweemaal
ingebonden: in band 1935-1937 en in band 1936-1938;
50(1939/40) is in het autopsie-exemplaar eveneens
tweemaal ingebonden: in band 1938-1940 en in band
1939-1941. In band 1938-1940 ontbreekt 50(1939/40), nr. 1
(mei) maar deze band bevat wel de inhoudsopgave
50(1939/40); in band 1939-1940 ontbreken van
50(1939/40), de nrs. 11 en 12 en de inhoudsopgave.
– In 54(1947/48) ontbreken in het autopsie-exemplaar
de pagina’s 195-198.
– In het autopsie-exemplaar is 58(1951/52), nr. 6(nov.)
abusievelijk ingebonden na nr. 7(dec.).
– 58(1951/52) is foutief gepagineerd; de eerste afleverin-
gen zetten de paginering van jaargang 57 voort: nr.
1(mei)-nr. 5(okt.): p. 253-348, gevolgd door nr. 6(nov.
1951) (in het autopsie-exemplaar ingebonden na nr.
7(dec. 1951)), p. 153-168 en nr. 7(dec.), p. 173-188 waarna
nr. 8(jan.)-nr. 11(april) met p. 183-254 volgen. De
inhoudsopgave volgt de foutieve paginering.
– 64(1957/58), nr. 6(maart/april) vermeldt op p. 207 abu-
sievelijk: Inhoudsopgave 63e jaargang 1956-1957; moet
zijn: 64e jaargang (1957/58).
– In 68(1961/62) volgt na nr. 9(febr.) abusievelijk nr.
9(maart); moet zijn: nr. 10(maart).
• relaties Voortzetting van Annalen der St. Joseph(’s)-
congregatie van Mill Hill (1920-1935)
– Ten dele opgegaan in Bijeen (1968-{1980}) en ten dele
voortgezet als Kontaktblad van Mill Hill (1968-{1980})7

• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen van
54(1947/48)-56(1949/50)
– KDC ∞ 46(1935/36)-74(1967) m.u.v. 52(1941), nr. 1(mei)-
nr. 4(aug.)
– Roosendaal, Missionarissen van Mill Hill ∞ 52(1941),
nr. 1(mei)-nr. 4(aug.)
• typering Missietijdschrift van de Missionarissen van
Mill Hill met verhalen uit de missiegebieden en infor-
matie over de werkzaamheden van de leden van de con-
gregatie en van de zusters waarmee zij in de missie
samenwerken, nieuws uit de beide Mill Hill-huizen in
Nederland (Roosendaal en Tilburg), informatie over de
stichter Herbert Vaughan en over de congregatie (o.a.
jaarverslagen, statistische overzichten, kaarten van de

verspreidingsgebieden en zelatricendagen), brieven
van missionarissen, personalia (wijdingen, uitzendin-
gen, jubilea, overlijden), actueel missienieuws in de
rubriek ‘Op den uitkijktoren’, (spannende) verhalen,
een kinderrubriek, patronen van kerkgewaden voor
missienaaikringen en een lijst van giften. Vooral 
in de laatste jaargangen is er uitgebreid aandacht voor
de algemene situatie in de missielanden. 
• noten
(1) “Het verging Mill Hill als zoveel andere uitingen van
godsdienstig, sociaal of cultureel leven: eerst beperkin-
gen, censuur, toen (het was voor ons tijdschrift in
augustus 1941) het mes op de keel – verdwijnen of
inschakelen. (…) Wegens papiergebrek opgeheven, zo
het heette” (1945, nr. 1(maart), p. 1, ‘Een blij weerzien’).
(2) “Dit is het laatste nummer van het missietijdschrift
Mill Hill onder eigen vlag”, met een omslag die hetzelf-
de is als die van het allereerste nummer, dat op 1 mei
1890 verscheen, toen Mill Hill zich in Nederland vestig-
de, onder de titel Annalen van het missiehuis te Rozen-
daal 1890/91-1915.
(3) In 48(1937/38), nr. 1(mei) en 53(1946/47), nr. 10(febr.)
luidt de ondertitel ‘Maandblad van de St. Joseph Con-
gregatie’ en in 58(1951/52), ongen.(dec.)-nr. 9(febr.)
‘Annalen van Mill Hill – Annalen van de St. Joseph
Congregatie’.
(4) “Tweemaandelijks” vervalt in 65(1958/59), nr.
5(jan./febr.) en nr. 6(maart/april).
(5) “van de St. Joseph’s congregatie” ontbreekt in de eer-
ste twee afleveringen van 46(1935/36).
(6) Zie 74(1967), nr. 7(dec.), p. 172.
(7) In 74(1967), nr. 7(dec.), p. 172 meldt de redactie dat er
m.i.v. februari 1968 een nieuw blad verschijnt om “het
persoonlijke contact met bepaalde missies en missiona-
rissen” in stand te houden. Dit is het Kontaktblad van
Mill Hill.

643
Minister Christi 1947-1949
• jaren 1(1947), 1(jan.) – 3/30(1949), 10(onged.)1

• ondertitel Ascetisch tijdschrift voor priesters ∞
1(1947)
– Priesterblad ∞ 2(1948)
– het Priesterblad ∞ 3/30(1949)
• uitgever “in opdracht van het Secretariaat der DO te
Nijmegen uitgegeven door J.J. Romen en Zonen” ∞
1(1947)
• plaats Roermond-Maaseik ∞ 1(1947)
– Adm. voor Nederland: Roermond; voor België: Maas -
eik ∞ 1(1947)
– Red.: Udenhout, adm.: Nijmegen-Hees ∞ 2(1948)-
3/30(1949)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1947); 7 nrs. ∞ 2(1948); 
10 nrs. ∞ 3/30(1949)
• formaat B
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• omvang III ∞ 1(1947); III ∞ 2(1948); IV ∞ 3/30(1949)
• redactie 1947 pater Paschalis Apeldoorn
1947-1949 pater Constantinus Reijgersberg
1947-1949 pater dr. Anacletus Snijders, hoofdred.
[{1948} pater Theotimus van der Geer, red.secr.]2

[{1948} pater Paschasius van der Meeren]2

[{1949} pater Optatus van Asseldonk]2

• bijzonderheden Boekbesprekingen. In 1948-1949 is een
lijst van besproken boeken opgenomen, alfabetisch
gerangschikt op naam van de auteur.
– Inhoudsopgaven (1948-1949). In het autopsie-exem-
plaar draagt de inhoudsopgave van 1949 abusievelijk
het jaargangnummer 2; moet zijn: 3(1949). Jaargang
3(1949) bevat tevens een naam- en zaakregister op de
jaargang.
– De inhoudsopgave van 2(1948) vermeldt in een noot:
“Door een vergissing van de drukker hebben afl. 3 en 4
dezelfde paginering; daarom is in deze inhoudsopgave
de paginering van afl. 4 met een sterretje getekend” 
(p. 65*-96*). 
• relaties Voortzetting van de Priester-tertiaris (1923-
1941)3

– Samengegaan met het Belgische tijdschrift het
Priesterblad (1940-1948)4 en voortgezet als het Priester-
blad Minister Christi (1950-1967)1

• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1947)-3(1949) m.u.v. 2(1948), nr. 4 en alle
omslagen behalve dat van 1(1947), nr. 1(jan.)
– UBT ∞ de ontbrekende omslagen en 2(1948), nr. 4
• typering Tijdschrift voor priesters die, aldus de redac-
tie in de eerste aflevering, de belangrijke zending heb-
ben Christus in deze tijd weer te doen leven voor de
mensen. De redactie wil tegemoet komen aan hun
behoefte aan een “gedegen, practische ascese met dui-
delijke richtlijnen voor het dagelijksch leven, gemakke-
lijk te verwerken voor zichzelf en voor anderen” en wil
“het voedsel voor hun geestelijk leven op een genietba-
re manier” opdienen (1947, nr. 1(jan.), p. 1-2). Het blad
bevat meditaties, conferenties voor de Derde Orde en
voor religieuzen, intenties van het Apostolaat des
Gebeds, boekbesprekingen en artikelen over praktische
en actuele thema’s, zoals huisbezoek, biechthoren,
communisme, christelijk socialisme en mystiek.
• noten
(1) Zie 3/30(1949), nr. 1(jan.), binnenzijde omslag:
“Minister Christi is hetzelfde tijdschrift als het Priester-
blad voor België, dat nu zijn dertigste jaargang aan-
vangt. Ofschoon Minister Christi eerst zijn derde jaar-
gang begint, zal deze jaargang vanwege de volledige
gelijkschakeling met het Priesterblad ook de dertigste
jaargang heten van Minister Christi.” 
(2) Deze gegevens zijn ontleend aan Uni trinoque band
9(1948/1951), p. 49. Hoewel de titel Minister Christi

slechts drie jaargangen telt, wordt deze titel in Uni 
trinoque (in dit deel van de BKNP beschreven) nog ver-
meld tot en met band 15(1966-1967), p. 55*, met de gege-
vens van de opvolger het Priesterblad Minister Christi
(1950-1967). In Minister Christi en Uni trinoque worden
geen achternamen genoemd; deze zijn ontleend aan de
bibliografie van Slaats, p. 20-21.
(3) “De Priestertertiaris onderging in den bezettingstijd
het lot van de andere tijdschriften. Papiernood was het
voorwendsel; de werkelijke reden was, dat geestelijke
waarden niet meetellen. Meen niet, dat zo iets alleen in
het brein van den bezetter kon opkomen. Het is ’n uit-
vloeisel van de moderne mentaliteit”, aldus de redactie
in ‘Na vijf jaar’, 1(1947), nr. 1(jan.), p. 1-2, waarin wordt
aangekondigd dat het werk van de Priester-tertiaris
wordt voortgezet in het nieuwe blad Minister Christi.
(4) In dit tijdschrift is de jaargangnummering van de
voorloper het Priesterblad der Derde Orde (1914-1940)
voortgezet.

644
Ministerium verbi 1939-1963
• jaren 1(1939/40), nr. 1(maart) – 5(1943/44), nr. 5(onged.
1944)
– Nieuwe reeks 1(1947), nr. 1(onged.)1 – 17(1963), nr.
1/4(onged.)
• ondertitel Tijdschrift voor het Redemptoristisch
Apostolaat2

• uitgever Paters Redemptoristen
• plaats Wittem ∞ 1(1939/40) – 5(1943/44), nr. 4(jan.)
– Amsterdam ∞ 5(1943/44), nr. 5(onged.1944) –
17(1963)3

• frequentie 8 nrs. ∞ 1(1939/40); 6 nrs. ∞ 2(1940/41)-
4(1942/43); 5 nrs. ∞ 5(1943/44); 4 nrs. ∞ Nieuwe reeks
1(1947)-Nieuwe reeks 3(1949); 5 nrs. ∞ Nieuwe reeks
4(1950); 4 nrs. ∞ Nieuwe reeks 5(1951)-11(1957); 2 dub-
belnrs. ∞ 12(1958); 2 nrs. waarvan 1 driedubbelnr. ∞
13(1959); 1 dubbelnr. ∞ 14(1960); 1 driedubbelnr. ∞
15(1961); 2 dubbelnrs. ∞ 16(1962); 1 vierdubbelnr. ∞
17(1963)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1939/40); II ∞ 2(1940/41)-5(1943/44); 
II ∞ Nieuwe reeks 1(1947); III ∞ Nieuwe reeks 2(1948);
II ∞ Nieuwe reeks 3(1949); IV ∞ Nieuwe reeks 4(1950);
II ∞ Nieuwe reeks 5(1951)-16(1962); V ∞ 17(1963)
• redactie 1939-1957 O. de Groot CSsR, 1939-1944 hoofd-
red., 1947-1950 red.secr., 1950-1957 hoofdred.4

{1948} H. Manders5

1950-1955, 1962 C. Verheijen, adm.6

1950-1962 Th. Berkhout, 1958-1962 hoofdred.
1950-1962 dr. H. Borgert
1956-1960 J. v.d. Bemd, adm.6

1957-1962 dr. Chr. Oomen
1961 J. Peters adm.
– Redactieraad 1944-19547
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{1944} L. Buys4

1944-1947 G. Croonen
{1944}-1947 en 1950-1954 A. Meiberg
1944-1947 Th.Verhoeckx4

1944-1950 O. de Groot
1947-1948 H. Boelaars5

1947-1948 J. van Gassel8

1947-1950 A. Hildebrand
1947-1950 G. Mathot
1947-1954 J. v.d. Velden
1948-1954 dr. H. Manders
1948-1954 H. Vijgen8

1950-1954 dr. J. Peters
1950-1954 W. Randag
1950-1954 P. Witbroek
• speciale nummers 17(1963), nr. 1/4(dec.): K.L.M. van
Wely CSsR, ‘Gestalte en structuur van de missie bij S.
Alfonsus. Een historisch-theologische studie van een
pastorele praktijk’, Amsterdam 1964. Het betreft hier
een aan het Angelicum te Rome verdedigde dissertatie
die feitelijk pas in 1964 verscheen.
• register ‘Index van Ministerium verbi 1939-1951’, 7 p.,
waarin de jaargangvermelding voorafgegaan wordt
door resp. I (Oude reeks) en II (Nieuwe reeks): II. 4 is
Nieuwe reeks 4(1950) 
– ‘Index en alfabetisch zaakregister jaargang 1-13 
(Nieuwe reeks)’, 61 p.
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(1939/40, 1941/42-1942/43, 1947, 1948, 1950-1955, 1957-
1959). 
– Gestencild (1939/40-1943/44). De jaargangen van de
Nieuwe reeks zijn gedrukt.
– De eerste vijf jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen.
– Na de eerste vijf jaargangen: 1(1939/40)-5(1943/44)
begint bij het herverschijnen van het tijdschrift na de
oorlog, de jaargangnummering opnieuw met jaargang
1, voorafgegaan door: Nieuwe reeks: Nieuwe reeks
1(1947). Deze vermelding blijft gehandhaafd tot en met
Nieuwe reeks 8(1954), nr. 1(onged.).
– Na 1(1939/40) ontbreekt na de vermelding van de jaar-
gangnummering het jaartal. De jaartallen zijn afgeleid
van de inhoudsopgave en de inhoud. M.i.v. jaargang 7
van de Nieuwe reeks wordt op de titelpagina weer het
jaartal vermeld: 7(1953). 
– De afleveringen zijn doorgepagineerd. Nieuwe reeks
4(1950), nr. 2 is abusievelijk gepagineerd p. 1-46; moet
zijn: 65-110. Dit wordt in nr. 3 gecorrigeerd; deze afleve-
ring begint met p. 111.
– M.i.v. Nieuwe reeks 2(1948) verschijnen regelmatig
themanummers.
– Nieuwe reeks 3(1949), nr. 1(onged.) is geheel gewijd
aan het eerste Studiecongres van het Volksmissie-comi-
té te Culemborg op 12 en 13 juli 1948.
– Als bijlage bevindt zich in 2(1940/41), nr. 6(onged.) 
na p. 164 een samenvatting. ‘Uit de kerstrede’, door de

H. Vader op 24 dec. 1940 uitgesproken in het College
van Kardinalen en de Romeinse prelaten, 4 p.
– 10(1956), nr. 1/2(maart) is geheel in het Duits gesteld:
‘Der Missionskongres in Noordwijkerhout’, verslag
van een aldaar gehouden congres bij gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van het Redemptoristisch
Apostolaat.
• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Intern orgaan van de Redemptoristen als
handreiking bij hun apostolaat dat als bijzonder karak-
ter heeft: de verkondiging van het Verbum Dei in de
buitengewone zielzorg, met als hoofdvorm de volks-
missie en later de misweken (zie 15(1961)). Het blad
bevat artikelen over volksmissies, retraites enz., verder
preekschemata en uitgewerkte preken en daarnaast
ook historische beschouwingen over de methode van 
S. Alfonsus.
• noten
(1) “MV heeft tijdens de oorlog het lot gedeeld van de
meeste andere tijdschriften: het hield tijdelijk op te ver-
schijnen. (…) met vreugde leid ik dit eerst verschijnend
nummer na de oorlog voor U in. (…). Het nieuwe kleed,
waarin MV zich aandient is een bewijs dat z’n lange
uitblijven is geweest een: reculer pour mieux sauter”,
aldus R.P. Ch. Donker CSsR in ‘Ter inleiding’, Nieuwe
reeks jaargang 1, p. 1, gedateerd Rome 16 april 1947.
(2) Waaraan toegevoegd: “ad usum privatum congrega-
torum” ∞ Nieuwe reeks 5(1951)-16(1962).
(3) Uit ‘Mededelingen’ van de redactie in 5(1943/44), 
nr. 3(onged.), p. 94 blijkt dat redactie en administratie
van het tijdschrift m.i.v. nr. 5(onged. 1944) van Wittem
zijn overgebracht naar Amsterdam.
(4) Tot en met 5(1943/44), nr. 5(onged. 1944) is er op de
titelpagina slechts sprake van pater O. de Groot, die de
leiding van het tijdschrift heeft. In 1957 treedt hij terug
(11(1957), nr. 4(dec.), p. 127-128). In Nieuwe reeks 1(1947),
nr. 1(onged.), p. 2 wordt in ‘Mededelingen’ melding
gemaakt van het vertrek van twee redacteuren: pater
Th. Verhoeckx, die een andere werkkring heeft gekre-
gen, en “een ander redactielid (…), door de hoge positie,
welke Z.H. Eerw. thans na de Kapittelkeuze inneemt.
Voor ons particulier provinciebelang is het een gemis.”
Een naam wordt niet vermeld. Vermoedelijk wordt hier
gedoeld op pater dr. L. Buys, die op het generaal kapittel
te Rome op 30 april 1947 tot generaal overste werd
gekozen. Pater Th. Verhoekcx wordt vermeld bij de
oprichting van de redactieraad in 1944.
(5) Volgens mededeling van de redactiesecretaris in
Nieuwe reeks 2(1948), nr. 2(onged.), p. 105 ziet pater 
H. Boelaars “geen kans bij zijn overdrukke bezigheden
ook nog het redacteurschap van MV op zich te nemen.”
Zijn plaatsvervanger wordt pater H. Manders. Op de
titelpagina wordt pater H. Boelaars vermeld als lid van
de redactieraad.
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(6) Na de benoeming in 1950 van pater O. de Groot als
hoofdredacteur, wordt zijn voormalige functie op het
adres van het redactie-secretariaat overgenomen door
C. Verheijen, die echter niet wordt vermeld als redactie-
secretaris, maar als administrateur.
(7) Voor het eerst vermeld in ‘Belangrijke mededeling’,
5(1943/44), nr. 4(onged.), p. 95 en in het colofon van
Nieuwe reeks 1(1947)-8(1954), daarna ontbonden: “In
een bijeenkomst van de oude redactieraad, die de laat-
ste zou zijn, bleek het, dat die instelling niet aan zijn
opzet beantwoordde. Het leek beter dat de redactieraad
zou omgezet worden in een staf van medewerkers (…)”,
9(1959), nr. 1(maart), p. 3.
(8) In het colofon vermeld als lid van de redactieraad,
staat administrateur R.P.J. van Gassel, die zich vanwe-
ge zijn heel uitzonderlijke functie als stadspastoor bui-
ten het actueel missionarisschap geplaatst ziet, zijn
plaats af aan pater H. Vijgen (zie Nieuwe reeks 2(1948),
nr. 2(onged.), p. 105).

645
Missie aktie 1975-{1980}
• jaren 30(1975), nr. 1(febr.) – {35(1980), nr. 6(nov./dec.)}1

• ondertitel Informatie en bezinning
• uitgever Uitgave van Pauselijke Missiewerken –
Nederland, onder medeverantwoordelijkheid van
CMBR, CMC, WNM, MIVA, Apostolaat der Hereniging,
Sint Willibrordvereniging en het Secretariaat van de
Nederlandse Missieraad2

• plaats Red.: Vorstenbosch, gem. Veghel ∞ 30(1975);
Nijmegen ∞ 31(1976)-{35(1980)}
– Adm.: Den Haag
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 30(1975)-{35(1980)}
• redactie 1975 Ignaat Agasi, red.secr.
1975-1978 drs. Meindert Muller
1975-{1980} Jos.A.A. Schoenmakers, hoofdred.
1976-{1980} Lambert van Gelder, red.secr.
1978-{1980} Ton Jacobs
• bijzonderheden Afbeeldingen. 
• relaties Voortzetting van Missie-aktie (1964-1974)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering In 1975 werd besloten om naast de Pauselijke
Missiewerken, die de enige uitgever was van de voor-
ganger Missie-aktie, andere missionaire organisaties
bij de uitgave te betrekken: het Centraal Missionair
Beraad van de Religieuzen, het Centraal Missie Com-
missariaat, de Week voor de Nederlandse Missionaris,
de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie), het Aposto-
laat der Hereniging, de Sint Willibrord Vereniging en
het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Missie-
raad. Deze groep “wil een tijdschrift blijven uitgeven

dat informatie verschaft over het werk van landelijke,
diocesane en plaatselijke missiecentra, over hun educa-
tieve programma’s en over de bijstand aan kerken en
kerkelijke initiatieven in de Derde Wereld” (‘Bij een
nieuw begin’, 30(1975), nr. 1(febr.), p. 1). Het tijdschrift
weet zich de erfgenaam van zijn voorgangers en houdt
daarom de naam Missie aktie (ook aangeduid als MA)
aan. De eerste jaargang draagt een experimenteel
karakter. In 33(1978), nr. 6(nov./dec.), p. 1 onderscheidt
de redactie een drieledige functie van het blad: ‘huisor-
gaan’ van de deelnemende missie-organisaties, een
forumfunctie voor de basis en informatie over leven en
werken van de kerken overzee. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt tot en met 38(1983) onder
deze titel. Daarna wordt het voortgezet onder de titel
Missie in aktie.
(2) In 30(1975), nr. 2(april) wordt na “MIVA” “Aposto-
laat voor de Oosterse Kerken” vermeld in plaats van
“Apostolaat der Hereniging”. Tot en met 31(1976), nr.
1(maart) vervalt “Sint Willibrordvereniging”, om in de
volgende afleveringen, nr. 2(mei) en volgende, na
“MIVA” weer als “SWV” te worden genoemd.

646
Missie / Zusters van Jezus, Maria, Jozef 1961-1967
• jaren 56(1961), nr. 1(jan.) – 62(1967), nr. 4(okt./nov./
dec.)1

• ondertitel Contaktblad van de St. Josephvereniging2

∞ 59(1964)-62(1967)
• uitgever Moederhuis van de Zusters van de Sociëteit
van Jezus, Maria, Jozef (Zusters van JMJ)
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Red. en adm.: ’s-Hertogenbosch (St. Josephvereniging
Mariënburg) ∞ {56(1962), nr. 9/10(sept./okt.)} – 58
(1963); ’s-Hertogenbosch (Missie-procure Mariënburg)
∞ 59(1964), nr. 1(jan./febr.)-nr. 5(sept./okt.); Vught,
Missie-procure JMJ ∞ 59(1964), nr. 6(nov./dec.) –
62(1967)
• frequentie 9 nrs. ∞ 56(1961)
– tweemaandelijks ∞ 56(1962)-59(1964)
– driemaandelijks ∞ 60(1965)-62(1967)
• formaat B
• omvang I
• redactie Tot 1966 niet in het tijdschrift vermeld.
1966-1967 zuster Elvira Flaton
1966-1967 zuster Marie de la Trinité Rood
1966-1967 zuster Stanislas Swamikannu
1966-1967 zuster Chantal Verdegaal
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het blad is ongepagineerd.
– De jaargangnummering vertoont enige onregelma-
tigheid: jaargang 56 omvat 56(1961), nr. 1(jan. 1961) –
56(1963), nr. 5/6(mei/juni 1963), waarop 58(1963), nr.

407 646. Missie / Zusters van Jezus, Maria, Jozef



7/8(juli/aug.) volgt. Daarna is de nummering regel -
matig. 
• relaties Voortzetting van Maandblad der St. Jozef -
vereniging (1949-1960)
– Samengegaan met een groot aantal andere missietijd-
schriften en voortgezet als Bijeen (1968-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Dit contactblad beoogt de leden van de Sint
Jozefvereniging te informeren over het werk van de
Zusters van JMJ in de missie. Behalve citaten uit brie-
ven van missionarissen en personalia van zowel
zusters als leden van de vereniging bevat het blad een
verantwoording van ontvangen giften en een rubriek
voor de jeugd ‘Ons eigen hoekje’.
• noten
(1) “Met dit nummer wordt het verschijnen van ons
kontaktblad in de huidige vorm en onder de naam Mis-
sie beëindigd. Een eenvoudig briefje zal u voortaan
informeren over de activiteiten van de St. Jozefvereni-
ging voor en in de JMJ-missies”, aldus de redactie in
‘Belangrijk voor onze leden’ op de laatste pagina van
62(1967), nr. 4(okt./nov./dec.).
(2) M.i.v. 59(1964), nr. 5(sept./okt.): “Kontaktblad” en
m.i.v. 61(1966): “St. Jozefvereniging”.
(3) In de voorlaatste aflevering van het blad schrijft de
redactie in ‘Belangrijk nieuws’, 62(1967), nr.
3(juli/aug./sept.), dat de congregatie samen met een
aantal andere orden en congregaties de Stichting Geza-
menlijke Missiepubliciteit heeft opgericht “voor de uit-
gave van één algemeen missietijdschrift. De dynamiek
van de hedendaagse wereldconstellatie vraagt niet
alleen meer coördinatie en concentratie, maar vooral
een duidelijke oecumenische eenheid in de missionaire
publiciteit. De deelnemers zullen hun eigen specifiek
missietijdschrift opheffen.” Om de eigen missies van
de Zusters van JMJ financieel te steunen, blijft de Sint
Jozefvereniging zelf wel bestaan (zie binnenkant
omslag laatste aflevering).

647
Missie integraal 1964-1968
• jaren 1(1964), nr. 1(jan.) – 5(1968), nr. 10/11/12(okt./nov./
dec.)1

• ondertitel Maandblad van het Centraal Missie Com-
missariaat, waarin opgenomen Indisch missietijd-
schrift ∞ 1(1964)-4(1967), nr. 4(april)
– waarin opgenomen Indisch missietijdschrift ∞
4(1967), nr. 5(mei) – 5(1968)
• uitgever Centraal Missie Commissariaat
• plaats Red.: Rijswijk, adm.: Den Haag 
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1964)-4(1967); II ∞ 5(1968)
• redactie 1964-1966 mr. dr. G.J.R. van Rijsbergen CM

1964-1968 B.J. van der Mee
– Commissie van Advies
1964-1966 Stichting Nederlandse Priester Religieuzen:
1964-1966 mr. dr. G.J.R. van Rijsbergen CM
1964-1968 Stichting Verenigde Missionarissen:
1964-1965 J. van Kempen
1964-1965 P. v.d. Ploeg
1965-1968 S. van Hillen
1965-1968 dr. G. van Winsen
1964-1968 Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen:
1964-1968 zuster Baptista Tijssen
1964-1968 Stichting Broeder Congregaties Nederland:
1964-1968 broeder Robertus Knuvers
1964-1968 Werkgroep Landen in Ontwikkeling:
1964-1965 Th.M. Bours
1964-1968 Th. Loerakker
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Hierin opgenomen Indisch missietijdschrift
(1946-1963)
– Vrij algemeen wordt aangenomen, dat Missie inte-
graal is opgegaan in Bijeen. Dit is echter maar ten dele
juist. Bijeen heeft zich slechts bereid verklaard zijn
kolommen open te stellen voor het Centraal Missie
Commissariaat en de abonnees worden uitgenodigd
een abonnement te nemen op Bijeen. Vgl. 5(1968), 
nr. 10/11/12(okt./nov./ dec.), p. 4.
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Missietijdschrift van algemene aard, dat uit-
stijgt boven het specifieke arbeidsveld van de missiona-
ris. Het beoogt een spreekbuis te zijn voor de Neder-
landse missie in haar totaliteit en integrale missionaire
meningen, standpunten, vraagstukken, gebeurtenissen
en ontwikkelingen ter sprake te brengen. 
• noten
(1) ‘Missie integraal houdt op te bestaan’ (5(1968), 
nr. 10/11/12(okt./nov./dec.), p. 3-4).

648
Missie / Jezuïeten 1957-1967
• jaren 16(1957), nr. 1(jan.) – 26(1967), nr. 12(dec.)1

• ondertitel Tijdschrift van de paters Jezuïeten ∞
16(1957)
– Tijdschrift van de paters en broeders Jezuïeten ∞
{17(1958), nr. 11(nov.)} – 25(1966)
– Tijdschrift Missie van de paters en broeders Jezuïe-
ten, uitgegeven te Brussel in samenwerking met Rerum
ecclesiae (MSC) Tilburg, Nederland ∞ 26(1967)
– Op het omslag: Missie / Rerum ecclesiae, maandblad
∞ {17(1958), nr. 11(nov.)} – 22(1963) 
• uitgever Paters en Broeders Jezuïeten ∞ 16(1957)-
26(1967)2

• plaats Red. en adm.: Brussel
– Adm. voor Nederland: Haarlem, Boekhandel H. Coe-

647. Missie integraal 408



bergh ∞ 16(1957), nr. 2(febr.) – 25(1966); Tilburg, druk-
kerij MSC ∞ 26(1967)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 16(1957); [II] ∞ 17(1958); II ∞ 18(1959);
[II] ∞ 19(1960); II ∞ 20(1961)-26(1967)
• redactie 1957 Joh. Allary
1957-{1958} H. Drijvers
1957-1959 A. Fransen
1957-1959 A. Regniers
1957-1959 J. Segers
1957-1961 J.D. Fraine
1957-1961 P. Fransen
1957-1961 H. Hartwijck
1957-1961 J. Indekeu
1957-1961 V. Verelst, 1957-1959 adm., 1959-1961 red.
1957-1965 H. Aerts
1957-1965 M. Lichtenberger
1957-1965 J. Masson
1959-1965 C. Verhezen
1959-1965 L. Verstraete
1959-1967 H. Herman SJ, 1959-1961 adm.; 1962-1966 red.
en adm.; 1967 red.
1962-1964 H. Cordemans SJ, red.secr.
1962-1965 F. Cartuyvels
1962-1965 J. Demeulenaere
1962-1965 E. van Iseghem
1962-1965 A. Mestdag
1962-1965 P. van Nuffel
1966-1967 E. Parein SJ, 1966, red.secr.
1967 J. van Geloven MSC
1967 G. Koenen
1967 Ben Koolen MSC, red.secr.
1967 Fr. Kolsters
– SJ Correspondenten (vermeld in 1964, vanaf nr. 10,
1965 m.u.v. nr. 1 en in 1966)
1964-1965 L. de Bruyne (Indonesië)
1964-1965 L. Verstraete (India)
1964-1965 R. Ysebie (Brazilië)
1964-1966 H. Aerts (Australië)
1964-1966 F. Cartuyvels (India) 
1964-1966 J. Feys (Poona-India)
1964-1966 E. van Iseghem (Kongo)
1964-1966 M. Lichtenberger (Saigon)
1964-1966 P. de Meester (Egypte)
1964-1966 A. Mestdag (Kongo)
1964-1966 A. De Meyer (Pakistan) 
1964-1966 P. van Nuffel (India)
1964-1966 H. Ooms (Japan)
1964-1966 A. De Pelsemaeker (Saigon) 
1964-1966 C. Verhezen (Kongo)
1966 A. Rosier (Kongo)
1966 J. Van Troy (India)
1966 E. Verstraelen (India)
• speciale nummers 16(1957), nr. 9(nov.): speciaal num-

mer gewijd aan mgr. Pierre Kimbondo, de eerste
inlandse bisschop van Belgisch Kongo3

– 25(1966), nr. 1(jan.): jubileumnummer: ‘80 jaargangen
Rerum ecclesiae / 25 jaargangen Missie’
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
({1959}, {1961}-1962).
– Vanaf 1958 verschijnen de tijdschriften Missie en
Rerum ecclesiae als gezamenlijke uitgaven van de
Vlaamse SJ en de Nederlandse MSC, “zodat op de
nieuwsberichten na, welke bijzondere gebeurtenissen
melden uit de eigen apostolische werkkring van beide
kloosterprovincies, de teksten in beide bladen identiek
zijn” (zie Rerum ecclesiae 80(1966), nr. 1(jan.), p. 1 en
Missie 25(1966), nr. 1(jan.). p. 1).
– 16(1957), juli/aug. abusievelijk nr. 6; moet zijn: nr. 7
(juli/aug.).
– Met ingang van {20(1961), nr. 6(juni)} openen en eindi-
gen de afleveringen met een aantal pagina’s die niet in
de reguliere telling zijn opgenomen maar afzonderlijk
zijn gepagineerd met Romeinse cijfers (p. I tot maxi-
maal p. XII) of ongepagineerd zijn. Deze pagina’s zijn
gewijd aan de rubriek ‘Jezuieten-nieuws’.
• relaties Voortzetting van Jezuïetenmissies (1936-1956;
niet in de BKNP opgenomen, tijdschrift van de Vlaamse
Jezuïeten)
– Samengegaan met Rerum ecclesiae (1957-1967) en
voortgezet als Wereld ({1968})4

• autopsie 16(1957); 17(1958), nr. 11; 18(1959), nrs. 4, 5, 12;
19(1960), nrs. 2, 5; 20(1961), nrs. 3, 6, 9-12; 21(1962)-
26(1967)
– KDC
• typering Missietijdschrift met een algemeen missio-
nair karakter, waarvoor de pauselijke missie-intenties
van het Apostolaat des Gebeds als leidraad dienen. Het
blad geeft informatie over verschillende missielanden,
de politieke en godsdienstige situatie en de positie van
de katholieke kerk in die landen, maar toch richt het
zich niet alleen op de Jezuïetenmissies. Het tijdschrift
wil vooral de hele wereldkerk onder de aandacht van de
katholieken brengen. Vanaf 1961 heeft elke jaargang
een jaarthema; de laatste jaargangen hebben vooral
betrekking op al hetgeen op de zittingen van het Twee-
de Vaticaans Concilie over missionering aan de orde
komt. 
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel. 
(2) Met ingang van 23(1964), nr. 10(okt.) wordt in het
colofon onder red. en adm. vermeld: “in samenwerking
met redactie Rerum ecclesiae (MSC) Tilburg, Nederland”. 
(3) Zie ook 16(1957), nr. 1(jan.), p. 14v. en p. 19v.
(4) Na een tienjarige samenwerking tussen Missie en
Rerum ecclesiae worden de tijdschriften m.i.v. januari
1968 voortgezet onder de titel Wereld, met een Belgisch-
Nederlandse redactie. 
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Missie Verkeersmiddelen Actie1 1947-{1958}
• jaren 1947, ongen.(april)2 – {1958}, ongen.(dec.)}
• ondertitel MIVA
• uitgever MIVA-centrale
• plaats Amsterdam
• frequentie 2 nrs. per jaar3

• formaat B ∞ 1947 – 1956, ongen.(juni); E ∞ 1956,
ongen.(dec.); D ∞ {1957, ongen.(dec.)} – {1958,
ongen.(dec.)}
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van MIVA (1937-{1940})2

– Voortgezet als MIVA – Nederland ({1960}-1963)
• autopsie 1947-1958 m.u.v. 1957, ongen.(juni)
– KDC
• typering Het blad doet, evenals zijn voorganger,
mededelingen over het verloop van de lekenmissieactie
van de MIVA en over het werk van de missionarissen;
tevens roept het op tot financiële steun. Het bevat arti-
kelen over de ontwikkeling van het missie-luchtver-
voer, brieven met verzoeken van missionarissen en
van aan verkeersmiddelen geholpen missionarissen
(‘Noodkreten en dankbrieven’), uittreksels uit jaarver-
slagen enz. Op 1 oktober 1949 wordt door de voorzitter,
Pierre Cuypers, op verzoek van het Nederlands Episco-
paat het voorzitterschap overgedragen aan rector A.C.
Schaaper, die er de nadruk op legt dat het lekenkarakter
van de MIVA gehandhaafd blijft: “Er dient bij derge-
lijke hulpmissiewerken een zeker contact te bestaan
met het officiële orgaan van het kerkelijk Missiewerk,
de Priestermissiebond (PMB)” (1949, ongen.(nov.), p. 1-
2). In oktober 1950 werden de statuten van de MIVA
door het Nederlands Episcopaat goedgekeurd.
• noten
(1) De afleveringen van 1947 en 1948, ongen.(april) heb-
ben iedere pagina bovenaan als titel MIVA bode.
(2) Vermoedelijk de eerste aflevering die na de oorlog
als voortzetting van MIVA (1937-{1940}) is verschenen:
“Hierbij nemen wij ons contact met onze donateurs en
vrienden wederom op”, aldus het Comité in ‘Aan onze
vrienden’ op p. 1. Op p. 2 blijkt uit een ‘Terugblik op de
oorlogsjaren’ dat tijdens de bezetting het werk aan ban-
den werd gelegd: “Het contact met de missionarissen
was verbroken; de verschaffing van transportmiddelen
liep op een einde; de aanwerving van donateurs kon
niet of in het geheim geschieden; de inning der dona-
ties werd bijna helemaal verhinderd.” De MIVA-avon-
den zijn in de oorlog, en met een grote opkomst, door-
gegaan, maar hadden wel met moeilijkheden te kam-
pen. Op dezelfde pagina is een schrijven van mgr. dr.
Jan O. Smit afgedrukt, gedateerd: Rome, 16 december
1946, waarin hij er zijn vreugde over uitspreekt dat de
MIVA weer een orgaan kan uitgeven. 

1948, ongen.(nov.), p. 7 vermeldt nog dat gedurende
bijna vijf oorlogsjaren haar werk stil lag.
(3) “In tegenstelling met voorgaande jaren komt het
Miva-blad 1950 slechts eenmaal uit in verband met ons
15-jarig jubileum in oktober van dit jaar. Het is een dub-
bel exemplaar” (1950, ongen.(okt.), p. 1).
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Missie-actie 1946-1963
• jaren 1(1946), nr. 1(onged.) – 18(1963), nr. 73(okt.)
• ondertitel Orgaan van de Priestermissiebond in
Nederland ∞ 1(1946) – {11(1956), nr. 39(onged.)}
– Orgaan van de Pauselijke Priestermissiebond in
Nederland ∞ {12(1957), nr. 43(jan.)} – 18(1963)
Binnenzijde omslag:
– Missie-actie is het officieel orgaan van den (de)
Priestermissiebond (Priester-Missiebond)1 in Neder-
land en fungeert tevens als Commentarium officiale
der Pauselijke Missiegenootschappen ∞ 1(1946) –
{13(1958), nr. 47(jan.)}
– Officieel orgaan van de Pauselijke Priester-Missie-
bond in Nederland, tevens Commentarium officiale der
Pauselijke Missiegenootschappen ∞ {14(1959), nr.
51(onged.)} – 17(1962), nr. 63(jan.)
– Nederlands tijdschrift voor bezinning op en begelei-
ding van de missie-actie in Nederland ∞ 17(1962), nr.
64(febr.) – 18(1963)
• uitgever Priestermissiebond in Nederland ∞ 1(1946)-
11(1956) 
– Pauselijke Priestermissiebond in Nederland ∞
12(1957)-18(1963)
• plaats Red.: Nijmegen ∞ {1(1946), nr. 3(onged.)}; St.
Michielsgestel ∞ {5(1950), nr. 15(onged.)}; Haaren ∞
{11(1956), nr. 39(jan.)}; ’s-Gravenhage ∞ {12(1957), nr.
43(jan.)} – 15(1960); Nijmegen ∞ 16(1961)- 18(1963)
– Adm.: Voorschoten ∞ {1(1946), nr. 3(onged.)} –
{5(1950), nr. 15(onged.)}; ’s-Gravenhage ∞ 5(1950),
ongen.(juni)2 – 18(1963)
• frequentie “Het verschijnt vier malen per jaar in de
maanden januari, april, juli en october”
• formaat B
• omvang 228 p. ∞ 1(1946)-4(1949), doorlopende pagine-
ring; 518 p. ∞ 5(1950)-10(1955), doorlopende paginering;
II ∞ 11(1956)-13(1958); I ∞ 14(1959)-16(1961); II ∞
17(1962)-18(1963)
• redactie 1946-1950 mgr. Th.M.P. Bekkers, hoofdred.3

1946-[1947] C. van Dijck pr., red.secr.4

[1947]-{1956} M.L.M. Terwindt pr., red.secr.4

1950-1963 H.J.J. van Hussen, hoofdred.3

1961-1963 Th.M. Bours, red.secr.
1962-1963 drs. L. Beeloo MSC, red.
• speciale nummers 17(1962), nr. 64(febr.): Bisschoppe-
lijke Vastenactie 1962, 24 p.
– 17(1962), nr. 67(sept.): extra nummer gewijd aan mis-
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sionaire voorlichting aan priesters en volwassenen die
het missiewerk mee dragen, 28 p.
– 18(1963), nr. 72(sept.): extra nummer gewijd aan mis-
sionaire voorlichting aan priesters en leken, 32 p.
• register Register op de jaargangen 1 tot en met 10 van
Missie-actie. Orgaan van de Priestermissiebond in
Nederland, ’s-Gravenhage z.j.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Door het ontbreken van de omslagen kan niet worden
nagegaan hoe de eerste 4 jaargangen lopen. Vermoede-
lijk zijn er in de eerste jaargang (1946) slechts 2 nrs.
(juli en okt.) verschenen: het eerste nummer opent met
een artikel ‘Wij trekken weer op’ van Th.M.P. Bekkers,
nationaal directeur, dat gedateerd is op Sint Jacobus
1946 (25 juli). De afleveringen blijken doorgenummerd:
de band jaargang 5-10 opent met 5(1958), nr. 15; de jaar-
gangen 1-4 (1e band in het autopsie-exemplaar) en 5-10
(2e band) zijn doorgepagineerd. Daarna zijn de afleve-
ringen per jaargang doorgepagineerd. De omslagen, op
meestal die van de eerste aflevering na, ontbreken tot
en met 13(1958) en daarmee ook de jaargang- en afleve-
ringnummering en de datering van de afleveringen.
– 1(1946), nr. 1(onged.) wordt in het autopsie-exemplaar
voorafgegaan door het op 17 juni 1946 opnieuw en
gewijzigd vastgestelde ‘Huishoudelijk reglement van
den Priestermissiebond in Nederland’, 4 p.
• relaties Afgesplitst van het Missiewerk (1919-1971)5

– Voortgezet als Missie-aktie (1964-1974)
• autopsie Volledig m.u.v. van de meeste omslagen van
de jaargangen 1(1946)-13(1958)
– UBN
• typering Orgaan van de Priestermissiebond: “Missie-
actie tracht te zijn een vruchtbaar tijdschrift in dienst
van de Priester-Missiebond, welke tot doel heeft in de
priesters en door dezen in de gelovigen een vurige mis-
siegeest op te wekken” (11(1956), nr. 39(jan.), p. 2). Vol-
gens het Huishoudelijk reglement van de Priestermis-
siebond publiceert Missie-actie de officiële mededelin-
gen van de H. Stoel, van het Nederlands episcopaat, van
de Priestermissiebond en van de Pauselijke Missiege-
nootschappen, die voor de missieactie van belang zijn;
verder geeft het blad voorlichting aan de pauselijke
missieactie op landelijk, diocesaan en parochieel
niveau. Met ingang van de 17e jaargang komt de
nadruk vooral te liggen op bezinning op en begeleiding
van de missieactie in Nederland.
• noten
(1) M.i.v. 12(1957), nr. 43(jan.): “Pauselijke Priester-Mis-
siebond”. Uit ‘Ook de Priester-Missiebond pauselijk’, 
p. 1 blijkt dat Pius XII de Priestermissiebond op 28 okto-
ber 1956 het predicaat ‘pauselijk’ heeft verleend. 
(2) Zie 5(1950), p. 29.
(3) In 5(1950), p. 22-29 wordt afscheid genomen van
mgr. Th. Bekkers en wordt de benoeming van zijn
opvolger, H.J.J. van Hussen, aangekondigd. 

(4) Op p. 105 van de eerste band (jaargangen 1-4) wordt
in ‘In een afscheid en een welkom’ meegedeeld dat C.
van Dijck zijn functie als redactiesecretaris neerlegt
vanwege zijn benoeming tot deken van Nijmegen. Als
zodanig staat hij voor het eerst in de Pius-almanak van
1948 vermeld. Volgens de ‘Inhoudsopgave volgens de
schrijvers’ in het Register op de jaargangen 1 tot en met
10 van Missie-actie, staat dit artikel in de 2e jaargang
(1947). Van Dijck wordt opgevolgd door M.L.M. Ter-
windt. 
(5) Missie-actie is afgesplitst van het Missiewerk en als
zelfstandig tijdschrift min of meer een voortzetting
van de oude priesterbijlage van het Missiewerk, die in
het Missiewerk was opgegaan (vgl. Missie-actie 1(1946),
nr. 1(onged.), p. 1-2).
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Missie-aktie1 1964-1974
• jaren 19(1964), nr. 74(jan.) – 29(1974), nr. 137(nov.)2

• ondertitel Orgaan van de Pauselijke Priestermissie-
bond in Nederland ∞ 19(1964) – 23(1968), nr. 95(jan.)
– Tijdschrift ter bezinning op en begeleiding van de
missieaktie ∞ 24(1969)-29(1974)
Binnenzijde omslag:
– Nederlands tijdschrift voor bezinning op en begelei-
ding van de missie-actie3 in Nederland ∞ 19(1964)-
23(1968)
• uitgever Pauselijke Priestermissiebond ∞ 19(1964)-
24(1969)
– Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken – Neder-
land4 ∞ 25(1970)-29(1974)
• plaats Red.: Nijmegen
– Adm.: Den Haag
• frequentie “Verschijnt vier keer per jaar in de maan-
den januari, april, juli en oktober” ∞ 19(1964) –
23(1968), nr. 96(maart)
– “Verschijnt zes keer per jaar” ∞ 23(1968), nr. 97
(april) – 29(1974) 
• formaat B
• omvang II ∞ 19(1964)-23(1968); III ∞ 24(1969); II ∞
25(1970); III ∞ 26(1971); II ∞ 27(1972)-29(1974)
• redactie 1964 drs. L. Beeloo MSC
1964-1965 dr. A. Fiolet OFM5

1964-1966 mgr. H.J.J. van Hussen, hoofdred.6

1964-1970 Fr. Wijnhoven AA5

1964-1974 Th.M. Bours, red.secr.
1965-1974 C.G. Roeleveld
1966-1974 Jos.A.A. Schoenmakers, hoofdred.6

1971-1974 A. van Beekvelt AA
1972-1974 drs. J. van Lin
• speciale nummers Van 19(1964)-22(1967) verschijnt er
jaarlijks in september een extra nummer dat in het
teken staat van de oecumenische beweging en contac-
ten en samenwerking tussen missie en zending 
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– 21(1966), nr. 86(mei): mgr. H.J.J. van Hussen, veertig
jaar priester
– 23(1968), nr. 96(maart): ‘Onze missieopdracht nú.
Samenvatting van het rapport, uitgebracht ten behoeve
van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkpro-
vincie. Stellingen en resoluties’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1964-1969). 
– 19(1964), okt. abusievelijk nr. 77; moet zijn: nr. 78.
– 1967, nr. 94(okt.) abusievelijk jaargang 24; moet zijn:
jaargang 22.
– 19(1964), nr. 75(april) abusievelijk gepagineerd p. 1-32;
moet zijn: p. 25-56.
– Vanaf 23(1968), nr. 95(jan.) verschijnt tot 1974 als
inlegblad van de Bossche editie van Missie-aktie de Dio-
cesane bijlage Missie-aktie bisdom ’s-Hertogenbosch,
een voortzetting van het in dit deel van de BKNP
beschreven tijdschrift Wereldparochie. Deze bijlage van
het Bossche Diocesaan Missiebureau (m.i.v. 1 juni 1973
‘Missiecentrum van het bisdom ’s-Hertogenbosch’
geheten (zie 28(1973), nr. 128(juni), p. 1)), bevat berichten
die speciaal betrekking hebben op het bisdom ’s-Herto-
genbosch en is tevens bedoeld om gestalte te geven aan
het samenspel tussen nationale en diocesane missio-
naire organen en activiteiten. De Diocesane bijlage 
Missie-aktie bisdom ’s-Hertogenbosch is als aparte uit-
gave aanwezig op het KDC en is volledig ingezien
m.u.v. 29(1974), nr. 133(febr.).7 Er kon niet worden vast-
gesteld of er ook in de andere diocesen aparte bijlagen
van Missie-aktie hebben bestaan.
• relaties Voortzetting van Missie-actie (1946-1963)
– Hierin opgenomen Wereldparochie (1965-1968)
– Voortgezet als Missie aktie (1975-{1980})8

• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Missietijdschrift van de Priestermissiebond
en de Pauselijke Missiewerken. Het blad bevat informa-
tie over de organisatie en opbrengsten van de missieac-
tiviteiten in Nederland, personalia (benoemingen, over-
lijden), verslagen, overzichten en kronieken. Het tijd-
schrift heeft naast een documentair karakter ook een
pastorale functie met bezinnende bijdragen over de
doelstellingen van missie en de ontwikkelingen op dat
terrein. Het besteedt eveneens aandacht aan activiteiten
van de St. Willibrordvereniging en het Apostolaat der
Hereniging.
• noten
(1) Het blad kent variaties in de titel. De eerste afleve-
ring draagt nog de titel van de voorganger Missie-actie.
Van 24(1969), nr. 102(jan.) – 25(1970), nr. 113(okt.) luidt
de titel Missie aktie en m.i.v. 26(1971), nr. 114(jan.): Mis-
sieaktie. De titel op het omslag luidt vanaf 19(1964), nr.
74(jan.): Missie aktie. 
(2) “Dit is het laatste nummer van Missie aktie in deze
redaktionele formule en deze verschijningsvorm”
aldus ‘Redaktionale’, 29(1974), nr. 137(nov.), p. 157.

(3) M.i.v. 21(1966), nr. 89(okt.): “missie-aktie”.
(4) Missie-actie startte als een uitgave van de Pauselijke
Priestermissiebond. Deze bond begon na 1960 aan bete-
kenis in te boeten en uiteindelijk werd het blad in 1970
overgedragen aan de Pauselijke Missiewerken, die zelf
geen eigen orgaan meer uitgaven. Zie 29(1974), nr.
137(nov.), p. 178 en Missie aktie 30(1975), nr. 1(febr.), p. 1
‘Bij een nieuw begin’.
(5) H.J.J. van Hussen kondigt in 19(1964), nr. 77(sept.), 
p. 79 in ‘Uitbreiding van de redactie’ aan dat vanuit de
“innerlijke verwevenheid van missie en oecumene
(zowel met de Oosterse christenen als met de christe-
nen van de reformatie)” het Apostolaat der Hereniging
in de persoon van Fr. Wijnhoven AA en de St. Willi-
brordvereniging in de persoon van dr. A. Fiolet OFM
zijn uitgenodigd tot de redactie toe te treden.
(6) In 21(1966), nr. 88(sept.), p. 127-128 wordt het vertrek
van mgr. H.J.J. van Hussen als hoofdredacteur en de
komst van zijn opvolger rector Jos.A.A. Schoenmakers
aangekondigd.
(7) In 29(1974), nr. 137(nov.), p. 2 wordt bericht dat dit de
laatste editie van Missie aktie in deze vorm is, dus ook
van de Diocesane bijlage: “Wij zijn nog op zoek naar de
beste vorm van communicatie tussen missionaire
werkgroepen in het bisdom. Hebt u hierover goede sug-
gesties dan ontvangen wij graag een berichtje van u.”
Reeds in 28(1973), nr. 129(juli), p. 1 wordt onder de kop
‘Voortbestaan tijdschrift Missie-aktie in discussie’ ver-
meld: “Voor diocesane informatie kunnen wij in het
bisdom Den Bosch (…) wekelijks beschikken over een
pagina in het Bisdomblad. (…) Toch menen we dat we
voor pastores en missionaire werkgroepen een onaf-
hankelijk informatie-bulletin moeten handhaven.” 
(8) 29(1974), nr. 137(nov.), p. 178 meldt in de bijdrage
‘Missieaktie maakt plaats voor Missieaktie’: “Missieak-
tie zal na 1974 niet meer verschijnen in de vorm die het
tijdschrift vele jaren heeft gekenmerkt (…). In 1975 kun-
nen de abonnees een geheel vernieuwd tijdschrift ver-
wachten (…). Tot nu toe werd de kern van de redaktie
gevormd door de staf van de Pauselijke Missiewerken.
Vanaf 1975 verschijnt Missieaktie onder verantwoorde-
lijkheid van een werkgroep, waaraan deelnemen: de
Pauselijke Missiewerken, het Centraal Missionair
Beraad van de Religieuzen, het Centraal Missie Com-
missariaat, de Week voor de Nederlandse Missionaris,
de Missie Verkeersmiddelen Aktie, het Apostolaat der
Hereniging, de Sint Willibrord Vereniging en de Neder-
landse Missieraad.”
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Missiealmanak van OL Vrouw van Altijddurenden
Bijstand en van den Heiligen Gerardus1 1932-1957
• jaren 10(1932)-20(1942)
– 21(1948)2-1957
• ondertitel Uitgegeven tot steun der missies van de
paters Redemptoristen in West-Indië, Congo, Zuid-
Amerika en Ukrainen ∞ 10(1932)-17(1939)
– Uitgegeven tot steun van de missiewerken der paters
Redemptoristen ∞ 18(1940)-19(1941)
– Over de missiewerken der paters Redemptoristen ∞
20(1942)
– Uitgegeven tot steun v.d. (van de) missiewerken der
paters Redemptoristen ∞ 21(1948)-1949
– Uitgegeven tot steun van het missiewerk der paters
Redemptoristen ∞ 1950-1954; 1956-1957
– Uitgegeven tot steun van het werk der paters
Redemptoristen ∞ 1955
• uitgever Het missiewerk der paters Redemptoristen
∞ 10(1932)-15(1937), 17(1939), (in 16(1938) niet vermeld)
– Het St. Gerardusklokje, Redemptoristenklooster ∞
18(1940)-20(1942), 21(1948)
– Secretariaat van de Surinaams(ch)e Missie ∞ 1949-
1957
• plaats Wittem ∞ 10(1932)-21(1948); Rotterdam ∞ 1949-
1951; Amsterdam ∞ 1952-1957
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang III ∞ 10(1932)-18(1940)3; II ∞ 19(1941)-
20(1942); I ∞ 21(1948)-1957 
• redactie 1932-1953 A. Brinkman4

[1953-1954 J. Geurts]5

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangtelling loopt van 10(1932)-21(1948); daarna
niet meer vermeld.
– In Missiealmanak 10(1932) wordt het ‘Tweede eeuw-
feest van de Congregatie van den Allerheiligsten Ver-
losser (Redemptoristen) 1732-1932’ herdacht.
• relaties Voortzetting van Missie-kalender van Onze
Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand (1923-1931)
– Voortgezet als Almanak ter ere van OL Vrouw van
Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus (1958-1963)
• autopsie Volledig m.u.v. het omslag (voorkant) van
14(1936)
– KDC
• typering Almanak met kalender, spreuken en gedich-
ten, stichtende (soms ook spannende) verhalen, een
prijsrebus, nieuws over kerk en missiewerk en infor-
matie over huis-, tuin- en keukenaangelegenheden. In
10(1932), p. 1 beschrijft ‘de Almanak-Pater’ op de titelpa-
gina de functie van de uitgave: “De almanak moet ’n
zonneboek zijn, dat frischheid en vreugde verspreidt in
den huiselijken kring. Alle treurigheid die het daag-
sche leven verdonkeren kan, moet vergeten worden bij
’t bekijken van de vele platen en foto’s, bij ’t lezen van

de stukken en verhalen.” Hij roept de zelateurs en zela-
tricen op aan het werk te gaan door de almanak te ver-
spreiden: “Uw steun doet de Zon des geloofs stralender
opgaan in onze missiën”. 
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd het jaartal, m.u.v. 1938. In
10(1932)-15(1937) en 17(1939) wordt het jaartal voorafge-
gaan door “voor het jaar onzes Heeren”, in 18(1940)
door “voor het jaar van onzen Heer”.
– De titel kent een aantal variaties: 1938 draagt op het
titelblad de titel Missiekalender van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand; in 20(1942) wordt “Missie-
almanak” vervangen door “Missie-jaarboek” en in
21(1948) staat op de titelpagina “Missiealmanak”, op het
omslag “Missiekalender”; aan “de H. Gerardus” wordt
in 19(1941)-22(1949) “Majella” toegevoegd en het omslag
van 1952-1954 vermeldt “ter ere van OL Vrouw van
Altijddurende Bijstand”; m.i.v. 15(1937) vervalt geleide-
lijk de verbuigings -‘n’ van “Altijddurenden” en “den 
H. Gerardus”; ook “O.-L.-Vr.” werd aangetroffen, even-
als “Sint Gerardus”.
(2) Met “Hier! Radio Wittem” kondigt ‘Mickey-Mouse’
de verschijning van de eerste almanak na de oorlog aan
met verhalen van de oorlog.
(3) Met dien verstande dat tot en met 18(1940) de kolom-
men zijn genummerd (doorgaans twee per pagina);
m.i.v. 19(1941) verloopt de nummering per pagina.
(4) Uit het in memoriam van pater A. Brinkman (1885-
1953) in de Missiealmanak van 1955, p. 9 blijkt dat hij in
1926 begon met de uitgave en dat hij tot op het laatst
aan de almanak voor 1954 heeft gewerkt.
(5) Zie St. Gerardusklokje 31(1954), nr. 10(okt.), p. 160.
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Missie-almanak1 / Congregatie van de2 Heilige 
Geest {1949}
• jaren {1949}
• uitgever Congregatie van de H. Geest (CSSp.)
• plaats Missiehuis Rhenen
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B 
• omvang I 
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1949
– KDC
• typering Missie-almanak met nieuws en verhalen
over het (missie)werk van de Congregatie van de 
H. Geest, stichtende bijdragen, vertellingen en propa-
ganda voor roepingen. De binnenzijde van het omslag
geeft een opsomming van de missiegebieden waar de
Nederlandse Paters van de H. Geest werkzaam zijn. 
• noten
(1) Gevolgd door het jaartal.
(2) Op het omslag “v.d. Heilige Geest”.
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Missie-almanak / Priesters van het H. Hart van
Jezus1 1924-{1959}
• jaren 1924-1941
– 1942/462-{1959}
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ)
– Missiehuis Sittard ∞ 1924-{1925}
– Missiehuis Bergen op Zoom ∞ {1927}
– Missieschool Juvenaat H. Hart B.O.Z. ∞ 1928
– Juvenaat (H. Hart) Bergen op Zoom ∞ 1929-1959
• plaats Sittard ∞ 1924-{1925}; Bergen op Zoom ∞
{1927}-{1959}
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1924-{1925}; I ∞ {1927}; II ∞ 1928-1941; 
I ∞ 1942/46-{1959}
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen ∞ 1924-1951, 1955. 
• autopsie 1924-1925; 1927-1959 m.u.v. het omslag van
1953
– KDC
• typering Deze missiealmanak voor het gezin tracht de
steun aan de missie (o.a. door roepingen) te bevorderen
en bevat naast een heiligenkalender tal van stichtelijke
artikelen, missieverhalen, illustraties, grappen, gedich-
ten en een rubriek voor de jeugd met puzzels en prijs-
vragen. 
• noten
(1) Waaraan tot en met 1927 toegevoegd op het omslag:
“voor het jaar … [jaartal]”; daarna enkel het betreffende
jaartal. Variaties in de titel: Missie almanak; Missie -
almanak. De aflevering van 1951 verscheen onder de
titel Oogst met als ondertitel ‘Voortzetting van de Mis-
sie almanak. Uitgave Juvenaat Bergen op Zoom’.
(2) “Na vier jaar onderduiken, kunnen wij U nu weer
onze Missie-almanak aanbieden. Met geheel het zetsel
en cliché’s en al, zijn we in 1941 moeten onderduiken
omdat de Missie-almanak verboden werd, niet zoals de
andere periodieken wegens papierschaarste, neen, wij
hadden een werkelijk misdrijf op het geweten.” Dat
‘misdrijf’ bleek te bestaan in het afdrukken van een
afbeelding van de koningin en, erger nog, van het prin-
selijk gezin met prins Bernhard in de almanak van
1941. Het allerergste bleek dat in de almanak alle ver-
jaardagen van de leden van het Koninklijk Huis te vin-
den waren, waardoor het blad ‘staatsgevaarlijk’ werd
bevonden. Dat bracht met zich mee dat verbieden alleen
niet voldoende was, de almanak “moest geheel verdwij-
nen en daarom in beslag genomen en voorgeleid wor-
den. Alle politieposten in ons goede vaderland werden
hiervan op de hoogte gebracht.” De Missie-almanak van
1942 was intussen al geheel klaar om afgedrukt te wor-
den. Toen het vaderland weer vrij was kon de almanak
1942-46 “weer frank en vrij” verschijnen, aldus de
redactie in 1942/46, zie ‘Voorwoord’, p. 2.
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het Missieboekje van het H. Hart van Jezus {1922}-
{1969}
• jaren {8(1922/23), nr. 4(dec.)} – {27(1941), nr. 6(nov.)}
– {28(1946/47), nr. 2(juli)} – {51(1969/70), nr. 7(dec. 1969)}
• ondertitel tot steun der geestelijke belangen in onze1

mijnstreek ∞ {8(1922/23), nr. 4(dec.)} – {35(1953/54), nr.
4(sept.)}
– Op het omslag: Maandblad voor het christen huisge-
zin ∞ {8(1922/23), nr. 4(dec) – {35(1953/54), nr. 4(sept.)}
– Vanaf {39(1957/58), nr. 10(maart)} is geen ondertitel
meer aangetroffen.
• uitgever Parochie Heerlerbaan2

• plaats Red.: Heerlerbaan-Heerlen
– Adm.: Oudenbosch ∞ {8(1922/23), nr. 4(dec.)} –
{11(1925/26), nr. 10(onged.)}; Heerlerbaan ∞ 11(1925/26),
nrs. 11 en 12(beide onged.); Oudenbosch ∞ 12(1926/27),
nr. 1(juli) – 19(1933/34), nr. 9(febr.); Heerlerbaan-Heerlen
∞ 19(1933/34), nr. 10(maart) – {51(1969/70), nr. 7(dec.)}
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ {8(1922/23)}-{27(1941/42)}; A ∞
{28(1946/47)}-{51(1969/70)}
• omvang II
• redactie {1922}-1931 H.A.J. Erens, pastoor
1931-1939 G.J.H. Lenders, pastoor
1939-{1955} B. Diederen, pastoor
{1958}-1963 W. Horsmans, pastoor
1963-1966 H. Smeets, pastoor
1966-{1969} niet meer in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. {1958}); boekbe-
sprekingen (1967/68-{1969/70}).
– Doorlopende paginering in ∞ {1922/23}-{1953/54}.
• relaties Voortgezet als Looplamp (1970-{1971})3

• autopsie 8(1922/23), nr. 4; 10(1924/25)-22(1936/37);
23(1937/38), nrs. 1-5, 7, 9-10, 12; 24(1938/39), nrs. 1, 4-5, 
7-8, 10-11; 25(1939/40); 26(1940/41), nrs. 1, 3-12; 27(1941),
nrs. 5-6; 28(1946/47), nrs. 2, 7-8, 10; 29(1947/48), nrs. 7-
10; 30(1948/49), nrs. 9-10; 31(1949/50), nrs. 1-9;
35(1953/54), nr. 4; 39(1957/58), nrs. 10 en 12; 40(1958/59),
nrs. 4-12; 41(1959/60); 42(1960/61), nrs. 9, 11-12;
43(1961/62), nrs. 1, 8, 11-12; 44(1962/63), nrs. 5-6, 9-10;
45(1963/64), nrs. 4-12; 46(1964/65), nrs. 1-4, 6-7, 9-12;
47(1965/66), nrs. 4-12; 48(1966/67), nr. 2/3-12;
49(1967/68), nrs. 1-8; 51(1969), nrs. 2/3, 5, 7
– KDC ∞ 1922, 1937-1941, 1946, 1953, 1958-1969
– UBU ∞ 1924-1936, 1939-1940, 1947-1950
• typering Het missieboekje is een gezinsblad met als
doel het verspreiden en bevorderen van de devotie tot
het H. Hart van Jezus en het steunen van de ‘geestelijke
belangen’ in de mijnstreek. Het bevat “leerzame en ont-
spannende lectuur voor U en Uwe huisgenooten”, zoals
godsdienstige artikelen, stichtende verhalen, vervolg-
verhalen, gebeden, een necrologie, een lijst van giften
en missen. In de loop der jaren en met de wisseling van

654. Missie-almanak / Priesters van het H. Hart van Jezus 414



redacteuren maakt het missieboekje een ontwikkeling
door van een algemeen stichtelijk tijdschrift tot een
blad dat tamelijk expliciet gericht is op de actualiteit. 
• noten
(1) M.i.v. {21(1935/36), nr. 8(jan.)}: “de”.
(2) Dit wordt enkele jaren vermeld op het omslag,
{16(1930/31), nr. 11(april)} – {28(1946/47), nr. 8(jan.)}. Uit
het ‘aan onze lezers(essen)’ in 24(1938) nr. 4(sept.), p. 52
blijkt dat het missieboekje reeds vanaf het begin een
uitgave van de parochie Heerlerbaan was: “Ons boekje
is een uitgave van de parochie Heerlerbaan (onder
pastoor Erens, z.g. stichter der parochie, is men daar-
mee begonnen)”.
(3) In juni 1970 verscheen jrg. 1, nr. 1 van Looplamp. Het
nieuwe tijdschrift beoogde een blad te zijn voor oude-
ren en bejaarden: “De redactie van het missieboekje, de
voorganger van dit tijdschriftje, liep al heel lang met
dit plan rond”, aldus de redactie in de ‘Doopbrief’ van
Looplamp 1(1970), nr. 1(juni), p. 4.
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Missiefront1 1946-1967
• jaren 1946, ongen.[maart]2– 53(1967), nr. 6(dec.)3

• ondertitel Missietijdschrift der (van de) H.H.4 Laza-
risten en4 Dochters der Liefde in Nederland ∞ 33(1947)-
34(1948)
– Missietijdschrift van de Heren Lazaristen en Doch-
ters der Liefde in Nederland ∞ 35(1949)-37(1951)
– Missietijdschrift der (van de) Lazaristen en Dochters
der (van) Liefde ∞ 38(1952)-50(1964)
– Uitgegeven door de priesters en zusters van de H.
Vincentius ∞ 51(1965) – 52(1966), nr. 3(juni)
– Tweemaandelijks tijdschrift van de priesters en
zusters van de H. Vincentius ∞ 52(1966), nr. 4(aug.)-nr.
6(dec.)
– Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 53(1967)
• uitgever Studiehuis St. Vincentius à Paulo; congrega-
ties der Lazaristen en Dochters der Liefde in Nederland
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 1946 – 49(1963), nr. 3(juni);
daarna niet meer vermeld
– Adm.: Nijmegen ∞ 1946-52(1966); Susteren ∞
53(1967)
– Red. en adm. voor België: Brussel ∞ {35(1949)}
• frequentie 5 nrs. ∞ 1946
– 8 maal per jaar ∞ 33(1947)-37(1951)
– 6 maal per jaar ∞ 38(1952)-53(1967)
• formaat B ∞ 1946-1958; C ∞ 1959-1966; B ∞ 1967
• omvang II ∞ 1946; III ∞ 33(1947)-36(1950); II ∞
37(1951)-44(1958); I ∞ 45(1959)-53(1967)
• redactie Vermeld vanaf 38(1952).
[1946]-1957; 1963 L. Bartels CM5

1957-1967 dr. G. v. Winsen CM5

• speciale nummers 33(1947), ongen.(mei): gewijd aan
Z.Hw.Exc. Mgr. Michael Verhoeks, Lazarist, aposto-

lisch vicaris van Soerabaja (Java) bij gelegenheid van
het eerste lustrum zijner bisschopswijding op het feest
der verschijning van de aartsengel Michael, 8 mei 1942
– 42(1956), nr. 2(april): extra-nummer gewijd aan de
katholieken van Nanchang
– 43(1957), nr. 5(onged.): jubileumnummer, Wern-
houtsburg 75 jaar
– 46(1960), ongen.[nr. 3](onged.): gewijd aan ‘St. Vincen-
tius à Paulo (1581-1660): Apostel van praktische caritas’,
31 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1957); inhoudsopgaven (1947-1949, 1952-1962).
– 40(1954), abusievelijk nr. 5(aug.) en nr. 6(okt.); moet
zijn: nr. 4(aug.) en nr. 5(okt.); de laatste aflevering van
43(1957) is abusievelijk genummerd nr. 1(jan./febr.
1958); moet zijn: nr. 6(nov./dec. 1957). 46(1960), okt. abu-
sievelijk nr. 5; moet zijn: nr. 4(15 okt.).
– Foutieve paginering in 33(1947): na p. 96 (afl. van juli)
zijn de afleveringen van sept. en okt. beide gepagineerd
p. 122-152, waarna de paginering regelmatig doorloopt
tot en met p. 216 van de laatste afl.; in 34(1948): na p. 1-
160 volgt p. 97-128 (nr. 6(15 sept.)), gevolgd door p. 193-
256. In de inhoudsopgave (p. 255-256) duiden de cijfers
tussen ( ) op de foutief aangegeven paginering in het
nummer.
– In de jaargangen 36(1950)-42(1956) wordt vermeld dat
de uitgave niet in de handel is.
• relaties Voortzetting van St. Vincentius à Paulo (1910-
1946)
– Ten dele samengegaan met een groot aantal andere
missietijdschriften en voortgezet als Bijeen (1968-
{1980}) en ten dele voortgezet als Caritas en missie
(1968-1974)3

• autopsie Volledig 
– UBN ∞ 1946, ongen.[maart] – 37(1951); 38 (1952), 
nrs. 1, 3-6; 39(1953)-49(1963); 52(1966), nrs. 3-6; 53(1967) 
– Nijmegen, Studiehuis Sint Vincentius ∞ 38(1952), 
nr. 2; 52(1966), nrs. 1-2; 50(1964)-51(1965)
• typering Missietijdschrift van de Lazaristen en de
Dochters der Liefde, met verhalen uit de werkterreinen
van beide congregaties en kort missienieuws. Verder is
er veel aandacht voor de H. Vincentius à Paulo en zijn
inzet voor missie en caritas. Het blad, dat bestemd is
voor de leden van de Missiebond H. Vincentius à Paulo,
bevat informatie over de congregaties, mededelingen
over vertrekkende en aankomende missionarissen, per-
sonalia (overlijden), een vervolgverhaal en een rubriek
voor de jeugd.
• noten
(1) Het omslag vermeldt daarnaast tot en met 42(1956),
nr. 1(febr.) ook de titel van de voorganger “St. (Sint) Vin-
centius à (a) Paulo” of “H. Vincentius à Paulo”. M.i.v.
49(1963), nr. 3(juni) en m.u.v. 53(1967), nr. 5(okt.) ver-
meldt het omslag behalve de titel ook “Caritas en mis-
sie”.
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(2) Het tijdschrift onder deze titel opent met een onge-
nummerde en ongedateerde aflevering, vermoedelijk
verschenen in maart 1946 gezien de vermelding van de
missie-intentie van het Apostolaat des Gebeds voor die
maand; gevolgd door nr. 2 eveneens ongedateerd, ver-
moedelijk verschenen in juni gezien de intentie voor
die maand. Nr. 3 is ongedateerd maar draagt het jaartal
1946 en zal vanwege de augustusvakantie in september
verschijnen, zoals wordt meegedeeld in nr. 2 (binnen-
kant van de achterzijde van het omslag). De laatste afle-
vering van de voorganger is: [1946, ongen.(aug.)].
Alleen de eerste twee afleveringen vermelden dat Mis-
siefront een bijlage van het missietijdschrift Sint Vin-
centius à Paulo is, maar dat zodra de tijden veranderen
Missiefront als tijdschrift hoopt te verschijnen. Op de
binnenzijde van het omslag van Missiefront 1946, 
nr. 4(Kerstmis) staat vermeld: “Dit Kerstnummer van
Missiefront wordt U aangeboden door St. Vincentius a
Paulo – missietijdschrift van de H.H. Lazaristen en
Dochters der Liefde in Nederland”. Een parallelle ver-
schijning van beide tijdschriften kon niet worden vast-
gesteld. De beide titels worden veelvuldig naast elkaar
gebruikt. De laatste jaartalvermelding van St. Vincen -
tius à Paulo is 31(1941). In 1945 verschijnen nog twee
afleveringen onder deze titel (ongen.(sept.) en ongen.
(dec.)), in 1946 slechts een los blad. De andere 5 afleve-
ringen van het missietijdschrift van de Lazaristen in
1946 dragen de titel Missiefront, alle zonder jaargang-
nummer, gevolgd door 33(1947).
(3) Op p. 96 van de laatste aflevering van Missiefront
kondigt redacteur G. van Winsen CM aan dat het blad
opgaat “in Bijeen, het moderne missie-magazine”. De
band met de familie, weldoeners en vrienden van de
missionarissen zal op een andere wijze in stand wor-
den gehouden. “Daartoe zullen wij regelmatig een
informatieblad over de Lazaristen en Dochters der Lief-
de laten verschijnen.” Op 1 febr. 1968 verschijnt als 54e
jaargang Caritas en missie, het contactblad van de Laza-
risten en de Dochters der Liefde voor alle bekenden en
weldoeners: “een oude bekende in een nieuw jasje”
aldus [p. 1].
(4) M.i.v. 34(1948), ongen.(febr.) wordt “H.H.” weggela-
ten en wordt vóór Dochters “de” toegevoegd.
(5) In 49(1963), nr. 5(okt.), p. 66 maakt dr. Ger. van Win-
sen CM in ‘Van de redaktie’ melding van zijn afwezig-
heid gedurende enkele maanden. In die tussentijd zal
“de oud-redakteur Mhr. Bartels, de samenstelling en
uitgave van Missiefront op zich nemen. (…) Hij was het,
die na de oorlog Missiefront heroprichtte en het een
nieuw karakter gaf.” In het colofon blijft dr. G. van
Winsen als redacteur vermeld.
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Missiekalender1 1920-1925
• jaren 19202-1925
• uitgever St. Claverbond ∞ {1923}-1925
• plaats Red.: Grave ∞ {1922}-1925
– Adm.: Nijmegen ∞ {1924}-1925
• frequentie jaarlijks
• formaat C schild, A scheurkalender ∞ {1920}; B
schild, A scheurkalender ∞ {1922}; B ∞ 1923-1925
• omvang IV ∞ {1920}; II ∞ {1922}-1925
• redactie {1922}-1925 “Mariëndaal bij Grave”
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De kalender van 1920 is een dagkalender; m.i.v.
{1922} bestaat de kalender overwegend uit 1 blaadje per

2 dagen.
• relaties Voortgezet als Algemeene missiekalender
(1926-1980)
• autopsie 1920; 1922-1925
– KDC
• typering Scheurkalender, met op de voorzijde infor-
matie over de dagheilige, zon- en maanstanden, een
foto uit de missie en een stichtelijk gezegde en op de
achterzijde een missieverhaal of missiehumor. Via de
kalender worden de lezers “uitgenoodigd een groote
Missiereis te ondernemen”, aldus de achterzijde van
het titelblad van 1923, alwaar ook wordt aangegeven dat
“de Kalender wordt verspreid door (…) Missie-Congre-
gaties en -Vereenigingen ten bate harer eigen missies
en missionarissen”.
• noten
(1) M.i.v. 1923 vermeldt het titelblad: Missie-scheurka-
lender. De titel op het schild luidt in 1920: Missie-kalen-
der; in 1922-1924: Missie kalender. In 1925 wordt aan de
titel op het schild toegevoegd: “Jubel-jaar 1925”.
(2) Dit is de eerste uitgave van de Missiekalender, getui-
ge de vermelding op de achterzijde van het titelblad van
1924 dat “de Missie-scheurkalender (…) weer dit jaar –
nu reeds voor de vijfde maal – een bescheiden aandeel
[wil] gaan nemen in het verbreiden en versterken van
meer kennis en liefde voor missie en missieactie”.
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Missie-kalender1 van Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durenden Bijstand2 1923-1931
• jaren 1923-9(1931)
• ondertitel Uitgegeven ter ondersteuning van het mis-
siewerk ∞ 1923
– Uitgegeven ter ondersteuning van de missies ∞ 1924-
3(1925)
– Uitgegeven tot steun der missies van de paters
Redemptoristen in West-Indië, Belg.3 Congo, Zuid-Ame-
rika4, Saskatchewan3 en Ukraïnen ∞ 4(1926)-10(1931)
• uitgever Redemptoristenklooster Sint Truiden (Belg.
Limburg)5 ∞ 1923
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– (door het) Missiewerk der Paters (PP) Redemptoristen
∞ 1924-9(1931)
• plaats Sint Truiden (Belg. Limb.) ∞ 1923-4(1926); zon-
der plaatsnaam ∞ 5(1927)-9(1931)5

• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1923-3(1925); III ∞ 4(1926)6; II ∞ 5(1927);
III ∞ 6(1928)-9(1931)
• redactie [1926-1931 pater Adrianus Brinkman]7

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vermelding van de jaargangen begint in 1925: jaar-
gang drie.
– Bevat losse platen in kleur en soms een wandkalen-
der.
– In het autopsie-exemplaar 1924 wordt op een inge-
plakt vignet op de titelpagina de prijs in fl. van de 
Missie-kalender vermeld.
– De Missie-kalender van 1925 is “zeer nederig en broe-
derlijk opgedragen aan Z. Em. Kardinaal Wilhelmus 
M. van Rossum, prefect der Propaganda, bij zijn vijftig
jarig Redemptorist-zijn”.
• relaties Voortgezet als Missiealmanak van OL Vrouw
van Altijddurenden Bijstand en van den Heiligen Gerar-
dus (1932-1957)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven
1939
– H. Mosmans, L. Saut, Memoriaal van de Nederlandse
Provincie (CSsR), Wittem 1961
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missiekalender of almanak, met een calenda-
rium, stichtende verhalen, spreuken en gedichten en
een rubriek ‘Voor onze kleinen’. Daarnaast bevat de uit-
gave nieuws over leven en werken van de Redempto-
risten en incidenteel ook van andere congregaties,
afbeeldingen van en artikelen over kloosters en kerken
in Nederland en verhalen uit de missiegebieden.
• noten
(1) Op het omslag ook “Missiekalender”.
(2) Met daaraan toegevoegd: “voor het jaar Onzes 
Heeren … [jaartal]”.
(3) “Belg.” vervalt m.i.v. 6(1928) en “Saskatchewan”
m.i.v. 8(1930). 
(4) “Zuid-Amerika” toegevoegd m.i.v. 5(1927).
(5) Volgens De Meulemeester, p. 157 was het “Couvent
des rédemptoristes, Saint Troud, Belgique” de plaats
van de redactie van 1923 tot 1928, id. Leuven (sinds
1929), Wittem (Redemptoristenklooster) van 1927 tot
1933 en Seppe (België) van 1930 tot 1936 (p. 158). De
kalender zou volgens De Meulemeester voor het eerst
met “une édition destinée à la Hollande” verschenen
zijn voor het jaar 1927 (p. 157). De leiding zou vanaf het
begin in handen zijn geweest van pater Brinkman 
(p. 158). De Meulemeester vermeldt voorts: “Une partie

de son texte est commune avec celui du Missie-Kalender
de la province belge (…); une autre partie, la plus nota-
ble, est occupée par des articles spéciaux au sujet des
maisons hollandaises et des missions du Brésil et de
Surinam. Cette publication s’attache aussi à promou-
voir le culte de St. Gérard Majella. Jusqu’en 1932 le titre,
sauf la mention des missions Sud-Américaines, était le
même que celui du Missie-Kalender belge” (p. 158).
(6) Met dien verstande dat van de twee kolommen per
pagina elke kolom m.i.v. 4(1926) afzonderlijk is gepagi-
neerd.
(7) Uit Mosmans en Saut, p. 29 blijkt dat pater Adrianus
Brinkman (1885-1953) 27 jaar de redactie had verzorgd
van de Missiealmanak van OL Vrouw van Altijddurende
Bijstand, de opvolger van de Missie-kalender. In de Mis-
siealmanak van 1955 wordt hij op p. 9 herdacht met
daarbij de vermelding dat hij in 1926 zou zijn begonnen
met de uitgave. Zie ook noot 5.
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Missiekalender van de zusters Franciscanessen van
St. Lucia {1962}
• jaren {1962}
• uitgever Zusters Franciscanessen van St. Lucia
• plaats Bennebroek
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1962
– KDC
• typering Maandkalender met afbeeldingen van de
zusters in de missiegebieden van de congregatie. De
achterzijde van de maandbladen zijn gevuld met vrome
spreuken, korte typeringen van de mens, het oecume-
nisch gesprek enz. Het schutblad roept op de missie te
helpen door gebed. 

660
Missiekalender der zusters van het1 Gezelschap van
JMJ Mariënburg {1941}-{1951}
• jaren {1941}-{1951}
• uitgever Zusters van het Gezelschap van JMJ Mariën-
burg
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1941; 1951
– KDC
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• typering Maandkalender met afbeeldingen over het
missiewerk van de zusters van het Gezelschap van JMJ.
Het kalenderblad van de maand oktober 1941 bevat een
afbeelding van Math. Wolff SJ, stichter van de congre-
gatie (1799-1857). De kalender van 1951 bevat m.i.v. de
maand februari op de achterzijde korte beschouwingen
o.a. over de taak van de missiezuster, ons ideaal, een
beschrijving van de St. Jozefvereniging (de missiever-
eniging van de congregatie), gedichten enz.
• noten
(1) {1951} afgekort tot “v/h”.
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Missieklok 1924-1968
• jaren 1(1924/25), nr. 1(nov.) – 20(1944), nr. 9(sept.)
– 21(1945), ongen.(maart) – 43(1968), nr. 11(dec.)1

• uitgever Franciscanessen Klooster St. Lucia
• plaats Bennebroek
• frequentie “voorlopig op ongeregelde tijden” ∞
1(1924/25), nr. 1(nov.)
– maandelijks ∞ 2(1925/26)-43(1968), m.u.v. 21(1945)
– 5 nrs. ∞ 21(1945)
• formaat B ∞ 1(1924/25)-2(1925/26); C ∞ 3(1926/27)-
10(1933/34); B ∞ 11(1935)-20(1944); C ∞ 21(1945); B ∞
22(1946)-43(1968)
• omvang II ∞ 1(1924/25); III ∞ 2(1925/26)-8(1931/32); 
II ∞ 9(1932/33)-15(1939); I ∞ 16(1940)-21(1945); II ∞
22(1946)-35(1959); III ∞ 35(1960)2-36(1961); II ∞ 37(1962);
III ∞ 38(1963); II ∞ 39(1964)-40(1965); III ∞ 41(1966); 
II ∞ 42(1967)-43(1968)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden 1(1924/25)-2(1925/26) met de hand
geschreven, daarna ‘gehectografeerd’. Overige jaargan-
gen gestencild.
– Het jaargangnummer werd in de jaren vijftig veelal
weggelaten; in 1960 ging men daartoe weer over, maar
men maakte daarbij een vergissing door aan de jaar-
gang 1960 het volgnummer 35 te geven. Dit had moeten
zijn: 36.
• relaties Voortgezet als Cocon (1969-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 14(1938)
– Wijchen, Franciscanessen van Bennebroek (St. Lucia)
∞ overige jaargangen
• typering Intern congregatieblad van de Franciscanes-
sen van Bennebroek. Het bevat congregatienieuws,
brieven uit de missie, artikelen over het religieuze
leven, personalia (jubilea, adreswijzigingen, overlij-
densberichten). 
• noten
(1) De laatste twee afleveringen van 1968 dragen abusie-
velijk het jaargangnummer 42; moet zijn: 43(1968).
(2) Zie bijzonderheden.
(3) Nadat uit de congregatie de wens naar voren is geko-

men de naam en de vorm van de Missieklok te wijzi-
gen, verschijnt het tijdschrift in de eerste maanden van
1969 onder de voorlopige titels Berichten / Franciscanes-
sen van Bennebroek (januari) en Mededelingen / Fran-
ciscanessen van Bennebroek (februari t/m oktober). De
Missieklok-nieuwe-stijl verschijnt m.i.v. november
onder de titel Cocon.
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de Missie-koningin1 1934-1951
• jaren 1(1934), nr. 1(jan.) – {7(1940), nr. 12(dec.)}2

– 12(1945), ongen.(dec.)3– 18(1951), nr. 11(dec.)4

• ondertitel Maandblad der Missionarissen Oblaten der
Onb. Maagd Maria ∞ 1(1934)-3(1936)
– Maandblad der Paters Oblaten der Onbevlekte Maagd
Maria ∞ 4(1937) – 5(1938), nr. 3(maart)
– Geen ondertitel ∞ 5(1938), nr. 4(april) – {[13](1946), 
nr. 3(maart)}
– Maandblad der Paters Oblaten ∞ {13(1946), nr. 5(mei)}
– 14(1947), ongen.(sept.)
– Maandblad der5 Paters Oblaten van Maria ∞ 14(1947),
ongen.(okt.) – 18(1951)
• uitgever Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte
Maagd Maria OMI (Oblati di Maria Immaculata)
• plaats Red. en adm.: Valkenburg/Houthem ∞ 1(1934)
– 14(1947), ongen.(aug.); Duiven ∞ 14(1947),
ongen.(sept.) – 17(1950), nr. 6(juni)
– Red.: Sevenum, adm.: Duiven ∞ 17(1950), nr. 7(juli) –
18(1951)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II m.u.v. I ∞ 12(1945)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.6

[1934-? pater H.A. Breukers OMI]
[pater W. Perriëns OMI]
[pater W. Deliege OMI]
[pater W. Tromp OMI]
[pater B. Verbrugge OMI]
[pater H. Boumans OMI]
[pater W. van Baalen OMI]
[?-1951 pater W. Bouwman OMI]
• speciale nummers 6(1939), nr. 8/9(aug./sept.): speciaal
dubbelnummer over de stichter en stichting van de
congregatie, haar geest, groei, werk enz.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1934-
1937, 1938, 1940). 
– De jaargangen zijn in de oorlog doorgeteld m.u.v. het
maartnummer van 1946, dat is genummerd 9(1946), 
nr. 3(maart); moet zijn: 13(1946), nr. 3(maart).
• relaties Samengegaan met het Belgische blad Maria-
bode (1918-1951) en voortgezet als Voorposten (1952)7

• autopsie 1(1934)-7(1940); 12(1945); 13(1946), nr. 3, 5-9, 
11-12; 14(1947)-18(1951) m.u.v. een groot deel van de
omslagen
– KDC
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• typering Maandblad van de Missionarissen Oblaten
van de Onbevlekte Maagd Maria, wier congregatie is
gesticht in 1816. Volgens de inleiding bij de eerste afle-
vering heeft de Belgische Maria-bode jarenlang “op
uiterst verdienstelijke wijze het zaad der Mariaveree-
ring en Missieliefde op Hollandschen bodem uitgewor-
pen” en het werk der Oblaten doen kennen. Sinds 1930
bestaat het eerste missiehuis der Oblaten op Nederland-
se bodem, en wel in het klooster Sint Gerlach te Hout-
hem bij Valkenburg. Daar wordt vanaf eind 1933 het
eigen Nederlandse maandblad der Oblaten de Missie-
koningin geredigeerd, dat het werk van de Maria-bode
zal voortzetten (1(1934), nr. 1(jan.), p. 4). Het tijdschrift
geeft behalve Mariabeschouwingen vooral informatie
over de geschiedenis en het actuele werken van de
paters Oblaten, waarbij veel aandacht wordt besteed
aan de werkzaamheden in de missiegebieden en aan de
persoon van de stichter, mgr. Eugène de Mazenod.
Daarnaast wil het blad roepingen bevorderen en vraagt
het de lezers om steun voor het missiewerk en de oplei-
ding van toekomstige missionarissen. Ten slotte bevat
het tijdschrift korte nieuwsberichten, (vervolg)verha-
len, misintenties en personalia.
• noten
(1) De titel kent de varianten de Missiekoningin en de
Missie koningin. 
(2) In het jubileumnummer ‘25 Jaar MK’ (de Missieko-
ningin (1953-1962) 1959, nr. 1/2(jan./febr.), p. 14) kijkt
pater W. Tromp terug op 25 jaargangen van de jubile-
rende Missiekoningin. Daaruit blijkt dat de jaargangen
van 1943 tot en met 1945 niet zijn verschenen: “ze
bestaan gewoonweg niet! Dit, omdat de derde redacteur
weigerde, het tijdschrift onder regeringstoezicht te
plaatsen. Zijn opvolger echter bleef in contact met de
abonnees, eerst zeer gedurfd door middel van een cir-
culaire, daarna met een kerstprentje en de lezers bleven
steunen, alsof het blad niet opgeheven was. In 1946
kwam de Missiekoningin opnieuw uit, maar zonder
omslag: dit op bevel van de regering. Papierschaarste!”
Drie afleveringen zijn zonder omslag verschenen, één
in dec. 1945 en de twee eerste afleveringen van 1946,
waarna nr. 3 weer verscheen met de vertrouwde blau-
we omslag. 
(3) Eerste aflevering na de bevrijding, zie p. 2: ‘Ons eer-
ste nummer’.
(4) De laatste aflevering in deze serie. De titel wordt
hernomen in 1953.
(5) M.i.v. 16(1949): “van de” in plaats van “der”.
(6) De hier vermelde lijst van elkaar opvolgende redac-
teuren van het eerste tijdschrift de Missie-koningin van
de Oblaten ({1937}-1951) is ontleend aan een reconstruc-
tie van de geschiedenis van het tijdschrift op een inleg-
vel aan de ‘Geachte lezer’ in de laatste aflevering van de
laatste opvolger Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’
(1962-1967). In een onderaan de pagina vermelde ‘Lijst

van redacteurs en administrateurs van Groeiende kerk’
worden deze namen m.u.v. die van pater W. Deliege
ook genoemd, plus toevoegingen van namen die als
redacteur worden vermeld in een van de opvolgers en
ook hier met een uitzondering: de naam van pater C.
Rentmeester, die in geen enkel tijdschrift als zodanig
werd teruggevonden. Volgens het artikel van pater 
W. Tromp OMI in het jubileumnummer ‘25 Jaar MK’
(de Missiekoningin (1953-1962) 1959, nr. 1/2(jan./febr.)
was pater H.A. Breukers OMI de oprichter en de eerste
redacteur van het tijdschrift. 
(7) “Bij beslissing van de hogere overheid hebben
Maria-bode, ons tijdschrift voor Vlaanderen en Missie-
koningin, ons tijdschrift voor Nederland, opgehouden
te bestaan, om voortaan samen één uit te maken onder
de nieuwe titel Voorposten”, aldus pater W. Bouwman
OMI, redacteur voor Nederland en pater Ger. Devos
OMI, redacteur voor Vlaanderen, in Voorposten 1952,
nr. 1(jan.), p. 2.
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de Missiekoningin1 1953-1961
• jaren 1953, nr. 1(jan.) – 1961, nr. 11/12(dec.)2

• ondertitel Maandblad van de paters Oblaten van
Maria ∞ 1953– 1956, nr. 3/4(maart/april)
– Missieblad van de paters3 Oblaten van Maria ∞ 1956,
nr. 5/6(mei/juni) – 1961
• uitgever Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte
Maagd Maria OMI (Oblati di Maria Immaculata)
• plaats Red.: Cuyk, Huize De Mazenod ∞ 1953 – 1958,
nr. 7/8(juli/aug.); Duiven (Gld.), Regina Pacis ∞ 1958,
nr. 9/10(sept./okt.) – 1961
– Adm.: Duiven, Regina Pacis 
• frequentie maandelijks ∞ 1953-1955
– tweemaandelijks ∞ 1956-1961
• formaat B
• omvang II ∞ 1953-1955; I ∞ 1956-1961
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

[1947]-1961 pater G. Veldhuis OMI
1961 pater W. Claessens OMI
1961 H.W.J. Derksen
• speciale nummers 1953, nr. 1(jan.): speciaal Suriname-
nummer.
– 1959, nr. 1/2(jan./febr.): ‘Jubileumnummer bij gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de Missiekoningin’ 
– 1961, nr. 3/4(maart/april): dubbel jubileumnummer
bij de honderdste verjaardag van het afsterven van de
stichter van de congregatie, mgr. Eugeen de Mazenod,
op 21 mei 1861, en het 75-jarig bestaan van het Collegi-
um Carolinum, Ravensbos, Valkenburg
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Na 1954, nr. 5/6(mei/juni) volgen abusievelijk 
nr. 6(juli/aug.), nr. 8(sept.), nr. 10(okt.) enz.; moet zijn:
nr. 7/8(juli/aug.), nr. 9(sept.) enz. 
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– De jaargangen 1954 en 1955 zijn doorgepagineerd:
resp. p. 3-159 en p. 167-319; de eerste zes bladzijden van
1955 zijn ongepagineerd.
– De aflevering van november 1955 is geheel gewijd aan
de roeping tot het priesterschap en het missieleven,
rijk geïllustreerd.
• relaties Voortzetting van Voorposten (1952) 
– Voortgezet als Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’
(1962-1967)
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Het tijdschrift bevat zóveel informatie over
en vanuit de missiegebieden, dat terecht van een mis-
sietijdschrift kan worden gesproken. Het wil de lezer
vooral in verbinding brengen met alle missies, “de
moeilijkste missieposten” over heel de wereld ver-
spreid, waar paters en broeders Oblaten werkzaam
zijn. Het blad bevat personalia: berichten over jubilea,
in memoriams, (vervolg)verhalen en een pagina voor
de jeugd met rebussen e.d. Daarnaast gaat veel aan-
dacht naar het werven van studenten en het financie-
ren van de opleidingen: SOS (Steun Opleiding Studen-
ten-oproepen).
• noten
(1) Het omslag van de eerste aflevering meldt: “De naam
van dit tijdschrift was voorheen Voorposten thans Mis-
siekoningin”. De titel kent verder de volgende variaties:
de Missie-koningin en de Missie koningin. De jaargan-
gen 1955-1958 dragen op het omslag en de titelpagina
naast de titel ook het vignet ‘MK’.
(2) De laatste aflevering onder deze titel.
(3) M.i.v. 1961, nr. 7/8 (juli/aug.) wordt “paters” wegge-
laten.
(4) In 1960, nr. 5/6(mei/juni), p. 36-39 is in een interview
sprake van G. Veldhuis OMI als “de op nieuws jagende
redacteur”. In ‘Uitbreiding van de redaktie’ in 1961, 
nr. 7/8(juli/aug.), p. 106 wordt vermeld dat “tot voor
enige maanden de redaktie van dit tijdschrift in han-
den van een persoon” was. Op zijn wens werd een
redactieraad gevormd “waarin behalve ondergetekende
[“Uw redakteur”], pater W. Claessens OMI van ons
klooster te Duiven en een beroepsjournalist, de heer
H.W.J. Derksen te Nijmegen zitting hebben”. Veldhuis
blijkt met enkele onderbrekingen sinds 1947, “dus ruim
14 jaar”, alleen de redactie te hebben gevoerd.

664
Missieleven 1949-1967
• jaren 25(1949), nr. 1/2(jan./febr.) – 43(1967), nr. 3/4
(onged.)1

• ondertitel van de Missiezusters van het Kostbaar
Bloed2 ∞ 25(1949)-33(1957)
– Tweemaandelijks tijdschrift van de Missiezusters
van het Kostbaar Bloed ∞ 36(1960/61)

• uitgever Missiezusters van het Kostbaar Bloed (CPS)
• plaats Red. en adm.: Tienray (L.)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 25(1949)-33(1957)
– 5 nrs. per jaar ∞ 34(1958)-35(1959)
– tweemaandelijks ∞ 36(1960/61)
– 5 nrs. per jaar ∞ 37(1961/62)-39(1963/64)
– driemaandelijks ∞ 40(1964/65) – {43(1967), nr. 2(juli/
aug./sept.)}1

• formaat B
• omvang II ∞ 25(1949); I ∞ 26(1950)-43(1967)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
1952-1967 zuster M. Xaverius de Boer CPS3

• speciale nummers 29(1953), [nr. 3](onged.): speciaal
nummer (36 p.; imprimatur 13 juni 1953), met als titel
‘God roept… ik – ga!’ 
– 29(1953), nr. 4(juli/aug.): speciaal nummer over de
congregatie bij gelegenheid van het feest van het Kost-
baar Bloed op 1 juli
– 31(1955), nr. 3/4(onged.), dubbelnummer over de ‘Vor-
ming en taak der missiezusters in modern perspectief’
door drs. Ed. Loffeld CSSp.
– 36(1960/61), nr. 3/4(onged.): feestnummer ‘75-jaar
Missieleven’ (over de activiteiten van de congregatie)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– M.i.v. 1960 wordt het begin van de nieuwe jaargang
verplaatst van 1 januari naar 1 april “omdat december
toch zo’n dure maand is”. Zie 35(1959), nr. 5(nov./dec.),
p. 80. 
• relaties Voortzetting van Kijkjes in het missieleven
(1921-1948)4

– Samengegaan met een groot aantal andere missietijd-
schriften en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})5

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 29(1953), [3](onged.); 30(1954), nr. 1; 31(1955),
nrs. 3/4; 32(1956), nr. 2-5; 33(1957), nrs. 2-6; 34(1958)-
43(1967)
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Missietijdschrift waarin vooral aandacht
wordt besteed aan de missies van de congregatie van de
Missiezusters van het Kostbaar Bloed (CPS), in hoofd-
zaak in Afrika en Nieuw-Guinea. Het bevat daarnaast
congregatienieuws, (vervolg)verhalen voor de jeugd en
bijdragen over de stichter abt Frans Pfanner. Vanaf de
jaren vijftig worden er (missiologische) bijdragen
opgenomen over de vorming en taak van missie-
zusters, de positie van missiezusters in de kerk en
historische overzichten van de missionering van de
zustercongregatie in Afrika. Het tijdschrift probeerde,
aldus de redactrice zuster Xaverius de Boer, 42 jaar
lang “interesse te wekken voor alle missielanden van
de wereld en voor alle missionarissen, al voelden we
ons speciaal geroepen om de nadruk te leggen op de
taak van de missiezuster in de moderne tijd” (43(1967),
nr. 3/4(onged.), p. 2). 
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• noten
(1) 43(1967), nr. 2 is gedateerd: juli/aug./sept. 1967;
43(1967), nr. 3/4 vermeldt alleen de datum van het nihil
obstat (1 aug. 1967) en de datum onder het afscheidsarti-
kel op p. 2-3 (15 aug. 1967).
(2) Deze ondertitel kan ook tot de hoofdtitel worden
gerekend; typografisch zijn de verschillen echter zo
groot, dat ervoor is gekozen dit niet te doen.
(3) Zie 43(1967), nr. 3/4(onged.), p. 3.
(4) Zie 37(1961/62), nr. 4(dec./jan.), p. 51.
(5) “Tweeënveertig jaren lang heeft ons tijdschrift van-
uit Tienray het kontakt onderhouden tussen de Missie-
zusters van het Kostbaar Bloed en een steeds groeiende
lezerskring, of liever tussen de hele missie-wereld en
talrijke missie-vrienden.” Vanaf januari 1968 ver-
schijnt er een nieuw missietijdschrift, waarin verschil-
lende congregaties op het gebied van missiepubliciteit
hun krachten gaan bundelen en waaraan Missieleven
meedoet. Daarnaast zal er, nu en dan, als het op prijs
wordt gesteld, een contactblad worden rondgestuurd
aan de vriendenkring “over het wel en wee van de con-
gregatie en van haar missionarissen” (zie 43(1967), 
nr. 3/4(onged.), p. 2-3). Het kon niet worden achterhaald
of dit contactblad inderdaad is verschenen.

665
Missiën in China en Congo1 1889-1900
• jaren 1889, voorafgaand nr.(onged.)1

– 1889, nr. 1(febr.) – 1900, nr. 96(dec.)2

• uitgever Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria (CICM; Missionarissen van Scheut)
• plaats Scheut bij Brussel 
• frequentie maandelijks 
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• register ‘Bladwijzer der stoffen verhandeld in de 
tijdschriften der jaren 1889, 1890 en 1981’, bijlage bij
Missiën in China en Congo 1892, nr. 37(febr.)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd van 1889-1892
(nrs. 1-47) en van 1893-1900 (nrs. 1-96). 
– Op basis van twee proefnummers, beide waarschijn-
lijk uit 1892, kan worden vastgesteld dat het blad aan-
vankelijk in een Franse en een Vlaamse editie ver-
scheen. Op p. 1-2 van het eerste proefnummer wordt in
‘Een woord vooraf’ vermeld dat gedurende de drie afge-
lopen jaren een maandelijks overzicht werd uitgegeven
door “onze missie” (de Missie van Scheutveld) in het
Frans en in het Vlaams. Met dit laatste overzicht wordt
waarschijnlijk op Missiën in China en Congo gedoeld.
Voorts wordt vermeld dat het tijdschrift veel bijval
oogstte vanuit Nederland en dat op een Nederlandse
editie werd aangedrongen. Het resultaat hiervan vorm-
de het besluit van de redactie “eene Nederlandsche uit-

gave het licht te doen zien, waarvan dit nummer de ver-
schijning aankondigt”. Het tweede proefnummer ver-
scheen in dec. 1892. Hieruit valt af te leiden dat de afle-
veringen van 1889-1892 tot de Vlaamse editie behoren.
Of er ná 1892 inderdaad een Nederlandse en een Vlaam-
se editie naast elkaar hebben bestaan wordt uit de inge-
ziene editie niet duidelijk, evenmin of deze laatste in
dat geval de Vlaamse of de Nederlandse editie betreft.
– Onregelmatigheden in de paginering: 1889, nr. 1
(febr.) – 1892, nr. 36(jan.): p. 1-576; 1892, nr. 37(febr.)-nr.
47(dec.): p. 1-176; 1893, nr. 1(jan.) – 1896, nr. 39(maart): 
p. 33-656; 1896, nr. 40(april) – 1898, nr. 61(jan.): p. 225-
576; 1898, nr. 62(febr.) – 1900, nr. 96(dec.): p. 1-560.
– Vanaf de eerste publicatie (1889, voorafgaand num-
mer, p. III) wordt de prijs van het tijdschrift behalve in
Belgische franken ook in Nederlandse guldens ver-
meld.
– Bijlage bij 1889, nr. 1(febr.): ‘Breve van zijne heilig-
heid den paus Leo XIII’, b.g.v. de aanname van het mis-
sieterrein Congo door de Missionarissen van Scheut.
– In de band 1889-1892 van het autopsie-exemplaar
bevinden zich als ‘Supplément/Bijvoegsel’ bij 1889, 
nr. 6(juli) een ‘Kerkelijke kaart van den onafhankelij-
ken Congo Staat’; bij 1889, nr. 7(aug.) een ‘Algemene
kaart der missiën bediend in China’; bij 1891, nr. 15
(febr.) een ‘Kaart van Oost-Mongolië’; bij 1891, nr. 32
(sept.) een ‘Kaart voor de reis dwars door Azië’, door
E.H. De Deken; bij 1892, nr. 43(aug.) een ‘Kaart van
Midden Mongolië’.
• relaties Voor Nederland voortgezet als Annalen der
Missionarissen van Sparrendaal2 (1901-1950)
• literatuur L. van den Berg e.a., Ideaal van mijn jeugd.
Honderd jaar Scheut in Nederland 1899-1999, Vught
1999
• autopsie Volledig3

– KDC
• typering Missietijdschrift van de Congregatie van het
Onbevlekt Hart van Maria, beter bekend als de Missio-
narissen van Scheut, in 1862 door Theofiel Verbist
gesticht aan de rand van Brussel in het district Scheut.
Het eerste missiegebied dat door de Propaganda Fide te
Rome aan de congregatie werd toevertrouwd was
Binnen-Mongolië in het keizerrijk China (zie 1889,
voorafgaand nr.(onged.), p. III: ‘Kort historisch over-
zicht’ en Van den Berg e.a., p. 7-11). Uit ‘Waarom dit tijd-
schrift’, 1889, voorafgaand nr.(onged.), p. II blijkt dat de
aanzet tot het uitgeven van het tijdschrift “de billijke
eischen [waren] van talrijke vrienden, die reeds lang
een tijdschrift met het nieuws onzer missiën verlang-
den”. Toegevoegd wordt dat dit (Vlaamse) tijdschrift
zich ook richt op de huisgezinnen in Nederland, die ook
“zoo moedige apostolieke arbeiders aan ons Werk heb-
ben opgeleverd”. Tot deze laatste groep hoort mgr.
Ferdinand Hamer uit Nijmegen, in 1889 “apostoliek
vikaris van Kan soe” (id., p. III). Het tijdschrift bevat
voornamelijk congregatienieuws en brieven van mis -
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sionarissen met informatie over het land waar zij mis-
sioneren en hun werkzaamheden aldaar.
• noten
(1) Het tijdschrift wordt aangekondigd in een ‘vooraf-
gaand nummer’ 1889, ongen.(onged.), 16 p. (in Romein-
se cijfers) getiteld Tijdschrift met platen der missiën in
China en Congo. De ondertitel luidt ‘Bediend door de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, te
Scheut bij Brussel gevestigd, geplaatst onder het hoog
gezag van de Roomsche Congregatie der Propaganda
en de bescherming van HH Hoogw. de bisschoppen van
België’.
(2) Kort nadat de congregatie een huis in Nederland
betrok (het landgoed Sparrendaal, Vught) startte men
hier een tijdschrift speciaal voor Nederland onder de
titel Annalen der Missionarissen van Sparrendaal (1901-
1950). Missiën in China en Congo, uitgegeven te Scheut,
bleef na 1900 bestaan, maar wordt in de BKNP niet ver-
der beschreven omdat het vanaf dat moment alleen nog
bedoeld is voor België.
(3) Twee proefnummers, beide vermoedelijk uit 1892,
blijken in 2009 niet meer aanwezig te zijn op het KDC.

666
Missienieuws 1961-1967
• jaren 69(1961), nr. 1(jan./febr.) – 75(1967), nr. 6(nov.)1

• ondertitel Tijdschrift der2 Paters Jezuïeten 
• uitgever Sint Claverbond (Jezuïeten)
• plaats Nijmegen
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I m.u.v. II ∞ 73(1965)
• redactie 1961-1963 pater J. v. Kempen SJ
1964-1966 pater C.E.J. Giesbers SJ
1966-1967 pater L.M. van der Drift SJ
• speciale nummers 73(1965), nr. 1(jan.): jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St.
Claverbond, 80 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– 1965, nr. 1(jan.) heeft abusievelijk op het omslag jaar-
gang 72; moet zijn: jaargang 73(1965).
• relaties Voortzetting van Missienieuws der Nederland-
se Jezuïeten (1955-1960)
– Ten dele samengegaan met een groot aantal andere
missietijdschriften en voortgezet als Bijeen (1968-
{1980})
– Ten dele samengegaan met het Kontaktblad Neder-
landse Jezuïeten (1959-1964) en voortgezet als Neder-
landse Jezuïeten (1968-{1980})3

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad van de St. Claverbond, waarin aandacht
en steun wordt gevraagd voor de missie, in het bijzon-
der die van de Jezuïeten. Vooral de situatie in het Nabije
Oosten krijgt de volle aandacht.

• noten
(1) “Dit wordt het laatste nummer van de 75e jaargang
van Missienieuws. Dit wordt het laatste nummer van
Missienieuws. Door de grote fusie van een twintigtal
missionerende ordes en congregaties is het verder ver-
schijnen van ons missieblad in de vorm en opzet waar-
in het tot nu toe verscheen, ongewenst geworden”
(75(1967), nr. 6(nov.), p. 2).
(2) Met ingang van 73(1965), nr. 2(febr.): “van de”.
(3) In 1968 verschijnt het eerste nummer van Neder-
landse Jezuïeten. In het artikel ‘Weer een blad?’ aan de
binnenkant van het omslag van de eerste aflevering
wordt medegedeeld dat, nu de algemene missie-infor-
matie door Bijeen wordt verzorgd, de missieprocuur
die Missienieuws 75 jaar heeft toegestuurd aan de leden
van de Claverbond, voortaan kan volstaan met enkele
bulletins per jaar om te berichten over de missieacti-
viteiten van de Nederlandse Jezuïeten.

667
Missienieuws der Nederlandse Jezuïeten 1955-1960
• jaren 63(1955), nr. 1(jan./febr.) – 68(1960), nr.
6(nov./dec.)
• ondertitel Uitgave van de St. Claverbond
• uitgever Sint Claverbond 
• plaats Red. en adm.: Nijmegen
• frequentie tweemaandelijks1

• formaat B
• omvang II
• redactie 1955 niet in het tijdschrift vermeld.
1956-1960 J. van Kempen SJ
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– In 66(1958) wordt p. 130 abusievelijk gevolgd door p.
231 en volgende; moet zijn: p. 131 en volgende. Deze fou-
tieve paginering wordt tot en met de laatste aflevering,
nr. 6(nov./dec.), volgehouden: p. 291 in plaats van p. 191.
– Jaargang 68, nr. 1(jan./febr.) draagt abusievelijk op
het omslag het jaartal 68(1959); moet zijn: 68(1960).
– 67(1959) staat geheel in het teken van 100 jaar Missie
1859-1959.
• relaties Voortzetting van Berichten uit Java (1947-
1954)
– Voortgezet als Missienieuws (1961-1967)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad van de St. Claverbond (Jezuïeten). In
tegenstelling tot zijn voorgangers, die voornamelijk op
Indonesië waren gericht, wordt aan dit tijdschrift een
bredere basis gegeven. In dit missieblad kan de stem
van alle Nederlandse SJ-missionarissen worden
gehoord. Niet alleen heeft Missienieuws voortaan meer
artikelen over Denemarken, de Filippijnen, Japan, Alas-
ka en Madagaskar dan over Java (Missienieuws
75(1967), nr. 6(nov.), p. 14), ook verlegt de aandacht zich
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naar een nieuwe missietaak in het Nabije Oosten. “De
Jezuïeten van het Nabije Oosten verspreid over Turkije,
Libanon, Syrië en Egypte zullen bij hun te zwaar wor-
dende taak voortaan geholpen gaan worden door de
Nederlandse Provincie. Nu (…) Indonesië geen nieuwe
missionarissen meer toelaat en de steun aan deze mis-
sie, waarvoor zij juist een eeuw lang gezorgd heeft,
zich moet beperken tot financiële hulp en een Provincie
van een missionerende orde als de Jezuïeten zijn niet
zonder missiewerk kan bloeien, daarom gaan de Neder-
landse Jezuïeten hun medebroeders in het Nabije
Oosten helpen” (66(1958), nr. 5(sept./okt.), p. 249 (moet
zijn: 149)).
• noten
(1) “Het Missienieuws der Nederlandse Jezuïeten komt
elke twee maanden uit, maar dan met het dubbel aantal
bladzijden” (63(1955), nr. 1(jan./febr.), p. 2).

668
Missie-omroep {1952}-{1964}
• jaren {3(1952), nr. 3(juli)} – {15(1963/64), nr. 3(okt.
1964)}1

• ondertitel Zelatricen-blad2 voor het aartsbisdom
Utrecht ∞ {3(1952), nr. 3(juli)} – 7(1956) nr. 2(april)
– Zelatricenblad voor het aartsbisdom Utrecht en het3

bisdom Groningen ∞ 7(1956), nr. 3(juli) – {15(1963/64),
nr. 3(okt. 1964)}
• uitgever Diocesaan Missie-bureau Utrecht ∞ {3(1952),
nr. 3(juli)}
– Diocesaan Missiebureau Utrecht en Diocesaan Mis-
siebureau Groningen4 ∞ 8(1957) – {15(1963/64), nr. 3
(okt. 1964)}
• plaats Red. en adm.: Driebergen ∞ {3(1952), nr. 3
(juli)}; Maarn ∞ {7(1956)}
– Aartsbisdom Utrecht: Maarn ∞ 8(1957), nr. 1(jan.);
Oldenzaal ∞ 8(1957), nr. 2(sept.); Huis ter Heide, semi-
narie Dijnselburg ∞ 9(1958) – {15(1963/64), nr. 3(okt.)}
– Bisdom Groningen: Wijtgaard (Fr.) ∞ 8(1957) –
{15(1963/64), nr. 3(okt. 1964)}
• frequentie vier maal per jaar ∞ {7(1956)}-{12(1961)}
m.u.v. 2 nrs. ∞ 8(1957)5 en 3 nrs. ∞ {15(1963/64)}
• formaat B ∞ {1952}; A ∞ {7(1956)}-{12({1961)}, nr. 1
(jan.)}; B ∞ 12(1961), nr. 2(febr.)-nr. 4(okt.) en {15(1963/
64)}
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.6

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanwege wijziging in het formaat m.i.v. 12(1961), nr. 2
(febr.) is in het autopsie-exemplaar 12(1961), nr. 1(jan.)
ingebonden na 11(1960), nr. 4(okt.).
– In de autopsie-exemplaren 12(1961), nr. 2(febr.)-nr.
4(okt.) en 15(1963/64), nr. 1(dec.)-nr. 3(okt. 1964) zijn de
afleveringen ongepagineerd. Mogelijk is de pagina-aan-
duiding bij het inbinden weggevallen.

• autopsie 3(1952), nr. 3(juli); 4 nrs. ∞ 7(1956), 9(1958)-
12(1961); 2 nrs. ∞ 8(1957) en 3 nrs. ∞ 15(1963/64)
– KDC
• typering Missie-omroep is bestemd voor de zelatricen,
“ijveraarsters voor de missie”, in aanvankelijk alleen
het aartsbisdom Utrecht en later ook het bisdom Gro-
ningen. Het blad wil hen op de hoogte houden van alles
wat er op missiegebied te doen is en vooral een sterke
band onderling kweken. Het bevat nieuws en medede-
lingen over het missiewerk, over de ontwikkeling van
het missiewerk vroeger en nu (zie 15(1963/64), nr.
1(dec.)), over de Pauselijke Missie Werken (PMW) waar-
van de gezinsbijdragen door de zelatricen werden
geïnd en waarvoor op missiezondag werd gecollec-
teerd, propagandamateriaal, berichten uit de missiege-
bieden en verslagen van de Werelddag van de H. Kinds-
heid. Daarnaast zijn eigen bijdragen van de zelatricen
opgenomen in de rubrieken ‘Grepen uit de correspon-
dentie’ en het ‘Wel en wee van onze zelatricen’, met
trouwfoto’s van (ex)-zelatricen. Hieraan wordt m.i.v.
15(1963/64), nr. 3 (okt. 1964) een einde gemaakt, mede
omdat in de parochiële comités ook heren zitting heb-
ben (zie nr. 2(febr. 1964), ongep.).
• noten
(1) Niet duidelijk is of dit de laatste verschenen jaar-
gang is.
(2) Vanaf {7(1951), nr. 1(jan.): “Zelatricenblad”. 
(3) M.i.v. 12(1961), nr. 2(febr.) wordt “het” weggelaten.
(4) “Op 1 januari 1957 zijn de beide bisdommen Utrecht
en Groningen, wat de missie-actie betreft, uit elkaar
gegaan, omdat ieder bisdom nu een eigen Missie-Comi-
té en een eigen Missie-Directeur heeft. (…) Toch hebben
we besloten, dat ons Zelatricen-blad, de Missie-omroep,
voor beide bisdommen zo zal blijven” (8(1957), nr.
1(jan.), p. 1). Ieder bisdom heeft nu zijn eigen mede -
delingenrubriek; beide directeuren zullen gezamenlijk
de gemeenschappelijke acties bespreken.
(5) Vermoedelijk zijn er in dat jaar niet meer dan twee
afleveringen verschenen. Uit ‘het Diocesaan Missie-
bureau’ (8(1957), nr. 2(sept.), p. 6-7) blijkt dat het gere-
geld verschijnen van het blad verstoord werd door de
benoeming van de directeur van het Missiebureau van
Utrecht, J. Smulders, tot pastoor te Oldenzaal: “Een
goede behartiging van het diocesane missiewerk is niet
te combineren met het pastoraat in een grote parochie.”
(6) Het lijkt waarschijnlijk dat de redactie van het blad
werd gevoerd door de resp. directeuren van de Diocesa-
ne Missiebureaus; zeker werd er door hen medewer-
king aan verleend (zie bijv. 9(1958), nr. 1(jan.), p. 3).
Kopij voor het blad moest worden ingestuurd naar de
diverse directeuren. Bij de scheiding van de missieactie
in de bisdommen Utrecht en Groningen moet “bericht
van bijzondere gebeurtenissen, jubilea, huwelijken,
verslagen van bepaalde acties, enz., graag met foto’s”
voor het zelatricenblad, dat voorheen gezonden werd
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naar de directeur van het Diocesaan Missiebureau
Utrecht, voortaan gezonden worden naar de directeur
van het diocesaan Missiebureau van het Bisdom Gro-
ningen (vgl. 8(1957), nr. 1(jan.), p. 1). Als directeur van
het Diocesaan Missiebureau functioneerde voor het
aartsbisdom Utrecht zeker vanaf de oprichting (1942)
tot 1957 J. Smulders, die in 1953 benoemd werd tot
pastoor in Maarn en in 1957 tot pastoor te Oldenzaal
(vgl. 8(1957), nr. 2(sept.), p. 6-7). Als directeur wordt hij
opgevolgd door de priester L.G. Kolks, econoom van het
seminarie Dijnselburg te Huis ter Heide (id. p. 28); voor
het bisdom Groningen was dit pastoor drs. H.J. Meekes,
pastoor te Wijtgaard (vgl. 8(1957), nr. 1(jan.), p. 1).

669
Missiepers {[1966]} 
• jaren {[1966], nr. 2(onged.)}1

• ondertitel Publiciteitsorgaan van de Missiepers 
• uitgever Missiepers1

• plaats Rhenen
– Administratie: Gennep (L.)2

• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang 4 p.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Missiepers Karosi ({[1965]})1

• autopsie [1966], nr. 2(onged.)
– KDC
• typering Uitgave van het Instituut van de Missiepers
voor medewerkers en geïnteresseerden die het insti-
tuut steunen. De Missiepers werd in 1950 in Parijs
opgericht voor het bevorderen van de katholieke pers
en het verlenen van hulp bij het uitgeven en versprei-
den van katholieke lectuur in de missielanden. In 1957
werd een Nederlandse afdeling gevormd (zie ‘Korte
historie’, in: Missiepers Karosi [1965], nr. 1(onged.), 
p. 4). Het ingeziene nummer bevat informatie over de
opbrengst van een kerkdeurcollecte en over de doelstel-
lingen van de Missiepers. Het instituut staat onder
bescherming van de Congregatie van de Propaganda
Fide te Rome. De publiciteit wordt verzorgd door de
“A.B.C.-studio’s te Gennep”. In Missiepers Karosi [1965],
nr. 1(onged.), p. 1 worden deze drie letters als volgt toe-
gelicht: de A staat voor het Evangelie dat voor alle men-
sen is gegeven, B voor de moderne publiciteitsmedia
die het scheppende Woord werkzaam doen zijn en C
voor het doel van de Missiepers: dienst aan het Woord
met alle middelen die daartoe geschikt zijn.
• noten
(1) In [1966] verscheen Missiepers, nr. 2(onged.) met
dezelfde opmaak als Missiepers Karosi [1965], nr. 1
(onged.). De doorgaande nummering geeft de indruk
dat het eerstgenoemde nummer een voortzetting is van

het laatstgenoemde nummer. Ook verwijst Missiepers
op p. 1 (“In 709 parochies werd op 19 december 1965 de
kerkdeurkollekte georganiseerd”) naar de opbrengst
van de actie die in Missiepers Karosi was aangekondigd
(p. 1). Ofschoon niet expliciet vermeld, lijkt het erop dat
de samenwerking met Karosi niet werd voortgezet en
de Missiepers alleen verder ging. 
(2) “De centrale administratie van de nederlandse mis-
siepers berust bij pater Van Rooy te Gennep. (…) Het
adres is eenvoudig: Missiepers Gennep” (p. 4) (d.w.z.
het klooster van de Congregatie van de H. Geest in Gen-
nep). In de brochure Missiepers ABC, [Gennep 1965]
(aanwezig bij het KDC) worden op p. 15 het bestuur
(onder voorzitterschap van A. Blommaert CSSp.) en het
aanbevelingscomité van de stichting vermeld.

670
Missiepers Karosi1 {[1965]} 
• jaren {[1965], nr. 1(onged.)}2

• ondertitel Samenwerkingsorgaan van Karosi en Mis-
siepers voor pers en radiopubliciteit in de A-landen3

• uitgever Karosi en Missiepers
• plaats [Gennep]
• frequentie Kon niet worden vastgesteld; mogelijk
maar één maal verschenen.4

• formaat C
• omvang 4 p.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Missiepers ({[1966]})4

• autopsie [1965], nr. 1(onged.)
– KDC
• typering Het blad is het resultaat van een publicitaire
samenwerking tussen Karosi en Missiepers “met
behoud van ieders zelfstandigheid. Deze uitgave is het
eerste produkt van deze samenwerking”, waarvoor het
Centraal Missie Commissariaat te Den Haag zijn giro-
nummer beschikbaar stelt (p. 2). De ingeziene afleve-
ring beoogt mede de collecte te ondersteunen die in een
aantal parochies op de vierde zondag van de Advent
voor de pers en radiopubliciteit in de A-landen wordt
gehouden. De uitgave bevat korte impressies over mis-
sieacties in Afrika, een ‘Korte historie’ van de Missie-
pers en informatie over pers, radio en publiciteit ten
behoeve van de missielanden.
• noten
(1) Afkorting van het Kardinaal van Rossum Instituut
dat zijn naam dankt aan “een van de grote Nederlandse
voormannen op missionair gebied die aan het hoofd
heeft gestaan van de Propaganda Fide in Rome” (p. 1).
(2) Van het blad kon alleen nummer 1, zonder datum of
jaartal, worden ingezien. Het jaartal is afgeleid van een
mededeling in een kader op p. 1 waarin aandacht wordt
gevraagd voor de kerkdeurcollecte op 19 december, zon-
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dag van de publiciteit. Volgens Missiepers, nr. 2(onged.)
(in dit deel van de BKNP beschreven) vond deze collecte
plaats op 19 december 1965.
(3) “De A-landen zijn de landen in Azië, Afrika en Zuid-
Amerika die als ontwikkelingslanden het meest
behoefte hebben aan groeiende samenwerking met het
Westen” (p. 1).
(4) In [1966] verscheen Missiepers, nr. 2(onged.) met
dezelfde opmaak als Missiepers Karosi, [1965], nr.
1(onged.). De doorgaande nummering geeft de indruk
dat het eerstgenoemde nummer een voortzetting is van
het laatstgenoemde nummer. Ook verwijst Missiepers
op p. 1 naar de opbrengst van de actie die in Missiepers
Karosi wordt aangekondigd. Ofschoon niet expliciet
vermeld, lijkt het erop dat de samenwerking met Karo-
si niet wordt voortgezet en de Missiepers alleen verder
gaat. Overigens is ook van Missiepers slechts één num-
mer ingezien.

671
de Missiepost 1925-1950
• jaren 1(1925/26), nr. 1(okt.) – 16(1941), nr. 6(dec.)
– 17(1945/46), nr. 1(nov.) – 21(1950), nr. 5(okt.)
• ondertitel Uitgave van de missieprocuur van de
Priesters van het H. Hart ∞ 1(1925/26)-13(1938)
– Uitgave Priesters van het H. Hart ∞ 14(1939)-21(1950)
• uitgever Missieprocuur van de Priesters van het H.
Hart van Jezus (SCJ)
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaandelijks
– 7 nrs. ∞ 3(1927/28) en 17(1945/46) 
– 2 nrs. ∞ 20(1949)
– 3 nrs. ∞ 21(1950)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1925/26)-2(1926/27); II ∞ 3(1927/28); I ∞
4(1928/29); II ∞ 5(1929/30); I ∞ 6(1930/31)-21(1950)
• redactie 1925-1933 H.M. Finke SCJ, missieprocurator 
{1929}-{1935} Henk de Groot SCJ, redacteur/missiesecre-
taris
1933-1938 H.J. Nieland SCJ, missieprocurator
1938-1941 N. Hoogeboom SCJ, missieprocurator
1945-1947 L. Leblanc SCJ, missieprocurator
1947-{1948} F. Nolten SCJ, missieprocurator
• speciale nummers 3(1927/28), nr. 3(jan.1928): ‘Ons extra
Finsch nummer’, gewijd aan de missie in Finland
– 5(1929/30), ongen. [nr. 4(april 1930)]: ‘Vijf jaar Zuid
Sumatra. Aan zijne Eminentie Willem Kardinaal van
Rossum in eerbiedigen dank opgedragen door de
Priesters van het H. Hart Holland’, 32 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1926/27, 1929/30-1941, 1948).
– Van 1(1925/26)-4(1928/29) vormt de Missiepost tevens
het orgaan van ‘De Finsche Missiekring’. Deze vereni-
ging, met als doel “de Roomsch-Katholieke Godsdienst

te verbreiden in Finland”, verzorgt in deze periode en in
7(1931/32), nr. 4(april 1932), een gelijknamige rubriek in
het blad.
– De afleveringen zijn vaak thematisch opgezet rond
één missiegebied.
– Van jaargang 15(1940) zijn behalve de datering iden-
tiek het april- en meinummer, het juni- en julinummer
en het oktober- en novembernummer. Dat geldt ook
voor het decembernummer van 15(1940) en het maart-
nummer van 16(1941) en voor het juli- en augustus-
nummer van jaargang 16(1941).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missieblad van de Priesters van het H. Hart
van Jezus (SCJ) bedoeld als een schakel tussen missio-
narissen en ‘weldoeners’ met vooral aandacht voor de
activiteiten, zorgen, noden en successen van de SCJ’ers
in hun missiegebieden (Congo, Noord-Brazilië, Zwe-
den, Finland, Zuid Sumatra), voor de zustercongrega-
ties waarmee zij samenwerken en voor de ondersteu-
nende missiepropaganda in Nederland. Behalve de 
Missiepost verschijnt in de periode 1920-1938 het blad
Missiestemmen, eveneens een missietijdschrift, dat
door het grootseminarie van de Priesters van het 
H. Hart wordt uitgegeven (zie ‘Honderd jaar SCJ-tijd-
schriften’, in: Honderd in een: 100 jaar SCJ herdacht in
één jaar tijds… (Breda 1978), p. 38).

672
Missiepost [1972]-1979
• jaren [1972, nr. 1(aug.)] – 1979, nr. 17(aug.)1

• uitgever Congregatie van de Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort
• plaats Amersfoort
• frequentie onregelmatige verschijning
• formaat B
• omvang I
• redactie Missieprocure Zusters OL Vrouw van Amers-
foort
• speciale nummers 1979, ongen.(jan.): jubileumuitgave
1969-1979 ‘Uit de geschiedenis van de Congregatie van
de Zusters van OL Vrouw in Brazilië’, 35 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1978-1979).
–Gestencild m.u.v. de jubileumuitgave uit 1979.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1976, nrs. 12-13; 1977, nrs. 14-15; 1978, nr. 16;
1979, 3 nrs: ongen. jubileum-uitgave(jan.),
ongen.(onged.), nr. 17
– KDC
• typering Congregatieblad met artikelen over de acti-
viteiten van de congregatie in haar missiegebieden in
Indonesië, Malawi en Brazilië.
• noten
(1) Uit schriftelijke mededelingen van zuster Ellen Flap-
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per, archivaris van de congregatie, d.d. 17 november
2003 blijkt dat Missiepost voor het eerst verscheen in
juli 1972 en dat het tijdschrift stand heeft gehouden tot
augustus 1979. Zie Correspondentie BKNP. In Amers-
foort zijn alle afleveringen aanwezig.

673
Missies1 van Scheut 1959-1963
• jaren 1959, nr. 1(onged.)2 – 1963, nr. 6(onged.)
• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 1959 – 1960,
nr. 3(onged.); 1962, nr. 4(onged.)
– Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de 
Missionarissen van Scheut ∞ 1960, nr. 4(onged.) –
1961, nr. 4(onged.)
– 2-(twee)maandelijks missietijdschrift van de paters
van Scheut – Sparrendaal ∞ 1963, nr. 1(onged.)-nr. 3
(onged.)
• uitgever Missionarissen van Scheut (Congregatie van
het Onbevlekt Hart van Maria; CICM) 
• plaats Vught
– Red.: Leidschendam ∞ 1959 – 1960, nr. 3(onged.);
Vught, Oud-Sparrendaal ∞ 1960, nr. 4(onged.) – {1961};
1962 niet vermeld; Leidschendam ∞ {1963}
– Adm.: Vught, Oud-Sparrendaal ∞ 1959-{1961}; 1962
niet vermeld; Vught, missiebureau Sparrendaal/Scheut
∞ {1963}
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1960 A. Baas, hoofdred.
1961-1963 A. Verschure, hoofdred.
1962 F.L. Hummelman
– Redactieraad
1960-1961 J. Verdurmen
1960-1961 H. Wilbers
• speciale nummers 1962, nr. 3(onged.): ‘100 Jaar Scheut’,
onder redactie van A. Verschure en F.L. Hummelman;
jubileumnummer bij gelegenheid van het honderdja-
rig bestaan van de Missionarissen van Scheut
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd m.u.v. 1962,
waar de nrs. 1 en 2 samen 55 p. tellen. Met het extra
nummer, nr. 3(onged.), begint de paginering opnieuw
met p. 1-40 en deze paginering wordt in de volgende
afleveringen voortgezet.
– Regelmatig themanummers.
• relaties Voortzetting van Scheut (1950-1958)2

– Voortgezet als Scheut missiekroniek (1964-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Missionarissen van
Scheut, bedoeld om bekendheid te geven aan en steun
te verkrijgen voor de missies welke door hen worden
bediend. Het blad geeft veel achtergrondinformatie

over de missiegebieden waar de paters werkzaam zijn:
vooral China (in 1955 werden de Scheutisten uit China
verbannen), Congo, de Filippijnen, Verenigde Staten
van Noord-Amerika, Indonesië, Dominicaanse Repu-
bliek, Japan, Guatemala, Hongkong en Malakka. Daar-
naast bevat de uitgave algemeen missienieuws, infor-
matie over de huizen van de congregatie in Nederland
en personalia (uitzending, jubilea en overlijden).
• noten
(1) 1963, nr. 1, achterzijde en nr. 3, binnenzijde omslag:
Missiën van Scheut. NB: Missiën van Scheut is de titel
van de Vlaamse opvolger van Missiën in China en
Congo.
(2) In Missies van Scheut 1959, nr. 1(onged.) opent de
binnenkant met de mededeling: “De administratie van
ons tijdschrift wil in dit tweede nummer van de nieu-
we jaargang (…)”. Vermoedelijk wordt hier verwezen
naar de laatste afl. van de voorganger: Scheut 57(1958),
ongen.(sept./okt.), p. 1-[28]. Ook de paginering wijst
daarop: het eerste nummer van Missies van Scheut
begint met p. [29]. In Scheut 57(1958) ontbreekt de afle-
vering van nov./dec. Dit nummer is waarschijnlijk ver-
schenen als het eerste nummer van de nieuwe titel
Missies van Scheut, dat een kerst-/nieuwjaarsnummer
is.

674
Missies1 der zusters van het Gezelschap van JMJ
1940-1948
• jaren 38(1940), nr. 6/7(juni/juli) – 39(1941), nr. 9(sept.)2

– 40(1945), nr. 1(juli)3 – 43(1948), nr. 12(dec.)
• ondertitel Missiemaandschrift ∞ 38(1940)-39(1941)
– Voorlopige uitgave van het moederhuis Mariënburg
Den Bosch ∞ 40(1945)-41(1946)
– Maandblad (der) St. Jozefvereniging ∞ 42(1947)-
43(1948)
• uitgever Mariënburg, moederhuis van het Gezelschap
van Jezus, Maria, Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie 7 nrs. ∞ 38(1940); 9 nrs. ∞ 39(1941); 4 nrs.
∞ 40(1945); 8 nrs. ∞ 41(1946)
– maandelijks ∞ 42(1947)-43(1948)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 43(1948), nr. 7(juli/aug.): feestnum-
mer bij het gouden jubileum van de Missie van de
Zusters van JMJ in de Minahassa op Celebes (1898 – 18
juli – 1948)
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.u.v. 1945).
– In het autopsie-exemplaar zijn de afleveringen van
38(1940) samen met de vijf laatste verschenen afleve-
ringen van de voorganger ingebonden.
– In 42(1947) zijn twee afleveringen genummerd en
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gedateerd nr. 8(aug.); moet zijn: nr. 8(aug.) en nr.
9(sept.). In die band van het autopsie-exemplaar ont-
breekt 42(1947), nr. 12(dec.). Deze aflevering is ingebon-
den in band 43(1948) achter nr. 12(dec.) van dat jaar; de
band sluit met het feestnummer 43(1948), nr.
7(juli/aug.).
– Net als beide voorgangers opent elke aflevering tot en
met 41(1946) met een briefhoofd: ‘Aan de zelatricen,
leden en weldoeners der St. Jozefvereeniging’ (38(1940)-
39(1941)) of ‘Aan de zelatricen en leden van de St. Jozef-
vere(e)niging’ (40(1945)-41(1946), m.u.v. 40(1945), nr.
4(dec.): ‘Aan de weldoeners der St. Jozefvereeniging’).
De zelatricen en leden van de St. Jozefvereniging onder-
steunen op financiële wijze het missiewerk van de
zusters van het Gezelschap van JMJ; de vereniging kent
een eigen bestuur.
• relaties Voortzetting van Missies der zusters van het
Gezelschap van JMJ in Oost-Indië en Britsch-Indië (1924-
1940)
– Voortgezet als Maandblad der St. Jozefvereniging
(1949-1960)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad met berichten en verhalen uit de
missie, deels in de vorm van brieven, om de begunsti-
gers van de Sint Jozefvereniging te informeren over het
werk van de Zusters van JMJ; daarnaast bevat elke afle-
vering een verantwoording van de ontvangen giften.
• noten
(1) In 38(1940)-39(1941): “Missie’s”.
(2) “Tot onze spijt zal het Missiemaandblad, dat U als
lid der St. Jozefvereeniging gratis ontving, wegens de
tijdsomstandigheden voorlopig niet kunnen verschij-
nen”, aldus 39(1941), nr. 9(sept.), p. 75.
(3) “Eindelijk na vijf lange jaren van bezetting en onder-
drukking is ons land weer vrij! (…) Voorlopig kunnen
wij ons slechts nu en dan door een kleine circulaire met
U in verbinding stellen. Januari 1946 hopen wij weer
maandelijks geregeld bij U te komen, om U op de hoog-
te te houden van ons missiewerk”, aldus mededelingen
in 40(1945), nr. 1(juli), p. 1 en p. 3. Ook voor de tweede
jaargang na de bevrijding ziet de uitgever zich echter
genoodzaakt te melden: “Tot onze grote spijt moeten
wij onze lezers nog steeds teleurstellen. Wij hopen, dat
de papiernood niet te lang moge duren en wij U spoe-
dig maandelijks weer berichten kunnen zenden”
(41(1946), nr. 1(febr./maart), p. 4). Op de titelpagina van
alle afleveringen van de jaargangen 40(1945)-41(1946)
staat dan ook de vermelding “Voorloopige uitgave”.
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Missies1 der zusters van het Gezelschap van JMJ in
Oost-Indië en Britsch-Indië 1924-1940
• jaren 23(1924), nr. 1(jan.) – 38(1940), nr. 5(mei)2

• ondertitel Missieberichten der zusters van het Gezel-
schap van Jezus, Maria en Jozef uit het aartsbisdom
Madras, Britsch-Indië, en uit de apostolische prefec-
tuur van Celebes, Nederlandsch-Indië ∞ 23(1924)-23
(1925)3

– Missiemaandschrift ∞ 28(1930), nr. 7(1 juli) – 38
(1940)
• uitgever Mariënburg, moederhuis van het Gezelschap
van Jezus, Maria, Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 25(1927), nr. 9(1 sept.) : ‘Feestnum-
mer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der St.
Jozefvereeniging (1902 – 24 september – 1927)’, 31 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 1924 en 1925 dragen beide het jaargangnummer 23 en
worden gevolgd door 24(1926) enz.
– Het aan de voorganger ontleende briefhoofd op de
titelpagina, ‘Aan de zelatricen, leden en weldoeners der
St. Jozefvereeniging’, blijft gehandhaafd. 
– M.i.v. 28(1930) zijn de jaargangen doorgepagineerd.
• relaties Voortzetting van Maandblad der St. Jozefver-
eeniging (1902-1923)
– Voortgezet als Missies der zusters van het Gezelschap
van JMJ (1940-1948)
• autopsie Volledig m.u.v. 24(1926), nr. 9 en 29(1931), 
nr. 6
– KDC
• typering Contactblad met berichten en verhalen uit de
missie, deels in de vorm van brieven, om de zelatricen,
leden en begunstigers van de Sint Jozefvereeniging
(opgericht om de missies van de zusters van het Gezel-
schap van JMJ door gebeden en aalmoezen te steunen)
te informeren over het werk van de Zusters van JMJ.
Elke aflevering bevat tevens een verantwoording van de
ontvangen giften.
• noten
(1) M.i.v. 31(1933), nr. 11(nov.): “Missie’s”.
(2) De laatste aflevering onder deze titel. Met ingang
van de volgende aflevering verdwijnen de specificaties
“in Oost-Indië en Britsch-Indië” uit de titel.
(3) Zie bijzonderheden.
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Missiestemmen 1920-1938
• jaren 1920, nr. 1(maart) – 1938, jaarnummer(nov.)
• uitgever Grootseminarie der Priesters van het H. Hart
van Jezus (SCJ)
• plaats Liesbosch-Princenhage
• frequentie “Thans zullen deze Missiestemmen geregeld
verschijnen en wel 4 maal per jaar” (1921, ongen.(okt.))
– onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 1923, ongen.(sept.) is een thema-
nummer gewijd aan de missie in Finland
– 1925, ongen.(febr.) is deels gewijd aan het koperen
feest van het grootseminarie Liesbosch-Princenhage
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1932-1933).
– De afleveringen zijn bijna alle ongenummerd, spora-
disch wordt de maand van verschijnen van de afleve-
ring vermeld en een jaartal wordt af en toe aangetrof-
fen in 1920 en 1921, daarna regelmatig m.i.v. 1929. Voor
het overige zijn jaartallen en data afgeleid van met inkt
vermelde aanduidingen op het omslag, van het Evulge-
tur en/of Imprimatur. 
– Autopsie vond plaats in het KDC waar onder deze titel
drie banden met enige overlappingen aanwezig zijn:
band I: 1920, nr. 1(maart) – 1926, ongen.(febr.); band II:
1927, ongen.(febr.) – 1932, ongen.(9 okt.); band III: 1921,
ongen.(20 okt.) – 1938, jaarnummer(nov.).
– In band I, 1920-1926, is het jaar 1921 ingebonden met
de nrs. 2(maart), 3(juni/juli) en een ongen. onged. afl.
met als Evulgetur: 1921, 20 okt.; band III, 1921-1938,
opent met de afl. van okt. 1921. Waarschijnlijk is er in
dat jaar geen nr. 1 verschenen. In het voorwoord van
1921, nr. 2(maart), ongep., ‘Aan onze geachte weldoe-
ners en weldoensters’, wordt melding gemaakt van een
verzonden ‘Nieuwjaarscirculaire’.
– Band I, 1920-1926, eindigt met 1926, ongen.(febr.). In
band III, 1921-1938, is van 1926 aanwezig: 1926,
ongen.(febr.), ongen.(juni), abusievelijk gevolgd door
1927, ongen.(febr.), waarvan in het autopsie-exemplaar
p. 1/2 ontbreekt (wel aanwezig in band II), en 1926,
ongen.(okt.). Van 1927 zijn in deze band aanwezig de
afl. van febr., mei en aug.; in band II zijn de afleverin-
gen van 1927 compleet aanwezig: febr., mei, aug. en dec.
– In band I, 1920-1926, is 1923, ongen.(18 febr.) ingebon-
den tussen 1922, ongen.(febr.) en 1922, ongen.(sept.),
gevolgd door 1923, ongen.(sept.), 1924, ongen.(febr.) enz.
– De jaargangen 1928-1930 zijn doorgepagineerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de congregatie van de Priesters van
het H. Hart van Jezus (SCJ), gesticht in 1877 te Saint-
Quentin (Fr.) door pater L. Dehon (overleden in aug.

1925). In 1900, 6 dec., werd het eerste huis in Nederland,
het Juvenaat van het H. Hart te Bergen op Zoom, opge-
richt. De eerste aflevering van Missiestemmen wordt
voorafgegaan door een brief van pater P. Neyzen, rector
van het grootseminarie Liesbosch-Princenhage, geda-
teerd St. Jozefmaand 1920, gericht aan de Weldoeners en
Weldoensters. Het tijdschrift is een antwoord op de veel-
vuldig gestelde vraag: “Hoe maken ’t de missionaris-
sen?” In het blad worden brieven van missionarissen af-
gedrukt die vertellen over hun werk o.a. in Brazilië,
Nederlands-Indië, Congo, Sumatra, Finland en Zweden.
Later worden er ook korte artikelen over missieaangele-
genheden en missieproblemen in opgenomen en perso-
nalia (m.n. mededelingen over vertrekkende missiona-
rissen). Het wordt door de congregatie gratis toegezon-
den aan weldoeners ter versteviging van het contact.
Naast Missiestemmen verschijnt m.i.v. 1925 de Missie-
post, eveneens een missieblad van de Priesters van het
H. Hart, dat door de missieprocuur wordt verzorgd (zie
‘Honderd jaar SCJ-tijdschriften’, in: Honderd in een: 100
jaar SCJ herdacht in één jaar tijds… (Breda 1978), p. 38).
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het Missiewerk 1919-1971
• jaren 1(1919/20), nr. 1(1 aug.) – 24(1943), nr. 1(onged.)1

– 25(1946), nr. 1(onged.) – 50(1971), nr. 4(nov.)2

• ondertitel Tijdschrift voor missiekennis en missieac-
tie ∞ 1(1919/20) – 24(1943), nr. 1(onged.)
– Nederlandsch3 tijdschrift voor missiewetenschap ∞
25(1946)-50(1971)
• uitgever Priestermissiebond (Priester-Missiebond) in
Nederland ∞ 1(1919/20)-49(1970)
– Nederlandse Missieraad ∞ 50(1971)
– Druk: C.N. Teulings’ Kon. Drukkerijen ∞ 3(1921/22)-
11(1929/30); Druk en expeditie: C.N. Teulings’ Kon.
Drukkerijen NV ∞ 12(1930/31)-{23(1942)}; Teulings’ Gra-
fisch Bedrijf NV ∞ {25(1946)}-26(1947); Druk en expedi-
tie Teulings’ Grafisch Bedrijf NV ∞ 27(1948)-34(1955);
Nederlandse Boekdruk Inrichting (m.i.v. 47(1968):
Industrie) NV ∞ 35(1956)-50(1971)
• plaats Red.: Driebergen ∞ {2(1920/21)}; Nijmegen ∞
{25(1946)}-50(1971)
– Adm.: St. Michiels-Gestel, RK Instituut voor Doof-
stommen ∞ 1(1919/20)-{2(1920/21)}; Voorschoten, Huize
Blijdorp ∞ {12(1930/31)}-29(1950); ’s-Gravenhage ∞
30(1951)-50(1971)
– Druk: ’s-Hertogenbosch
• frequentie driemaandelijks m.u.v. 5 nrs. per jaargang
∞ 20(1939)-21(1940), 23(1942); 1 nr. ∞ 24(1943)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1919/20); III ∞ 2(1920/21)-9(1927/28);
IV ∞ 10(1928/29); III ∞ 11(1929/30)-22(1941); I ∞
23(1942)-24(1943); III ∞ 25(1946); II ∞ 26(1947); III ∞
27(1948)-40(1961); II ∞ 41(1962); III ∞ 42(1963)-48(1969);
IV ∞ 49(1970); III ∞ 50(1971)
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• redactie Kon door het ontbreken van veel omslagen
niet volledig worden vastgesteld.4

– 1(1919/20)-11(1929/30) vermeldt op de titelpagina:
“Geredigeerd door de diocesane missiecomité’s in
samenwerking met leden van missioneerende Orden
en Congregaties”
1919-1922 prof.dr. J. Smit, hoofdred.5

1919-1930 mgr. A. Hermus, voorzitter
1922-1930 rector C.J. Zwijsen, hoofdred.6

1922-1943 mgr. Th. Bekkers, hoofdred.6

{1922}-[1928] rector H. Rhoen5

{1922}-? regent Sweere5

{1925-1926} kapelaan Jos. Theeuwes7

1926-[1931] kapelaan J. Vermeulen7

[{1928}]-[1931] kapelaan A. de Wit
1930-1970 prof.dr. Alph. Mulders, hoofdred. 
1971 prof.dr. Arnulf Camps OFM, hoofdred.
– Redactieraad8

1946-[1951] J. van Rooijen MSC
1946-1951 dr. B. Vroklage SVD
1946-{1970} dr. Gregorius OFMCap.
1946-{1970} dr. Ed. Loffeld CSSp
1946-{1970} Jac. Sleyffers SJ
1946-{1970} dr. J. Wils
[1952]-1960 M. van Oss CICM
[1953]-{1970} dr. J. Houben SJ
[1953-1958 dr. R. Mohr]
[1962]-1964 prof.dr. E. Eijkemans CSsR
[1962]-{1970} Th.M. Bours
[1965]-{1970} prof.dr. A. Camps OFM
[1965]-{1970} dr. H. van der Linde
[1965]-{1970} dr. J.G. Remmers
• register ‘Register op de eerste tien jaargangen van het
Missiewerk’, Voorschoten 1930; met een register vol-
gens de artikelen en een register op slagwoorden
– ‘Register op het Missiewerk. Tijdschrift voor missie-
kennis en missieactie I-XXIV, 1919-1943’, Oudenbosch
1945
– ‘Register op het Missiewerk. Tijdschrift voor missie-
kennis en missieactie XXV-XL, 1946-1961’; dit register
werd in 1962 om financiële redenen als aflevering van
het tijdschrift gepubliceerd en is met een aparte pagine-
ring opgenomen in band 41(1962)/42(1963) van het
autopsie-exemplaar, na de inhoudsopgave van 41(1962),
p. 200 (zie ook 49(1970), p. 270)
– ‘Register op het Missiewerk. Nederlands tijdschrift
voor missiewetenschap. 41ste – 49ste jaargang, 1962-1970’;
dit register is ingebonden in 49(1970) en met de afleve-
ringen doorgepagineerd (p. 269-303)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1919/20-1940, 1946, 1951,
1954, 1955, 1967); boekbesprekingen (m.u.v. 1943);
inhoudsopgaven (m.u.v. 1943).
– De jaargangen 1(1919/20)-19(1937/38) zijn overlopende
jaargangen. In verband met een wijziging in de loop
van het verenigingsjaar van de Priestermissiebond val-
len de jaargangen m.i.v. 20(1939) samen met het kalen-

derjaar. Als gevolg daarvan zijn op 1 augustus en 1
november 1938 geen afleveringen van het Missiewerk
verschenen (zie 20(1939), nr. 1(jan.), p. 2). M.i.v. 25(1946)
verschijnen de driemaandelijkse afleveringen in febru-
ari, mei, augustus en november.
– Gedurende de jaargangen 1(1919/20)-11(1929/30) ver-
scheen ‘Bijlage van het Missiewerk. Orgaan van den
Priester-Missiebond’. De titelpagina hiervan vermeldt:
“Deze bijlage verschijnt zoo dikwijls het bestuur het
wenschelijk acht en wordt alleen aan de leden van den
Priester-Missiebond toegezonden.” Deze ‘Priesterbij -
lagen’ zijn afzonderlijk gepagineerd en op de UBN inge-
bonden in een afzonderlijke band aanwezig. In
1(1919/20)-3(1921/22) verschenen 4 nrs.; 4(1922/23): 3 nrs.;
5(1923/24)-6(1924/25): 2 nrs.; 7(1925/26)-8(1926/27): 1 nr.;
9(1927/28): 3 nrs., waarvan nr. 1(aug.) en nr. 2(nov.) abu-
sievelijk het jaargangnummer 8 dragen; 10(1928/29):
geen aflevering en 11(1929/30): 1 aflevering. In juli 1946
werd Missie-actie van het Missiewerk afgesplitst. Mis-
sie-actie is als zelfstandig tijdschrift gedeeltelijk een
voortzetting van de oude priesterbijlage, die geheel in
het Missiewerk was opgegaan (zie Missie-actie, 1(1946),
nr. 1(onged.), p. 1).
– Het ‘Register op het Missiewerk. Tijdschrift voor mis-
siekennis en missieactie I-XXIV, 1919-1943’ bevat de bij-
lage ‘De Priestermissiebond in Nederland herdenkt vol
eerbied de missionarissen, die als slachtoffers van den
oorlog het leven gaven’, met de namen van de overle-
den priesters, broeders en zusters.
– 49(1970), nr. 4(nov.), p. 196 meldt dat het hele redactie-
archief in vlammen is opgegaan bij de herovering van
Nijmegen in september 1944.
• relaties Voortzetting van Apostolische Priesterbond
(1917-1919)9

– Ten dele voortgezet als Missie-actie (1946-1963)6

– Samengegaan met het reformatorisch blad de Heer-
baan en voortgezet als Wereld en zending2

• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Wetenschappelijk missietijdschrift dat in
eerste instantie bestemd is voor de leden van de
Priestermissiebond en daarnaast voor een ontwikkelde
lezerskring van religieuzen en leken. Het blad heeft
aanvankelijk een tweeledig doel. In de eerste plaats wil
men de missiekennis verdiepen door middel van com-
mentaren op de pauselijke missie-encyclieken en artike-
len over ontwikkelingen in de missiewetenschap en het
missionaire karakter van de kerk. Daarnaast wil men
de missieactie bevorderen aan de hand van missiekro-
nieken, overzichten van missieactiviteiten, gegevens
over vertrekkende missionarissen en lesmateriaal over
missie voor scholen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt
besloten de tweeledige doelstelling van missiekennis
en missieactie in afzonderlijke tijdschriften onder te
brengen. Het nieuwe blad Missie-actie richt zich op de
concrete missieactiviteiten terwijl het Missiewerk zich

429 677. het Missiewerk



voortaan helemaal wijdt aan de bestudering van het
missiewerk, waarbij nog meer dan voorheen de nadruk
op het wetenschappelijke karakter wordt gelegd (zie
49(1970), nr. 4(nov.), p. 196-197).
• noten
(1) Na het verschijnen van het eerste nummer in 1943
kwam van de Duitse bezetter het bevel de uitgave te sta-
ken (zie 49(1970), nr. 4(nov.), p. 196).
(2) “Bij het beëindigen van het vierde nummer van de
vijftigste jaargang is ook het einde van het Missiewerk
als eigen tijdschrift gekomen” (zie 50(1971), nr. 4(nov.),
p. 215). De opheffing van het tijdschrift was al aange-
kondigd: “Verschillende goed voorbereide en uitvoerige
besprekingen van het Dagelijks Bestuur van de Neder-
landse Missieraad en van de Nederlandse Zendings-
raad leidden tot het besluit om beider wetenschappe-
lijke tijdschriften per 1 januari 1972 in elkaar te doen
opgaan. Het Missiewerk zal gaan fuseren met de Heer-
baan, tijdschrift voor Zendingswetenschap” (50(1971),
nr. 1(febr.), p. 3). Dit nieuwe gezamenlijke tijdschrift is
Wereld en zending. De Heerbaan (1948-1971) en Wereld
en zending (1972-2007) zijn geen katholieke tijdschriften
en zijn niet in de BKNP opgenomen.
(3) Met ingang van 27(1948): “Nederlands”.
(4) De leden van de redactie en m.i.v. 1946 van de redac-
tieraad worden vermeld op de binnenkant van het
omslag. Door het ontbreken van bijna alle omslagen –
behalve van 25(1946)-27(1948) – zijn de redacteuren en
de leden van de redactieraad voor het overige afgeleid
van interne gegevens. De aanvullingen tussen vierkan-
te haakjes zijn verkregen via de Pius-almanak, die van
1928 tot 1969 bijna elk jaar de redactie(raad) van het tijd-
schrift vermeldt. 
(5) In 3(1921/22), nr. 4(mei), p. 250-251 wordt afscheid
genomen van prof.dr. Jan Smit als hoofdredacteur van
het Missiewerk vanwege zijn benoeming tot aposto-
lisch vicaris van Noorwegen en Spitsbergen. Zijn opvol-
gers zijn rector C.J. Zwijsen en rector Th. Bekkers.
Tevens wordt meegedeeld dat thans de redactie verder
bestaat uit regent Sweere, rector Rhoen en directeur
Hermus.
(6) Th. Bekkers was in de redactie verantwoordelijk
voor de missieberichten, terwijl rector Zwijsen en later
mgr. Alph. Mulders verantwoordelijk waren voor de
artikelen. M.i.v. 1946 werd het tijdschrift Missie-actie
opgericht als een afsplitsing van het Missiewerk. Bek-
kers werd hoofdredacteur van Missie-actie, waarin de
berichten over missieactiviteiten werden opgenomen,
terwijl Mulders hoofdredacteur bleef van het Missie-
werk, dat zich voortaan helemaal toelegde op weten-
schappelijke artikelen over de missie.
(7) In 7(1925/26), nr. 4(mei), p. 242 wordt eervol ontslag
verleend aan Jos. Theeuwes als redacteur van het tijd-
schrift en wordt kapelaan J. Vermeulen in diens plaats
benoemd voor het bisdom Breda.

(8) Vanaf 1946 werd Alph. Mulders, toen zijn mede-
hoofdredacteur mgr. Th. Bekkers het blad Missie-actie
ging verzorgen, bijgestaan door een redactieraad, aldus
de bijdrage ‘Ten afscheid’, 49(1970), nr. 4(nov.), p. 198-
199. Op p. 200 worden enkele overleden leden van deze
raad herdacht: dr. B. Vroklage SVD, gestorven in 1951,
M. van Oss CICM, gestorven in 1960 en prof.dr. E. Eijke-
mans CSsR, gestorven in 1964. In ‘Bij Mulders’
afscheid’ door dr. Ed. Loffeld CSSp en dr. Gregorius
OFMCap. (49(1970), nr. 4(nov.), p. 207) worden de in
1970 nog fungerende leden van de redactieraad
genoemd.
(9) Zie noot 2 van de beschrijving van de Apostolische
Priesterbond, in dit deel van de BKNP.
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Missiewerk der zusters Franciscanessen van
Veghel1 1929-1965
• jaren 1(1929/30), nr. 1(juli) – 13(1941), nr. 3(sept.)
– 14(1946/47), nr. 1(juli) – 32(1964/65), nr. 6(april/mei)2

• uitgever Moederhuis van de zusters Franciscanessen,
Veghel
• plaats Veghel
• frequentie maandelijks ∞ 1(1929/30)-25(1957-58)
– tweemaandelijks ∞ 26(1958/59)-32(1964/65)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1929/30)-14(1946/47); II ∞ 15(1947/48)-
25(1957/58); I ∞ 26(1958/59)-30(1962/63); II ∞
31(1963/64); I ∞ 32(1964/65)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

• speciale nummers 3(1931/32), nr. 5(nov.): ‘Feestnum-
mer bij het herdenken van den 25-jarigen arbeid der
zusters Franciscanessen van Veghel in de missie van
Nederlandsch Borneo 1906-28 november-1931’
– 14(1946/47), nr. 12(juni): ‘Feestnummer ter herinne-
ring aan de blijde viering van het Eeuwfeest van onze
congregatie door onze missiezusters op de Philippijnen
en in Borneo’s interneringskamp op 24 juni 1944’
– 21(1953/54), nr. 10(april): als bijlage bij dit nummer
verscheen ‘Jubileumnummer bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de missie op de Philippijnen’,
waarvan de pagina’s zijn doorgenummerd
– 24(1956/57), ongen.(nov./dec.): ‘Feestnummer bij het
gouden feest van de missie in Indonesia’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Van 10(1938/39), nr. 1(juli) – 13(1941), nr. 3(sept.) zijn de
pagina’s doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC m.u.v.:
– Zusters Franciscanessen te Veghel ∞ 4(1932/33), 
nr. 8(febr.); 13(1941/42), nr. 2(aug.); 21(1953/54), nr. 5
(nov.)-7(jan.); 22(1954/55), nr. 8(febr.), 12(juni);
30(1962/63), nr. 3(okt./nov.); 31(1963/64), nr. 3(okt./nov.),
nr. 8(april/mei); 32(1964/65), nr. 5(febr./mrt.)
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• typering Missietijdschrift, met in hoofdzaak informa-
tie over het leven en werken van de congregatie in haar
missiegebieden in Borneo (Kalimantan, vanaf 1906),
Filippijnen (vanaf 1929) en Tanzania (vanaf 1962). 
• noten
(1) Vanaf 17(1949/50) wordt “der” uit de titel weggelaten;
vanaf 21(1953/54) wordt “van” uit de titel weggelaten.
(2) 32(1964/65), nr. 6(april/mei), het laatste nummer van
het tijdschrift, is abusievelijk genummerd als nr. 7.
(3) Van 14(1946/47)-28(1960/61) wordt de inleidende bij-
drage doorgaans verzorgd door P.Q., Pater Quirinus.
Quirinus van Alphen OFMCap. (Joseph Maria Sas, 1886-
1962) was medewerker van talrijke periodieken waar-
onder de Bazuin en schrijver van een groot aantal boe-
ken over onder meer Franciscus. Van zijn hand ver-
scheen in 1944 Ter liefde Gods. De geschiedenis van de
congregatie der zusters Franciscanessen van de Onbe-
vlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel 1844-
1944.

679
Missie-zendingskalender1 {1980}
• jaren {1980}2

• uitgever Missie en Zending (Centraal Missie Commis-
sariaat en de Nederlandse Zendingsraad)
• plaats Den Haag/Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat D
• omvang I
• redactie {1980} B.J. van der Mee
{1980} P.L. van der Vliet
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Elke pagina draagt zowel het logo van de AMK, Alge-
mene missiekalender, als van de NZR, de Nederlandse
Zendingsraad. M.i.v. 1981 ontbreken deze logo’s.
• relaties Voortzetting van Algemene missiekalender
(1926-1980)3

• autopsie 1980
– KDC
• typering Maandkalender “die u in oorspronkelijke
beelden toont van hetgeen onze medemensen in andere
kontinenten tot uitdrukking willen brengen”, aldus de
laatste pagina van de uitgave. Elk kalenderblad toont
een afbeelding van een Afrikaans wandtapijt met een
tafereel uit de Bijbel, terwijl op de achterzijde een
gedicht uit een Afrikaans land is afgedrukt. 
• noten
(1) De uitgave van 1980 draagt nog niet deze titel, maar
verschijnt aldus het omslag als “Een uitgave van Mis-
sie en Zending”.
(2) De kalender verschijnt nog anno {2010}.
(3) In 1980 verschijnen er twee kalenders: de 58e Alge-
mene missiekalender en de 1e Missie-zendingskalender.

680
Missionalia SAM-SCJ 1971-{1980}
• jaren 1971/72, nr. 1(nov.) – {9(1980)}1

• uitgever Algemeen missiesecretariaat (Segretariato
attività missionaria) Priesters van het H. Hart (SCJ)
• plaats Rome ∞ 1(1971/72), nr. 2; Brussel ∞ 1(1971/72),
nr. 3(mrt.) – 9(1980), nr. 3(mei); Rome ∞ 9(1980), nr. 4
(sept.)-5(dec.)
• frequentie volgens het titelblad tweemaandelijks,
maar doorgaans verschijnen er 7 à 8 nrs. per jaargang
m.u.v. jaargang 9(1980) met 5 nrs.
• formaat C ∞ 1(1971/72); B ∞ 2(1973)-{9(1980)}
• omvang I
• redactie 1971/72-1980 A. Ruttens SCJ
{1980} Wils van den Boogaard SCJ
• speciale nummers 2(1973): extra nummer over Chili
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1975-1980).
– Gestencild.
– Het tijdschrift verscheen ook in het Frans, Engels en
Italiaans, vanaf sept. 1975 tevens in het Portugees en
vanaf 1980 in het Pools en Spaans.
• relaties Voortzetting van het algemeen nieuwsbulle-
tin SCJ-70, verschenen in 1970-19712

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad van het algemeen missiesecreta-
riaat voor de provinciale missiesecretariaten en missio-
narissen SCJ. Het bevat missionaire reflecties en infor-
matie over de missies van de congregatie in vier conti-
nenten. 
• noten
(1) Het laatste nummer van het tijdschrift in het Neder-
lands is 13(1984), nr. 3/4. In het Italiaans verscheen nog
14(1985), nr. 1. Tijdens het generaal kapittel van de
Priesters van het H. Hart in het voorjaar van 1985 werd
het algemeen missiesecretariaat opgeheven. Daarmee
kwam een einde aan dit tijdschrift.
(2) Zie Missionalia SAM-SCJ 1971/72, nr. 1(nov.), p. 1. De
uitgave SCJ-70 is niet in autopsie genomen en niet
beschreven in de BKNP.

681
MIVA 1937-{1940}
• jaren 1937, nr. 1(maart) – {1940, nr. 5(juli)}
• ondertitel Missie – Verkeersmiddelen – Actie1

• uitgever Missie-Centrale
• plaats Amsterdam
• frequentie 1 à 2 nrs. per jaar
• formaat C
• omvang 6 tot 8 p. per nummer
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
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• relaties Voortgezet als Missie Verkeersmiddelen Actie
(1947-{1958})
• autopsie 1937, nr. 1; 1938, nr. 2; 1939, nr. 4; 1940, nr. 5
– KDC
• typering De MIVA werd in oktober 1935 als een leken-
missieactie opgericht met als doel het verschaffen van
moderne verkeersmiddelen aan de Nederlandse missio-
narissen. Het tijdschrift dient, aldus 1937, nr. 1(maart),
p. 2 “om het contact te onderhouden tussen allen die
met het Miva-werk sympathiseren”. Het blad doet
mededelingen over het verloop van de actie en over het
werk van de missionarissen en roept op tot financiële
steun. 
• noten
(1) De officiële oprichting van de MIVA in Nederland
vond plaats op 23 okt. 1935, in navolging van Duitsland,
waar pater Paul Schulte OMI de MIVA oprichtte in
1927.

682
MIVA {1967}
• jaren {1967, ongen.(jan.)-ongen.(sept.)}
• ondertitel Missie Verkeersmiddelen Actie
• uitgever Missie Verkeersmiddelen Actie
• plaats Amsterdam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat D
• omvang 4 p. per nummer
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich naast het
reguliere nummer van sept. nog een in sept. 1967 geda-
teerde MIVA-aflevering, formaat B, 8 p., die grotendeels
is gewijd aan de resultaten van de speciale MIVA-
enquête 1967: ‘MIVA het werk van onze Nederlandse
missionarissen en hun vervoersproblemen’. De afleve-
ring opent met de aankondiging van enkele aanspre-
kende, concrete projecten voor de collecte op MIVA-zon-
dag, o.a. een actie voor mgr. Th. v.d. Elzen uit Uden om
weer vervoer te krijgen in zijn verwoeste missie in
Noordoost-Congo. 
• relaties Voortzetting van MIVA koerier (1964-1966)
• literatuur ‘De ontsloten wegen van de MIVA’, in:
Erasmusplein 12(2001), nr. 4, p. 7-9
• autopsie 1967, ongen.(jan.), ongen.(april),
ongen.(sept.); sept. 1967, enquête-aflevering 
– KDC
• typering Evenals zijn voorgangers doet dit blad mede-
deling van het verloop van de MIVA-activiteiten, van
het werk van de missionarissen en roept het op tot
financiële steun. De uitgave besteedt aandacht aan de
‘MIVA en de jeugd’, de opbrengst van de kerkdeur-col-
lecte, hulpvragen en dankbrieven van bisschoppen in
de diverse ontwikkelingslanden en de uitslag van de
MIVA-loterij.

683
MIVA koerier1 1964-1966
• jaren 1964, ongen.(juni) – {1966, ongen.(sept.)}
• uitgever Missie Verkeersmiddelen Actie
• plaats Amsterdam
• frequentie [1 à 2 nrs. per jaar]
• formaat C
• omvang 4 p. per aflevering
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van MIVA – Nederland ({1960}-
1963)
– Voortgezet als MIVA ({1967})
• autopsie 1964, ongen.(juni); 1965, ongen.(jan.),
ongen.(sept.); 1966, ongen.(jan.), ongen.(sept.)
– KDC
• typering De MIVA koerier kondigt zich aan als een
“nieuwe krant”: “De MIVA is al sinds lang geen huise-
lijke aangelegenheid meer. Het is een bedrijf gewor-
den.” Het blad bevat artikelen over de achtergronden
van de hulp die wordt verleend, een rubriek ‘Commen-
taar’, informatie over de activiteiten en een verslag van
de jaarlijkse MIVA-loterij.
• noten
(1) “Tot nu toe heette dit blad simpelweg: Miva – Neder-
land. (…) De redactie heeft gemeend de naam te moeten
veranderen in MIVA koerier. Een koerier is een sym-
bool van snelheid, van vlug vervoer, zij het dan ook van
nieuws. Wij hebben het beeld van de koerier gekozen
om te laten zien wat Miva is: vervoer, snelheid bieden
aan de missionering” (1964, ongen.(juni), p. 1).

684
MIVA – Nederland {1960}-1963
• jaren {1960, ongen.(okt.)}-1963, ongen.(dec.)
• uitgever Missie Verkeersmiddelen Actie
• plaats Amsterdam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat C
• omvang 4 p. per aflevering
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Missie Verkeersmiddelen
Actie (1947-{1958})
– Voortgezet als MIVA koerier (1964-1966)
• autopsie 1960, ongen.(juni); 1961, ongen.(mei/juni);
1962, ongen.(juni); 1963, ongen.(jan.), ongen.(juni),
ongen.(dec.)
– KDC
• typering Evenals zijn voorganger doet het blad mede-
delingen over het verloop van de MIVA-activiteiten en
over het werk van de missionarissen en roept het op tot
financiële steun. Uit de aflevering van 1961,
ongen.(dec.), p. 2 blijkt dat het episcopaat onlangs “er
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zijn goedkeuring aan heeft gehecht, dat de funktie van
voorzitter van de MIVA weer bekleed zou worden door
een leek”, nadat in 1949 op verzoek van datzelfde epis -
copaat het voorzitterschap was overgedragen aan een
priester. In een artikel in de aflevering van 1963,
ongen.(jan.), p. 1 wordt nader ingegaan op de relatie
tussen het werk van de MIVA, de missionering en het
ontwikkelingswerk.

685
Moderatorenbijlage1 1946-{1953}
• jaren 1(1946), nr. 1(1 febr.) – {1953, ongen.(aug./sept.)}2

• ondertitel Bijlage bij Pinkstervuur. Het werkprogram
der Katholieke Actie in het bisdom Haarlem ∞ 1(1946),
nr. 1(1 febr.) – {2(1947), nr. 1(1 maart)}
– Pinkstervuur ∞ {1950, ongen.(mei)} – {1953, ongen.
(aug./sept.)}
• uitgever Diocesaan Bureau voor Katholieke Actie in
het bisdom Haarlem ∞ 1(1946), nr. 1(1 febr.) – {2(1947),
nr. 1(1 maart)}
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 1(1946), nr. 1(1 febr.) –
{2(1947), nr. 1(1 maart)}
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1946) – 2(1947), nr. 1
(1 maart)
– daarna in principe een maandelijkse bijlage van 1-8
p., maar de exacte frequentie kan niet worden vastge-
steld door het ontbreken van een nummering
• formaat B ∞ 1946-1951; A ∞ 1952-{1953}
• omvang II ∞ 1946; I ∞ 1947-{1953}
• redactie 1946 A.A. Olierook
1946-{1947} H.M. van Spanje, 1946 redactiesecretaris
1946-{1947} F.J. Bank
1946-{1947} J.Th.M. Kraakman
1946-{1947} L. v. Marrewijk SCJ, 1946-1947 redactiesecre-
taris
1946-{1947} C. Broers
Daarna niet meer in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Moderatorenmapje ({1942-
1945})
• bijzonderheden De afl. van okt. 1952-juni 1953 zijn ge-
wijd aan ‘Het sacrament van de biecht als middel van
geestelijke vorming’, nr. II tot X, met het Slot in aug./
sept. 1953. Een ‘Excerpt’ van deze bijlagen van telkens 1 p.
is opgenomen in de uitgave van Pinkstervuur van de be-
treffende maand, te beginnen met deel I in sept. 1952. 
• autopsie 1(1946) – 2(1947), nr. 1(1 maart); 1947, aug.,
sept.-dec.; 1948, jan.-juni; 1949, okt.-dec.; 1950, jan.,
febr., april, mei, aug.-dec.; 1951, jan., maart, mei, sept.-
dec.; 1952, jan., maart, okt., dec.; 1953, jan.-april, juni,
aug./sept.3

– KDC
• typering Uitgave met voortgezette ascetische vorming
en vormingsstof ten behoeve van priesters en modera-
toren (leiders) van de Katholieke Actie in het bisdom
Haarlem. 

• noten
(1) Van 1(1946), nr. 1(1 febr.) – {2(1947), nr. 1(1 maart)} ver-
scheen het blad onder de titel van de voorganger Mode-
ratorenmapje. In augustus 1947 verscheen het onder de
titel Voor de moderatoren. Bijlage Pinkstervuur, zonder
vermelding van jaargang en nummering.
(2) Van augustus 1947 tot aug./sept. 1953 verscheen de
Moderatorenbijlage zonder nummering en zonder ver-
melding van een redactie in beginsel bij de maandelijk-
se afleveringen van Pinkstervuur. Vermoedelijk is 1953,
ongen.(aug./sept.) de laatste Moderatorenbijlage. Van
okt. 1953 tot aug. 1954 verscheen als ‘Bijlage bij Pink-
stervuur’ een vormingscursus van de hand van dr. 
K. Steur. Het is onduidelijk of deze beschouwd kan wor-
den als een voortzetting van de Moderatorenbijlage.
(3) In het autopsie-exemplaar van Pinkstervuur zijn de
volgende nummers ingebonden: 1947: aug., sept., okt.,
nov., dec.; 1948: jan., febr., maart, april, mei, juni; 1949:
okt., nov.; 1950: febr., aug., sept., okt., nov., dec.; 1951:
mei, nov.; 1952: jan., maart, okt., dec.; 1953: jan., febr.,
maart, april, juni, aug./sept.

686
Moderatorenmapje {1942}-{1945}
• jaren {1942/43), ongen.(nov.)} – {1945/46, nr. 2(nov.
1945)}
• ondertitel Studiestof voor de moderatoren der Katho-
lieke Actie ∞ {1945/46), nr. 2(nov.)}
• uitgever Diocesaan Bureau voor Katholieke Actie in
het bisdom Haarlem
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1942 – 1943, ongen.(febr.); A ∞ 1943,
ongen.(maart) – 1944, ongen.(onged.); B ∞ 1945, nr.
2(nov.)
• omvang II ∞ {1942/43)}; I ∞ {1945/46, nr. 2(nov.)}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.1

• bijzonderheden Van november 1942 tot september
1943 zijn de afleveringen van maand en jaartal voor-
zien. Daarna volgen Program XI (waarschijnlijk nov.
1943) tot Program XX (mogelijk aug. 1944). Het volgen-
de nummer dat is ingezien is 1945/46, nr. 2(nov. 1945).
Deze aflevering is weer gedateerd en draagt tevens de
nummering Program XXII.
• relaties Het blad maakt van {1942}-{1943} deel uit van
Practische uitwerking van het jaarprogram der Katholie-
ke Actie
– Voortgezet als Moderatorenbijlage (1946-{1953})
• autopsie 1942, ongen.(nov.)-ongen.(dec.); 1943,
ongen.(jan.)-ongen.(juli), ongen.(sept.), ongen.(nov.)-
ongen.(dec.); 1944, ongen.(jan.)-ongen.(aug.); 1945/46,
nr. 2(nov.)
– KDC
• typering Studiestof voor priesters en moderatoren (lei-
ders) van de Katholieke Actie in het bisdom Haarlem
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om hen te ondersteunen bij het geven van conferenties
aan volwassenen en aan jonge mannen en jonge vrou-
wen die actief waren binnen de Katholieke Actie.
• noten
(1) Het blad wordt op 23 november 1943 vergezeld van
een schrijven van het Diocesaan Bureau voor Katholie-
ke Actie dat is ondertekend door de vermoedelijke
redacteuren A.A. Olierook, H.M. van Spanje en A.M.A.
Vollaerts.

687
Moeder van Goeden1 Raad 1945-1962
• jaren 1945/46, ongen.(kerstnummer)2 – 69(1962), nr. 10
(onged.)
• ondertitel Maandschrift voor christelijke gezinnen en
missiebode der paters Augustijnen ∞ 1945/46,
ongen.(Kerstmis) 
– Maandschrift van de paters Augustijnen ∞ 1945/46,
ongen.(juni) – 1947
– Maandschrift voor christelijke gezinnen ∞ 55(1948),
nr. 1(jan.)
– Maandblad voor christelijke gezinnen ∞ 55(1948), 
nr. 2(febr.)-nr. 12(dec.)
– Maandblad voor het gezin ∞ 56(1949)-57(1950),
60(1953)-69(1962)
– De jaargangen 58(1951) en 59(1952) hebben geen
ondertitel
• uitgever Paters Augustijnen
• plaats Red.: Eindhoven ∞ 1945/46-1947; Culemborg
∞ 55(1948)-{59(1952)}; Eindhoven ∞ {68(1961)}-69(1962)
– Adm.: Eindhoven ∞ 1945/46-1947; Culemborg ∞
55(1948)-69(1962)
• frequentie 5 nrs. ∞ 1945/46; 8 nrs. ∞ 19473

– maandelijks: 55(1948)-57(1950)
– tweemaandelijks ∞ 58(1951)
– maandelijks ∞ 59(1952)-69(1962)
• formaat B
• omvang II ∞ 1945/46-57(1950); I ∞ 58(1951); II ∞
59(1952)- 69(1962)
• redactie {1945} pater Willibrord Bloem OESA4

1945-1961 Ivo Kruyver (Kruijver) OESA, hoofdred.4

1961-1962 Lambert van Gelder OESA, hoofdred.4

• speciale nummers 7 juni 1946: ‘Speciaal nummer ter
ere van den H. Nicolaas van Tolentijn bij gelegenheid
van het vijfde eeuwfeest zijner Heiligverklaring 7 juni
1446 – 7 Juni 1946’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1946-1947, 1961).
– De afleveringen van 1945/46, ongen.(Kerstmis) – 1947,
ongen.(dec.) zijn doorgepagineerd: p. 1-296. Ook de ove-
rige jaargangen zijn doorgepagineerd m.u.v. 62(1955)
die doorgepagineerd is tot en met nr. 9 (p. 1-179), waar-
na de laatste aflevering, nr. 10(onged.), weer begint met
p. 1. Deze aflevering is geheel gewijd aan ‘de Nederland-
se Augustijnen-Provincie en de missie’, 19 p, waarna

nog een aantal ongepagineerde bladzijden met een
overzicht van ‘Onze opleidingshuizen’ volgt.
– Met ingang van jan. 1948 wordt de jaargangnumme-
ring van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad voortgezet
en wel met de 55e jrg.; het nummeren van de afleverin-
gen begint bij 55(1948), nr. 1(1 jan.).
– In 57(1950), nr. 11(nov.) worden de vaste rubrieken
gevolgd door enkele artikelen over het thema ‘Priesters,
kloosterlingen en leken samen één’, bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de openbare kapel en van
het Augustijnenklooster in Nijmegen (met ‘leken’ 
worden bedoeld de leden van de Augustijnse Derde
Orde).
– De band tussen de voorgangers van het blad en de
Godvruchtige Vereniging van Onze Lieve Vrouw van
Goeden Raad die door het niet verschijnen tijdens de
bezetting verbroken was, wordt hersteld in 62(1955), 
nr. 1(onged.), p. 18v. Onder de titel ‘Eigen erf’ begint een
rubriek met nieuws over zowel de Vereniging als de
Missieprocuur; in 67(1960), nr. 7(juli), p. 125-127 wordt
er voor het laatst bericht over de Vereniging. 
• relaties Voortzetting van Onze Lieve Vrouw van Goe-
den Raad (1912-1941)
– Voortgezet als Weerklank / Augustijnen (1963-1964)5

• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1945/46, ongen.(juni 1946)-ongen.(nov./dec.);
54(1947)-69(1962)
– Utrecht, Augustijnen6 ∞ 1945, kerstnummer
• typering Door de Augustijnen uitgegeven maandblad
dat oorspronkelijk bedoeld is als een contactblad voor
de leden van de Godvruchtige Vereniging van Onze
Lieve Vrouw van Goeden Raad, maar dat in de loop der
jaren is uitgegroeid tot een gezins- en familieblad. Het
blad bevat godsdienstig-stichtende artikelen, aanvanke-
lijk in het bijzonder over Mariadevotie en later over
katholiek gezinsleven, (vervolg)verhalen, een ‘Kinder-
hoekje’, artikelen over de werkzaamheden van de
paters Augustijnen, over de missie van de Augustijnen
in Bolivia en een OESA-kroniek.
• noten
(1) Vanaf 67(1960), nr. 1(jan.): “Goede”. Jaargang 69(1962)
heeft op het omslag als titel Maandblad voor het gezin
en op de binnenzijde van het omslag Maandblad voor
het gezin Moeder van Goede Raad. De laatste aflevering,
69(1962), nr. 10(onged.), vermeldt reeds op het omslag
de naam van de opvolger: Weerklank. 
(2) Tussen het kerstnummer 1945 en de aflevering van
nov./dec. 1946 verschijnen alleen nog de afleveringen
van juni, juli/aug en sept./okt. 
(3) In 1947, ongen.(juni/juli), p. 191 betuigt de redactie
haar spijt over het feit dat er in mei geen aflevering is
verschenen en dat er, genoodzaakt door de “papiersitu-
atie”, ook in juli en september geen afleveringen kun-
nen verschijnen. In 1947, ongen.(okt.), p. 231 deelt de
redactie mee dat het blad voortaan weer elke maand
gaat verschijnen.
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(4) In 68(1961), nr. 9(okt.), p. 141 [161] meldt de redactie
dat in 1945 pater Ivo Kruijver de hoofdredactie van dit
maandblad overneemt van pater Willibrord Bloem, tot-
dat in aug. 1961 een nieuwe hoofdredacteur wordt
benoemd: pater Lambert van Gelder OESA: “aldus heeft
pater Kruijver zestien jaar lang ervoor gezorgd, dat u
elke maand ‘goede raad’ ontving”.
(5) Het tijdschrift is bij het ingaan van de 70e jaargang
aan een nieuwe naam toe maar blijft onder de speciale
bescherming van de Moeder van Goede Raad, aldus de
redactie in de laatste aflevering, p. 183v.
(6) In {2010} wordt het autopsie-exemplaar bewaard in
de bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eindho-
ven.

688
Moederzorg 1947-1959
• jaren 1(1947), nr. 1(jan.) – 13(1959), nr. 12(dec.)
• ondertitel Bijlage van Ter liefde Gods. Verschijnt iede-
re maand. Bestemd enig en alleen voor de oversten van
de Zusters van Veghel.
• uitgever Congregatie der zusters Franciscanessen van
de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods
• plaats Veghel
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1947)-2(1948); II ∞ 3(1949)-13(1959)
• redactie 1947-1959 pater Quirinus van Alphen OFMCap.
(J.M. Sas)
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– Gestencild.
– Bijblad voor de oversten van de congregatie van Ter
liefde Gods, het maandblad van de zusters Francisca-
nessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder
Gods te Veghel.
• autopsie Volledig
– Veghel, moederhuis zusters Franciscanessen
• typering Strikt intern congregatieblad voor de over-
sten met godsdienstige beschouwingen, bijzondere
regels en andere zaken die voor de oversten dienstig
konden zijn bij de uitoefening van hun functie.

689
Monastieke informatie 1967-{1980}
• jaren reeks 1(1967/69), nr. 1(okt.) – {reeks 11(1980), 
nr. 72(nov.)}1

• ondertitel Orgaan voor de Nederlandse en Vlaamse
monniken en monialen OSB & OCSO ∞ reeks 1(1967/69),
nr. 1(okt. 1967) – nr. 7/8(maart 1969)
• uitgever Abdij Sion Diepenveen
• plaats Red. en adm.: Tilburg, Abdij Koningshoeven ∞
reeks 1(1967/69), nr. 1(okt.)-nr. 5(juni 1968)
– Red.: Doetinchem, S. Willibrordsabdij, adm.: Diepen-
veen, Abdij Sion ∞ reeks 1(1967/69), nr. 6(dec. 1968)

– Red.: Nijmegen, adm.: Diepenveen, Abdij Sion ∞
reeks 1(1967/69), nr. 7/8(maart 1969) – {reeks 11(1980)}
• frequentie Reeks 4(1972/73), nr. 27(sept. 1972) ver-
meldt: “verschijnt ongeveer tweemaandelijks”; vanaf
reeks 4(1972/73), nr. 28(dec. 1972) wordt vermeld: “ver-
schijnt twee- à driemaandelijks”; vanaf reeks
9(1977/78), nr. 55(dec. 1977) wordt vermeld: “verschijnt
tweemaandelijks”
– Feitelijk verschenen: 1 nr. ∞ 1967; 5 nrs. ∞ 1968; 
7 nrs. ∞ 1969; 6 nrs. ∞ 1970; 5 nrs. ∞ 1971; 4 nrs. ∞
1972; 6 nrs. ∞ 1973; 5 nrs. ∞ 1974; 4 nrs. ∞ 1975; 5 nrs.
∞ 1976; 7 nrs. ∞ 1977; 6 nrs. ∞ 1978; 5 nrs. ∞ 1979; 
6 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang IV ∞ reeks 1(1967/69)-reeks 3(1970/71); III ∞
reeks 4(1972/73)-{reeks 11(1980)}
• redactie 1967-1968 Odulf van Gorp OCSO, hoofdredac-
teur
1967-1968 Rinus van den Heuvel
1967-1968 Mark Vandenbosch
1968-{1980} Jaap Hendrix OSB (Slangenburg – Nijme-
gen), red.secr.
– Redactieraad
1968-1969 dom A. van der Wielen OSB (Egmond)
1968-1974 Rik de Wit OSB (Affligem)
1968-1972 Gabriël OCSO (Berkel-Enschot)
1968-1972 Lukas Fiey OCSO (Westmalle)
1968-1972 Rinus van den Heuvel OSB (Oosterhout)
1968-1972 Anselmus Terstegge OCSO (Tilburg)
1969-{1980} Godelieve Gerold OSB (Oosterhout)
1972-1975 Korneel Vermeiren OCSO (Zundert)
1972-{1980} Marcella Troosters OCSO (Brecht)
1972-{1980} Thérèse van Zanten OSB ador. perp. (Breda)
1972-{1980} André De Neve OCSO (Westmalle)
1972-{1980} Gerard Mathijsen OSB (Oosterhout)
1974-{1980} Benoît Standaert OSB (Brugge)
1975-{1980} Gilbert Langerwerf OCSO (Zundert)
• speciale nummers reeks 5(1973/74), nr. 31(juli 1973):
themanummer over monastieke liturgie
– reeks 6(1974/75), nr. 39(nov. 1974): themanummer
over monastieke stichtingen in Afrika en Azië vanuit
Nederland
– reeks 11(1980), nr. 67(jan.): themanummer over Bene-
dictus van Nursia bij gelegenheid van de Benedictus-
feesten in 1980
• register reeks 5(1973/74), nr. 36(april 1974) bevat een
auteursregister op de eerste vijf reeksen
– In dec. 1992 verscheen bij gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van het blad een register over de periode 1967-
1992
• bijzonderheden Boekbesprekingen (regelmatig m.i.v.
reeks 3(1970/71), nr. 22(aug. 1971); inhoudsopgaven per
reeks.
– Gestencild.
– De afleveringen verschijnen niet volgens jaargangen,
maar volgens reeksen:
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reeks 1 = 1967, nr. 1(okt.) – 1969, nr. 7/8(maart)
reeks 2 = 1969, nr. 9(mei) – 1970, nr. 16(juli)
reeks 3 = 1970, nr. 17(aug.) – 1971, nr. 23/24(nov.)
reeks 4 = 1972, nr. 25(febr.) – 1973, nr. 30(mei)
reeks 5 = 1973, nr. 31(juli) – 1974, nr. 36(april)
reeks 6 = 1974, nr. 37(juli) – 1975, nr. 42(juli)
reeks 7 = 1975, nr. 43(okt.) – 1976, nr. 48(nov.)
reeks 8 = 1977, nr. 49(jan.) – 1977, nr. 54(nov.)
reeks 9 = 1977, nr. 55(dec.) – 1978, nr. 60(okt.)
reeks 10 = 1978, nr. 61(dec.) – 1979, nr. 66(nov.)
Vanaf reeks 11(1980), nr. 67(jan.)-nr. 72(nov.) beslaat
elke reeks een kalenderjaar.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad van en voor monniken en
monialen in Nederland en Vlaanderen. Het wil dialoog
en opinievorming bevorderen door alles wat er in en
tussen de abdijen beweegt, op te vangen en weer te
geven. Bevat o.m. bezinnende artikelen over het
monastieke leven in de nieuwe tijd en over monastieke
liturgie, verslagen van abtenbijeenkomsten en enquê-
tes over de monastieke gebruiken in de verschillende
communiteiten.
• noten
(1) Het blad is verschenen tot en met jaargang 38(2007).

690
Montfortaans contactblad [1967]-{1980}
• jaren [1(1967), nr. 1] – [{14(1980), nr. 4}]1

• uitgever Missieprocure Montfortanen (Gezelschap
van Maria SMM)
• plaats Voorschoten
• frequentie vier maal per jaar
• formaat B
• omvang [I] 
• redactie [1967-1970 H. Tielemans SMM]1

1970-{[1980]} Jan Beijers SMM
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 4(1970), nrs. 1, 3-4; 5(1971), nr. 3; 6(1972), nr. 1;
7(1973), nr. 12

– KDC
• typering Contact- en informatieblad voor familie,
vrienden en weldoeners van de montfortanen die in de
missie werken. Vermeld worden onder meer vertrek-
en aankomstdata en verjaardagen.
• noten
(1) De missieprocurator pater H. Kleijkers SMM lichtte
d.d. 2 juni 2006 telefonisch toe dat het blad sinds 1967
verschijnt, aanvankelijk met H. Tielemans SMM als
redacteur.
(2) Het tijdschrift is compleet aanwezig in het klooster
van de Montfortanen in Oirschot en zal ca. 2011 worden
overgebracht naar het ENK.

691
Montfortaansche almanak1 [1936]-{1958}
• jaren [1(1936)]2-[6(1941)]2

– [7(1945)]2-{20(1958)}
• ondertitel Uitgegeven ten bate der missies van de
paters Montfortanen
• uitgever Paters Montfortanen
• plaats Hoensbroek (L.)
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 4(1939)-5(1940); 12(1950)-14(1952); 17(1955)-
18(1956); 20(1958)
– KDC
• typering Uitgave van de paters Montfortanen voor
katholieke gezinnen met godsdienstige verhalen en
anekdotes uit de missie, met speciale aandacht voor de
Mariaverering. Het blad is bedoeld als inkomstenbron
voor de missies van de congregatie. 
• noten
(1) Vanaf 12(1950), en mogelijk al eerder, luidt de titel
Montfortaanse almanak. Het titelblad vermeldt tevens
“Onder de bescherming van Maria Middelares aller
genaden en Koningin aller harten”.
(2) Gegevens tussen vierkante haakjes zijn afgeleid van
jaargangnummering van jaargangen die zijn ingezien.
De ontbrekende drie jaargangen zijn gesitueerd in de
oorlogsjaren 1942-44 toen de meeste katholieke tijd-
schriften niet mochten verschijnen van de Duitse
bezetter. 

692
Monumenta historica 1949-1956
• jaren 1(1949), nr. 1(jan./febr.) – 8(1956), nr. 1/2(onged.)
• ondertitel Provinciae Neerlandicae CSsR ∞ 1(1949)
– Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse
Provincie der Redemptoristen. Tijdschrift ad usum pri-
vatum congregatorum ∞ 2(1950)-8(1956)
• uitgever Nederlandse Provincie der Redemptoristen
• plaats Amsterdam
• frequentie 6 maal per jaar
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1949)-7(1955); I ∞ 8(1956)
• redactie 1949-1956 dr. M. Mulders, hoofdredacteur
1949-1955 drs. L. Schils, mederedacteur
1949-1956 L. Dankelman, mederedacteur
1956 A. Dankelman
– Redactieraad
1949-1950 M. van Grinsven
1949-1955 L. Dankelman
1949-1955 A. Dankelman
1949-1955 A. Meiberg
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1949-1955 drs. L. Schils
1949-1955 dr. M. Mulders
1949-1955 drs. A. Sampers
1949-1955 C. Verheijen
1953-1955 drs. L. van de Laar
• register Apart verschenen index op de jaargangen
1(1949)-8(1956), gerangschikt in een alfabetische index
per auteur en een systematische index ingedeeld op
basis van 1. Geschiedenis van de CSsR, 2. Geschiedenis
van de Nederlandse Provincie CSsR (onderverdeeld in
Provincie, personeel, personen, stichtingen, opleidings-
huizen en Vice-Provincie Rio de Janeiro), 3. Pastoraat
van de Nederlandse Provincie (onderverdeeld in alge-
meen en volksmissies)
• bijzonderheden Inhoudsopgaven volgens rubrieken.
– Motto van het tijdschrift is Historia magistra vitae et
lux veritatis.
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift met (kerk)historische artikelen,
documenten en miscellanea over de geschiedenis van
de Nederlandse Provincie van de Redemptoristen en
haar Vice-Provincie Rio de Janeiro met het oog op het
100-jarig bestaan van de Provincie in 1955. Het tijd-
schrift beoogt op het gebied van historische studies een
wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan
de algemene geschiedenis van de Redemptoristen en
aan de Nederlandse kerkgeschiedenis. 

693
de Morgenster [1935]1-{[1949]}2

• jaren [1(1935/36), nr. 1(onged.)]1 – {[1949]}2

• uitgever Minderbroedersklooster Drachten
• plaats Drachten
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie [1935-{1936}] Isaias Onings OFM, sinds okto-
ber [1935] hoofdredacteur1

• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Uitgegeven in samenwerking met het Katholiek
Comité van Actie ‘Voor God’.
• autopsie 4(1939), nr. 2 en 4(1939), ongen.(onged.)2

– KDC
• typering Apologetisch blad van de Franciscanen voor
Friesland, bedoeld voor belangstellenden voor het
katholieke geloof. Het blad geeft voorlichting inzake de
geloofsleer, zowel door artikelen als door een vragen-
bus.
• noten
(1) Gegevens afkomstig uit het jaarverslag 1935 van de
activiteiten van de huizen van de Nederlandse Provin-
cie van de Franciscanen, p. 55, dat verscheen als bijlage
bij Neerlandia seraphica 10(1936). 
(2) Aanwezig in UBU, maar niet in autopsie genomen:

1935-1940, 1949. Ook zijn enkele nummers aanwezig in
Leeuwarden, Tresoar. In een in december 1947 versche-
nen aflevering van het eveneens door de Minderbroe-
ders in Drachten uitgegeven Wy tiigje op (in dit deel
van de BKNP beschreven) wordt op p. 9 vermeld dat de
vele vragen die de paters te beantwoorden kregen over
een kort daarvoor gehouden spreekbeurt van Henri de
Greeve, ‘Halen we het of halen we het niet?’ aanleiding
zijn geworden om weer opnieuw te beginnen met de
verspreiding van de Morgenster, heel bescheiden uitge-
geven in een oplage van 1000 stuks, huis aan huis
bezorgd.

694
MSF-post 1964-{1978}
• jaren {1(1964/65), nr. 2(nov.)} – {1978, ongen.(dec.)}
• ondertitel Uitgave van de Nederlandse Missionaris-
sen van de H. Familie ∞ 1(1964/65)
• uitgever Missionarissen van de H. Familie
• plaats Goirle
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1964/65); voor de ove-
rige jaren door onvolledigheid niet vast te stellen 
• formaat A ∞ {1(1964/65)}; C ∞ {1974, ongen.(dec.)} –
{1978, ongen. (dec.)}
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1(1964/65); 1974, ongen.(dec.); 1975,
ongen.(dec.); 1976, ongen.(okt.); 1977, ongen.(okt.) en
ongen.(dec.); 1978, ongen.(dec)
- ENK, Archief Missionarissen van de Heilige Familie
• typering Uitgave van de Nederlandse Missionarissen
van de H. Familie (MSF). Volgens het omslag van de
afleveringen van de eerste jaargang: “bestemd voor al
onze vriendschappelijke relaties in het werk van onze
propaganda”. In het eerste nummer wordt gezegd dat
de bedoeling van het blad is om het contact met de pro-
pagandisten te verbeteren: “Wij zijn u erg dankbaar
voor alles, wat u voor ons doet. We willen echter meer
en beter contact. Dat is noodzakelijk. U moet ook weten,
voor wie en voor wat u werkt.” De afleveringen bevat-
ten informatie over de activiteiten van de congregatie.

695
Na Zwijsen 1976-{1980}
• jaren 1976, nr. 1(dec.) – {1980, nr. 27(nov.)1

• ondertitel Van Oude Dijk naar nieuwe wegen. Kon-
taktblad van de Zusters van Liefde in de Nederlandse
Provincie ∞ 1976, nr. 1(dec.) – 1978, nr. 13(aug.)
– Kommunikatieblad voor de Nederlandse Provincie ∞
1978, nr. 14(okt.) – {1980, nr. 27(nov.)}
• uitgever Congregatie der Zusters van Liefde Onze
Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
• plaats Red.: Rosmalen ∞ 1976, nr. 1(dec.) – 1978, nr. 13
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(aug.); Arnhem ∞ 1978, nr. 14(okt.) – {1980, nr. 27(nov.)} 
– Adm.: Rosmalen 
• frequentie 1 nr. 1976; 7 nrs. ∞ 1977; 9 nrs. ∞ 1978; 5
nrs. ∞ 1979; 6 nrs. ∞ {1980}
• formaat B
• omvang I ∞ 1976; II ∞ 1977; IV ∞ 1978; III ∞ 1979;
IV ∞ {1980}
• redactie 1976-1977 zuster Alix v.d. Molengraft, hoofd-
red.
1977-{1980} zuster Candida Tesselaar, hoofdred.
– Redactieraad
1976-1978 zuster Patricia Scholtes
1976-{1980} zuster Renée Geurts
1976-{1980} zuster Laetitia Goris
1977-{1980} zuster Monica Galema
1977-{1980} zuster Petrie Vervest
1978-{1980} zuster Mel Heuver
1979-{1980} zuster Perpetuo Landman
• speciale nummers 1977, special: ‘100 jaar na Zwijsen’,
samengesteld door de zusters en fraters van Tilburg.
– 1978, special 2: ‘100 jaar na Zwijsen’, samengesteld
door de zusters en fraters van Tilburg
– 1980, nr. 26(sept.): gewijd aan het ‘Kongres Zusters
van Liefde’ in het Jaarbeursgebouw te Utrecht op 14
juni 1980
• bijzonderheden Afbeeldingen (1977-1980).
– Gestencild tot en met 1978, nr. 13(aug.).
– De nummering van de afleveringen loopt door over de
verschillende jaargangen.
– In 1977, nr. 5(aug.) is een afzonderlijk gepagineerd
bijvoegsel van het Kommunikatiebureau meegebon-
den, getiteld ‘de Provincieraad treedt aan’ (4 p.); in nr.
6(onged.) en nr. 7(nov.) resp. getiteld ‘Provincieraad. De
eerste wankele stappen van onze nieuwe Provincie-
raad’ (17 p.) en ‘de Provincieraad’ (12 p.). 
• relaties Voortzetting van IKR informatie – kommuni-
katie – relatie (1971-1976)
• autopsie Volledig 
– KDC ∞1977, nr. 3(maart) – 1980, nr. 27(nov.)
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ 1976, nr. 1(dec.) – 1977,
nr. 2(febr.)
• typering Intern communicatieblad voor de Nederland-
se Provincie van de congregatie der Zusters van Liefde
van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid. In
tegenstelling tot de voorloper IKR is Na Zwijsen geen
uitgave van het bestuur en evenmin van het “kommu-
nikatieburo”, zoals op p. 2 van de eerste aflevering
wordt vermeld. De redactie zal zich onafhankelijk
opstellen. Het tijdschrift bevat berichten over onder-
werpen die voor iedereen binnen de congregatie van
belang zijn: berichten van het bestuursteam, van de
provincieraad, bijeenkomsten in Rome, het internatio-
nale overlegorgaan, berichten over activiteiten van de
leden in kerk en maatschappij, berichten uit de maat-
schappij voor zover zij voor de congregatie van belang
zijn, nieuws van het missiecentrum, personalia enz.

• noten
(1) Verschenen tot 1988, nr. 70(april). Daarna voortgezet
als de Schakel / Nederlandse Provincie Zusters van Lief-
de Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.

696
Naamlijst / Aartsbisdom Utrecht 1971-{1980}
• jaren 1971-{1980}1

• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Red.: Utrecht
– Adm.: Soesterberg ∞ 1971; Utrecht ∞ 1972-{1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang III
• redactie Niet in de publicatie vermeld. 
• relaties Voortzetting van Naamlijst der geestelijken
die in het aartsbisdom van Utrecht in bediening zijn bij
de(n) aanvang van het jaar ... [jaartal] (1930-1970)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Publicatie van het aartsbisdom Utrecht, met
daarin gegevens over diocesaan bestuur en diocesane
instellingen, raden en commissies, kerkelijke organisa-
ties en instellingen, dekenale gegevens, parochies, rec-
toraten, instellingen, religieuze gemeenschappen, alfa-
betische lijsten van alle pastores en emeriti, lijsten van
priesters en diakens volgens wijdingsdatum, een lijst
van overledenen en een overzicht van bijdragen en col-
lecten.
• noten
(1) De publicatie verschijnt nog in {2010}.

697
Naamlijst voor1 het bisdom Breda2 1968-{1980}
• jaren 1968/69-{1979/80}3

• uitgever Analecta bisdom Breda ∞ 1968/69
– Persdienst bisdom Breda ∞ {1970/71}, 1973/74-
{1979/80}
– Bisdom Breda Brochures en Analecta/Opbouw ∞
{1972/73}
• plaats Breda
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1968/69; I ∞ {1970/71}-{1979/80}
• redactie Persdienst bisdom Breda (perschef sinds
1963: Frans Oudejans)
• relaties Voortzetting van Naamlijst der geestelijken
die in het bisdom van Breda in bediening waren …
[datum] ({1928}-1968)
• autopsie Volledig m.u.v. 1969/70 en 1971/72
– KDC
• typering Het blad bevat evenals de voorganger infor-
matie over diverse instellingen en commissies van het
bisdom, een alfabetische lijst van alle dekenaten met de
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daar dienstdoende geestelijken, een lijst met priester-
wijdingen, een alfabetische naamlijst van alle geestelij-
ken van het bisdom en een lijst van overledenen. In het
voorwoord van de naamlijst van 1974/75 wordt ver-
meld dat een landelijke commissie werkt aan een
stroomlijning van de naamlijsten die de zeven bisdom-
men en andere instanties uitgeven. “Het is vrijwel uit-
gesloten dat de eertijds befaamde Pius-almanak nog zal
uitkomen. Om in de daardoor ontstane leemte te voor-
zien wordt getracht de Naamlijsten zoveel mogelijk
eenzelfde formaat en uitvoering te geven. Samen met
een gids met landelijke gegevens zouden deze Naam-
lijsten dan een redelijk overzicht geven hoe katholiek
Nederland is georganiseerd.”
• noten
(1) De aflevering van 1968/69 verscheen onder de titel
Naamlijst van het bisdom van Breda.
(2) Waaraan toegevoegd in 1968/69: “oktober 1968”; in
1970/71: “afgesloten 1 september 1970”; in 1972/73-
1978/79: “afgesloten … [datum in december van het
voorgaande jaar, dus 1971-1977]”; in 1979/1980: “afgeslo-
ten 1 mei 1979”.
(3) De naamlijst verschijnt nog in {2010}.

698
Naamlijst van het bisdom Haarlem1 1972-{1980}
• jaren 1972-{1980}2

• uitgever Bisdom Haarlem
• plaats Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 1972-1974; B ∞ 1975-{1980}
• omvang II ∞ 1972-1974, 1976-{1980}; I ∞ 1975
• redactie F.M.Th. van Bruggen ∞ 1972-1974, 1976-1977
– Niet in de naamlijst vermeld ∞ 1975, 1978-{1980}
• relaties Voortzetting van Naamlijst der geestelijken,
die in het bisdom van Haarlem in bediening waren bij het
einde van het jaar … [jaartal] (1879-1971)
• autopsie 1972-1980
– KDC
• typering Bevat evenals de voorganger een lijst van
plaatsnamen met de aldaar in bediening zijnde geeste-
lijken, lijsten van priesterwijdingen, emeriti en overle-
denen. Daarnaast vermeldt deze naamlijst diverse
instellingen, commissies en verenigingen van het bis-
dom. In tegenstelling tot de voorganger bevat deze
naamlijst geen alfabetische lijst van alle geestelijken
van het bisdom (zie ook noot 1).
• noten
(1) In 1975 verschijnt de lijst onder de titel Alphabeti-
sche naamlyst bisdom Haarlem. Deze jaargang bevat
slechts een alfabetische naamlijst der geestelijken.
Deze ontbreekt in de overige jaargangen.
(2) De naamlijst verschijnt nog in {2010}.

699
Naamlijst van het bisdom ’s-Hertogenbosch1 1972-{1980}2

• jaren 1972-{1980}
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Adm.: Eindhoven ∞ {1980}
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 1972-1979; B ∞ {1980}
• omvang II
• redactie 1972-1974: H.A.G. Hens
1975-{1980}: F.H.J. Schreuder
• relaties Voortzetting van Naamlijst van de r.k. geeste-
lijkheid van het bisdom ’s-Hertogenbosch … [datum]
({1922}-1971)
• autopsie 1972-1980
– KDC
• typering Evenals de voorganger vermeldt deze naam-
lijst allerlei instellingen, commissies etc. van het bis-
dom en bevat deze een lijst van dienstdoende geestelij-
ken per plaatsnaam, een alfabetische lijst van alle
geestelijken, een lijst van priesterwijdingen en een lijst
van overledenen.
• noten
(1) In tegenstelling tot de voorgangers van deze naam-
lijst heeft deze naamlijst geen tijdsaanduiding als toe-
voeging aan de titel. Slechts op het omslag wordt het
jaartal genoemd.
(2) De naamlijst verschijnt nog in {2010}.

700
Naamlijst van het bisdom Rotterdam1 1975-{1980}
• jaren 1975-{1980}2

• uitgever Secretariaat van het bisdom Rotterdam 
afdeling Pers en Publiciteit
• plaats Red. en adm.: Rotterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1975; II ∞ 1976-1978; III ∞ 1979-1980
• redactie Secretariaat van het bisdom Rotterdam, afd.
Pers en Publiciteit
• bijzonderheden De naamlijst van 1975 is gestencild.
• relaties Voortzetting van Adresboek / Bisdom Rotter-
dam (1972-1974)
• autopsie 1975-1980
– KDC
• typering De uitgave bevat een lijst van kerkelijke orga-
nen van bestuur en overleg en een naamlijst van allen
die in het pastoraat zijn aangesteld in het bisdom Rot-
terdam.
• noten
(1) De naamlijst van 1975 verschijnt onder de titel Alfa-
betische naamlijst van priesters en pastorale werk(st)ers
in het bisdom Rotterdam.
(2) De naamlijst verschijnt nog in {2010}.
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701
Naamlijst van de broeders en zusters van de Orde
van Karmel1 {1961}-{1977}
• jaren {1961}-{1977}2

• uitgever Orde van OL Vrouw van de Berg Carmel
(OCarm.)
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Catalogus van de broeders en
zusters van de orde van OL Vrouw van de Berg Carmel,
van de Nederlandse Provincie en van de Provincies van
Rio de Janeiro en Bahia ({1946}-{1959})
• autopsie 1961, 1968-1975, 1977
– KDC ∞ 1968, 1971-1972, 1974-1975, 1977
– UBU ∞ 1961, 1969-1970, 1973
• typering Lijst van namen (met persoonsgegevens en
jubilea), functies, besturen en adressen van de Neder-
landse Geschoeide Karmelieten en Karmelietessen
(OCarm.).
• noten
(1) Variaties in de titel: {1961}: Naamlijst van de broeders
en zusters van de orde van OL Vrouw van de Berg Carmel
van de Nederlandse Provincie en van het Generaal-Com-
missariaat van Malang (Indon.); {1968}: Naamlijst van
de broeders en zusters van de orde van OL Vrouw van de
Berg Karmel van de Nederlandse Provincie, het Provinci-
aal Kommissariaat Duitsland, de Provincie Indonesia;
1969: Naamlijst van de broeders en zusters van de orde
van OL Vrouw van de Berg Karmel van de Nederlandse
Provincie, die Niederdeutsche Provinz, de Provincie Indo-
nesia; 1970-{1977}: Naamlijst van de broeders en zusters
van de Orde van Karmel van de Nederlandse Provincie,
die Niederdeutsche Provinz, de Provincie Indonesia (met
in {1977}: “zusters en broeders”).
(2) De laatste uitgave aanwezig in het KDC is 2001.

702
Naamlijst der dienstdoende geestelijken in Neder-
land1 [1873]-{1893}
• jaren [1873]2-{21(1893)}3

• uitgever G. Mosmans
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang II
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Aan de naamlijst is een alfabetische
lijst van alle geestelijken van de vijf Nederlandse bis-
dommen toegevoegd. Deze is afzonderlijk genummerd
tot 1885, daarna doorlopend.

• relaties Mogelijk is de uitgave een voortzetting van
Alphabetische naamlijst der dienstdoende geestelijken
der vijf Nederlandsche bisdommen, in dit deel van de
BKNP beschreven, die van 1868-[7(1874)] verscheen bij
C.L. van Langenhuysen te Amsterdam. Qua opzet en
jaargangnummering wijkt deze naamlijst af van de
onderhavige, maar inhoudelijk geven beide publicaties
nagenoeg dezelfde informatie. De naamlijst van Van
Langenhuysen van 1874 kon niet in autopsie worden
genomen.
• autopsie 1874-1875, 1877, 1879, 1881-1893
– KDC ∞ 1874-1875, 1877, 1879, 1881-1886, 1892
– KB ∞ 1887-1891, 1893
• typering De jaarpublicatie bevat alfabetische lijsten
van de kerkgemeenten van het aartsbisdom Utrecht en
de bisdommen Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Breda en
Roermond met vermelding van de patroonheiligen, het
aantal communicanten, de dienstdoende geestelijke(n)
met hun functie en jaren van geboorte, priesterwijding
en benoeming. Daarnaast bevat de uitgave een alfabeti-
sche naamlijst van alle geestelijken.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “die in het laatst van het jaar …
[jaartal] in bediening waren”, m.u.v. 1893.
(2) In Brinkman’s catalogus der boeken, plaat- en kaart-
werken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland
zijn uitgegeven of herdrukt (Leiden 1966), p. 835, wordt
1874 genoemd als het eerste jaar waarin de uitgave ver-
schenen is. Omdat als jaar van uitgave steeds het jaar-
tal wordt vermeld dat volgt op het jaartal in de titel, zou
de eerste naamlijst onder deze titel de naamlijst van
1873 moeten zijn.
(3) De vermelde jaren hebben betrekking op het in de
titel opgenomen jaartal. In {1881}-{1893} wordt op het
titelblad ook het jaar van uitgave vermeld, hetgeen
steeds het volgende jaar is: 1882 etc. In de titel van de
naamlijst van 1893 (jaar van uitgave: 1894) is geen jaar-
tal opgenomen. Wel draagt deze naamlijst als enige een
jaargangnummer: 21.

703
Naamlijst der eerw. heeren dekens, pastoors en
dienstdoende geestelijken, in het bisdom van Haar-
lem1 {1859}-[1860]
• jaren {1859}-[1860]2

• uitgever H.A. Zweers, Kalverstraat bij de Munt 152
• plaats Amsterdam
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
• relaties Ten dele voortzetting van Naam-lyst der
roomsch catholyke pastoren en zendelingen welke in den
beginne des jaars … [jaartal] in bediening zijn in de …
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aartspriesterdommen der Nederlandsche zendinge (1797-
{1848})
– Voortgezet als Naamlijst der rooms katholijke dekens,
pastoors, rectors, kapellanen en assistenten, die in de
dekenaten van het bisdom van Haarlem in bediening zijn
in het laatst van den jare 1861 (1861)
• autopsie 1859
– UBU
• typering Jaarlijkse naamlijst voor de clerus van het
bisdom Haarlem, bestaande uit een lijst van plaatsna-
men met de aldaar in bediening zijnde geestelijken, een
alfabetische lijst van de namen der geestelijken, lijsten
van priesterwijdingen, emeriti en overledenen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: jaartal van het betreffende
jaar. Achter op het omslag van het eveneens bij Zweers
uitgegeven Directorium ad legendas horas canonicas
missasque celebrandas secundum ritum romanum pro
anno Domini 1859 ad usum cleri dioeceseos Harlemensis
wordt de naamlijst van 1859 aangekondigd onder de
titel Naamlijst der eerw. Heeren dekens, pastoors, kapel-
laans enz., die op primo januarij 1859 in bediening zijn
in het bisdom van Haarlem. De naamlijst van 1860
wordt in het directorium van dat jaar aangekondigd
onder de titel Naamlijst der Eerw. Heeren dekens,
pastoors en dienstdoende geestelijken, die op 1 januarij
1860 in bediening zijn in het bisdom van Haarlem.
(2) Op het omslag van het directorium van 1860 wordt
het verschijnen aangekondigd van de naamlijst van
1860. Deze is echter niet ingezien.

704
Naamlijst der1 geestelijken2 die in het aartsbisdom
van Utrecht in bediening zijn3 1930-1970
• jaren 1930-1970
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Red.: Utrecht (secretariaat van het aartsbisdom)
– Adm.: Soesterberg ∞ 1967-1970
– Druk: Niet in de publicatie vermeld.4

• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1930-1964; II ∞ 1965-1970
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden De lijst verschijnt in 1930-1967 tevens
als bijlage bij het Directorium ad missas et horas cano-
nicas rite ordinandas secundum kalendarium romanum
et proprium archidioecesis Ultrajectensis anno Domini
… [jaartal] (1864-1967) en in 1968 bij het Directorium
voor het aartsbisdom Utrecht voor het jaar 1968 (1968),
beide in dit deel van de BKNP beschreven. 
• relaties Voortzetting van Naamlijst der geestelijken
die in de … dekenaten van het aartsbisdom van Utrecht
in bediening zijn in het laatst van het jaar … [jaartal]
(1911-1929)

– Voortgezet als Naamlijst / Aartsbisdom Utrecht (1971-
{1980})
• autopsie Volledig
– KDC5

• typering Evenals de voorganger vermeldt deze publi-
catie diverse diocesane organen, instituten, commis-
sies en instellingen en bevat deze een lijst van dienst-
doende geestelijken per plaatsnaam, een lijst van over-
ledenen en een lijst van priesterwijdingen. Daarnaast
bevat het blad een alfabetische naamlijst van de geeste-
lijken van het aartsbisdom.
• noten
(1) Met ingang van 1957: “van de”.
(2) Van 1951 tot en met 1964: “geestelijkheid”.
(3) Waaraan toegevoegd: “bij de(n) aanvang van het
jaar” en het jaartal van het betreffende jaar. In 1958:
“sedert 1 februari 1958”; in 1968-1969: “bij het begin van
het jaar … [jaartal]”. De aflevering van 1970 verschijnt
onder de titel Naamlijst van het aartsbisdom Utrecht bij
het begin van het jaar 1970.
(4) Vermoedelijk wordt de lijst evenals het directorium
van 1930 tot 1946 gedrukt door de drukkerij Eembode te
Amersfoort, van 1946 tot 1950 in het Sint Gregoriushuis
te Utrecht en van 1950 tot 1967 in het Sint Gregorius-
huis te Zeist.
(5) De autopsie-exemplaren van 1944 en 1945 zijn beide
ingezien als bijlage bij het Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium archidioecesis Ultrajectensis
anno Domini … [jaartal].

705
Naamlijst der1 geestelijken die in het bisdom van
Breda in bediening waren2 {1928}-1968
• jaren {1928}-1967/68
• uitgever Bisdom Breda
– Analecta bisdom Breda ∞ 1966/67-1967/68
• plaats Breda
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1928}-1966; B ∞ 1966/67-1967/68
• omvang I ∞ {1928}-1966; II ∞ 1966/67-1967/68
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
• bijzonderheden Overlopende jaargangen m.i.v.
1966/67.
– De naamlijst wordt doorgaans samengebonden met
het Directorium ad rite legendas horas canonicas mis-
sasque celebrandas iuxta normam breviarii ac missalis
romani ad usum cleri civitatis et dioecesis Bredanae
({1875}-1966). In de BKNP worden beide titels echter
afzonderlijk beschreven.
• relaties Voortzetting van Naamlyst der roomsch-
catholyke pastooren, capellanen en assistenten, welke in
het vicariaat van Breda in bedieninge zyn in den beginne
van het jaar … [jaartal] ({1804})3
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– Voortgezet als Naamlijst voor het bisdom Breda …
[datum] (1968-{1980})
• autopsie 1928-1933, 1935-41, 1947-1948, 1951-1967/684

– KDC
• typering Het blad bevat informatie over diverse instel-
lingen en commissies van het bisdom, een alfabetische
lijst van alle dekenaten met de daar dienstdoende
geestelijken, een lijst met priesterwijdingen, een lijst
met telefoon- en gironummers van het bisdom en de
parochies in het bisdom, een alfabetische naamlijst van
alle geestelijken van het bisdom en een lijst van overle-
denen.
• noten
(1) Met ingang van 1965 vervangen door “van de”.
(2) Waaraan toegevoegd in {1928}-1966: “op … [datum in
december van het voorgaande jaar]”; m.i.v. 1966/67: “op
… [datum in september van het eerstgenoemde jaar]”.
(3) Mogelijk heeft de titel van de naamlijst in de periode
tussen 1804 en 1928 verschillende wijzigingen onder-
gaan.
(4) Van het autopsie-exemplaar van 1935 ontbreken p. 3-
22. De autopsie-exemplaren van 1928-1956 en 1961 zijn
ingebonden in het directorium.
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Naamlijst van de geestelijken die in het bisdom 
Groningen in bediening zijn1 1957-1971
• jaren 1957-1971
• uitgever Bisdom Groningen 
• plaats Adm.: Soesterberg
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Secretariaat van het bisdom (secretaris sinds
1956: T.J. Roorda).
• bijzonderheden De naamlijst verscheen tevens als bij-
lage bij achtereenvolgens het Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium dioecesis Groningensis pro anno
Domini (bissextili) … [jaartal] (1957-{1964}) en het Direc-
torium voor het bisdom Groningen voor het jaar … [jaar-
tal] ({1968})
• relaties Voortgezet als Adresboekje van het bisdom
Groningen (1972-{1979})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De publicatie bevat gegevens over diverse
diocesane, aartsdiocesane en landelijke instellingen en
commissies, een lijst van dekenaten met de daar dienst-
doende geestelijken, lijsten van priesterwijdingen,
emeriti, overledenen enz en een alfabetische naamlijst
van alle geestelijken van het in 1956 opgerichte bisdom
Groningen. 

• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “bij de aanvang van het jaar”
en het jaartal van het betreffende jaar. De titel op het
omslag luidt: Naamlijst van de geestelijken van het bis-
dom Groningen.

707
Naamlijst der geestelijken, die in het bisdom van
Haarlem in bediening waren1 1879-1971
• jaren 1879-19712

• uitgever Bisdom Haarlem
– Drukkerij van het Sint Jacobs Godshuis
• plaats Haarlem
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1879-{1880}, {1882}-{1923}, {1927}-{1928},
{1933}-{1935}, {1937}-{1941}, {1943}-{1947}, {1949}-1954,
1956-1958
– II ∞ 1955, 1959-1971
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
– F.M.Th. van Bruggen ∞ 1969-1971
• bijzonderheden De naamlijst verschijnt als zelfstandi-
ge publicatie met eigen paginering, maar ook als bijla-
ge bij het Directorium ad legendas horas canonicas mis-
sasque celebrandas secundum ritum romanum pro anno
Domini (bissextili) … [jaartal] ad usum cleri dioeceseos
Harlemensis, waarbij de paginering is opgenomen in
die van het directorium.3
– Enkele kleine onregelmatigheden in de verschijning
van de naamlijst: aan het eind van 1882 is er geen
naamlijst verschenen; na die van “het einde van het
jaar 1881” verscheen de naamlijst “bij het begin van het
jaar 1883”, gevolgd door de naamlijst “bij het einde van
1883”. Na de naamlijst van dec. 1959 volgen die van 1
jan. 1961, 1 jan. 1962, 15 dec. 1962, 15 dec. 1963 en 15 dec.
1965. In 1966 verscheen geen naamlijst. De volgende
uitgave was die van 10 febr. 1967. De naamlijst van 1968
is in 1969 herdrukt, waarbij de datum op de titelpagina
dezelfde is gebleven (“1 maart 1968”), maar op het
omslag is veranderd in “15 december 1968”.1

– Van de naamlijst van 1945 bestaat ook een eerdere
druk: “bij het einde van september 1945”; de gegevens
hierin zijn echter minder actueel dan die in de naam-
lijst “bij het einde van het jaar 1945”.
– Van de naamlijst “bij het einde van het jaar 1879”
bestaat een herdruk “bij het begin van het jaar 1880”. 
• relaties Voortzetting van Naamlijst der zeer eerw. hee-
ren dekens, pastoors, rectors, kapellaans en assistenten,
die in de dekenaten van het bisdom van Haarlem in
bediening waren aan het einde van den jare … [jaartal]
(1862-1878)
– Voortgezet als Naamlijst van het bisdom Haarlem
(1972-{1980})4
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• autopsie 1879-1880, 1882-1923, 1927-1928, 1933-1935,
1937-1941, 1943-1947, 1949-19715

– KDC ∞ 1879-1880, 1882-1915, 1918-1923, 1928, 1933-1935,
1937-1941, 1943, 1945-1947, 1955-1971
– UBM ∞ 1879-1885
– Utrecht, Museum Catharijneconvent ∞ 1916-1917;
1927, 1944, 1949-1954
• typering Bevat evenals de voorganger een lijst van
plaatsnamen met de aldaar in bediening zijnde geeste-
lijken, een alfabetische lijst van de namen der geestelij-
ken, lijsten van priesterwijdingen, emeriti en overlede-
nen. Daarnaast vermeldt deze naamlijst diverse instel-
lingen, commissies en verenigingen van het bisdom.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “bij het einde van het jaar” en
het jaartal van het betreffende jaar. In 1882: “bij het
begin van het jaar 1883”; in 1956: “op 1 mei 1956”; in
1957-59: “op … [datum in december en jaartal]”; in 1960-
1961: “op 1 januari … [jaartal van het daaropvolgende
jaar]”; in 1962-1964: “op 15 december … [jaartal]” (op het
omslag van deze deeltjes staat echter “op 1 januari
[jaartal van het daaropvolgende jaar]”; in 1967: “op 10
februari 1967”; in 1968: “op 1 maart 1968” (dit deeltje is
in 1969 herdrukt, waarbij de titel op de titelpagina het-
zelfde is gebleven, maar op het omslag is veranderd in:
“op 15 december 1968”); in 1969-1970: “op 15 november …
[jaartal]” (op een extra titelpagina: Naamlijst der geeste-
lijken in het bisdom Haarlem … [jaartal van het daarop-
volgende jaar]; in 1971: Naamlijst van personen die in
het bisdom van Haarlem werkzaam waren op 15 decem-
ber 1971 (extra titelpagina vermeldt Naamlijst van het
bisdom Haarlem 1972). 
(2) De hier gehanteerde jaartallen hebben betrekking op
de jaartallen uit de titel, m.u.v. 1882, 1960-1961. In tegen-
stelling tot de andere naamlijsten verschenen deze niet
aan het eind van het jaar, maar resp. “bij het begin van
het jaar 1883”, “op 1 januari 1961” en “op 1 januari 1962”. 
(3) In de directoria zijn de naamlijsten van het voor-
gaande jaar opgenomen, dus de naamlijst van 1879 is
een doorgepagineerde bijlage bij het directorium van
1880. In een bericht achter in het directorium van 1949
wordt vermeld: “Voor het eerst is in dit Directorium de
naamlijst niet opgenomen. Hiervoor is een aparte uit-
gave gemaakt”.
(4) Deze verschijnt nog steeds in {2005}. 
(5) De autopsie-exemplaren van 1879-1880, 1916-1917,
1928, 1933-1935, 1937-1941, 1943-1947, 1949-1955 zijn inge-
zien als bijlage in het directorium van het bisdom
Haarlem.

708
Naamlijst der geestelijken1 die in de …2 dekenaten
van het aartsbisdom van Utrecht in bediening zijn3

1911-1929
• jaren 1911-1929
• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Red.: Utrecht (secretariaat van het aartsbis-
dom)
– Druk: St. Michielsgestel (drukkerij van het bisdom 
’s-Hertogenbosch in het Instituut voor Doofstommen)
∞ 1912-1917; Utrecht (“electrische drukkerij” van het 
St. Gregoriushuis) ∞ 1918-1921; geen plaatsaanduiding
∞ 1922-19294

• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden De vermelde jaren hebben betrekking
op het in de titel opgenomen jaartal. Op het titelblad
wordt ook het jaar van uitgave afgedrukt, dat gelijk is
aan het jaartal uit de titel voor de lijsten die in het begin
van het jaar werden opgemaakt. Voor de lijsten die aan
het eind van het jaar zijn opgesteld (1911-1920) is het
daaropvolgende jaar als jaar van uitgave afgedrukt.
– De lijst verschijnt tevens als bijlage bij het Directori-
um ad missas et horas canonicas rite ordinandas secun-
dum kalendarium romanum et proprium archidioecesis
Ultrajectensis anno Domini … [jaartal] (1864-1967; in dit
deel van de BKNP beschreven).
• relaties Voortzetting van Naamlijst der RK dekens,
pastoren, rectoren, kapellanen en assistenten, welke in
de … dekenaten van het aartsbisdom van Utrecht in
bediening zijn in het laatst van den jare … [jaartal]
({1856}-1910)
– Voortgezet als Naamlijst der geestelijken die in het
aartsbisdom van Utrecht in bediening zijn bij de(n) aan-
vang van het jaar … [jaartal] (1930-1970)
• autopsie Volledig
– KDC5

• typering Evenals de voorganger bevat deze publicatie
een lijst van dienstdoende geestelijken per plaatsnaam,
een lijst van overledenen en een lijst van priesterwij-
dingen. Daarnaast vermeldt deze lijst diverse instellin-
gen, bestuursfuncties en commissies van het aartsbis-
dom.
• noten
(1) In de afleveringen van 1911-1920 staat hier een
komma in de titel.
(2) In 1911-1920: “zeventien”; in 1922-1929: “twee en twin-
tig”.
(3) Waaraan toegevoegd: “in het laatst van het jaar” en
het jaartal van het betreffende jaar. In 1922-1929: “bij
den aanvang van het jaar … [jaartal]”. In 1922-1929 is het
jaartal in de titel hetzelfde als het jaartal van publicatie.

443 708. Naamlijst der geestelijken die in ... het aartsbisdom van Utrecht in bediening zijn



In 1911-1920 heeft het jaartal in de titel betrekking op het
jaar voorafgaand aan het jaar van publicatie.
(4) Waarschijnlijk wordt de lijst vanaf 1922 gedrukt in
de drukkerij Eembode te Amersfoort, waar ook het
directorium van het aartsbisdom (zie bijzonderheden)
in deze jaren wordt gedrukt.
(5) Enkele van de autopsie-exemplaren zijn samenge-
bonden met het Directorium ad missas et horas canoni-
cas rite ordinandas secundum kalendarium romanum et
proprium archidioecesis Ultrajectensis anno Domini …
[jaartal van het jaar volgend op dat van de naamlijst],
namelijk die van 1925-1926.

709
Naamlijst van de geestelijkheid van het bisdom
Roermond 1962-{1980}
• jaren 1962/63-{1980}1

• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: J.J. Romen & Zonen ∞ 1962/63-1977
– Druk: H. van der Marck & zn. ∞ 1978
• plaats Roermond
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1962/63-1965/66; II ∞ 1966/67-{1980}
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
• bijzonderheden Overlopende jaargangen ∞ 1962/63-
1967/68 en 1973/1974.
• relaties Afsplitsing van Ordo divini officii recitandi
sacrique peragendi a clero ecclesiae cathedralis, civitatis
et dioecesis Ruraemundensis juxta ritum breviarii et
missalis romani anno Domini (bissextili) … [jaartal]
(1870-1964)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De naamlijst bevat gegevens over diverse
instellingen van het bisdom, een lijst van dekenaten
met de daar dienstdoende geestelijken, een lijst van
overledenen en een alfabetische naamlijst.
• noten
(1) De naamlijst verschijnt nog anno {2010} onder de
titel Naamlijst van het bisdom Roermond.

710
Naamlijst …1 leden van de Nederlandse Provincie
1977-{1980}
• jaren 1977-{1980}2

• uitgever Congregatie van de HH Harten (SSCC), Neder-
landse Provincie
• plaats Bavel
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.

• relaties Voortzetting van Personeelslijst … [jaartal]
({1970}-1976) 
• autopsie 1977-1980
– KDC
• typering Het blad bevat gegevens over verschillende
commissies en instellingen van de Congregatie (of
Paters) van de HH Harten, een lijst van plaatselijke en
regionale communiteiten met de daarbij behorende
leden, een lijst van communiteiten en confraters in het
buitenland en een alfabetische naamlijst.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: jaartal.
(2) De naamlijst is onder de titel Naam- en adreslijst …
[jaartal] Nederlandse Provincie van de broeders en
zusters van de Heilige Harten verschenen tot zeker 1996.

711
Naamlijst der r.k. dekens, pastoren1, rectoren2,
kapellanen3 en assistenten, welke in de …4 dekena-
ten van het aartsbisdom van Utrecht in bediening
zijn5 {1856}-1910
• jaren {1856}-19106

• uitgever Aartsbisdom Utrecht
• plaats Druk: St. Michielsgestel, drukkerij van het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch in het Instituut voor
Doofstommen7

• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden De lijst verschijnt tevens als bijlage
bij het jaarlijks verschijnende Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium archidioecesis Ultrajectensis
anno Domini … [jaartal van het jaar volgend op dat van
de naamlijst] (1864-1967; in dit deel van de BKNP
beschreven). 
• relaties Ten dele voortzetting van Naam-lyst der
roomsch catholyke pastoren en zendelingen welke in den
beginne des jaars … [jaartal] in bediening zijn in de …
aartspriesterdommen der Nederlandsche zendinge (1797-
{1848})
– Voortgezet als Naamlijst der geestelijken die in de …
dekenaten van het aartsbisdom van Utrecht in bediening
zijn in het laatst van het jaar … [jaartal] (1911-1929)
• autopsie 1856-1910
– KDC ∞ 1870-1871, 1873-1874, 1876-1887, 1892, 1897-
1898, 1902, 1904-1905, 1907-19108

– UBN ∞ 1868, 1889-1893
– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 1856
– UBU ∞ 1857-1867, 1872, 1875, 1888, 1894-1896, 1900-
1901, 1903, 1906
• typering Deze publicatie bevat een lijst van dienst-
doende geestelijken per plaatsnaam, een lijst van over-
ledenen en een lijst van priesterwijdingen.
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• noten
(1) Vanaf 1890: “pastoors”.
(2) Vanaf 1891: “rectors”.
(3) In 1890: “kapelanen”; vanaf 1891: “kapelaans”.
(4) In {1856}-1859: “vijftien”; in 1860-1872: “zestien”; in
1873-1911: “zeventien”.
(5) Waaraan toegevoegd: “in het laatst van den jare” en
het jaartal van het betreffende jaar. In 1890-1910: “in het
laatst van het jaar … [jaartal]”.
(6) De vermelde jaren hebben betrekking op het in de
titel opgenomen jaartal. Tot en met 1875 wordt op het
titelblad ook het jaar van uitgave vermeld, hetgeen
steeds het daaropvolgende jaar is. In 1876 en 1877 is het
jaar van uitgave gelijk aan het jaartal in de titel. Vanaf
1878 wordt geen jaar van uitgave meer vermeld.
(7) In de aflevering van 1856 wordt geen plaats van
druk of uitgave vermeld.
(8) De autopsie-exemplaren van het KDC zijn veelal
samengebonden met het Directorium ad missas et
horas canonicas rite ordinandas secundum kalendarium
romanum et proprium archidioecesis Ultrajectensis
anno Domini … [jaartal van het jaar volgend op dat van
de naamlijst]. Het betreft de lijsten van 1873, 1876-1880,
1882-1886, 1897-1898, 1905-1906.
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Naamlijst van de r.k. geestelijkheid1 van het2

bisdom ’s-Hertogenbosch3 {1922}-1971
• jaren {1922}-1971
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats St. Michielsgestel
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ {1922}-1957; II ∞ 1958-1971
• redactie Niet vermeld vóór 1963.
– 1963-1971: H.A.G. Hens, archivaris van het bisdom
• bijzonderheden De naamlijsten verschenen tevens als
bijlage, met eigen paginering, bij het Directorium divini
officii juxta ritum breviarii ac missalis Sanctae Romanae
Ecclesiae ad usum cleri saecularis diocesis Buscoducen-
sis ({1809}-1965).
– De vermelde jaren hebben tot en met 1959 betrekking
op het in de titel opgenomen jaartal, ofschoon de naam-
lijsten van 1947-1959 ofwel waren voorzien van een
omslag met daarop het jaartal van het daaropvolgende
jaar, ofwel waren ingebonden in het directorium van
het daaropvolgende jaar. Van 1961 tot en met 1971 heb-
ben de vermelde jaren betrekking op het jaartal op het
omslag, ofschoon van 1963 tot en met 1965 op de titelpa-
gina een datum aan het einde van het voorgaande jaar
wordt vermeld. Vanaf 1966 wordt er in de titel geen
jaartal meer opgenomen, slechts op het omslag wordt
dit vermeld.3

• relaties Voortzetting van Naamlijst der roomsch

catholyke dekens, pastoren, rectoren, capellanen en
assistenten welke in de … decanaten des bisdoms van 
’s-Hertogenbosch in bediening zijn in het laatste van het
jaar … [datum] ({1793}-1920)
– Voortgezet als Naamlijst van het bisdom ’s-Hertogen-
bosch (1972-{1980})
• autopsie 1922-1934, 1937, 1941-1942, 1944-19714

– KDC ∞ 1924, 1929-1934, 1937, 1941, 1945, 1953-1971
– UBT ∞ 1922-1923, 1925-1928, 1942, 1944, 1946-1952
– UBU ∞ 1934
• typering De naamlijst bevat evenals de voorganger
een lijst van dienstdoende geestelijken per plaatsnaam,
een alfabetische lijst van alle geestelijken, een lijst van
priesterwijdingen en een lijst van overledenen. In de
latere nummers ook vermelding van allerlei instellin-
gen, commissies etc. van het bisdom.
• noten
(1) In {1922}: “der roomsch-katholieke geestelijkheid”.
(2) In {1933}: “’t”.
(3) Waaraan toegevoegd in {1922}: jaartal; 1923-1941:
“einde … [jaartal]”; 1942-1959: datum in oktober, novem-
ber of december; 1961-1962: datum in februari of maart;
1963-1965: datum in december van het voorgaande jaar.
Vanaf 1966 geen tijdsaanduiding toegevoegd aan titel.
Slechts op het omslag wordt het jaartal vermeld.
(4) Verschillende van de autopsie-exemplaren zijn
samengebonden met het directorium van het daarop-
volgende jaar (zie bijzonderheden), te weten 1924, 1929-
1931, 1933-1934, 1937, 1941, 1948 en 1951.

713
Naamlijst der rooms katholijke dekens, pastoors,
rectors, kapellanen en assistenten, die in de dekena-
ten van het bisdom van Haarlem in bediening zijn1

1861
• jaren 18612

• uitgever H.A. Zweers
• plaats Amsterdam
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
• relaties Voortzetting van Naamlijst der eerw. heeren
dekens, pastoors en dienstdoende geestelijken, in het bis-
dom van Haarlem ({1859}-[1860])
– Voortgezet als Naamlijst der zeer eerw. heeren dekens,
pastoors, rectors, kapellaans en assistenten, die in de
dekenaten van het bisdom van Haarlem in bediening
waren aan het einde van den jare … [jaartal] (1862-1878)
• autopsie 1861
– UBM
• typering Naamlijst voor de clerus van het bisdom
Haarlem, bestaande uit een lijst van plaatsnamen met
de aldaar in bediening zijnde geestelijken, een alfabeti-
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sche lijst van de namen der geestelijken, lijsten van
priesterwijdingen, emeriti en overledenen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “in het laatst van den jare
1861”.
(2) Het vermelde jaar heeft betrekking op het in de titel
opgenomen jaartal. Op het titelblad wordt ook het jaar
van uitgave vermeld: 1862.

714
Naamlijst der zeer eerw. heeren dekens, pastoors,
rectors, kapellaans en assistenten, die in de dekena-
ten van het bisdom van Haarlem1 in bediening
waren2 1862-1878
• jaren 1862-18783

• uitgever H.A. Zweers ∞ 1862-1868
– Drukkerij van het Sint Jacobs-Godshuis ∞ 1869-18784

• plaats Amsterdam ∞ 1862-1868; Haarlem ∞ 1869-
1878
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de naamlijst vermeld.
• bijzonderheden De naamlijsten van 1869-1878 versche-
nen als bijlage bij het Directorium ad legendas horas
canonicas missasque celebrandas secundum ritum roma-
num pro anno Domini (bissextili) … [jaartal] ad usum
cleri dioeceseos Harlemensis van het daaropvolgende
jaar. De paginering van deze naamlijsten is die van het
directorium. 
• relaties Voortzetting van Naamlijst der rooms katho-
lijke dekens, pastoors, rectors, kapellanen en assisten-
ten, die in de dekenaten van het bisdom van Haarlem in
bediening zijn in het laatst van den jare 1861 (1861)
– Voortgezet als Naamlijst der geestelijken, die in het
bisdom van Haarlem in bediening waren bij het einde
van het jaar … [jaartal] (1879-1971)
• autopsie 1862-1878 m.u.v. 1866
– KDC ∞ 1869-18785

– UBN ∞ 1867
– UBM ∞ 1862-1863, 1865-1866, 1868
– PGNB ∞ 1864
• typering Bevat een lijst van plaatsnamen met de
aldaar in bediening zijnde geestelijken, een alfabeti-
sche lijst van de namen der geestelijken, lijsten van
priesterwijdingen, emeriti en overledenen.
• noten
(1) Vanaf 1869 vervallen de woorden “de dekenaten
van”.
(2) Waaraan toegevoegd: “aan het einde van den jare”
en het jaartal van het betreffende jaar. In 1864-1868:
“aan (in) het begin van den jare … [jaartal]”; in 1869-
1871: “op het einde van den jare … [jaartal]”; in 1872-
1878: “op het einde van het jaar … [jaartal]”.

(3) De naamlijst van 1862 vermeldt op het titelblad 1863
als jaar van uitgave.
(4) De uitgever wordt vermeld op de titelpagina van het
directorium waarin de naamlijst is opgenomen (zie bij-
zonderheden): “Ex Typographia Hospitii S. Iacobi”.
(5) De autopsie-exemplaren van 1869-1878 zijn ingezien
als bijlage van het directorium van het daaropvolgende
jaar. Zie bijzonderheden.

715
Naamloos blad1 1959-1960
• jaren 1959, nr. 1(febr.) – 1960, nr. 5(nov.)
• uitgever Capucijnen-seminarie Oosterhout
• plaats Oosterhout
• frequentie 3 nrs. ∞ 1959; 2 nrs. ∞ 1960
• formaat B
• omvang I
• redactie {1959} J. van Amelsvoort (p. drs. Leopold)
{1959} (p. Remaclus)
{1959} F. van Lingen (p. drs. Fructuosus)
{1959} H. Pilet (p. drs. Wulfram), hoofdred.
{1959} C. van Riel (p. Flavius), red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Samengegaan met Capucijnen-almanak
(1954-1961) en Sint Fidelis (1946-1960) en voortgezet als
Met kap en koord (1961-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat nieuws brengt over “het verschijn-
sel ‘Capucijn’ in een tijd, die bij uitstek gehonoreerd
wordt met het predikaat ‘modern’”. In de inleiding bij
1960, nr. 4(mei) wordt benadrukt dat het blad geen
financiële doeleinden nastreeft: “ons doel is eenvoudig
dit: als Capucijn bekend te blijven, met onze eigen, in
de loop van enkele eeuwen gevestigde idealen, met ons
werk, ons apostolaat, onze menselijke eigenaardighe-
den”. Wel hoopt de redactie met de gratis verspreiding
van het blad roepingen te bevorderen. Daarnaast moet
het tijdschrift een plaats zijn voor ontmoeting en dis-
cussie, ook voor ‘buitenstaanders’. Het bevat personalia
(intredingen, priesterwijdingen, huwelijken, etc.), een
rubriek ‘Onder ons’ met seminarie-, missie- en kapucij-
nennieuws, beschouwingen over het kapucijnenleven
binnen en buiten de kloostermuren, bedrijfsapostolaat,
het rendement van de priesteropleiding etc.
• noten
(1) Dit is feitelijk niet de titel van het blad, omdat het
blad eenvoudigweg geen titel heeft. Dit wordt verklaard
in 1959, nr. 2(juli): “Zoals u ziet, heeft dit blaadje nog
steeds geen naam. Wij willen u wel meedelen, dat dit
opzet is. Het wil geen tijdschrift zijn, omdat het daar-
voor een te korte adem heeft. Iets wat een paar maal per
jaar verschijnt voor belangstellenden, kan toch moei-
lijk een gewichtige naam voeren. Zegt u nu zelf!” Het
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blad wordt doorgaans aangeduid met Naamloos blad,
Naamloos blaadje, Naamloos tijdschrift of Ons naam-
loos blad (blaadje). In het eerste nummer van de opvol-
ger Met kap en koord wordt het tijdschrift Blad zonder
naam genoemd (zie Met kap en koord 1961, nr. 1(maart),
p. 1). Dit kan soms leiden tot enige verwarring met een
ander tijdschrift met de titel BZN (Blad zonder Naam),
een uitgave van de Bond zonder Naam te Haarlem, die
wordt beschreven in BKNP 5. 
(2) “Met het verschijnen van dit blad houdt de Kapucij-
nenalmanak (vroeger Borneo-almanak), die sinds 1911
jaarlijks werd uitgegeven ten bate van de missie, op te
bestaan. Ook het kwartaalblad Sint Fidelis, dat sinds
1920 gezonden werd aan de leden van de Sint Fidelis
Missiebond, zal niet meer verschijnen, evenmin als het
Blad zonder naam, dat driemaal per jaar door het semi-
narie te Oosterhout werd uitgegeven. Al deze uitgaven
zijn opgenomen in het nieuwe blad dat voor U ligt: Met
kap en koord” (1961, nr. 1(maart), p. 1).

716
Naam-lyst der roomsch catholyke capellaanen1,
welke …2 in bediening zyn in de acht aards-priester-
dommen3 der Nederlandsche zendinge4 1806-{1811}
• jaren 18065-{1811}
• uitgever Gerardus Banning (“boekverkooper, agter het
Stadhuis”)
• plaats Utrecht
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen van 1806 en 1807
bevatten ook een uitgebreide “Lyst van boeken, die by
den drukker dezes te bekomen zyn”. Volgens het ‘Aan
den roomsch catholyken lezer’ in 1806 was het de
bedoeling om “een Lyst der Boeken in ’t vak der Godsge-
leerdheid ieder Jaar uitkoomende hier by in [te] voegen;
ook een korte aantekening van ’t byzonderste kerk-
nieuws zal men in ’t vervolg er in lassen, of iets, ’t geen
men oordeelt de Geestelyke zo wel ten nutte, als ter
genoegen te konnen strekken”.
• autopsie 1806-1811
– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 1806
– UBM ∞ 1807-1811
• typering De publicatie bevat een alfabetische lijst van
plaatsnamen met vermelding van de dienstdoende
kapelaans en vervolgens een alfabetische lijst op de
namen der kapelaans. (De ‘Hollandse Zending’ of ‘Hol-
landse Missie’ was de naam voor de katholieke kerk in
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Met het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam er
een eind aan het bestaan van de Hollandse Zending.)

• noten
(1) In 1806: “capellaanen en zendelingen”.
(2) Waaraan toegevoegd “in den beginne des jaars” en
het jaartal van het betreffende jaar.
(3) In 1809-1811: “aarts-priesterdommen”.
(4) Waaraan toegevoegd: “met een lyst der presidenten,
professoren en theologanten, der seminarien van War-
mond en ’s-Heerenberg”.
(5) Uit het ‘Aan den roomsch catholyken lezer’ in de
naamlijst van 1806 valt duidelijk af te leiden dat het
hier om de eerste naamlijst voor kapelaans onder deze
titel handelt.

717
Naamlyst der roomsch catholyke1 dekens2, pasto-
ren3, rectoren4, capellanen5 en assistenten welke in
de …6 decanaten7 des8 bisdoms van ’s Hertogen-
bosch9 in bediening zijn10 {1793}-1920
• jaren {1793}-1920
• uitgever J. Coppens en zoon (“Boekverkoopers op de
Pens-Markt”) ∞ {1799}-1831
– C. van Gemert en zonen ∞ 1832-1841
– Drukkerij van het bisdom van ’s-Hertogenbosch in
het Instituut voor Doofstommen ∞ 1842-1920
• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ {1799}-1841
– St. Michielsgestel ∞ 1842-1920
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De naamlijst verscheen tevens als bij-
lage bij het Directorium divini officii juxta ritum brevia-
rii ac missalis Sanctae Romanae Ecclesiae ad usum cleri
saecularis diocesis Buscoducensis ({1809}-1965). Zij heb-
ben echter, voorzover ingezien, een eigen paginering.
Bij het directorium verscheen doorgaans de naamlijst
van het voorgaande jaar.
– De vermelde jaren hebben betrekking op het in de
titel opgenomen jaartal. Tot en met 1876 wordt op het
titelblad ook het jaar van uitgave vermeld, hetgeen
steeds het daaropvolgende jaar is.
– Van het autopsie-exemplaar van de naamlijst van 1853
(zowel in de collectie van het archief van het bisdom 
’s-Hertogenbosch als in die van de UBT) ontbreekt een 
eigen titelblad; wellicht is dit nooit aanwezig geweest.
• relaties Voortgezet als Naamlijst van de r.k. geestelijk-
heid van het bisdom ’s-Hertogenbosch ({1922}-1971)
• literatuur Otto S. Lankhorst, ‘Naamlijsten van de Cle-
rus der Hollandse zending, 1736-1853’, Archief voor de
geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
29(1987), nr. 2, p. 191-206
• autopsie 1793, 1799, 1802, 1806, 1808-1809, 1819-1825,
1827-1829, 1832-1920
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– KDC ∞ 1853, 1897, 1905-1913, 1917-1918, 192011

– UBN ∞ 179912, 1842, 1884, 1886-1887, 1906, 1916
– UBT ∞ 1802, 1806, 1809, 1819, 1825, 1827-1829, 1832-
1835, 1837-1841, 1844-1849, 1851-1852, 1854-1885, 1888-
1904, 1914-1915, 191913

– Archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch ∞ 1808,
1820-1824, 1836, 1843 en 185014

– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 179315

• typering De naamlijst bevat een lijst van dienstdoen-
de geestelijken per plaatsnaam, een alfabetische lijst
van alle geestelijken, een lijst van priesterwijdingen en
een lijst van overledenen, m.u.v. de naamlijst van 1853,
die niet meer bevat dan een alfabetische lijst van alle
geestelijken en een lijst van overledenen.
• noten
(1) In {1827}-{1843}: “catholijke”; van 1844 tot en met
1894: “katholijke”; vanaf 1895: “katholieke”.
(2) Tot en met 1851 ontbreekt: “dekens”.
(3) In {1793} en {1799}: “pastooren”; m.i.v. 1899:
“pastoors”.
(4) Vanaf 1909: “rectors”.
(5) In {1799}: capellaanen; vanaf 1840 tot en met 1907 :
“kapellanen”; in 1908: “kapelanen”; vanaf 1909: “kape-
laans”.
(6) Tot en met 1851: “negen”; {1852}: “dertien dekenaten
van het Apostolisch vicariaat van ’s-Hertogenbosch”;
{1854}-1864: “dertien”; 1865-1871: “veertien”; 1872-1881:
“vijftien”; 1882-1891: “zestien”; 1892-1898: “zeventien”;
1899-1919: “achttien”; 1920: “een en twintig”.
(7) In {1799}: “decanaaten”.
(8) Vanaf 1852: “dekenaten van het”.
(9) Tot en met 1848 daaraan toegevoegd: “en naburige
(in {1793} en {1799}: “nabuurige”) landen, daaronder
behoorende”.
(10) Waaraan toegevoegd: “in het laatste van het jaar”
en het jaartal. In 1793: “in het begin van het jaar … 
[jaartal]”; in {1806}-1907: “in het laatste van den jare …
[jaartal]”; in 1908-{1920}: “in het laatst van het jaar …
[jaartal]”.
(11) Deze naamlijsten zijn ingezien als bijlage bij het
directorium van het daaropvolgende jaar; zie bijzonder-
heden.
(12) Het autopsie-exemplaar van 1799 is samengebon-
den met Charles Frey de Neuville, Sermons du père
Charles Frey de Neuville, tome septième, Parijs 1799.
(13) Deze naamlijsten zijn ingezien als bijlagen bij het di-
rectorium van het daaropvolgende jaar (zie bijzonderhe-
den), m.u.v. 1806 en 1833 die afzonderlijk zijn bewaard.
(14) De naamlijsten van 1821-1824 zijn ingezien als bijla-
gen bij het directorium van het daaropvolgende jaar;
zie bijzonderheden.
(15) Het autopsie-exemplaar van de naamlijst van 1793
bevindt zich in de Naamlyst der roomsch-katholyke, zoo
wereldlyke, als kloosterlyke zendelingen, welken … zich
in bedieninge bevinden in de negen aarts-priesterdom-

men der Nederlandsche zendinge van 1793, zonder
afzonderlijke titelpagina en zonder eigen paginering.

718
Naam-lyst der roomsch catholyke1 pastooren2 en 
missionarissen, welke in de VII Vereenigden 
Provintien3 en nabuurige landen, tot de missie
behoorende, in bedieninge zyn4 1736-1796
• jaren 17365-1796
• uitgever Erven C. Stichter ∞ 1736-{1745}
– Hendrik en Cornelis Beekman, boekverkoopers, in de
Kalverstraat, in de Berg Calvarie ∞ {1770}-{1773}
– Hendrik Beekman, boekverkooper, in de Kalverstraat,
in de Berg Calvarie ∞ {1775}-1776
– F.J. van Tetroode, boekverkooper, in de Kalverstraat,
in de Berg Calvarie ∞ 1777-1796
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks6

• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
[1736 pastoor Joan Schouwen]7

• bijzonderheden De vermelde jaren hebben betrekking
op het in de titel opgenomen jaartal. Op het titelblad
wordt ook het jaar van uitgave afgedrukt, dat gelijk is
aan het jaartal uit de titel voor de lijsten die in het begin
van het jaar werden opgemaakt. Voor de lijsten die aan
het eind van het jaar zijn opgesteld ({1736} en {1745}) is
het daaropvolgende jaar als jaar van uitgave afgedrukt.
– Een kopie van de aflevering van 1736 is opgenomen in
de Driedubbelde naem-lyst der pastooren, priesteren en
zendelingen …, Amsterdam, Frans Ryswyk, 1737, p. 97-
112 (er is ook een tweede druk van deze Driedubbelde
naem-lyst uitgekomen “’tAmterdam [sic], By de Erven
van J. Ratelband, en Compagnie, 1737”).8

– Gebaseerd op naamlijsten van 1736, 1743, 1757 en 1770,
op andere niet met name genoemde literatuur en op
archiefonderzoek, stelden J.H. Hofman en A. van Lom-
mel een alfabetisch overzicht samen van de pastoors
werkzaam in de Hollandse zending van 1710-1770. Zie
J.H. Hofman en A. van Lommel SJ, ‘Naamlijst der EE
Heeren pastoors van de Hollandsche zending over de
jaren 1710 tot 1770’, Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht 2(1875), p. 140-160; 4(1877), p. 116-
147; 8(1880), p. 88-100.
• relaties Samengegaan met de Naamlyst der roomsch-
katholyke, zoo wereldlyke, als kloosterlyke zendelingen,
welken in den beginne des jaars … [jaartal] zich in bedie-
ninge bevinden in de negen aarts-priesterdommen der
Nederlandsche zendinge ({1783}-1796) en voortgezet als
Naam-lyst der roomsch catholyke pastoren en zendelin-
gen welke in den beginne des jaars … [jaartal] in bedie-
ning zijn in de … aartspriesterdommen der Nederland-
sche zendinge (1797-{1848})
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• literatuur Otto S. Lankhorst, ‘Naamlijsten van de Cle-
rus der Hollandse zending, 1736-1853’, Archief voor de
geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
29(1987), nr. 2, p. 191-206
– Franciscus Ignatius Schaap, Historische aanmerkin-
gen wegens den staat en het gedrag der Roomsche geeste-
lykheyt in de VII Vereenigde Provintien, zoo voor, als nu
na de Reformatie, Leuven (Loven) 1723
– P. Polman OFM, De Hollandse zending, 1727-1795, Hil-
versum 1968 (Deel 2 in de reeks Katholiek Nederland in
de achttiende eeuw) 
– Idem, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der
rooms-katholieke Kerk in Nederland, 1727-1853, dl. 1.
1727-1754, ’s-Gravenhage 1959
• autopsie 1736, 1740, 1742-1743, 1745, 1770-1773, 1775-
1780, 1783-1786, 1788, 1792-1796
– UBN ∞ 1740 en 1773
– UBM ∞ 1736, 1742, 1792 en 1796
– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 1743, 1745, 1770-1772,
1775-1776, 1778-1780, 1784-1786, 1788, 1794
– KB Brussel ∞ 1777 en 1783
– UBT ∞ 1793 en 1795
• typering Alfabetische lijst van plaatsen met vermel-
ding van de dienstdoende geestelijken die daar in bedie-
ning zijn. Vanaf {1770} gevolgd door een alfabetische
lijst op de namen der geestelijken (“Namen volgens 
’t alfabeth”).
• noten
(1) In {1745}: “roomsch katholyke”.
(2) In {1736}: “pastoors”.
(3) In {1736}: “in de VII Provincien”; in {1740}-{1745}: “in
de VII Provintien”, vanaf {1784}: “in de VII Vereenigde
Provintien”.
(4) Waaraan toegevoegd: “in ’t begin van ’t jaar” en het
jaartal van het betreffende jaar. In {1736} en {1745}: “in
’t einde van ’t jaar … [jaartal]”.
(5) Het ‘Voorberigt’ in de aflevering van 1736 luidt:
“Dewyl alle de voorige gedrukte Naamlysten der
Roomsch Catholyke Priesters deezer Missie zeer
gebrekkelyk en vol misslagen bevonden zyn; zoo is
deeze met alle mogelyke nauwkeurigheid op-gestelt, en
door de oudste en kundigste Priesters van alle Provin-
cien en Landen tot de Missie behoorende, tevoren nage-
zien en verbeetert”. Er zouden dus in de eerste decennia
van de achttiende eeuw al enkele naamlijsten zijn
gedrukt, maar hoe vaak dit gebeurde is niet duidelijk.
Schaap vermeldt in 1723: “Nu komt my onlangs een
boekje ter hand, genaamd Naamwyzer der Katholijke
Pastooren, alsmede der Paters of Religieuzen die in ons
Vereenigde Nederland eenig Pastoors ampt in het jaar
1722 bedienen” (zie Schaap, p. 77). Deze ‘naamwyzer’
kon niet in autopsie worden genomen. In 1728 ver-
scheen ‘by Pierre Gouber’ te ‘Gend’ (ongetwijfeld een
fictief impressum gebruikt door een Noord-Nederland-
se uitgever) de Naam-lyst van de pastoors en missiona-

rissen in ’t aardsbisdom van Utrecht en desselfs onder-
horige bisdommen soo als die tegenwoordig zyn. Deze
lijst telt 20 pagina’s en bevat in totaal 408 namen van
geestelijken in de zeven provinciën der Republiek,
waaronder ‘onderpastoors’ en kanunniken. De publica-
tie is bewaard in UBM.
(6) In de naamlijsten is regelmatig een ‘Aan den Lezer’
opgenomen, waarin de uitgever meedeelt dat hij de lijst
“alle Jaaren (met alle mogelyke nauwkeurigheid)” zal
vervolgen (zie bijv. de aflevering van 1740, p. 2; 1773, p.
16; 1777, p. 16).
(7) Zie Polman, Romeinsche bescheiden, dl. 1, p. 368-369,
noot 4. De vermelding in Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom Haarlem 17(1891), p. 67 dat Franciscus
Cornelius Dierout, overste van het Begijnhof te
Amsterdam, de auteur zou zijn, blijkt foutief.
(8) Zie m.b.t. de aflevering van 1736 en de als reactie
daarop samengestelde Driedubbelde naam-lyst Polman,
De Hollandse zending, 1727-1795, p. 47-50. Zie ook Pol-
man, Romeinse bescheiden, dl. 1, p. 367-369.

719
Naam-lyst der roomsch catholyke1 pastoren en zen-
delingen2 welke …3 in bediening zijn in de …4 aarts-
priesterdommen der Nederlandsche zendinge5 1797-
{1848}
• jaren 1797-{1848}
• uitgever Theodorus Crajenschot en F.J. van Tetroode
∞ 1797-1801
– T. Crajenschot en wed. F.J. van Tetroode, “in de Kal-
verstraat, in de Berg Calvarie” ∞ 1802
– In de jaren 1803-1812 en 1814-1818 verschijnen naast
elkaar een uitgave van de naamlijst door Wed. F.J. van
Tetroode en een uitgave door B.J. Crajenschot.6 Een ver-
gelijking van de twee uitgaven van 1810 leert dat de
genoemde namen vrijwel steeds identiek zijn, maar dat
de informatie van Crajenschot van recentere datum
lijkt te zijn: voor Appingedam geeft hij Bernardus Kar-
das, 1809, terwijl in de uitgave van Van Tetroode nog
Fredericus Tombrink, 1807 is opgenomen
– Wed. F.J. van Tetroode, “in de Kalverstraat, in den
Berg Calvarie, no. 37” en B.J. Crajenschot, “in de Korte
Kerkstraat, by de Leidschestraat, in den Berg Sinaï, no.
219” ∞ 1813 en 1819-1825
– Wed. F.J. van Tetroode, “in de Kalverstraat, in den
Berg Calvarie, no. 37”7 ∞ 1826-18418

– N.W. van Nifterick, “Koestraat no. 8”9 ∞ 1842-1845
– H.A. Zweers, “Kalverstraat, tusschen de Osjessluis en
Olieslagerssteeg, no. 168” ∞ 1846-{1848}
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
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• bijzonderheden Vanaf 1835 worden behalve de “pasto-
ren en zendelingen” ook de kapelaans in de lijst ver-
meld. In de daaraan voorafgaande jaren zijn er voor de
kapelaans aparte naamlijsten verschenen: Naamlyst
der roomsch-catholyke capellaanen en derzelver stand-
plaatsen, op de Hollandsche en Zeelandsche zending voor
het jaar … [jaartal] ({1797}) en Naam-lyst der roomsch
catholyke capellaanen, welke in den beginne des jaars …
[jaartal] in bediening zyn in de acht aards-priesterdom-
men der Nederlandsche zendinge (1806-{1811}). Beschre-
ven in dit deel van de BKNP.
• relaties Voortzetting van de Naam-lyst der roomsch
catholyke pastooren en missionarissen, welke in de VII
Vereenigden Provintien en nabuurige landen, tot de mis-
sie behoorende, in bedieninge zyn in ’t begin van ’t jaar …
[jaartal] (1736-1796) en de Naamlyst der roomsch-katho-
lyke, zoo wereldlyke, als kloosterlyke zendelingen, wel-
ken in den beginne des jaars … [jaartal] zich in bedienin-
ge bevinden in de negen aarts-priesterdommen der
Nederlandsche zendinge ({1783}-1796)
– Gesplitst in Naamlijst der r.k. dekens, pastoren, recto-
ren, kapellanen en assistenten, welke in de … dekenaten
van het aartsbisdom van Utrecht in bediening zijn in het
laatst van den jare …[jaartal] ({1856}-1910) en Naamlijst
der eerw. heeren dekens, pastoors en dienstdoende
geestelijken, in het bisdom van Haarlem ({1859}-[1860])
• literatuur Otto S. Lankhorst, ‘Naamlijsten van de Cle-
rus der Hollandse zending, 1736-1853’, Archief voor de
geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland
29(1987), nr. 2, p. 191-206
• autopsie 1797-1848
– KDC ∞ 1826 en 1831
– UBN ∞ 1804 (uitgave van B.J. Crajenschot), 1833, 1835,
1840-1847
– UBL ∞ 1797, 1836-1839, 1848
– UBT ∞ 1798-1800, 1830
– UBM ∞ 1801, 1823-1829, 1832, 1834; uitgaven van 
Crajenschot: 1806-1808, 1810-1811, 1814; uitgave van 
Van Tetroode: 1810
– UBU ∞ 1802, 1813; uitgaven van Van Tetroode: 1803-
1810; uitgave van Crajenschot: 1812
– KB ∞ 1819-1821; uitgaven van Crajenschot: 1815-1817;
uitgave van Van Tetroode: 1818
– Leeuwarden, Tresoar ∞ 1822
• typering De publicatie bevat een lijst van dienstdoen-
de geestelijken per plaatsnaam, een lijst van overlede-
nen en een alfabetische lijst op naam der geestelijken.
• noten
(1) Met ingang van 1826: “roomsch-katholijke”.
(2) Vanaf 1836: “pastoren, zendelingen en kapellanen”.
(3) Waaraan toegevoegd: “in den beginne des jaars” en
het jaartal van het betreffende jaar.
(4) In 1797-1836: “negen”; in 1837-{1848}: “zeven”.
(5) Voor de uitgave van B.J. Crajenschot vanaf 1808 en
voor de uitgave van Van Tetroode vanaf 1809: “Holland-

sche zending”, maar in 1818 opnieuw “Nederlandsche
zending”. In 1835 wordt aan de titel toegevoegd: “bene-
vens naamlijst der roomsch katholijke kapellanen in
het aartspriesterschap van Holland, Zeeland en West-
vriesland”.
(6) Het adres van de wed. Van Tetroode luidt op de titel-
pagina: “in de Kalverstraat, in den Berg Calvarie”
(vanaf {1813} toegevoegd: “no. 37”) en van B.J. Crajen-
schot: “op de hoek van de Heeregragt en Heysteeg” in
1804; “in de Kalverstraat, tusschen den Heiligen Weg
en Osjeshuis, no. 92” vanaf {1806} tot en met 1811; “in de
Korte Kerkstraat, het 4de huis van de Leidsestraat, no.
219” vanaf 1812. In 1812 is in de uitgave van B.J. Crajen-
schot toegevoegd: “Gedrukt by H. Bruyn en Compe, op
het Rok-in, no. 161”.
(7) In 1841: no. 126.
(8) In 1834 “en ook te bekomen bij J.R. van Rossum, te
Utrecht, en bij A.J. van Tetroode te Amsterdam”; van
1835 tot en met 1840: “en (mede te bekomen) bij A.J. van
Tetroode, te Amsterdam” (in 1839 en 1840: “te ’s Hage”);
in 1841: “Mede te bekomen bij N.W. van Nifterick”.
(9) In 1842: “Mede te bekomen bij de Wed. F.J. van Tet-
roode, in de Kalverstraat, in den Berg Calvarie, no. 126”.

720
Naam-lyst der roomsch katholyke pastoren1 en mis-
sionarissen, in het aartsbisdom van Utrecht, en in
de bisdommen van Haarlem, Deventer, Leeu-
waarden, Groningen, Middelburg2 …3 1744-{1765}
• jaren 17444-{1765}
• uitgever In 1744 wordt er geen uitgever vermeld. 
Wel is op de titelpagina met potlood geschreven: “Door
J. Nanning”.
– In {1746} verschijnen er twee verschillende edities: de
eerste verschijnt bij H.W. van Welbergen (in de Kalver-
straat “in de Vier Evangelisten”) en de tweede bij Gerrit
Tielenburg (“Boekverkooper in de Gasthuysmoolen-
steeg”). Beide lijsten tellen 16 pagina’s. De lijst van Tie-
lenburg lijkt beter bijgewerkt met actuele informatie.
In de titel van deze editie wordt “Uitrecht” vermeld
i.p.v. “Utrecht”.
– Gerrit Tielenburg (“boekverkooper in de Gasthuysmo-
lensteeg”) ∞ {1756}
– Wed. H.W. van Welbergen, Gerrit Tielenburg, T. 
Crajenschot ∞ {1757}5

– G. Tielenburg (“boekverkooper in de Gasthuysmoolen-
straat”) ∞ {1762}
– T. Crajenschot (“boekverkoper op den hoek van de
Heerengragt en Heisteeg, in den Berg Sinaï”) ∞ {1765}
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks6

• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
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• bijzonderheden De aflevering van 1757 vormde ver-
moedelijk een onderdeel van of een bijlage bij het Direc-
torium juxta quod legendae horae canonicae, dicendae
missae et observandae caeremoniae in archidioecesi
Ultrajectensi, et dioecesibus suffraganeis Harlemiensi,
Davent., Leovard., Groeningensi et Middelburgensi pro
anno Domini 1757 (in dit deel van de BKNP beschreven). 
– In de naamlijst zijn opgenomen de namen der geeste-
lijken in Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Fries-
land, Overijssel, Groningerland, Cleefsland en Lingen.
• relaties Voortgezet als Naamlyst der roomsch-katholy-
ke, zoo wereldlyke, als kloosterlyke zendelingen, welken
in den beginne des jaars … [jaartal] zich in bedieninge
bevinden in de negen aarts-priesterdommen der Neder-
landsche zendinge ({1783}-1796)
• literatuur Otto S. Lankhorst, ‘Naamlijsten van de 
Clerus der Hollandse Zending, 1736-1853’, in: Archief
voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland
29(1987), nr. 2, p. 191-206
• autopsie 1744, 1746 (twee verschillende uitgaven),
1756-1757, 1762 en 1765
– UBM ∞ 1744, 1746 (twee uitgaven), 1756 en 1762
– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 1757
– KB Brussel ∞ 1765
• typering Alfabetische lijst van plaatsnamen met de
namen van aldaar in bediening zijnde geestelijken.
Deze lijst wordt aanvankelijk uitgegeven als een con-
current voor de lijst die wordt verzorgd door de erven
Stichter, welke als inaccuraat wordt beschouwd. Zie het
‘Voorberigt’ in de lijst van 1744: “Wij weten niet wie, of
wat de oorzaak is, dat de Naamlyst der Pastoren en
Missionarissen, die in het Jaar 1737 op eene zeer welge-
schikte wyze ten voorschyn quam, nu zedert twee Jaren
zodanig is veranderd, dat niet alleen de Kapittel-Heeren
van Haarlem van hunne titelen zyn beroofd, maar ook
zommige Aartspriesters als ten spot gesteld. Wy ver-
moeden, dat de Nyd hier onder speeld. Daarom hebben
wy goed gevonden dezen Naamlyst op den eersten voet
te brengen, zullende hier meê alle Jaren voortgaan, ten
waar de Erven van Stichter hunnen Naamlyst op de
eerst begonnen wyze geliefden uit te geven.”
• noten
(1) In {1765}: “Naamlijst der eerwaarde heeren roomsch-
katholyke …”; vanaf 1757: “pastooren”.
(2) Waaraan toegevoegd in {1765}: “en ’t vicariaat van 
’s Hertogenbosch”.
(3) Waaraan toegevoegd:  “in het jaar” en het jaartal van
het betreffende jaar.
(4) Blijkens het ‘Voorberigt’ in de uitgave van 1744 is
dit de eerste naamlijst onder deze titel, die verschijnt
als concurrent van de door de erven Stichter verzorgde
Naam-lyst der roomsch catholyke pastooren en missio-
narissen, welke in de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie behoorende, in bedienin-

ge zyn in ’t begin van ’t jaar … [jaartal] (1736-1796; in dit
deel van de BKNP beschreven).
(5) De namen van de drukkers zijn bekend uit hun
ondertekening van het ‘Aan den leezer’ op pagina 14.
(6) Het is niet geheel duidelijk of de naamlijsten met
vaste regelmaat jaarlijks verschenen. Wel wordt her-
haaldelijk in de lijsten meegedeeld dat dit het voorne-
men van de uitgever is. In de lijst van 1746 schrijft Tie-
lenburg: “Dewyl ik tot nu toe gezien heb, hoe veel ver-
scheide Naamleysten dat daar ook geweest zyn, egter
tot nog toe geen een het regulier alle Jaaren vervolgt
heeft, waar van de nuttigheid reets bekent is: Zoo
adverteere ik als dat het alle jaaren regulier staat ver-
volgt te worden. Verzoeke dierhalve zoo daar eenige
misslagen in de Naamen of Standtplaatsen mogten
begaan zyn, my inmiddels op te geeven, om het alzoo
van alle fouten te zuyveren.” In een ‘berigt’ op de keer-
zijde van de titelpagina van de naamlijst voor 1765 ver-
zoekt Crajenschot om hem verbeteringen mee te delen
“waar na hy zig verplicht, om in een ander Jaar deze
Naamlyst nauwkeuriger verbeeterd uit te geven”.

721
Naamlyst der roomsch-catholyke capellaanen en der-
zelver standplaatsen, op de Hollandsche en Zeeland-
sche zending1 {1798}
• jaren {1798}
• uitgever P. van Buuren (“op het Schaapenplein”)
• plaats Amsterdam
• frequentie [jaarlijks]2

• formaat A
• omvang I
• autopsie 1798
– UBN
• typering Naamlijst van kapelaans van de Hollandse
(en Zeelandse) Zending. De ‘Hollandse Zending’ of ‘Hol-
landse Missie’ was de naam voor de katholieke kerk in
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Met het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam er
een eind aan het bestaan van de Hollandse Zending. De
ingeziene lijst van 1798 bevat de namen van 50 kape-
laans en hun standplaats.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “voor het jaar” en het jaartal
van het betreffende jaar.
(2) Op pagina 8 van de lijst van 1798 verzoekt Van Buu-
ren de eerwaarde kapelaans om hun namen op te geven
“om alle Drukfeilen voor te komen, dewyl deeze Naam-
lyst alle Jaaren zal gedrukt worden”.
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722
Naamlyst der roomsch-catholyke pastooren, capella-
nen en assistenten, welke in het vicariaat van Breda
in bedieninge zyn1 {1804}
• jaren {1804}
• uitgever Niet vermeld.
• plaats [Breda]
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties [Voortgezet als Naamlijst der geestelijken die
in het bisdom van Breda in bediening waren … [datum]
({1928}-1968)]2

• autopsie 1804
Stedelijk en Bisschoppelijk Museum Breda, bisschop-
pelijke collectie
• typering Naamlijst van geestelijken in de decanaten
van Breda en Bergen op Zoom, behorend tot het in 1803
opgerichte apostolisch vicariaat Breda. In de eerste lijst
zijn de geestelijken alfabetisch op plaatsnaam gerang-
schikt; de tweede lijst bevat de 83 namen “volgens ’t
alphabeth”.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “in den beginne van het jaar”
en het jaartal.
(2) Mogelijk heeft de titel van de naamlijst in de periode
tussen 1804 en 1928 verschillende wijzigingen onder-
gaan.

723
Naamlyst der roomsch-katholyke1, zoo wereldlyke,
als kloosterlyke zendelingen, welken …2 zich3 in
bedieninge bevinden in de negen aarts-priester -
dommen der Nederlandsche zendinge {1783}-1796
• jaren {1783}-1796
• uitgever Theodorus Crajenschot
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks4

• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Deze lijst, uitgegeven door Theodorus
Crajenschot, verschijnt tegelijkertijd met de Naam-lyst
der roomsch catholyke pastooren en missionarissen,
welke in de VII Vereenigden Provintien en nabuurige lan-
den, tot de missie behoorende, in bedieninge zyn in ’t
begin van ’t jaar … [jaartal] (1736-1796), in deze jaren uit-
gegeven door F.J. van Tetroode. Een vergelijking van de
twee naamlijsten voor het jaar 1788 levert 372 namen
op in de lijst van Crajenschot en 348 in die van Van Tet-
roode. Vanaf 1797 brengen Crajenschot en Van Tetroo-
de samen één naamlijst uit.
– Van de aflevering van 1784 ontbreekt het titelblad. Het

‘Aan den Lezer’ op p. 24 is ondertekend door T. Crajen-
schot.
– In de aflevering van 1793 bevindt zich, zonder afzon-
derlijke titelpagina en zonder eigen paginering, de
Naamlyst der roomsch catholyke pastooren, rectoren,
capellanen en assistenten, welke in de … decanaten van
het bisdom van ’s Hertogenbosch, en nabuurige landen,
daaronder behoorende, in bedieninge zyn in het begin
van het jaar 1793. In de naamlijst van 1796 wordt in een
‘nota bene’ op p. 24 meegedeeld: “De Naamlyst van 
’s Hertogenbosch is my tot dus verre niet toegezonden”.
• relaties Voortzetting van de Naam-lyst der roomsch
katholyke pastoren en missionarissen, in het aartsbis-
dom van Utrecht, en in de bisdommen van Haarlem,
Deventer, Leeuwaarden, Groningen, Middelburg in het
jaar … [jaartal] (1744-{1765})
– Samengegaan met Naam-lyst der roomsch catholyke
pastooren en missionarissen, welke in de VII Vereenigden
Provintien en nabuurige landen, tot de missie behoorende,
in bedieninge zyn in ’t begin van ’t jaar … [jaartal] (1736-
1796) en voortgezet als Naam-lyst der roomsch catholyke
pastoren en zendelingen welke in den beginne des jaars …
[jaartal] in bediening zijn in de … aartspriesterdommen
der Nederlandsche zendinge (1797-{1848})
• literatuur Otto S. Lankhorst, ‘Naamlijsten van de 
Clerus der Hollandse Zending, 1736-1853’, in: Archief
voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland
29(1987), nr. 2, p. 191-206
• autopsie 1783, 1784, 1788-1791, 1793 (titelblad bescha-
digd) en 1796
– UBN ∞ 1783
– UBT ∞ 1789 en 1791
– UBM ∞ 1784
– HUA, collectie Rijsenburg ∞ 1788, 1793 en 1796
– UBL ∞ 1790
• typering Lijst van dienstdoende geestelijken van de
Nederlandse Zending (De ‘Hollandse Zending’ of
‘Nederlandse Zending’ was de naam voor de katholieke
kerk in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Met
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853
kwam er een eind aan het bestaan van de Hollandse
Zending). De naamlijst bevat een lijst van plaatsnamen
met de daar dienstdoende geestelijken en vervolgens
een alfabetische lijst die is geordend op de namen van
de geestelijken.
• noten
(1) In {1796}: “roomsch-catholyke”.
(2) Waaraan toegevoegd: “in den beginne des jaars” en
het jaartal van het betreffende jaar. Het jaartal in het
impressum is gelijk aan het in de titel vermelde jaartal
(m.u.v. de naamlijst “in den beginne des jaars 1791”,
waarin 1790 als jaar van uitgave wordt vermeld).
(3) In {1783}: “zig”.
(4) Omdat niet alle delen zijn ingezien, is het niet geheel
duidelijk of de lijst met vaste regelmaat jaarlijks is ver-
schenen. Wel wordt in de voorloper van deze naamlijst
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regelmatig medegedeeld dat dit het voornemen van de
uitgever is. De opvolger is zeker jaarlijks verschenen.

724
Namen en adressen van leger- en vloot-aalmoeze-
niers, katholieke kapellen, katholieke centra, katho-
lieke vormingscentra1 en Katholieke Militaire
Tehuizen2 1957-1963
• jaren 1957, ongen.(31 jan.) – {1963, ongen.(15 maart)}
• uitgever Niet in de uitgave vermeld.
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortzetting van Adreslijst contact ({1954}-
1956)
– Voortgezet als Namen en adressen van vloot-, leger- en
luchtmachtaalmoezeniers, katholieke vormingscentra,
katholieke instellingen en Katholieke Militaire Tehuizen
… [datum] (1963-{1973})
• autopsie 1957, ongen.(31 jan.), ongen.(31 maart),
ongen.(1 aug.), ongen.(1 okt.); 1958, ongen.(1 febr.),
ongen.(1 mei), ongen.(15 aug.); 1959, ongen.(1 april),
ongen.(1 okt.); 1960, ongen.(1 juni), ongen.(1 nov.); 1961,
ongen.(1 jan.), ongen.(1 okt.); 1962, ongen.(1 april),
ongen.(1 okt.); 1963, ongen.(15 maart)
– KDC
• typering Uitgave met namen en adressen van leger-
en vlootaalmoezeniers en andere katholieke instellin-
gen die speciaal gericht zijn op militairen.
• noten
(1) Van 1957, ongen.(31 jan.) – 1958, ongen.(1 febr.) ont-
breekt in de titel: “katholieke vormingscentra”.
(2) Waaraan toegevoegd: “op … [datum]”. Op het omslag
ontbreken de komma’s in de titel; het woordje “en”
wordt toegevoegd m.i.v. 1961, ongen.(1 okt.).

725
Namen en adressen van vloot-, leger- en luchtmacht -
aalmoezeniers, katholieke vormingscentra, 
katholieke instellingen en Katholieke Militaire
Tehuizen1 1963-{1973}
• jaren {1963, ongen.( 1 dec.)} – {1973, ongen.(maart)}2

• uitgever Niet in de lijst vermeld ∞ 1963, ongen.(1 dec.)
– 1968, ongen.(1 nov.) en {1973, ongen.(maart)} 
– Bureau Hoofdlegeraalmoezenier, Bureau Hoofdvloot -
aalmoezenier en Bureau Hoofdluchtmachtaalmoeze-
nier ∞ 1969, ongen.(1 april) – 1972, ongen.(maart) 
• plaats Niet in de publicatie vermeld ∞ 1963, ongen.
(1 dec.) – 1968, ongen.(1 nov.) 
– Voorburg (Bureau Hoofdlegeraalmoezenier) ∞ 1969,
ongen.(1 april) – {1973, ongen.(maart)} 
• frequentie onregelmatig

• formaat B
• omvang I
• redactie Voor 1971 niet vermeld in de uitgave.
{1971}-{1973} Bureau Hoofdlegeraalmoezenier, Voorburg 
• bijzonderheden Bij de deeltjes van {1971,
ongen.(maart)} en {1972, ongen.(maart)} verscheen als
bijlage ‘Namen en adressen van reserve aalmoezeniers
van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht
en de Koninklijke Luchtmacht’ (beide keren 16 p.).
• relaties Voortzetting van Namen en adressen van
leger- en vloot-aalmoezeniers, katholieke kapellen,
katholieke centra, katholieke vormingscentra, Katholie-
ke Militaire Tehuizen … [datum] (1957-1963)
• autopsie 1963, ongen.(1dec); 1964, ongen.(1 okt.); 1965,
ongen.(15 nov.); 1966, ongen.(1 april), ongen.(1 okt.);
1967, ongen.(1 sept.); 1968, ongen.(1 nov.); 1969, ongen.
(1 april), ongen.(1 nov.); 1971, ongen.(maart); 1972,
ongen.(maart); 1973, ongen.(maart)
– KDC
• typering Uitgave met de dienstadressen van vloot-,
leger- en luchtmachtaalmoezeniers en van diverse
instellingen en Katholieke Militaire Tehuizen (KMT’s)
in Nederland; bevat ook enkele adressen in Suriname
en de Nederlandse Antillen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “op … [datum]”. 1971,
ongen.(maart) vermeldt als titel: Namen en adressen
van vloot- leger- en luchtmachtaalmoezeniers, diverse
belangrijke instanties, KMT’s, commissies; 1972,
ongen.(maart) draagt als titel: Adres- en telefoonlijst
van vloot- leger- en luchtmachtaalmoezeniers, diverse
belangrijke instanties, vicariaat v.d. strijdkrachten, com-
missies etc.; 1973, ongen.(maart) vermeldt als titel:
Adres- en telefoonlijst van vloot- leger- en luchtmacht -
aalmoezeniers, diverse belangrijke instanties, vicariaat
v.d. strijdkrachten, commissies etc., KMT’s.
(2) Op het KDC zijn nog aanwezig een Adres- en tele-
foonlijst van maart 1981 en een van oktober 1984.
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Nationaal Apostolaat van het Onbevlekt Hart van
Maria [1948]-1959
• jaren [1948, ongen.(dec.)]1 – 1959, ongen.(dec.)
• uitgever Karmel (Ongeschoeide Karmelietessen)
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie maandelijks ∞ 1949-1956
– 9 maal per jaar ∞ 1957-19592

• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 1953, ongen.(mei): 5 Jaar Nationaal
Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria 13 Mei
1948 – 1953
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Afleveringen zijn genummerd noch gepagineerd.
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– In het autopsie-exemplaar van het KDC zijn een aan-
tal folders en de eerste vijf jaargangen alleen in fotoko-
pie aanwezig.
– In mei 1951 en in juli 1951 verschenen twee folders. De
folder van mei 1951 is speciaal gericht tot de “priester-
apostelen”, maar ook “tot allen die geregeld of van tijd
tot tijd meewerken aan onze pogingen, om het gelovige
volk op te wekken tot eerherstel aan onze Hemelse
Moeder” en bevat ook een opwekking: “Aan de aposte-
len van het Onbevlekt Hart van Maria”; de folder van
juli 1951 is gericht “Aan de religieuze apostelen van het
Onbevlekt Hart van Maria” en “Aan de apostelen van
het Onbevlekt Hart van Maria”.
– Vanaf 1955 strekt de laatste aflevering van het jaar
zich uit over twee maanden: dec. 1955/jan. 1956.
– M.i.v. 1957, ongen.(mei) krijgt de folder een ander for-
maat. Hij wordt nu in drieën gevouwen: “Zo kan het
gestoken worden in uw Missaal of gebedenboek” (1957,
ongen.(juni/juli)).
– 1958, ongen.(mei/juni) heeft een grotere omvang ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Nationaal
Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria.
• relaties Voortgezet als Apostolaat van het Onbevlekt
Hart van Maria (1960-1964)
• autopsie [Volledig]1

– KDC
• typering Godsdienstig blaadje. Op 31 okt. 1942 wijdde
paus Pius XII, in een radiorede gericht tot de gelovigen
van Portugal, het mensdom toe aan het Onbevlekt Hart
van Maria. Bij haar verschijning te Fatima op 13 mei
1917 had Maria de herderskinderen aangespoord om
deze devotie bekend te maken. In Nederland werd de
godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van Maria m.i.v.
1948 verbreid door de karmel van ’s-Hertogenbosch,
onder meer door de uitgave van deze folder of “opwek-
king”, zoals hij in de tekst herhaaldelijk wordt aange-
duid.
• noten
(1) De eerste ingeziene folder is ongen. en in hand-
schrift gedateerd “December 1948”. Niet duidelijk is of
dit de eerste aflevering van deze folder is. Het Nationaal
Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria is op 13
mei 1948 opgericht (vgl. 1953, ongen.(mei)). In de twee-
de opvolger van deze uitgave, onder de titel Apostolaat
van Maria, wordt begonnen met het vermelden van het
jaargangnummer: 24(1971/72), nr. 3(sept.). De eerste
jaargang zou dan inderdaad in 1948 zijn verschenen. 
(2) “U ziet: één opwekking voor twee maanden. Nood -
gedwongen! De portokosten en de drukkosten zijn zó
hoog geworden, dat een bezuiniging op onze begroting
voor dit jaar onontkoombaar is. Eind juli komen we
weer en dan begin september, oktober en november.
December en januari doen we weer in één. We plannen
voor negen maal per jaar” (1957, ongen.(juni/juli)).
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Nationaal Katholiek Thuisfront 1951-1958
• jaren 1951, nr. 1(maart) – 7(1958), nr. 12(dec.)
• ondertitel Orgaan van de Stichting Nationaal Katho-
liek Thuisfront ∞ 1951, nr. 1(maart)-nr. 2(april)
– Maandblad van de Stichting Nationaal Katholiek
Thuisfront ∞ 1951, nr. 3(1 mei) – {1955, nr. 51(nov.)}
– Officieel orgaan van de Stichting Nationaal Katholiek
Thuisfront ∞ {1956, nr. 53(jan.)}-nr. 62(dec.)
– Geen ondertitel ∞ 1957, nr. 63(jan.)-nr. 67(mei)
– Maandblad ∞ 1957, nr. 68(juni)-nr. 74(dec.)
– Maandelijks mededelingenblad ∞ 7(1958)
• uitgever Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1951-1957 Hoofdbureau1 Nationaal Katholiek
Thuisfront
1957-1958 mr. J.F.M. Homulle, directeur Nationaal
Katholiek Thuisfront
• speciale nummers 1955, nr. 50(okt.): speciaal nummer
gewijd aan het vertrek van aalmoezenier pater J.B. van
Croonenburg als geestelijk adviseur van Katholiek
Thuisfront, 16 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd tot en met 1957,
nr. 74(dec.). Jaargang 7(1958) is de enige met een jaar-
gangnummer; deze begint met nr. 1(jan.).2

– Het autopsie-exemplaar van 1952, nr. 10(maart) is
beschadigd, waardoor enkele pagina’s ontbreken.
– Het tijdschrift is ongepagineerd m.i.v. {1955, nr. 43
(feb.)}, m.u.v. {1955, nr. 50(okt.)}.
– De afleveringen van mei en juni 1957 dragen abusie-
velijk beide het afleveringsnummer 67; dit moet zijn:
1957, nr. 67(mei) en nr. 68(juni).
• relaties Voortzetting van Katholiek Thuisfront overal
(1949-1950)
– Voortgezet als NKT (1959-1969)
• autopsie 1951; 1952 m.u.v. nr. 13; 1953, 1955, nrs. 42-43,
50-51; 1956-19582

– KDC
• typering Contact- en mededelingenblad met berichten
van de Nederlandse afdelingen, korte mededelingen
over de Katholieke Militaire Tehuizen, post uit Korea,
oriënterende artikelen (o.a. over het humanisme),
ledenwerving, personalia enz. Het blad legt minder dan
de voorlopers de nadruk op de plaatselijke afdelingen
en op de zorg voor de soldaten overzee. Kenmerkend
voor deze fase van de Stichting Katholiek Thuisfront is
daarentegen dat men na de terugkeer van de troepen
uit Indonesië meer centraal gaat werken en zich toelegt
“op bevordering van alles wat zedelijk en geestelijk
strekt ten bate van de katholieke vlotelingen en militai-
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ren in het algemeen” (1951, nr. 1(1 maart), p. 1-2). 
• noten
(1) Het ‘hoofdbureau’ wordt in november 1951 omgezet
in het ‘secretariaat’. Zie 1952, nr. 9(feb.), p. 4.
(2) Mogelijk is het tijdschrift in 1954 niet verschenen.
Dit zou kunnen verklaren waarom jaargang 1958 het
jaargangnummer 7 draagt in plaats van nummer 8. De
opvolger zet deze jaargangnummering voort en begint
met 8(1959).

728
Nationale bedevaarten1 {1959}-{1980}
• jaren {1959}-{1980}
• uitgever Vereniging tot samenstelling van Nederland-
se Bedevaarten (VNB)2

• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1959}-1972; B ∞ 1973-{1980}
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1959-1980 m.u.v. 1961
– KDC
• typering Brochure met het programma van de jaar-
lijkse nationale bedevaarten naar Rome, Lourdes, 
Fatima, Echternach en Ars. Het bevat tevens informatie
over reisdata, tarieven, verzekeringen enz.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “… [jaartal]”.
(2) Ook wel ‘Bureau VNB’ genoemd, of ‘Bureau Nationa-
le Bedevaarten’.

729
Nazareth [1949]-1965
• jaren [1(1949), nr. 1(jan.)]1 – 1965, nr. 108(maart)
• ondertitel Derde Orde ∞ {2(1950), nr. 1(jan.)} – {1951,
ongen.(okt.)}
– Orgaan van de Derde Orde van Maria ∞ {1952,
ongen.(mei)} – 1955, nr. 5(okt.)
– Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven
naar het voorbeeld van Maria. Orgaan van de Derde
Orde van Maria ∞ 1955, nr. 6(nov.) – 1960/61, nr. 65
(april 1961)
– Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven
naar het voorbeeld van Maria ∞ 1960/61, nr. 66(mei
1961) – 1965, nr. 108(maart)
• uitgever Paters Maristen
• plaats Red.3: Groenlo ∞ {2(1950), nr. 1(jan.)}-nr. 3
(maart); Glanerbrug (bij Enschede) ∞ 2(1950), nr. 4
(april) – {1951, ongen.(okt.)}; Lievelde (bij Groenlo) ∞
{1952, ongen.(mei)}-{ongen.(sept.)}; Glanerbrug ∞ {1952,
ongen.(dec.)}; ’s-Hertogenbosch ∞ 1953, ongen.(febr.)-
ongen.(okt.); Glanerbrug ∞ 1953, ongen.(nov.) – 1954,

ongen.(sept.); Groenlo ∞ 1954, ongen.(okt.) – 1955, nr. 4
(sept.); Glanerbrug ∞ 1955, nr. 5(okt.) – 1957/58, nr. 28
(nov.); Nijmegen ∞ 1957/58, nr. 28(dec.)2 – 1958/59, 
nr. 37(sept.); Groenlo ∞ 1958/59, nr. 38(nov.) – 1965, 
nr. 108(maart)
• frequentie maandelijks4

• formaat B ∞ {2(1950)} – 1955, ongen.(mei); A ∞ 1955,
ongen.(juni) – 1965, nr. 108(maart)
• omvang I ∞ {2(1950)}-1952 (12 p. per ingeziene afl.); 
II ∞ 1953-1955; III ∞ 1956; I ∞ 1957, nrs. 19-23; III ∞
1957/58-1960/61; II ∞ 1961, nrs. 67-72; III ∞ 1962-1964; 
I ∞ 1965
• redactie [1949]1-{1950} pater Spaaij (Spaay) SM
1950-1953 pater A. van Hal SM
1953-1965 pater André Beijersbergen SM
• speciale nummers 1962, nr. 82(nov.) is geheel gewijd
aan pater Pierre Julien Eymard, medeoprichter van de
Derde Orde van Maria
• bijzonderheden Gestencild tot en met 1962, nr. 81(okt.),
daarna gedrukt.
– Met uitzondering van {2(1950)}1 zijn de jaargangen
ongenummerd. Na 2(1950), nr. 7(juli/aug.) ontbreekt de
nummering van de afleveringen tot en met 1955,
ongen.(juni). Met ingang van het daaropvolgende num-
mer krijgt het tijdschrift een ander formaat en begint
de telling met 1955, nr. 2(juli), nr. 3(aug.), enz. De afleve-
ringen zijn doorgenummerd tot en met 1965, nr.
108(maart).
– Geen paginanummering in {2(1950), nr. 1(jan.)}-{nr. 5
(mei)}. Tot en met 1957, nr. 23(mei) zijn de afleveringen
afzonderlijk gepagineerd. Met ingang van 1957, nr. 24
(juni) worden de afleveringen per jaargang doorgepagi-
neerd en is er sprake van overlopende jaargangen:
1957/58, nr. 24(juni)-nr. 33(mei), p. 1-224; 1958/59, nr. 34
(juni)-nr. 44(mei), p. 1-220; 1960/61, nr. 56(juni)-nr. 66
(mei), p. 1-220. Vanaf 1961, nr. 67(juni) tot en met 1965,
nr. 108(maart) zijn de afleveringen weer afzonderlijk
gepagineerd en vallen de jaargangen weer samen met
het kalenderjaar. 
– 1965, nr. 107(febr.) en nr. 108(maart) hebben beide een
bijlage, speciaal bestemd “voor de leden van de Derde
Orde van Maria, en voor allen die voor OL Vrouw en
ons ideaal voelen”, 4 p. 
– Vanaf 1955, ongen.(6 juni) – 1965, nr. 108(maart) zijn
de afleveringen gewijd aan één bepaald onderwerp, dat
tot en met 1960/61, nr. 65(april 1961) op de achterzijde en
daarna op de voorzijde van het omslag wordt vermeld.
• relaties Voortgezet als Bouwen aan de nieuwe aarde
(1965-{1980})5

• autopsie 2(1950), nrs. 1-5, 7(juli/aug.)-ongen.(dec.)6;
1951, ongen.(jan.)-ongen.(febr.), ongen.(juli),
ongen.(okt.); 1952, ongen.(mei), ongen.(sept.),
ongen.(dec.); 1953, ongen.(febr.)-ongen.(maart),
ongen.(mei)-ongen.(dec.); 1954, ongen.(jan.)-
ongen.(febr.), ongen.(mei), ongen.(juli)-ongen.(dec.);
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1955-1957; 1957/58-1963; 1964 m.u.v. nr. 101; 1965
– KDC
• typering Tijdschrift uitgegeven door de paters
Maristen en in de eerste plaats bestemd voor de leden
van de door de Maristen geleide Derde Orde van Maria.
Het blad bevat overwegingen voor elke maand, nieuws
over de Derde Orde van Maria in de provincie, berichten
over de congregatie van de paters Maristen, gebedsin-
tenties, enz. Vanaf 1954, ongen.(nov.) wordt de doel-
groep van het tijdschrift uitgebreid met “allen die er
gebruik van willen maken om hun geestelijk leven te
verdiepen en om hun liefde tot OL Vrouw te ontwikke-
len” (zie binnenkant omslag). De afleveringen staan
vanaf 1955, ongen.(juni) in het teken van een bepaald
onderwerp als het ‘Heilig Sacrament’, ‘Nederig van
harte’, ‘Over je dagelijks werk’, ‘In de ban van Gods
woord’ enz.
• noten
(1) Jaargang 1950 draagt het jaargangnummer 2. De eer-
ste jaargang is niet ingezien. Uit de Heilige Kruistocht
26(1948/49), nr. 5(jan.), p. 72 blijkt dat het eerste num-
mer van Nazareth verscheen in januari 1949 en dat
pater Spaay SM de redactie voerde.
(2) 1957/58, nr. 28 komt abusievelijk tweemaal voor, in
november en december.
(3) De directeur van de Derde Orde van Maria was ook
de redacteur van het tijdschrift. De vermelde corres-
pondentieadressen (en gironummers) zijn die van de
resp. directeuren.
(4) De opzet is maandelijks te verschijnen, hetgeen ech-
ter niet steeds waargemaakt wordt. Doordat de afleve-
ringen in de eerste jaren niet zijn genummerd, kan
moeilijk worden nagegaan of er in het autopsie-exem-
plaar afleveringen ontbreken of dat deze niet zijn ver-
schenen (zie 2(1950), ongen.(dec.), p. 3). 
(5) In het laatste nummer wordt de nieuwe titel van het
tijdschrift aangekondigd als Meebouwen aan de nieuwe
aarde. 
(6) Het nummer van sept./okt. 1950 ontbreekt, maar dit
is vermoedelijk ook niet verschenen. In Nazareth
2(1950), nr. 7(juli/aug.) wordt vermeld op p. 9: “Zoals we
in het vorig nummer reeds aangekondigd hebben, zal
in het najaar een extra nummer van de Kruistocht [= de
Heilige Kruistocht] verschijnen met propaganda inlage
voor de DO [= Derde Orde]. Dit zal hoogstwaarschijnlijk
eind september zijn. Dit extra nummer van de
Kruistocht zal tevens dienen als september/october
nummer van Nazareth.” De bedoelde aflevering ver-
schijnt echter pas in januari 1951 als normale aflevering
van de Heilige Kruistocht, ofschoon het propaganda-
artikel van pater A. van Hal vrijwel het gehele nummer
beslaat.
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Nederlandsch directorium1 [{1923}]-{1962}
• jaren [{1923}]1-{48(1962)}
• ondertitel [Dat is: liturgische gids om behoorlijk de
hh. missen en vespers mede te bidden, naar het
Roomsch kerkgebruik, gedurende het jaar onzes Hee-
ren … [jaartal], voor de Nederlandsche bisdommen en
de kerken der paters Franciscanen ∞ {9(1923}-11{1925}]2

– Dat is: de liturgische kerkelijke kalender ten dienste
der geloovigen om behoorlijk de hh missen en vespers
mede te bidden naar het Roomsch kerkgebruik, gedu-
rende het jaar onzes Heeren … [jaartal] voor de Neder-
landsche bisdommen en de kerken der paters Francis-
canen en der paters Jesuïeten ∞ {17(1931)}
– Dat is: de liturgische kerkelijke kalender ten dienste
der geloovigen om behoorlijk de hh missen en vespers
mede te bidden naar het Roomsch kerkgebruik, gedu-
rende het jaar onzes Heeren … [jaartal] voor de Neder-
landsche bisdommen en de kerken der paters Francis-
canen en der Sociëteit van Jesus ∞ {18(1932)}, 20(1934)},
{23(1937)}-{24(1938)}
– voor de Nederlandse bisdommen, de kerken der
paters Franciscanen en van de Sociëteit van Jesus ∞
{44(1958)}, {48(1962)}3

• uitgever Liturgische boekhandel E.D. Baarda 
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
[{1925} C. Floor]4

• bijzonderheden [Jaargangnummering vanaf 11(1925)]5

• relaties Voortzetting van Directorium om behoorlijk
de HH Missen en vespers mede te bidden naar het
roomsch kerkgebruik … (1915-{1917})
• autopsie 17(1931)-18(1932), 20(1934), 23(1937)-24(1938),
44(1958), 48(1962)
– KDC ∞ 17(1931)-18(1932), 20(1934), 44(1958) en 48(1962)
– UBU ∞ 23(1937) en 24(1938)
• typering Liturgisch directorium voor de gelovigen. In
Tijdschrift voor liturgie 5(1924), nr. 1(jan./febr.), p. 108
wordt erover vermeld: “Gekend en geliefd boekje voor
wie in Nederland met een liturgisch Mis- of Vesper-
boek ter kerke gaat. Elke bladzijde geeft de aanwijzin-
gen voor een heele week. De bladen zijn langsheen den
rug geperforeerd en kunnen licht afgescheurd en in het
Misboek ingeschoven worden. Zeer aanbevolen.”
• noten
(1) Variaties in de titel: [{9(1923}: Directorium]; [10(1925)-
{11(1926}: Hollandsch directorium] (deze zijn niet in
autopsie genomen maar worden vermeld in Tijdschrift
voor liturgie 4(1923), nr. 1(jan./febr.), p. 84; 5(1924), nr. 1
(jan./febr.), p. 108 en 6(1925), nr. 1(jan./febr.), p. 66;
{44(1958)} en {48(1962)}: Nederlands directorium of litur-
gische gids …[jaartal].
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(2) Zie Tijdschrift voor liturgie 4(1923), nr. 1(jan./febr.), 
p. 84; 5(1924), nr. 1(jan./febr.), p. 108 en 6(1925), nr. 1
(jan./febr.), p. 66.
(3) In {48(1962)} wordt dit voorafgegaan door “Samen -
gesteld volgens het decreet van de H. Congregatie van
de Riten d.d. 26 juli 1960”.
(4) Zie Tijdschrift voor liturgie 6(1925), nr. 1(jan./febr.),
p. 66.
(5) Vergelijk Tijdschrift voor liturgie 4(1923), nr. 1(jan./
febr.), p. 84; 5(1924), nr. 1(jan./febr.), p. 108 en 6(1925),
nr. 1(jan./febr.), p. 66: pas in 1925 wordt een jaargang-
nummer vermeld.

731
de Nederlandsche gewijde redenaar 1904-{1905}
• jaren 1904, nr. 1(nov.) – {1905, nr. 13(nov.)}
• ondertitel Reeks van Preeken voor de Zondagen en de
voornaamste Feestdagen van het Kerkelijk Jaar ten
dienste der RK Geestelijkheid in Nederland en België
door de Priesters van het H. Hart van Jezus te Bergen
op Zoom
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ) 
• plaats Bergen op Zoom
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1904; VI ∞ 1905
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De nummering van de afleveringen en
van de pagina’s loopt door over de twee jaargangen.
• autopsie 1904, nr. 1(nov.) – 1905, nr. 13(nov.)
– KDC ∞ 1904, nr. 1(nov.) – 1905, nr. 12(okt.)
– UBU ∞ 1905, nr. 13(nov.)
• typering Uitgave van de Priesters van het H. Hart van
Jezus (SCJ) bedoeld om priesters te helpen bij de voorbe-
reiding van hun preken. De inhoud bestaat telkens uit
een reeks van preken voor de zon- en feestdagen van de
betreffende periode.
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Nederlandsche katholieke stemmen1 1879-1900
• jaren 1(1879), nr. 1(4 jan.) – 22(1900), nr. 52(30 dec.)
• uitgever Thomas-à-Kempis-Vereeniging
• plaats Zwolle
• frequentie wekelijks
• formaat D
• omvang III
• redactie {1879} dr. G.W.J. Vermeulen, eerste redacteur2

[1879]3-{1899} P.H.T. Braam, hoofdred.
[{1887} rector G. Waanders]4

{1899}-1900 dr. A.C.M. Schaepman
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Vanaf 21(1899), nr. 26(25 juni) verscheen in elke afleve-
ring de rubriek ‘Varia ecclesiastica’ onder redactie van

dr. A.C.M. Schaepman, bedoeld voor “korte opstellen 
en mededeelingen betreffende die vakken van weten-
schap, welke den priester bij de uitoefening zijner 
heilige bediening bijzonder te stade komen”. Er ver-
scheen een register op de rubriek ‘Varia ecclesiastica’
voor de periode juni 1899 – juni 1900 in 22(1900), nr. 26
(1 juli).
• relaties Voortzetting van Kerkelijke courant (1873-
1874)5

– Voortgezet als Nederlandsche katholieke stemmen
(1901-1964)6

• literatuur Gomarius Mes, De katholieke pers van
Nederland, 1853-1887 (Maastricht 1887-1888), p. 304
– M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie générale des
écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven 1939), p. 159-160
– H. Mosmans, Het Redemptoristenklooster Wittem.
Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis,
1836-1936 (Roermond/Maaseik 1936), p. 209-211 
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1(1879)-2(1880); 12(1890)-13(1891); 16(1894)-
22(1900)
– UBU ∞ 3(1881); 7(1885)-11(1889)
– Uitgeverij Waanders, Zwolle ∞ 4(1882)-6(1884);
14(1892)-15(1893)
• typering Nieuwsblad met informatie over de situatie
van de katholieke kerk in binnen- en buitenland. In ‘Het
program’ in het eerste nummer wordt de doelstelling
van het blad als volgt omschreven: “op bescheidene
wijze getuigenis te geven van dat groote en machtige
leven en lijden, streven en strijden der Kerk, van hare
schijnbare nederlagen en hare waarachtige overwin-
ningen, ziedaar wat dit weekblad wil. (…) Niet veel uit-
voerige beschouwingen zal het bevatten, maar feiten
bij voorkeur. Met de politiek als zoodanig houdt het
zich niet bezig. Slechts in zooverre zij in onmiddellijk
en rechtstreeksch verband tot de Kerk staan, zal dit
blad ze bespreken.”
• noten
(1) Volgens Mes zou het blad aanvankelijk zijn versche-
nen onder de titel ‘Nieuwe katholieke stemmen’, maar
in de in autopsie genomen afleveringen komt deze titel
niet voor.
(2) Vgl. De Meulemeester CSsR, p. 159-160.
(3) Volgens Mosmans, p. 209 was pastoor Braam de
oprichter van het blad.
(4) Vgl. Mes, p. 304.
(5) Vgl. 1(1879), nr. 1(4 jan.), p. 1 ‘Het program’: “De
Nederlandsche katholieke stemmen komen de plaats
weder innemen, welke vier jaar geleden openviel. Van
zoovele zijden kwam de wensch tot de Thomas-à-Kem-
pis-Vereeniging, om weder een zuiver kerkelijk week-
blad in ’t leven te roepen, dat zij aan dien drang einde-
lijk meende te moeten toegeven.” Kerkelijke courant is
beschreven in deel 1 van de BKNP.
(6) Met het opnemen van de rubriek ‘Varia ecclesiastica’
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was het blad meer en meer een ‘vakblad’ geworden
voor de priesters. Met ingang van 1 januari 1901 kreeg
het tijdschrift definitief een ander karakter. Het veran-
derde van een weekblad in een maandblad en het doel
werd “onzen eerwaarden medebroeders van dienst te
zijn, door te trachten hen, in een maandschrift van
geringen prijs, op de hoogte te houden van de kerkelij-
ke wetenschap met het oog op de eischen der praktijk”
(vlg. 22(1900), nr. 52(30 dec.), p. 3-4). Het nieuwe blad
kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse
Redemptoristen die tezelfdertijd plannen hadden tot de
uitgave van een maandschrift dat op praktische wijze
bijbelse en theologische onderwerpen zou behandelen
(vlg. Mosmans, p. 209-211).

733
Nederlandsche1 katholieke stemmen 1901-1964
• jaren 1(1901), nr. 1(jan.) – 41(1941), nr. 7(aug.)
– 41(1945), nr. 8(onged.) – 60(1964), ongen.(onged.)
• ondertitel Maandschrift voor de RK geestelijkheid in
Nederland onder verantwoordelijke redactie van …2 met
verlof van ZDH den aartsbisschop van Utrecht en met
medewerking van eenige seculiere en reguliere
priesters ∞ 1(1901)-10(1910)
– Maandschrift voor de RK geestelijkheid in Nederland
met verlof van ZDH3 den aartsbisschop van Utrecht en
medewerking van eenige seculiere en reguliere
priesters uitgegeven onder verantwoordelijke redactie
van …2 ∞ 11(1911)-36(1936)
– Maandschrift voor theologie en zielzorg uitgegeven
met verlof van ZHE den aartsbisschop van Utrecht en
met medewerking van eenige seculiere en reguliere
priesters onder redactie van …2 ∞ 37(1937)-41(1941/45)
– Maandschrift voor theologie en zielzorg ∞ 42(1946)
– Maandschrift voor theologie en zielzorg uitgegeven
met verlof van Zijne Eminentie de kardinaal-aarts -
bisschop van Utrecht en met medewerking van enige
seculiere en reguliere priesters ∞ 43(1947)-45(1949)
– Maandschrift voor theologie en zielzorg ∞ 46(1950)-
60(1964)
• uitgever J.M.W. Waanders4

• plaats Red.: Driebergen/Wittem5

– Adm.: Zwolle
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ alle jaargangen m.u.v. V ∞ 8(1908)
• redactie 1901-1915 Jos Aertnijs6 CSsR
1901-1932 mgr. dr. A.C.M. Schaepman
1915-1936 J.L. Jansen CSsR
1932-1935 dr. J. de Jong
1935-1945 dr. W. Mulder
1936-1947 dr. L. Buijs CSsR
1945-1964 mgr. drs. H.J.H.M. Fortmann
1947-1964 dr. H. Boelaars CSsR

– Raad van advies
1956-1960 mgr. dr. J. Willebrands
1956-1964 dr. H.M.M. Fortmann
1956-1964 dr. P. Schoonenberg SJ
1956-1964 dr. B. van Leeuwen OFM
1961 G. de Vet, aalmoezenier
1964 N. Nooren
• speciale nummers 50(1954), laatste nummer: jubi-
leumnummer met informatie over de geschiedenis van
het tijdschrift
• register Afzonderlijk verschenen:
– in 1911: ‘Algemeen alphabetisch register over de jaar-
gangen 1-10 (1901-1910)’
– in 1916: ‘Algemeen alphabetisch register over de jaar-
gangen 11-15 (1911-1915)’
– in 1921: ‘Algemeen alphabetisch register over de jaar-
gangen 16-20 (1916-1920)’
– in 1926: ‘Algemeen alphabetisch zakenregister over
de eerste 25 jaargangen van 1901-1925’ en ‘Lijst der
medewerkers’
– in 1960: ‘Algemeen zaakregister van de jaargangen
1946-1960’
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven;
alfabetisch zaakregister (1927-1964); auteursregister der
kronieken (1937-1940).
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven
1939
• relaties Voortzetting van Nederlandsche katholieke
stemmen (1879-1900)
– Voortgezet als Theologie en zielzorg (1965-1966)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Wetenschappelijk vakblad voor de geestelijk-
heid in de zielzorg, dat aanvankelijk alleen voor geeste-
lijken beschikbaar wordt gesteld, later ook voor niet-cle-
rici. Doel van het tijdschrift is de zielzorgende geeste-
lijkheid te informeren over theologische ontwikke -
lingen en te steunen inzake de uitoefening van haar
ambt. Het bevat aanvankelijk veel teksten van pause-
lijke documenten en ‘casus practici’, later ook meer 
theoretische artikelen op het gebied van theologie en
zielzorg.
• noten
(1) M.i.v. 43(1947) “Nederlandse”.
(2) Volgen de namen. Zie onder redactie.
(3) M.i.v. 34(1934) “ZHE”.
(4) Het tijdschrift is eigendom van het aartsbisdom
Utrecht en de Nederlandse Provincie van de Redempto-
risten, die ieder voor zich het recht hebben één van de
twee redacteuren te benoemen. Zie Theologie en ziel-
zorg 61(1965), p. 289. De exploitatie is in handen van uit-
geverij Waanders te Zwolle.
(5) Vanaf de oprichting van het tijdschrift in 1901 is de
redactie ervan gevoerd door een tweemanschap: een
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professor van het Utrechtse grootseminarie Rijsenburg
en een professor van het grootseminarie van de
redemptoristen te Wittem. Doorgaans betrof het een
dogmaticus en een moraaltheoloog. Zie Theologie en
pastoraat 64(1968), nr. 4(onged.), p. 321.
(6) De Meulemeester, p. 159 vermeldt als co-redacteur
pater François ter Haar, die pater Aertnijs van 1901-1910
wegens diens hoge leeftijd zou hebben bijgestaan.

734
Nederlandse analecta OSA1 1960-{1980}
• jaren 1(1960), nr. 1(onged.) – {1980, ongen. (okt./dec.)}2

• uitgever Nederlandse Provincie der Augustijnen
– Druk: Lecturis NV Eindhoven ∞ {8(1967}-{9(1968)}
• plaats Red.: Eindhoven ∞ 1(1960) – 9(1968), nr. 1( 15
febr.); Nijmegen ∞ 9(1968), nr. 2/3/4/5/6(1 juli); Werk-
hoven ∞ {1968, ongen.(okt.)}; Nijmegen ∞ {1972}-{1980}
– Druk: Eindhoven ∞ {8(1967}-{9(1968)} 
• frequentie onregelmatig, variërend van 5 tot 8 nrs. per
jaar ∞ 1(1960)-8(1967)
– 2 nrs. ∞ 9(1968)3

– kon niet precies vast worden gesteld vanwege losbla-
dige uitgave ∞ 19683-1974
– 5 nrs. ∞ 1975; 8 nrs. ∞ 1976; 6 nrs. ∞ 1977; 5 nrs. ∞
1978; 4 nrs. per jaargang ∞ 1979-{1980}
• formaat A ∞ 1(1960) – 9(1968), nr. 2/3/4/5/6(1 juli); 
B ∞ 1968 – 1975, ongen.(mei); C ∞ 1975, ongen.(sept) –
{1980}
• omvang II ∞ 1(1960); III ∞ 2(1961)-4(1963); II ∞
5(1964)-8(1967); II ∞ 9(1968), nr. 1(jan.) – 1968,
ongen.(dec.)3; II ∞ 1969; III ∞ 1970; I ∞ 1971-{1980}
• redactie Deze gegevens zijn vermoedelijk onvolledig
door het ontbreken van de meeste omslagen.
1960-1961 pater Reginald Friedeman OESA, hoofdred.
1960-{1962} pater Thaddeus Oude Breuil OESA
1960-{1962} pater Cyrinus Scharff OESA
1960-{1962} pater Joannes Teuben OESA
1960-{1963} pater Marinus Agterberg OESA
1960-{1963} pater Pancratius Langeveld OESA
1961-1968 pater Robert Adolfs OESA/OSA, hoofdred. 
1966-1968 pater Trudo Vermeulen OSA
1966-{1980} Lambert van Gelder OSA, 1968 waarnemend
red., {1975} hoofdred.4

1967-{1980} Jos van den Broek OSA, 1968 waarnemend
red.
1968-{1980} Charles Hoofd OSA
1970-{1980} Karel (Albericus) de Meijer OSA
– Redactieraad
{1967}-{1968} M. van den Berg OSA
{1967}-1968 K. Diekstra OSA
{1967}-{1968} P.C. Langeveld OSA
{1967}-{1968} Albericus de Meijer OSA
{1967}-{1968} Th. Oude Breuil OSA
{1967}-{1968} C. Scharff OSA

• speciale nummers 4(1963), nr. 5(onged.), speciaal num-
mer met stof tot bezinning over het feitelijke leven als
Augustijn
– 1974, ongen.(onged.): extra editie ter gelegenheid van
het kapittel van 1974
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(m.u.v. 1980); inhoudsopgaven (1960-1973, m.u.v. 1967).5

– Doorlopende paginering per jaargang ∞ 1(1960)-9
(1968), nr. 2/3/4/5/6(1 juli)3; 1972-1974.
– 9(1968) bestaat uit slechts 2 nrs: nr. 1(15 febr.) en 
nr. 2/3/4/5/6(1 juli). In het laatste nummer wordt mede-
gedeeld dat het blad zal ophouden te bestaan om finan-
ciële redenen. Toch kan het blad m.i.v. 1968, ongen.(okt)
een doorstart maken en volgt een losbladige uitgave in
een ringbandsysteem. De ringbandvolumes 1968-1971
zijn niet ingedeeld in jaargangen en afleveringen, maar
bestaan uit 6 thematische gedeeltes, elk met eigen
kleur en paginering, die doorlopen over de verschillen-
de afleveringen en jaargangen: ‘algemeen’, ‘OSA Neder-
land’, ‘OSA buitenland’, ‘OSA binnenland’, ‘artikelen’ en
‘diversen’.
– In 1972 – 1975,ongen.(mei) verschijnt het tijdschrift in
een nieuw losbladig ringbandsysteem dat weer als van-
ouds is ingedeeld in afleveringen. Het is de bedoeling
dat alle publicaties en circulaires van de OSA in hetzelf-
de formaat verschijnen en op dezelfde wijze worden
geperforeerd, zodat ze in dezelfde map kunnen worden
opgeborgen.
– M.i.v. 1975, ongen.(sept.) verschijnt het tijdschrift in
de vorm van een “vlugkrantje”, als blijkt dat de meeste
abonnees de afleveringen niet in de ringband bewaren,
maar lezen als een wegwerpkrantje.
– 1973, ongen.(okt.) en 1975, ongen.(mei) bevatten beide
als bijlage een lijst van adressen.
• relaties Voortzetting van Analecta augustiniana Pro-
vinciae Hollandicae (1936-1960)
– Ten dele voortgezet als Bulletin OSA (1971-{1980})6

• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van 1(1960)-
7(1966)7

– KDC
• typering Contactblad van de Augustijnen, dat door
middel van een goede berichtgeving over het leven in
de verschillende huizen de onderlinge band wil verster-
ken. Het tijdschrift brengt nieuws uit de Nederlandse
en andere provincies van de orde, met informatie over
priesterwijdingen, benoemingen, overlijdensberichten,
jubilea, bestuursplannen, etc. Daarnaast is het blad
bedoeld om leven en werken van de Augustijnen dieper
en systematischer te belichten dan de voorloper. Het
moet een forum vormen, waarop de diverse meningen
over bijv. kloosterlijke staat, liturgie, gemeenschapsle-
ven, dogmatiek en wijsbegeerte bevraagd, tegenover
elkaar gezet en bediscussieerd kunnen worden. Daar-
naast wil het de toegankelijkheid van publicaties over
Augustinus, het augustijnse leven en de geschiedenis
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van de orde vergroten. M.i.v 1971 wordt een deel van de
functie van de Nederlandse analecta OSA overgenomen
door het Bulletin OSA. Personalia, mededelingen en
ander nieuws van het provincialaat worden voortaan
gepubliceerd in dit nieuwe informatiebulletin. Wat een-
maal in het Bulletin OSA heeft gestaan, wordt niet meer
in de Nederlandse analecta OSA herhaald. Wel zal er in
de Nederlandse analecta OSA op mededelingen en ander
nieuws van het provincialaat nader kunnen worden
ingegaan met commentaar van de redactie of van lezers
(zie Bulletin OSA 1971, ongen.(16 nov.). Toch blijkt na
enkele jaren dat het Bulletin OSA en de Nederlandse
analecta OSA elkaar vaak gedeeltelijk overlappen wat
de nieuwsvoorziening betreft. Na overleg tussen redac-
tie van de Nederlandse analecta OSA en het provincia-
laat wordt een nieuwe opzet bekendgemaakt: de per-
soonlijke stukken van de provinciaal verschijnen voor-
taan in de Nederlandse analecta OSA en het provinciale
Bulletin OSA “zal vooral dienen voor documentatie:
stukken van het generalaat, langere provinciale en
kapittelstukken, langere beschouwingen, historische
overzichten en studietjes enz.” (zie Nederlandse analec-
ta OSA 1975, ongen.(sept.), p. 1).
• noten
(1) Er bestaan verschillende variaties op de titel. Pas
vanaf 1963 wordt de afkorting ‘OSA’ (Ordo Sancti
Augustini) gebruikt; daarvoor wordt de afkorting
‘OESA’ (Ordo Eremitarum Sancti Augustini) gehanteerd
(zie 4(1963), nr. 4(onged.), p. 100). Op de titelpagina’s
van 1(1960)-9(1968) en in het blad zelf wordt het tijd-
schrift aangeduid met Nederlandse analecta. Vaak
wordt de titel ook voluit geschreven als Nederlandse
analecta Ordo Sancti Augustini: op de omslagen van
{8(1967)}-{9(1968)}. In 1972, ongen.(mei) wordt vermeld:
“Hoewel onze uitgave in de wandel de analecta wordt
genoemd, en een beetje officiëler wordt aangeduid met
Nederlandse Analecta, weer afgekort tot NA, hebben
sommige lezers de redactie er toch op gewezen, dat dit
alles niet de meest officiële titel is. Bovendien, zo zeiden
ze, kun je nergens meer aan zien dat dit een uitgave
van de augustijnen is. Om aan deze opmerkingen recht
te doen, hebben wij de kop bovenaan de eerste bladzijde
verbeterd, zodat men nu de volledige, traditionele en
meest officiële titel kan lezen: Nederlandse Analecta
OSA” (p. 37).
(2) Het tijdschrift is verschenen tot begin 2001.
(3) In oktober 1968 gaat de oude jaargangindeling over
in een losbladig systeem met thematische indeling (zie
bijzonderheden).
(4) In het Bulletin OSA 1975, ongen.(juli) wordt op p. 37
vermeld dat Van Gelder op dat moment de hoofdredac-
teur van de Nederlandse analecta is.
(5) De inhoudsopgave van de rubrieken ‘binnenland’ en
‘buitenland’ van de ongenummerde jaargangen 1968-
1971 bevindt zich achterin jg. 1971, onder ‘diversen’. De

inhoudsopgave over jg. 1972-1973 bevindt zich in 1974,
ongen.(jan.), p. 6.
(6) De titel van dit bulletin ondergaat in de loop der
jaren verschillende wijzigingen. De eerste jaargangen
verschijnen onder de titel Informatie provincialaat
Augustijnen.
(7) Het blad verschijnt vanaf 1969 zonder omslag: eerst
in losbladige vorm en later als “vlugkrantje” (zie bij-
zonderheden).

735
Nederlandse Jezuïeten 1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 52(dec.)}1

• uitgever Nederlandse Provincie der Jezuïeten
• plaats Nijmegen
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1968-1970 E. Bolder
1968-{1980} Hans Bijmans
1968-{1980} L. v.d. Drift
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De pagina’s zijn ongenummerd.
– In de eerste 10 jaargangen. zijn de afleveringen niet
doorgenummerd. M.i.v. de eerste aflevering van jaar-
gang 1978 worden zij wel doorgenummerd; deze afleve-
ring draagt nr. 41.
• relaties Samensmelting van Missienieuws (1961-1967)
en Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten (1959-1964)2

• autopsie 1968-1980
– KDC
• typering Missieblad van de Jezuïeten, bestemd voor
confraters, ouders van confraters, leden van de Claver-
bond en verdere vrienden. Nu de algemene missie-
informatie door Bijeen wordt verzorgd, kan de missie-
procuur die Missienieuws 75 jaar heeft toegestuurd aan
de leden van de Claverbond, voortaan volstaan met
enkele bulletins per jaar om te berichten over de acti-
viteiten van de Nederlandse Jezuïeten, zowel in Neder-
land als in de missiegebieden.
• noten
(1) Het tijdschrift bleef verschijnen tot en met 2004 en
is vervolgens opgegaan in het tijdschrift Jezuïeten.
(2) “Nederlandse Jezuïeten is een gecombineerde voort-
zetting van het Kontaktblad J en Missienieuws”, aldus
het colofon van de eerste aflevering.
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Neem en lees 1937-1967
• jaren 1(1937), nr. 1(onged.)1 – 6(1942), nr. 9(sept.)
– 7(1946), nr. 1(jan.) – 28(1967), ongen.(mei/juni)
• ondertitel Maandblad ∞ 7(1946) – 15(1954),
ongen.(febr.)
– Maandblad Vereniging ‘Pius X’ ∞ 15(1954),
ongen.(maart) – 28(1967)
• uitgever Vereniging Pius X
– Druk: huisdrukkerij Avanti Piushuis
• plaats Rotterdam
• frequentie maandelijks2

• formaat B
• omvang I
• redactie 1937-1964 H.L. van der Sande CSsR3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 8(1947) is de aflevering van april foutief genum-
merd: nr. 5; moet zijn: nr. 4(april).
– 13(1952) begint met nr. 2(febr.); moet zijn: nr. 1(jan.).
– De afleveringen van 1(1937) – 3(1939), nr. 4 zijn onge-
dateerd; de afleveringen van {10(1949), dec.} – 12(1951),
sept. en 15(1954), april – 28(1967) zijn ongen.; de afleve-
ringen van 1(1937) – 15(1954), nr. 3(maart) en 23(1962) –
28(1967) zijn ongepagineerd.
– Na 4(1940), nr. 5(mei) volgt nr. 5/6(mei/juni) met een
‘Bericht aan onze Lezers(essen)’ dat het meinummer
van Neem en lees “welke geheel ter verzending gereed
was, bij de catastrophe te Rotterdam, is verloren
gegaan”.
– In Pius-almanak 1937 tot en met 1943 wordt het blad
abusievelijk vermeld als: ‘Neem en leer’.
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 160
• autopsie Volledig m.u.v. [2(1938), nrs. 11 en 12],
4(1940), nr. 3(maart); 10(1949), juli tot en met nov.
– KDC
• typering Katholiek blad met een stichtend en opvoe-
dend oogmerk maar niet bedoeld voor een bepaalde
leeftijdsgroep. Het bevat wetenswaardigheden over de
mens, de natuur, de geschiedenis, de bijbel en een
rubriek ‘kerk en geloof’ en ‘vraag en antwoord’. Het
blad wordt gratis verspreid “in gezinnen, die daarvoor
het meest in aanmerking komen. Dit is in de meer
noordelijke provinciën in gezinnen van gemengd
huwelijk, omdat de ondervinding heeft geleerd, dat
hier de afval van het Geloof het grootst is” (15(1954),
ongen.(okt.), p. 2). 
• noten
(1) Volgens De Meulemeester, p. 160 verschenen er in
de tweede helft van 1936 enkele proefnummers.
(2) In 18(1957) is wegens ziekte van de redacteur in nov.
geen aflevering verschenen (18(1957), ongen.(dec.), p. 1).
(3) M.i.v. 5(1941), nr. 9(sept.) wordt H.L. van der Sande

CSsR voor het eerst in de kop van het blad als redacteur
vermeld. Uit 25(1964), ongen.(febr.) blijkt dat Van der
Sande vanaf de oprichting tot aan zijn dood in 1964 het
blad als redacteur heeft geleid. Volgens De Meule-
meester, p. 160 was H. Mosmans CSsR zijn medewer-
ker.

737
Neerlandia dominicana 1946-1966
• jaren 1(1946/47), nr. 1(april) – 21(1966), nr. 5/6(sept./
nov.)1

• uitgever Dominicanen
• plaats Red. Nijmegen
– Adm. Nijmegen ∞ 1(1946/47); Zwolle ∞ 2(1947/48) –
5(1950/51), nr. 2(juni); Nijmegen ∞ 5(1950/51), nr. 3
(aug.) – 21(1966)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1946/47)-11(1956/57); III ∞ 12(1957/58)-
13(1958); II ∞ 14(1959/60)-17(1962); III ∞ 18(1963); II ∞
19(1964)-20(1965); I ∞ 21(1966)
• redactie 1946-1948 D. Terstegen
1946-1957 dr. C.H. Lambermond, hoofdred.
1947-1958 C.D. v.d. Ven
1948-1958 F. van Waesberge
1958-1965 H. Brink
1962-1965 B. Willems
1962-1966 C. Brakkee
1966 Fr. Lohman
1966 E. Sporken
1966 J. Willemse
– Redactieraad
1946-1947 Aeg. Brenninkmeijer
1946-1947 A. van Rijn
1946-1947 dr. A. Schellekens
1946-1960 H. Bakkers
1946-1960 S. Wolfs
1948; 1958-1960 F. van Waesberge
1958-1960 C.D. v.d. Ven
• speciale nummers 12(1957), nr. 4(okt.): ‘Neerlandia
dominicana in Africa 1932-1957’, opstellen van domini-
caanse missionarissen in Zuid-Afrika bij gelegenheid
van het zilveren jubileum der missie 1932-1957, afzon-
derlijk gepagineerd, 83 p.
– 13(1958), nr. 4(1 okt.): speciaal nummer bij gelegen-
heid van het eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen,
afzonderlijk gepagineerd, 67 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1949-1963, 1965-1966);
boekbesprekingen (1958-59, 1962-65); inhoudsopgaven
(1(1946/47)-3(1948/49), 14(1959-60), 17(1962)-20(1965)).
– De jaargangen lopen tot en met 16(1961/62) van 1 april
tot 1 febr. m.u.v. 13(1958): nr. 1(april)-nr. 6(dec.). Met
ingang van 17(1962) vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar.
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– De afleveringen zijn per jaargang doorgepagineerd
m.u.v. 8(1953/54). Jaargang 7(1952/53) eindigt met 
p. 144. De paginering van 8(1953/54) loopt van p. 145 tot
en met p. 306, waarna 9(1954/55) weer begint met p. 1.
• relaties Voortzetting van Maandschrift voor de zeer -
eerwaarde directeuren van St. Dominicus Derde Orde
(1933-{1941})2

– Opgegaan in Bulletin voor Nederlandse dominikanen
(1966-{1980})3

• autopsie Volledig4

– KDC
• typering In de eerste aflevering wordt Neerlandia
dominicana omschreven als een “uitgroei van het
Maandschrift voor de directeuren van de Derde Orde”
(1(1946/47), nr. 1(april), p. 1). Het voormalige directeu-
rentijdschrift is omgezet in een Eerste Ordeperiodiek,
alleen bestemd voor alle Eerste Ordeleden der Neder-
landse provincie en bedoeld als contactmiddel tussen
alle ledengroepen en werkkringen. Wel blijft een vaste
Derde Orderubriek met preken en conferenties deel uit-
maken van de inhoud. Verder bevat het tijdschrift orde-
nieuws uit binnen- en buitenland, missienieuws, een
bibliografie van boeken van en over de orde, necrologie -
en en beschouwende artikelen over theologisch-wijs -
gerige kwesties. 
• noten
(1) De laatste aflevering (zie Bulletin voor Nederlandse
Dominicanen 2(1967), nr. 1(15 januari), p. 5). 
(2) “Neerlandia dominicana is een uitgroei van het reeds
sinds jaren bestaande Maandschrift voor de directeuren
van de Derde Orde” (zie 1(1946/47), nr. 1(april), p. 1). Deze
titel vormt een variant op de titel Maandschrift voor de
zeereerwaarde directeuren van St. Dominicus Derde
Orde.
(3) In 21(1966), nr. 1(jan.), p. 1 wordt aangekondigd dat
Neerlandia dominicana met ingang van dit nummer in
een nieuwe, bescheidener vorm wordt gegoten en dat
ernaast een nieuw blad gaat verschijnen onder de titel
Bulletin. Dit nieuwe blad zal de snelle berichtgeving
verzorgen; achtergrondnieuws komt in Neerlandia
dominicana. In deze nieuwe vorm verschijnt het tijd-
schrift nog tot en met 21(1966), nr. 5/6(sept./nov.) en
gedurende die tijd verschijnen de twee tijdschriften
dus naast elkaar. In Bulletin 2(1967), nr. 1(15 jan.), p. 5
wordt het besluit meegedeeld het gedrukte Neerlandia
dominicana te doen verdwijnen en te laten opgaan in
het gestencilde Bulletin.
(4) In 13(1958) ontbreekt nr. 5; dit nummer is vermoede-
lijk niet verschenen. Na 13(1958), nr. 4(1 okt.) volgt nr.
6(1 dec.). Nr. 4 is een afzonderlijk gepagineerd speciaal
nummer (67 p.), waarna nr. 6(dec.) met p. 87 de doorlo-
pende paginering van de voorgaande afleveringen weer
opneemt.

738
Neerlandia franciscana 1914-1920
• jaren 1(1914), nr. 1 (onged.)-nr. 4(onged.)1

– 2(1919), nr. 1(onged.)2 – 3(1920), nr. 4(onged.)
• uitgever Bureaux de la / Bureau’s van Neerlandia
Franciscana (o.l.v. professoren van het seminarie 
S. Bonaventura)
• plaats Iseghem (B.)
• frequentie driemaandelijks3

• formaat B
• omvang V ∞ 1(1914); IV ∞ 2(1919)-3(1920)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering.
– Overzicht van tijdschriften; dit overzicht vermeldt
alle franciscaanse bijdragen verschenen in België en
Nederland; van de buitenlandse uitgaven wordt enkel
vermeld wat van belang is voor de Nederlandse francis-
canen (zie 1(1914), noot 1, p. 95); bibliografieën; index
onomasticus (1914); alfabetisch register (1919, 1920).
– Tweetalig tijdschrift: Nederlands en Frans. Na 1(1914),
nr. 2(onged.) bevindt zich een ‘Supplément à la Neerlan-
dia franciscana, 1914, t. I, n. 2’ met een korte samenvat-
ting in het Frans van ‘les articles flamands’, die in de
eerste twee afleveringen zijn verschenen (2 p.). Om
tegemoet te komen aan lezers die de Nederlandse taal
niet beheersen verschijnt er m.i.v. nr. 3 in een noot
onder elk Nederlandstalig artikel een korte Franstalige
samenvatting, bestaande uit slechts enkele regels. In
de tweede jaargang blijkt uit ‘Au lecteur’ dat men door-
gaat met het publiceren in twee talen, ook al beheersen
lang niet alle lezers de Nederlandse taal. Het argument
hiervoor is dat de documentatie over de lage landen
oppervlakkig en incompleet zou zijn als in het tijd-
schrift slechts de Franstalige franciscanen aan het
woord zouden worden gelaten (p. 7).
– 2(1919), nr. 2: afzonderlijk gepagineerde bijlage met
boekbesprekingen (8 p.).
• relaties Voortgezet als Franciscana (1921-1924)
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen en titel-
pagina’s
– UBN
• typering Wetenschappelijk blad dat de geschiedenis
van de drie orden van Franciscus bestudeert, vooral in
de Nederlanden. De titel verandert m.i.v. 1921 omdat het
tijdschrift vaak ten onrechte wordt aangezien voor
lokale periodiek. Het tijdschrift behandelt echter zowel
de franciscaanse geschiedenis in het algemeen als de
historische feiten uit de Lage Landen (zie Franciscana
4(1921), nr. 1(onged.), p. 5). Daarnaast bevat het diverse
letterkundige bijdragen, bibliografieën, nieuws uit de
provincies der Minderbroeders in Nederland en België,
zoals wetenschappelijke activiteiten, sociale actie, gods-
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dienstig leven, missienieuws, overlijdensberichten.
Hoewel uitgegeven in België, bevat het tijdschrift veel
beschrijvingen van de geschiedenis van Nederlandse
vestigingen. Ook verlenen Nederlandse ordebroeders
(o.a. B. Kruitwagen OFM) veelvuldig hun medewerking
aan de totstandkoming van het blad (zie ook 2(1919), 
nr. 1(onged.), p. 6). 
• noten
(1) Alle afleveringen zijn ongedateerd. Wel zijn ze
genummerd, zoals blijkt uit de omslagen van 2(1919),
nr. 1 en nr. 2 en de titelpagina van 2(1919), nr. 1. Van de
overige nrs. ontbreken echter de omslagen en titelpagi-
na’s.
(2) In de inleiding op de tweede jaargang vermeldt de
redactie dat ze vijf jaar geleden was begonnen met de
publicatie van Neerlandia franciscana en dat men toen
niet had kunnen voorzien dat al na enkele maanden het
werk wreed zou worden onderbroken door de oorlog.
(3) Jaargang 3(1920) bevat slechts 3 nrs. Mogelijk is een
hiervan een dubbelnummer. Door het ontbreken van de
titelpagina’s en omslagen is dit echter niet met zeker-
heid vast te stellen.

739
Neerlandia seraphica 1927-1968
• jaren 1(1927), nr. 1(maart) – 1942, nr. 1(jan.)1

– 16(1946) nr. 1(sept.)2 – 37(1967/68), nr. 5(mei)3

• ondertitel Op de jaargangtitelpagina en het omslag:
Van het leven en werken onzer provincie4 ∞ 1(1927)-
36(1966)
– Op de titelpagina van de afzonderlijke nummers:
Maandblad van het leven en werken der Nederlandse
Minderbroeders-provincie ∞ 16(1946), nr. 3(nov.) –
36(1966)
– Op de jaargangtitelpagina: Dokumentatieblad van het
leven en werken onzer provincie ∞ 37(1967/68)
– Op de titelpagina van de afzonderlijke afleveringen:
Dokumentatieblad (Maandblad) van het leven en wer-
ken van de Nederlandse Minderbroeders-provincie ∞
37(1967/68)
• uitgever Provincialaat der Minderbroeders
• plaats Red.: Weert
– Adm.: Alverna ∞ {30(1960), nr. 11(nov.)} – 37(1967/68),
nr. 5(mei 1968)5

• frequentie 4 nrs. ∞ 1(1927)
– maandelijks ∞ 2(1928)-15(1941)
– 1 nr. ∞ 16(1942); 3 nrs. ∞ 16(1946); 7 nrs. ∞ 17(1947); 
5 nrs. ∞ 18(1948); 7 nrs. ∞ 19(1949)
– maandelijks ∞ 20(1950)-22(1952)
– 9 nrs. ∞ 23(1953); 8 nrs. ∞ 24(1954); 5 nrs. ∞ 25(1955)
– maandelijks ∞ 26(1956)-36(1966)
– 5 nrs. ∞ 37(1967/68)
• formaat B
• omvang Inclusief jaarverslagen, inhoudsopgaven,

registers en doorgepagineerde bijlagen (excl. jaarlijkse
conspectus: deze is onder eigen titel opgenomen in de
BKNP): III ∞ 1(1927); V ∞ 2(1928); VI ∞ 3(1929)-
10(1936); V ∞ 11(1937)-12(1938); IV ∞ 13(1939)-14(1940);
III ∞ 15(1941); IV ∞ 16(1942/46); I ∞ 16(1946); III ∞
17(1947)-18(1948); VI ∞ 19(1949); V ∞ 20(1950)-23(1953);
IV ∞ 24(1954); III ∞ 25(1955); V ∞ 26(1956); IV ∞
27(1957); VI ∞ 28(1958)-29(1959); V ∞ 30(1960); VI ∞
31(1961)-33(1963); V ∞ 34(1964)-36(1966); III ∞
37(1967/68)
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld, vaak wel
uit de inhoud (jaarverslagen, bibliografieën, etc.) op te
maken.6

{1927} pater Regalatus Hazebroek7

1927-1931 pater Cunibertus Sloots8

1931-1946 pater Marculphus Heijer OFM8

1942-1946 pater Prudentius van Leusden OFM, minister
provinciaal
1946-1949 pater Herman Hagen, hoofdred.
1949-1953 pater Gaudentius Moolenaar, hoofdred.
1953-1956 pater Bruno Groen, hoofdred. 
1956-1968 pater Daniël van Wely, hoofdred.9

– Redactieraad
1950-{1956} pater Odulphus van der Vat
1950-1956 pater Daniël van Wely9

{1950} pater Castulus van den Eijnden
{1964}-{1967} pater Hilarion Goossens10

{1964}-{1967} pater Linus Grond10

{1964}-{1967} pater Otho Thomaasse10

{1964}-{1967} pater Theodard Huijs10

• speciale nummers Bij 7(1933), nr. 3(maart) verscheen
een (doorlopend gepagineerd) extra maartnummer
‘Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
Odoricus Timmer – bij zijn gouden priesterfeest – 
eerbiedig opgedragen! 1883-1933’ (71 p.)
– 19(1949), nr. 4(juli): extra nummer, verslagboek van
het op 21 april 1949 gehouden congres van retraitelei-
ders
– 23(1953), nr. 7(aug.): eeuwfeestnummer, gewijd aan
het herstel van de Nederlandse Minderbroedersprovin-
cie op 24 juli 1853
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1933); inhoudsopgaven (m.u.v. ‘oorlogsjaargang’
16(1942/1946)) en register op naam (persoon en zaak;
1967/68 ook op plaats), regelmatig aangeduid als bijla-
ge. De inhoudsopgave van 37(1967/68) in nr. 5(mei), 
p. 267-280 heeft ook betrekking op de eerste jaargang
van Variant 1(1967).
– Doorlopende paginering.
– Tot en met 11(1937) verschijnt als afzonderlijk gepagi-
neerde bijlage een jaarverslag over het voorafgaande
jaar.
– In de autopsie-exemplaren is bij 1(1927) en 4(1930)-
15(1941) als afzonderlijk gepagineerde bijlage meege-
bonden: Conspectus provinciae Germaniae Inferioris
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Fratrum Minorum secundum statum diei 4 octobris anni
Domini …[jaartal]; bij 16(1946) en 18(1948) Conspectus
van de Nederlandse Provincie der Minderbroeders; bij
20(1950) en 23(1953) Conspectus van de Nederlandse 
Provincie der Minderbroeders en van de Braziliaanse 
Provincie van het H. Kruis. In de latere jaargangen ver-
scheen regelmatig hetzij als bijlage, hetzij als apart
onderdeel van de resp. jaargang: Adresboek en leden-
lijst van de Nederlandse Minderbroeders-provincie. Deze
uitgaven zijn onder eigen titel beschreven in dit deel
van de BKNP.
– In het autopsie-exemplaar van band 19(1949) is mee-
gebonden: 1. de inhoudsopgave van jaargang
16/17(1946/47); 2. het personen- en zaakregister van
18(1948).
– In het autopsie-exemplaar van band 18(1948) ont-
breekt nr. 5. Na pagina 148 van nr. 4 volgt de inhouds-
opgave op p. 201 met verwijzingen naar de pagina’s die
ontbreken.
– 20(1950), nr. 1(febr.): ongepagineerde bijlage, brief van
pater provinciaal over het vasten, 3 p.
– 20(1950), nr. 9(nov.): bijlage ‘Samenstelling van de
communiteiten in de huizen van Nederland’ (14 p.) en
‘Lijst der adressen van medebroeders, die niet verblij-
ven in de huizen van de Nederlandse provincie’, 3 p.
– 21(1951): bijlage ‘Derde Orde studiedagen, gehouden te
Venray, 10-12 augustus 1951’, 66 p.
– 23(1953), nr. 1(febr.): bijlage ‘Honderd jaar kromstaf’,
19 p.
– 25(1955), nr. 3(juli): bijlage ‘Het beste deel. Leven van
broeder Everardus Witte, genaamd het Heilig Bruurke
van Megen’, door pater Marc Heijer OFM, 27 p.11

– 25(1955): afzonderlijk gepagineerde bijlage ‘Bibliogra-
fie van de Minderbroeders der Nederlandse Provincie
SS Martyrum Gorcomiensium over de jaren 1945 tot
1955, samengesteld door pater Daniël v. Wely OFM
Arch.Prov.’ (95 p). In de daaropvolgende jaargangen
verschijnt steeds een bibliografie over het voorafgaan-
de jaar, meestal in het nummer van febr., maart of
april.
– 29(1959): apart ingebonden bijlage met eigen pagine-
ring ‘filosofie en theologie in deze tijd. Vernieuwings-
strevingen en kerkelijk leergezag. Verslagboek van het
zesde Vlaams-Nederlandse lektorencongres gehouden
in het theologicum te Alverna van 21 tot 24 juli 1957’, 
110 p.
– In 31(1961), nr. 11(nov.) is opgenomen Horne en de Min-
derbroeders. Herinneringen uit het verleden van het
Weertse Minderbroedersklooster door Daniël van Wely
OFM, Archivaris van de minderbroedersprovincie. Het
is dubbel gepagineerd en heeft zowel een eigen pagine-
ring als de doorlopende paginering van Neerlandia
seraphica (p. 3/447-47/492).
– Achter 35(1965), nr. 2(febr.) is in het autopsie-exem-
plaar ingebonden ‘Brief van de hoogsteerwaarde pater

generaal over het bevorderen van het liturgisch leven
in onze orde’, 12 p.
– Achter 35(1965), nr. 7(juli) is in het autopsie-exem-
plaar ingebonden ‘Schrijven van de hoogeerw. pater
provinciaal’, naar aanleiding van bijgaande lijst van
benoemingen en verplaatsingen, ongepagineerd
• relaties Hierin opgenomen Jaarverslag (1913-1925) 
– Opgegaan in Variant (1967-{1980})12

• autopsie Volledig m.u.v. 18(1948), nr. 5; de bijlage bij
25(1955), nr. 3(juli); en vrijwel alle omslagen13

– KDC
• typering Franciscaans tijdschrift. Officieel communi-
catie- en informatieblad voor de leden van de Neder-
landse Provincie van de Orde der Minderbroeders. Het
blad bevat nieuwsberichten en mededelingen over het-
geen in de provincie gaande is, verplaatsingen en
benoemingen, promoties, wijdingen, overledenen,
nieuwe stichtingen, naam- en adreslijsten, overzichten
van publicaties en andere activiteiten, missienieuws,
kunst en wetenschap, brieven en vertellingen uit het
verleden, verhalen over het werk van de orde in
binnen- en buitenland, de godsdienstige en sociale acti-
viteiten van de franciscaanse Derde Orde enz.
• noten
(1) In 15(1941), nr. 9(sept.) is in het autopsie-exemplaar
een folder meegebonden waarin de administratie van
Neerlandia seraphica meedeelt dat door maatregelen
van het Rijksbureau voor de grafische industrie het
tijdschrift voorlopig niet meer zal verschijnen. Van
15(1941) zijn in okt. en nov. geen afleveringen meer ver-
schenen, in plaats daarvan werden 2 nrs. onder de titel
Provincie-nieuws gepubliceerd, gedateerd resp. 18 okto-
ber en 20 november 1941, afzonderlijk gepagineerd,
waarna nr. 10(dec.) volgt. De laatste Neerlandia seraphi-
ca die tijdens de bezetting verscheen is 1942, nr. 1(jan.);
deze is opgenomen in de ‘oorlogsband’ 16(1942/46), die
alles bevat wat in 1942-1946 verschenen is: maandelijks
Provincie-nieuws van februari 1942 tot en met november
1942 (9 nrs.) en 34 provinciale brieven van fr. Prudenti-
us van Leusden OFM, waarvan de laatste gedateerd is 
9 juli 1946. 
(2) Zowel de ‘oorlogsjaargang’ 1942/46 als de eerste
naoorlogse jaargang 1946 van Neerlandia seraphica dra-
gen jaargangnummer 16. In het voorwoord bij de
naoorlogse jaargang 16 wordt hierover vermeld: “De
afleveringen Provincienieuws en de Provinciale brieven,
welke laatste binnen afzienbare tijd in druk zullen ver-
schijnen, zullen een merkwaardige ‘oorlogs-jaargang’
vormen van ons tijdschrift. Het leek echter beter deze
brieven-uitgave als een geheel zelfstandige uitgave te
kenmerken en de nieuw verschijnende jaargang van
Neerlandia Seraphica te beschouwen als de 16de jaar-
gang.” De afleveringen van sept. 1946, okt. 1946 en nov.
1946 zijn genummerd: 16(1946), nr. 1-3; jaargang 17
(1947) vervolgt met nr. 4(jan.)-nr. 10(dec.). De jaargan-
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gen 16(1946)-17(1947) zijn doorlopend gepagineerd, in
totaal 326 p.
(3) Reeds in 36(1966), nr. 12(dec.) wordt het einde van het
oorspronkelijke tijdschrift Neerlandia seraphica aange-
kondigd: “Voor u ligt het laatste nummer van het pro-
vincietijdschrift Neerlandia seraphica, in zijn huidige
vorm” (p. 453). M.i.v. januari 1967 wordt het blad
gesplitst: het zal deels opgaan in Variant en deels als
documentatieblad blijven voortbestaan, in principe met
4 afleveringen per jaar. Er verschijnen nog 4 afleverin-
gen in jaargang 37(1967). In nr. 4(dec.) wordt vermeld
dat het inhoudsregister van 1967 gevoegd zal worden
bij de eerste aflevering van 1968. Dit nummer ver-
schijnt met op het omslag de datering: jaargang 1967,
aflevering 5(verschenen mei 1968) en op de titelpagina:
jaargang 1967, aflevering 4(verschenen mei 1968). De
inhoud wordt gevormd door de bibliografie 1967 en het
inhoudsregister, gevolgd door een personen-, plaats- en
zaakregister op Neerlandia seraphica 1967 en Variant
1(1967). Zie ook noot 12.
(4) M.u.v. ‘jaargang’ 16(1942/46): deze heeft als onderti-
tel ‘Oorlogsband’. 
(5) In 30(1960), nr. 11(nov.), p. 391 wordt vermeld dat de
provinciedrukkerij te Alverna het tijdschrift drukt en
ook de administratie verzorgt. Het adres van de redac-
tie is in Weert. In 37(1967/68), nr. 5(mei 1968) wordt
medegedeeld dat wegens een inkrimping van de pro-
vinciedrukkerij te Alverna het tijdschrift daar niet meer
gedrukt zal worden. Hoe dit documentatieblad voortge-
zet zal worden is nog in beraad. Zie verder noot 12.
(6) Voor een beknopt overzicht van de redactie in de
periode 1927-1956, zie 26(1956), nr. 2(febr.), p. 56-57.
(7) Hij zou het tijdschrift hebben opgericht. Zie 21(1951),
nr. 6(juli), p. 210.
(8) In 5(1931), nr. 8(aug.), p. 424 wordt vermeld dat pater
Marculphus Heijer op 5 augustus is benoemd tot redac-
teur, in de plaats van pater Cunibertus Sloots. In nr.
12(dec.), p. 610 wordt Sloots bedankt, “die van den begin-
ne af steeds met groote akkuratesse de verschillende
rubrieken verzorgde en die alleen wegens opeenhoo-
ping van arbeid vóór enkele maanden genoodzaakt was
zijn taak aan anderen over te dragen”. 
(9) In 36(1966), nr. 12(dec.) bevindt zich op p. 472 een
‘afscheidsartikel’ (het tijdschrift blijkt nog even te wor-
den voortgezet) van pater Daniël van Wely die het blad,
zoals hij zegt, sinds jan. 1955 heeft verzorgd.
(10) Zie 34(1964), nr. 10(okt.), p. 393: “Tesamen (sic) met
de redacteur vormen de voorzitter van de ‘kommissie
geestelijk leven’ en de drie algemene sekretarissen de
redactie-raad van Neerlandia Seraphica.” De namen van
deze voorzitter en redacteurs worden genoemd op de
twee voorgaande pagina’s. Zie ook Variant 1967, nr. 1
(6 jan.), p. 5.
(11) Vermeld in de inhoudsopgave van 25(1955) als bijla-
ge bij nr. 3(juli) (zie ook 26(1956), nr. 2(febr.), p. 55). Deze

bijlage werd niet aangetroffen in het autopsie-exem-
plaar. De twee eerste delen van dit vervolgverhaal zijn
opgenomen in de reguliere paginering bij nr. 1(febr.), 
p. 11-16 en bij nr. 2(mei), p. 73-84.
(12) In Neerlandia seraphica 37(1967), nr. 1(maart), p. 3-4
wordt bericht dat dit tijdschrift m.i.v. jan. 1967 is
gesplitst: er is een nieuw communicatieblad opgericht,
Variant. Het is de bedoeling dat Neerlandia seraphica
als officieel documentatieblad blijft voortbestaan, in
principe met 4 afleveringen per jaar. In Variant 2(1968),
nr. 10 (17 mei), p. 112 wordt bericht dat de provinciedruk-
kerij in Alverna op 25 mei wordt opgeheven. “Het docu-
mentatieblad Neerlandia Seraphica zal niet meer in de
traditionele vorm verschijnen. Om in de bestaande
behoefte aan documentatie te voorzien wil men over-
gaan tot de uitgave van onregelmatig verschijnende
bladen die in een klemband of ringband gebundeld
kunnen worden. Men voorziet dat er twee soorten 
bladen zullen komen. De eerste soort geeft een syste-
matisch overzicht van adreswijzigingen e.d., de tweede
bevat brieven en officiële mededelingen.” Deze plannen
worden echter niet meer uitgevoerd; met het overlijden
van Daniël van Wely houdt Neerlandia seraphica op te
verschijnen.
(13) De omslagen zijn slechts aanwezig bij de autopsie-
exemplaren van 22(1952), nr. 2(maart)-9(dec); 32(1962),
nr. 2(febr.)-nr. 12(dec.); 33(1963), nr. 2(febr.)-nr. 12(dec.);
34(1964); 36(1966); 37(1967/68).

740
Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwigheid 1864
• jaren 1(1864)1

• uitgever J.T. Sommer
• plaats Almelo
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A
• omvang I
• redactie “door een katholieke geestelijke”
• bijzonderheden Pendant van de Duitse uitgave Kalen-
der für Zeit und Ewigkeit.
– In het autopsie-exemplaar van de UBN zijn meege-
bonden: 1) De Waarheid is eeuwig en onveranderlijk, of
Diamant of Glas. Aan alle Christenen ter overweging
voorgedragen, door dr. Alban Stolz. Naar het Hoog-
duitsch en met kerkelijke goedkeuring. Uitgever: J.T.
Sommer te Almelo, 1853; en 2) Het Lemmer zonder Heft.
Antwoord van dr. Alban Stolz. Aan den Hoogleeraar
Schenkel, te Heidelberg, op deszelfs schrift Rots of zand,
1853, samen 154 p. In het ‘Voorwoord des Vertalers’, 
p. 5, wordt de auteur, dr. Alban Stolz, geïntroduceerd
als “bij de Nederlandsche Katholieken reeds zoo gun-
stig bekend door de vijf eerste jaargangen van het Jaar-
boekje voor tijd en eeuwigheid, bij den Uitgever dezes in
het licht verschenen”. Het geschrift bevat een uiteenzet-
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ting over het Heilig Avondmaal: “een beknopte, eenvou-
dige, bevattelijke verhandeling”, volgens de katholieke
geloofsleer, ter versterking van het geloof tegenover de
protestanten (zie ‘Voorwoord’).
• relaties Voortzetting van Jaarboekje voor tijd en eeu -
wigheid (1847-{1860})
– Voortgezet als Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-
{1866})2

• autopsie Volledig1

– UBN3

• typering De bundel bevat acht hoofdstukken met
stichtelijke beschouwingen over de acht zaligheden uit
de Bergrede van Matteüs en de corresponderende ver-
zen in Lucas.
• noten
(1) Onder deze titel is slechts één jaargang verschenen.
Volgens een catalogus van de UBM is de voorloper
onder de titel Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid ver-
schenen tot en met 16(1863), waarna het werd voortge-
zet als Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwigheid, met
een nieuwe jaargangnummering 1(1864). De jaargan-
gen 14(1861)-16(1863) zijn niet aangetroffen. De opvolger
Kalender voor tijd en eeuwigheid verscheen in 1865.
(2) De uitgave van 1865 verscheen ook met als eerste
titel ABC voor volwassenen, gevolgd door de ondertitel
‘Kalender voor tijd en eeuwigheid’.
(3) In 2010 is Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwigheid
niet meer aanwezig in de UBN, maar wel in de UBM en
de UBU.

741
de Nieuwe kerk 1957-1963
• jaren 1(1957), nr. 1(jan.) – 7(1963), nr. 3(onged.)
• ondertitel Orgaan voor de kerkenbouw en het liefde-
werk voor de arme parochies in de bisdommen Haar-
lem en Rotterdam ∞ 1(1957)-5(1961)
– Orgaan voor de kerkenbouw, het apostolaat der roe-
pingen tot priester en kloosterling(e) en het liefdewerk
voor de arme parochies in de bisdommen Haarlem en
Rotterdam ∞ 6(1962)-7(1963)
• uitgever Stichting Liefdewerk Arme Parochies (LAP)
• plaats Red.: Oegstgeest; adm.: Voorschoten
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1957)-5(1961)
– viermaandelijks ∞ 6(1962)-7(1963)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1957-1961 rector H. Sondaal
1961-1963 rector Th. v. Vugt
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Sint Bavo (1898-1956)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Orgaan ten dienste van de kerkenbouw in de
bisdommen Haarlem en Rotterdam, bedoeld om in de

bisdommen het “besef levend te houden, dat de kerken-
bouw een gemeenschappelijke zorg is van de bisschop-
pen en hun gelovigen samen” (1(1957), nr. 1(jan.), p. 1).
Daarnaast vormt het een instrument in het liefdewerk
voor arme parochies. Het tijdschrift is bestemd voor
een brede kring van priesters en leken, architecten, aan-
nemers, leden van plaatselijke of parochiële bouwcom-
missies, kerk- en schoolbesturen en “allen wie het
leven der kerk, haar liturgie, haar ‘art sacré’, haar theo-
logisch denken, enz. ter harte gaat”. Het bevat met
name artikelen over kerkenbouw (bijdragen over bouw-
plannen of financiële zaken als begrotingen, collectes,
overheidssubsidies en giften van particulieren;
beschouwende artikelen over veranderingen in de
architectuur enz.) en vanaf 1962 ook over roepingen.

742
de Nieuwe kruistocht1 [1928]-{1941}
• jaren 1([1928]), nr. 1(onged.)2 – {14(1941), nr. 10(okt.)}3

• ondertitel Tijdschrift van de Kruisvaarders van St. Jan
∞ {1([1928])}
• uitgever Orde van de Kruisvaarders van St. Jan
• plaats Rijswijk
• frequentie tweemaandelijks ∞ {1([1928])}
– maandelijks ∞ {3(1930)}-{14(1941)}
• formaat B
• omvang I ∞ {1([1928])}; III ∞ {3(1930)}; II ∞ 4(1931); 
III ∞ 5(1932); II ∞ 6(1933)-{14(1941)}
• redactie [1928]-1939 [C.J.M. van den Corput, algemeen
overste]4

1939-{1941} [J.P. Essen, algemeen overste]5

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen 
(1931-1932).
– Doorlopende paginering. Elke jaargang begint met 
p. 1.
– Regelmatig bijlagen in briefvorm, los meegezonden
om aan potentiële nieuwe ‘weldoeners’ door te geven.
– 5(1932), nr. 1(jan.) is een jubileumnummer ter ere van
het tienjarig bestaan van de orde van de Kruisvaarders
van St. Jan.
– 13(1940), nr. 5 is niet verschenen. De eerste regels van
het voorwoord van het volgende nummer luiden als
volgt: “Op de avond van 9 mei l.l. lag de copie van ons
maandblad de Nieuwe kruistocht gereed in de zetterij
om gedrukt te worden. Wat er daarna op de volgende
dag geschiedde, ligt nog zó vers in ons aller geheugen,
dat wij u hieraan niet behoeven te herinneren. Daar wij
geen van allen bij benadering konden vermoeden, wat
er zou geschieden, zijn wij met de verdere afwerking
van het tijdschrift niet doorgegaan, daar er niet de min-
ste zekerheid bestond, dat het verzonden kon worden.
Om deze reden hebben wij het meinummer laten ver-
vallen en wij vertrouwen dat onze weldoeners ons dit
niet ten kwade zullen duiden.” Gedoeld wordt op de
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Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 en het bom-
bardement op Rotterdam.
• autopsie 1([1928]), nrs. 1, 3-6; [3(1930)], 9 nrs, vermoede-
lijk nr. 4-126; 4(1931)-{14(1941)} m.u.v. [3(1930)], nr. 1-3;
6(1933), nr. 11; 7(1934), nrs. 4-7; 8(1935), nr. 3, 9-10;
9(1936), nr. 1, 4; 11(1938), nr. 12; 12(1939), nrs. 2, 5, 7, 9-10;
13(1940), nr. 5; 14(1941), nr. 4
– KDC
• typering Blad van de in 1922 door prof. dr. Jac. van Gin-
neken SJ gestichte lekenorde der Kruisvaarders van St.
Jan, een binnenlands lekenapostolaat dat zich door het
oprichten van patronaten, een internaat en een kinder-
tehuis inzet voor de opvoeding van jongens (“jeugd, die
het meeste gevaar loopt godsdienstig verloren te gaan”,
5(1932), nr. 1(jan.), p. 3) en hen wil “beschermen tegen
de gevaren van het moderne ongeloof” (1([1928]), nr.
1(onged.), p. 5). De Kruisvaarders richten later ook een
werkkamp op voor katholieke werkloze jonge mannen,
alsmede twee tehuizen voor daklozen. Vanaf 1937
beheert de orde een patronaat op Curaçao. In de Nieuwe
kruistocht wordt informatie gegeven over de doelstel-
lingen en activiteiten van de Kruisvaarders van St. Jan.
Daarnaast bevat het stichtende vertellingen en gedich-
ten. Het tracht roepingen te bevorderen en steun voor
het missiewerk te verwerven en heeft als doel “door
innige samenwerking met weldoeners en begunstigers
het groote ideaal: ‘de bekeering van ons vaderland’ te
bereiken” (zie binnenkant omslag 1([1928]), nr.
1(onged.)-nr. 4(onged.).
• noten
(1) Op het omslag van de afleveringen van {1([1928])}
wordt vermeld: “Nieuwe serie”.
(2) Het jaartal wordt nergens in de eerste jaargang ver-
meld. Uit de datering van de volgende jaargangen blijkt
dat het hier om de jaargang van 1928 gaat. Dit blijkt ook
uit de inhoud van nr. 5(onged.), waar op p. 65 wordt
verwezen naar het overlijden (“voor eenige maanden”)
van mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, die op 28
april 1928 stierf. 
(3) Dit nummer is vermoedelijk het laatst verschenen
nummer van het tijdschrift. In het voorwoord schrijft
algemeen overste J.P. Essen: “Misschien zal dit tijd-
schrift, door de heersende papierschaarste, voorlopig
niet meer kunnen verschijnen.” Dit vooruitzicht wordt
in het bericht aan de zelateurs en zelatricen op de vol-
gende bladzijde herhaald: “Het is van groot belang, (…)
dat de leden zo nu en dan wat van ons vernemen. Door
de papierschaarste zullen wij waarschijnlijk voorlopig
wel niets meer van ons kunnen laten horen.”
(4) “Van ons tijdschrift de Nieuwe kruistocht is de alge-
mene overste de hoofdredacteur” (zie bijlage bij 8(1935),
nr. 7(onged.)). Een andere aanwijzing voor het redac-
teurschap van Van den Corput vormt het door hem
geschreven en ondertekende voorwoord bij elke afleve-
ring, getiteld ‘Geachte weldoeners’.

(5) In 12(1939), nr. 8(onged.), p. 76-78 wordt bericht dat
Van den Corput na meer dan 13 jaar als algemeen over-
ste wordt vervangen door J.P. Essen. Vanaf {12(1939),
nr. 11(onged.)} is het voorwoord ondertekend door
Essen.
(6) Vermoedelijk gaat het hier om 3(1930), nr. 4-12, maar
alle omslagen ontbreken, zodat de juistheid aan de
hand van de autopsie-exemplaren niet meer is vast te
stellen. Wel blijkt uit de inhoud dat het laatste van deze
ingeziene nummers het Kerstnummer is en tevens het
laatste van deze jaargang. Het eerste is een Paasnum-
mer. Uit de datering en inhoud van de volgende jaar-
gang blijkt dat het hier inderdaad gaat om de jaargang
van 1930.

743
Nieuwe stad 1960-{1980}
• jaren 1(1960), nr. 1(onged.) – {21(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift van de beweging der Focolari ∞
3(1962), nr. 1(jan./febr.)-nr. 2(maart/april)
– Tijdschrift van de Focolari ∞ 3(1962), nr. 3(mei/juni) –
{6(1965), nr. 9/10(sept./okt.)}
– Internationaal katholiek tijdschrift ∞ {7(1966)} –
8(1967), nr. 7(juli)
– Tijdschrift van de beweging der Focolari ∞ 8(1967),
nr. 10/11(okt./nov.) – 10(1969)
– Internationaal maandelijks tijdschrift ∞ 11(1970)-
16(1975)
– Maandblad Antwerpen-Nijmegen ∞ 17(1976) –
21(1980), nr. 1(jan.)
– Maandblad ∞ 21(1980), nr. 2(febr.)-{nr. 12(dec.)}
• uitgever I. Giordani, città nuova ed. fiamminga2 ∞
1(1960), nr. 1(onged.)-{nr. 3(onged.)}
– Città nuova, ediz. in lingua neerlandese3 ∞ {2(1961),
nr. 5(onged.)}
– Uitgeverij Nieuwe Stad, Brussel ∞ {8(1967), nr. 2
(febr.)} – 9(1968) nr. 6(juni)
– Uitgeverij Nieuwe Stad, Nijmegen ∞ 9(1968), nr. 7/8
(juli/aug.) – {10(1969)}
– VZWD Nieuwe Stad, Brussel ∞ {12(1971)} – 16(1975)
– Voor België: VZW Nieuwe Stad, Antwerpen; voor
Nederland: Stichting Nieuwe Stad, Nijmegen ∞ 17(1976)
– 21(1980), nr. 1(jan.)
– Stichting Nieuwe Stad, Nijmegen ∞ 21(1980), nr. 2
(febr.)-{nr. 12(dec.)}
• plaats Red.: Rome ∞ 1(1960), nr. 1(onged.)-{nr. 3
(onged.), {2(1961), nr. 5(onged.)}; Nijmegen ∞ {3(1962),
nr. 4(sept./okt.)}-nr. 5(nov./dec.); Brussel ∞ 4(1963), 
nr. 1(jan./febr.)-nr. 2(maart/april); Rome ∞ 4(1963), 
nr. 3(mei/juni); Brussel ∞ 4(1963), nr. 4(sept./okt.) –
{6(1965), nr. 9/10(sept./okt.)}; voor Nederland: Nijme-
gen, voor België: Brussel ∞ {7(1966), nr. 1(jan.)} –
9(1968), nr. 6(juni); Nijmegen ∞ 9(1968), nr. 7/8
(juli/aug.) – 16(1975); voor Nederland: Nijmegen, voor
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België: Antwerpen ∞ 17(1976) – 21(1980), nr. 1(jan.)
– Adm. voor België: Brugge, voor Nederland: Eindho-
ven ∞ 1(1960), nr. 1(onged.)-{nr. 3(onged.)}; voor Neder-
land: Nijmegen, voor België: Brussel ∞ {2( 1961), nr. 5
(onged.)}, {3(1962), nr. 1(jan./febr.)} – 4(1963), nr. 2
(maart/april); Rome ∞ 4(1963), nr. 3(mei/juni); voor
Nederland: Nijmegen, voor België: Brussel ∞ 4(1963),
nr. 4(sept./okt.) – {6(1965), nr. 9/10(sept./okt.)}, {7(1966)}
– 16(1975), nr. 9(sept.); voor Nederland: Nijmegen, voor
België: Antwerpen ∞ 16(1975), nr. 10(okt.) – 21(1980), 
nr. 1(jan.)
– Red. en adm. Nijmegen ∞ 21(1980), nr. 2(febr.)-{nr. 12
(dec.)}
• frequentie Volgens 1(1960), nr. 1(onged.), p. 24 zal het
blad tweemaandelijks verschijnen; volgens 1(1960), 
nr. 2 zal het blad voortaan maandelijks verschijnen
– {3 nrs.} ∞ 1(1960)
– tweemaandelijks (5 nrs. per jaar) ∞ 2(1961)-5(1964)4

– maandelijks ∞ 6(1965)-{1980}
• formaat B m.u.v. D ∞ {2(1961), nr. 5(onged.)}
• omvang Tenminste [I] ∞ 1(1960)-2(1961)5; V ∞ 3(1962);
VI ∞ 4(1963); IV ∞ 5(1964); VI ∞ 6(1965)-7(1966); V ∞
8(1967); IV ∞ 9(1968); V ∞ 10(1969); III ∞ 11(1970); II ∞
12(1971)-16(1975); III ∞ 17(1976)-20(1979); II ∞ {21(1980)}
• redactie 1960-{1962} Spartaco Lucarini, verantw. dir.
{1961} Igino Giordani, hoofdred.
{1962}-{1965} Herman Claeys, hoofdred.6

{1971}-{1980} Carmelo Tiritan, hoofdred.7

– Vaste medewerkers / redactieraad (vermeld m.i.v. 1971)
1971-1974 Jan van Burgsteden
1971-1975 Wim Hulskorte
1971-1975 Henk Smets
1971-{1980} Leo v.d. Broek
1971-1980 Marcel Broesterhuizen
1971-1980 Felix Wagemans
1974-{1980} Paula Bekooy
1976-{1980} Ed Herkes
1976-1980 Agnes Nevejan
1976-1980 Karel Segers
{1980} Theo Jansen
{1980} Henk Smets
{1980} Thijs v. Zaal
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 1962, nr. 2(maart/april) en nr. 3(mei/juni) dragen abu-
sievelijk het jaargangcijfer 4; moet zijn: 3(1962).
– 4(1963), nr. 1(jan./febr.): bijlage ‘Korte uiteenzetting
over de beweging van de Focolari der eenheid’ (14 p.).
– Op het omslag van 9(1968), nr. 4(april) en nr. 11(nov.)
wordt vermeld dat er bij deze nrs. een bijlage is ver-
schenen. Deze bijlagen zijn echter niet in autopsie
genomen.
– Jaargang 14(1973) bevat een aparte rubriek voor jonge-
ren: de ‘Gen’.8

– Nieuwe stad is de Nederlandse editie van het Italiaan-
se ‘moedertijdschrift’ Città nuova, dat in maart 1957

voor het eerst verscheen. In 1960 bestaan er naast de
Italiaanse Città nuova en de Nederlandse Nieuwe stad
ook Duitse (Neue Stadt), Franse (Nouvelle cité), Engelse
(New city), Spaanse (Ciudad nueva) en Portugese (Cida-
de nova) edities. In 1962 is er een editie in het Esperanto
bijgekomen: Nova civito. Hiervan wordt melding
gemaakt tot en met 8(1967), nr. 5(mei). Vanaf 1970 ver-
schijnen er ook Argentijnse (Ciudad nueva), Ameri-
kaanse (Living city) en Filippijnse (New city) edities. De
Portugese editie wordt vanaf dat jaar verzorgd in Brazi-
lië. In 1976 komt er een Chinese editie bij.
– Tot en met 21(1980), nr. 1(jan.) is Nieuwe stad een
Vlaams-Nederlands tijdschrift. Vanaf 21(1980), nr.
2(febr.) is het een Nederlands tijdschrift. Er verschijnt
van dan af een aparte Vlaamse editie onder dezelfde
titel.
• autopsie Volledig m.u.v. 1(1960), waarvan nr. 1
(onged.)-3(onged.) zijn ingezien en 2(1961), waarvan 
nr. 5(onged.) is ingezien
– KDC
• typering Internationaal katholiek tijdschrift, orgaan
van de in 1943 door Chiara Lubich gestichte beweging
der Focolari (ook wel Focolares: beweging der ‘Haarden
van Eenheid’). De beweging houdt in, kort gezegd, een
organisatie van lokale leefgemeenschappen (Focolari)
van een klein aantal (in Nederland: drie tot vijf) perso-
nen (focolarini) die in gemeenschap van goederen met
elkaar leven naar het voorbeeld van de Heilige Familie.
Men richt zich op het in praktijk brengen van het evan-
gelie in het dagelijkse leven. Niet alleen ongehuwden,
maar ook gehuwden en gezinnen kunnen deel uitma-
ken van een focolare. Individualiteit is ondergeschikt
aan de eenheid; het individu gaat op in de gemeen-
schap. De beweging groeit in korte tijd uit tot een
wereldwijde organisatie, die zich trouw betoont aan het
Vaticaan en daarnaast getuigt van een steeds sterkere
tendens in oecumenische richting. Het tijdschrift Nieu-
we stad verspreidt de ideeën en spiritualiteit van deze
beweging. Het is een “populair tijdschrift (…) waarin
allen kunnen schrijven, geletterden en ongeletterden,
klein en groot, religieus en leek, arbeider en ambachts-
man” (1(1960), nr. 1(onged.), p. 21). Het moet het tijd-
schrift zijn, “dat allen bijeen brengt, die bij de bewe-
ging der focolari verbonden zijn en haar een goed hart
toedragen. Dit is het eigenlijke motief, waarom zij is
ontstaan en hierin vindt zij haar karakteristiek en dus
haar inhoud.” Het bevat reisverhalen, bijdragen van
lezers over hun geloofsbeleving, verschillende docu-
mentaties, passages uit evangeliën, encyclieken en pau-
selijke toespraken en beschouwende artikelen over
onderwerpen als het samengaan van het katholieke
geloof met niet-Europese culturen en godsdiensten.
Daarnaast bevat het tijdschrift een brievenrubriek, een
lijst van Focolares (centra van de focolarini) in de
wereld, getuigenissen en verslagen van de grote bijeen-
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komsten der focolarini (deze samenkomst draagt de
naam ‘Mariapoli’) en de jongerenbijeenkomsten (‘Gen-
bijeenkomsten’8). In de loop van de jaren wordt in het
tijdschrift steeds meer ingehaakt op de actualiteit, met
name maatschappelijke problemen of vraagstukken
omtrent wetenschap en ethiek.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Vlaamse editie.
(3) Editie in de Nederlandse taal.
(4) Op p. 4 van 3(1962), nr. 3(mei/juni) wordt de lezer er
opmerkzaam op gemaakt, dat het tijdschrift in de
maanden juli/aug. niet verschijnt, zoals in de zomer
gebruikelijk is met alle edities van Nieuwe stad.
(5) 1(1960), nr. 1(onged.), nr. 2(onged.) en nr. 3(onged.)
tellen elk 24 pagina’s; 2(1961), nr. 5(onged.) telt 16 pagi-
na’s.
(6) In een artikel dat onder de titel ‘Van aangezicht tot
aangezicht’ verschijnt naar aanleiding van het overlij-
den van Claeys, wordt hij niet “Herman” genoemd,
maar “Paolo”. Zie 17(1976), nr. 9(sept.), p. 8-9.
(7) Reeds vanaf 1962 is Tiritan werkzaam aan de Neder-
lands-Vlaamse uitgave van Nieuwe stad, als admi-
nistrator en soms ook redacteur. Pas van 1971 tot en
met 1975 wordt hij expliciet als hoofdredacteur
genoemd. Vanaf 1976 wordt hij genoemd als lid van de
redactieraad en wordt er geen hoofdredacteur vermeld. 
(8) ‘Gen’ verwijst naar ‘generazione nuova’ ofwel ‘nieu-
we generatie’.

744
Nieuwe tijd 1960-1963
• jaren 1(1960/61), nr. 1(sept. 1960) – 3(1962/63), nr. 5/6
(mei/aug. 1963)1

• ondertitel Werkblad voor de Mariacongregaties in
Nederland
• uitgever Landelijk2 secretariaat van de Mariacon -
grega ties in Nederland
• plaats Den Haag
• frequentie maandelijks ∞ 1(1960/61)-2(1961/62)
– tweemaandelijks ∞ 3(1962/63)
• formaat B
• omvang II
• redactie 1960-1963 dr. M. Smits van Waesberghe SJ3

1960-1963 Charles Niederer SJ3

1963 Max van Hövell tot Westerflier SJ3

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering.
– Verschillende nummers staan in het teken van een
thema, dat op het omslag wordt vermeld:
– 2(1961/62), nr. 2(okt. 1961): ‘Het gesprek’.
– 2(1961/62), nr. 3(nov. 1961): ‘De opdracht’.
– 2(1961/62), nr. 4(dec. 1961): ‘Groei naar volwassenheid’.

– 2(1961/62), nr. 5(jan. 1962): ‘Woorddienst’.
– 2(1961/62), nr. 7(maart 1962): ‘Wat de MC is en wil.
Groepen van christelijk leven in de wereld’.
– 2(1961/62), nr. 8(april 1962): ‘Vierde eeuwfeest Prima
Primaria’.
– 3(1962/63), nr. 5/6(mei/aug. 1963): ‘Congres 1963’.
• relaties Voortzetting van Directeuren-tijdschrift der
Maria-congregaties (1917-1960)
– Voortgezet als MC informatie (1963-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Orgaan van de aan de Jezuïeten gelieerde
Mariacongregaties in Nederland, bestemd voor “Direc-
teuren, Raadsleden, leden van de Mariacongregaties en
verder voor alle belangstellenden” (1(1960/61), nr. 1(sept.
1960), p. 1) en als zodanig een uitbreiding van zijn voor-
ganger, die uitsluitend verkrijgbaar was voor priesters
en theologanten. Op het omslag van 1(1960/61), nr.
5(jan. 1961) wordt het tijdschrift gepresenteerd als
“maandblad voor Directeuren en Congreganisten, die
zich op de hoogte willen stellen van de vernieuwing
van de MC na het verschijnen van de Apostolische Con-
stitutie Bis Saeculari; die deze nieuwe geest willen
doorgeven en doorvoeren in hun eigen MC; die willen
weten wat er in andere MC’s, in binnen- en buitenland,
gebeurt; die hun ervaringen willen uitwisselen en over
kwesties hun eigen mening zeggen; die willen samen-
werken in dienst van een bloeiende MC-gemeenschap
in Nederland”. Het tijdschrift is bedoeld als “werkblad
waarin wij elkaar zullen helpen in het vinden en vol-
gen van de juiste koers” (1(1960/61), nr. 1(sept. 1960), 
p. 1). Het blad is gericht op het propageren van de richt-
lijnen van de in sept. 1948 door paus Pius XII uitge-
vaardigde Apostolische Constitutie Bis Saeculari, een
terugkeer naar de oorspronkelijke geest en het apostoli-
sche elan van de Mariacongregatie, maar wel aanslui-
tend bij de eisen en behoeften van de moderne tijd.
Bevat in ruime mate nieuws uit de verschillende afde-
lingen van de Mariacongregatie, artikelen die moeten
stimuleren tot actieve deelname aan het congregatiele-
ven, informatie over geschiedenis, spiritualiteit, taak
en activiteiten van de Mariacongregaties, de pauselijke
maandintentie van de aan de MC verwante vereniging
het Apostolaat des Gebeds, stof voor conferentie en
gesprek enz. 
• noten
(1) De jaargang begint in september.
(2) Vanaf 2(1961/62), nr. 1(aug.): “Nationaal”.
(3) Ofschoon de redacteur niet op de titelpagina van het
tijdschrift wordt vermeld, is in de inhoud van Nieuwe
tijd en in de overige tijdschriften van de Mariacongre-
gatie veel informatie te vinden over de redactie van
deze periodieken. De redactie van de verschillende MC-
tijdschriften wordt gevoerd door de leden van het lan-
delijk secretariaat van de Mariacongregaties. In het
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‘Maandbericht’ op p. 72 van 1(1960/61), nr. 4(dec.) wordt
vermeld dat Charles Niederer sinds enkele weken de
opvolger is van pater Oremus, die het secretariaat in
augustus 1960 heeft verlaten. In MC informatie
46(1963), nr. 1(1 okt.), p. 2 wordt melding gemaakt van
het afscheid van pater dr. M. Smits van Waesberghe als
directeur van het nationaal secretariaat op 20 aug. 1963.
Hij blijkt zeven jaar deze functie te hebben bekleed.
Onder deze functie valt ook het redigeren van de con-
gregatietijdschriften. Hij wordt opgevolgd door dr.
Charles Niederer SJ en pater Max van Hövell tot
Wester flier SJ, die vooral zal gaan werken als promotor
om de contacten naar buiten te leggen.

745
Nieuws en groet van de Zusters Juliaantjes van 
Heiloo1 1968-{1980}
• jaren 1968, ongen.(jan.) – {1980, nr. 20(dec.)}2

• ondertitel Aan alle familieleden en vrienden van de
Congregatie3 H. Juliana van Falconerie
• uitgever Congregatie van de Zusters van de H. Juliana
van Falconerie (Falconieri)
• plaats Heiloo
• frequentie tweemaal per jaar ∞ 1968-1974
– eenmaal per jaar ∞ 1975-{1980}
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

• bijzonderheden Afbeeldingen (1968, 1969).
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1968, ongen.(juni); 1969, nr. 1(jan.), nr. 4(juli);
1970, nr. 6(aug.); 1973, nr. 11(jan.); 1974, nr. 14(dec.)
– ENK ∞ overige nummers
• typering Contactblad van de Zusters van de H. Juliana
van Falconieri dat familieleden van de zusters en
belangstellenden informeert over gebeurtenissen
binnen de congregatie. De congregatie richt zich met
name op gezinshulp.
• noten
(1) Variaties in de titel: Nieuwjaarsgroet ∞ 1968,
ongen.(jan.); Aan alle familieleden en vrienden van de
Congregatie van de H. Juliana van Falconerie ∞ 1973, 
nr. 12(dec) – {1980}, m.u.v. 1974, nr. 13(juli) dat ver-
scheen onder de titel Aan alle familieleden en vrienden
van de Julianazusters Heiloo.
(2) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(3) 1968, ongen.(jan.): “Zusters” i.p.v. “Congregatie”.
(4) Op p. 6 van 1973, nr. 11(jan.) wordt vermeld dat “aan
zuster Catharina Groot is gevraagd om de functie van
secretares (sic) weer te willen waarnemen. Dit houdt in
(…) dat zij ons kontaktblad Trefpunt verzorgt en ook
Nieuws en groet.”

746
Nieuwsbrief 1969-{1970}
• jaren 1969, nr. 1(10 juni) – {1970, nr. 4(25 juni)}
• uitgever Oekumenisch Aktiecentrum
• plaats Driebergen
• frequentie onregelmatig1

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
– Doorlopende nummering.
• autopsie 1969, nr. 1(10 juni), nr. 2(31 okt.); 1970, nr. 3
(31 jan.), nr. 4(25 juni)
– KDC
• typering Bulletin met informatie over werkzaamhe-
den en plannen van het Oecumenisch Aktiecentrum
(OAC), een organisatie waarin De Horstink, Kerk en
Wereld en de St. Willibrordvereniging participeren. Het
blad wordt “gratis toegezonden aan personen en
instanties die zich bezighouden met of betrokken zijn
bij oekumenische aktiviteiten op plaatselijk, regionaal,
landelijk of internationaal niveau en aan vertegen-
woordigers van pers, radio en televisie”.
• noten
(1) Verschijningsdata: 1969, nr. 1(10(juni), nr. 2(31 okt.);
1970, nr. 3(31 jan.), nr. 4(25 juni).
(2) Op p. 6 van 1969, nr. 1(10 juni) wordt vermeld dat zij
die in aanmerking menen te komen voor toezending
van de Nieuwsbrief een aanvraag kunnen richten aan
de afdeling public relations van het Oekumenisch
Aktiecentrum. Op p. 5 staat dat de public relations- en
publiciteitsactiviteiten van het OAC zijn opgedragen
aan C.W. Coolsma, drs. D. de Lange en H.J. van Sant-
voort. Uit het feit dat de stukken in de Nieuwsbrief door-
gaans zijn ondertekend met een van deze drie namen,
zou misschien mogen worden afgeleid dat Coolsma, 
De Lange en Santvoort de redactie van de Nieuwsbrief
vormden.

747
Nieuwsbulletin voor1 Nederlandse monialen 1969-
{1980}
• jaren 1(1970/71)2, nr. 1/1(24 dec. 1969) – {11(1980), nr. 5
(dec.)}3

• ondertitel Uitgave van het sekretariaat Stichting
Monialenberaad ∞ 1(1970/71)
– Uitgave van de Stichting Monialenberaad ∞
2(1971/72), nr. 1/9(aug. 1970) – 10(1979), nr. 3/51(nov.
1979)
– Uitgave van de Stichting Samenwerking Monialen
Belangen ∞ 11(1980), nr. 1(febr.)
• uitgever Stichting Monialenberaad, Werkhoven
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• plaats Red.: Oosterhout (N.Br.), Onze Lieve Vrouwe-
abdij ∞ 1(1970/71), nr. 1/1(24 dec. 1969) – 6(1975/76), nr. 1
/29(aug. 1975); Driebergen, klooster Arca Pacis ∞
6(1975/76), nr. 2/30(dec. 1975) – {11(1980), nr. 5(dec.)}4

– Adm.: Werkhoven (U.), Priorij Gods Werkhof ∞
1(1970/71), nr. 1/1(24 dec. 1969) – 3(1972/73)nr. 1/13(aug.
1972); Brunssum, St. Franciscuspriorij ∞ 3(1972/73), 
nr. 2/14(nov. 1972) – 6(1975/76), nr. 1/29(aug. 1975);
Maastricht ∞ 6(1975/76), nr. 2/30(dec. 1975) – {11(1980),
nr. 5(dec.)}5

• frequentie “op gezette tijden”6

– de eerste vier jaargangen onregelmatig: 8 nrs. in
1(1970/71), 4 nrs. in 2(1971/72), 5 nrs. in 3(1972/73) en 
6 nrs. in 4(1973/74)
– vijf maal per jaar m.i.v. 5(1974/75), met uitzondering
van 10(1979) dat slechts 3 nrs. telt
• formaat B ∞ 1(1970/71) en 3(1972/73), nr. 2/14(nov.
1972) – {11(1980)}; C ∞ 2(1971/72) – 3(1972/73), nr. 1/13
(aug. 1972)
• omvang II ∞ 1(1970/71); I ∞ 2(1971/72); II ∞
3(1972/73)-5(1974/75); I ∞ 6(1975/76)-8(1977/78); II ∞
9(1978/79); I ∞ 10(1979)-{11(1980)}
• redactie Niet altijd in het tijdschrift vermeld.
1969-1977 zuster Stephanie van der Maesen OSB, hoofd-
red.4, 7

{1972} zuster Marie-Basile Daanen
{1972} zuster Christine Spapens SMR
{1974-1977 zuster Isabel Speijart (Speyart) van Woerden
OCD
{1973}-1979 zuster Angela van der Marck OCD
{1974}-{1980} zuster Lidwien (Liduine, Lidwine) Swil-
dens OSB ad.perp., hoofdred.4

1975-1978 zuster Annemarie (Anne-Marie) van Rooyen
(Rooijen) SMR8

1977-1978 zuster Josèph Vrensen OSC7

1977-1979 zuster Theresia van der Meer OP
1979-1980 zuster Eleonora Balet Penint. v.d.Eenheid
1979-{1980} zuster Bernadette v.d. Ven OCC
{1980} zuster Liesbeth Lindeman SMR
{1980} zuster Joseph Obers OCD
• bijzonderheden Boek- en tijdschriftbesprekingen 
(met uitzondering van 1972); inhoudsopgaven.
– Overlopende jaargangen tot en met 9(1978/79). Jaar-
gang 9(1978-1979) loopt van juni 1978 tot en met april
1978. M.i.v. 10(1979) vallen de jaargangen samen met
het kalenderjaar.
– Alle afleveringen zijn doorgenummerd, tot en met
jaargang 10(1979). Tegelijk begint elke jaargang met 
nr. 1, waardoor de afleveringen een dubbele numme-
ring hebben. Zo is aflevering 9(aug. 1971) óók nr. 1 van
jaargang 2(1971/72). Deze nummering wordt als volgt
weergegeven: 2(1971/72), nr. 1/9(aug. 1971).
– Aflevering 2(1971/72), nr. 4/12 bevat een losse lijst met
gangbare afkortingen in kerkelijk Nederland.

– Aflevering 6(1975/76), nr. 5/33 bevat een adreslijst van
contemplatieve kloosters/leefgroepen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van en voor Nederlandse monialen, met
daarin bijdragen over liturgie, orthodoxie, contempla-
tie, gebed en meditatie, beschouwende artikelen en
brieven van monialen over hun werk en leven, berich-
ten uit diverse kloosters (het blad is tevens bedoeld als
uitwisselingsorgaan tussen de verschillende
kloosters), verslagen van contactdagen van monialen,
berichten voor jonge monialen, informatie over con-
templatieve leefgroepen en bijeenkomsten van monia-
len in het buitenland, mededelingen van het secretari-
aat en de commissies van het Monialenberaad, perso-
nalia, literatuuraanbevelingen en besprekingen van
brochures.
• noten
(1) In 1(1970/71), nr. 1(24 dec. 1969)-nr. 8(mei 1971) “voor
de” i.p.v. “voor”.
(2) Het tijdschrift vermeldt 1970/71 als eerste jaargang,
ofschoon het eerste nr. hiervan in dec. 1969 verscheen.
(3) Het tijdschrift is verschenen tot en met 1982.
(4) Op p. 2 van 6(1975/76), nr. 1/29(aug. 1975) bericht
zuster Stephanie van der Maesen (woonachtig in de OL
Vrouwe-abdij te Oosterhout) dat zij de hoofdredactie zal
overdragen aan zuster Lidwien Swildens (woonachtig
in het klooster Arca Pacis te Driebergen).
(5) Dit wordt niet op de titelpagina vermeld, maar wel
in het voorwoord van de laatste aflevering waarvan de
administratie te Brunssum werd gevoerd: 6(1975/76),
nr. 1/29(aug. 1975), p. 2.
(6) Zie 1(1970/71), nr. 1/1(24 dec.).
(7) Op p. 2 van 6(1975/76), nr. 2/30(dec. 1975) wordt ver-
meld naar aanleiding van het vertrek van zuster Ste-
phanie als hoofdredacteur: “We kunnen niet nalaten op
deze plaats heel bijzonder zuster Stephanie te danken
die vanaf het ontstaan van het Nieuwsbulletin dit zo
goed verzorgd heeft dat het steeds beter is geworden.
Ze heeft er veel moeite en tijd aan besteed en we zijn
blij dat ze ons met haar ervaring wil blijven steunen.
Namens het D(agelijks)B(estuur) blijft zij in contact
met de redactie.” Op p. 2 van 8(1977/78), nr. 2/40(sept.
1977) wordt vermeld dat zuster Josèph Vrensen als con-
tactpersoon van het DB de plaats zal innemen van
zuster Stephanie.
(8) Zuster Van Rooijen voert de administratie van het
blad, maar wordt ook genoemd als redactielid. Op p. 2
van 10(1979/1980), nr. 3/51(nov.1979) wordt een redactie-
wisseling aangekondigd, waarbij de naam van Van
Rooijen niet meer wordt genoemd. Wel verzorgt zij nog
steeds de administratie.
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748
Nieuwsbulletin1 / Pauselijk Werk voor Klooster -
roepingen {1964}-{1968}
• jaren {1964, nr. 13(sept.)} – {1968, nr. 30(april)}
• uitgever Pauselijk Werk voor Kloosterroepingen
• plaats Rome
• frequentie voornamelijk tweemaandelijks2

• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het blad wekt de indruk met (gedeeltelijk) dezelfde
inhoud in allerlei landen en in allerlei talen te zijn ver-
schenen.
– Op de titelpagina van alle ingeziene deeltjes (behalve
1968, nr. 30) bevindt zich een afdruk van het vignet van
de Sacra Congregatio de Religiosis, waaraan het Pause-
lijk Werk voor Kloosterroepingen is gerelateerd.
• autopsie 1964, nr. 13(sept.) – 1968, nr. 30(april) m.u.v.
1964, nr. 14 en 1966, nr. 24
– KDC
• typering Blad gericht op het werven van religieuzen.
Het bevat toespraken van de paus, gebeden, informatie
over de kerk en haar activiteiten en beschouwende arti-
kelen over de waarde van het religieuze leven.
• noten
(1) Variaties in de titel: {1964, nr. 13(sept.)}: Nieuws bulle-
tin; {1968, nr. 30(april)}: Nieuwsbulletin van het Pause-
lijk Werk voor Kloosterroepingen.
(2) In maart 1966 verschenen 2 nrs. (nr. 22 en nr. 23), in
mei 1966 verscheen geen aflevering; nr. 29 verscheen in
mei 1967, nr. 30 in april 1968.

749
NKT 1959-1969
• jaren 8(1959), nr. 1(jan.) – {19(1969), nr. 4(aug.)}
• ondertitel Maandelijks mededelingenblad ∞ 8(1959)-
13(1963)
– Mededelingenblad ∞ 14(1964), nr. 1(maart)-{nr.
2(sept.)}
– Kontaktorgaan Nationaal Katholiek Thuisfront ∞
{15(1965), nr. 1(april)} – {19(1969), nr. 4(aug.)}
• uitgever Nationaal Katholiek Thuisfront
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 8(1959) – 11(1961), nr.
3(maart); Utrecht ∞ 11(1961), nr. 4(april) – 16(1966), nr. 1
(april); ’s-Gravenhage ∞ 16(1966), nr. 2/3(sept.) –
{19(1969), nr. 4(aug.)}
• frequentie maandelijks ∞ 8(1959)-9(1960)
– Kon niet worden vastgesteld ∞ 11(1961)-{19(1969)}
• formaat B
• omvang I
• redactie 1959-1963 mr. J.F.M. Homulle, directeur van
het Nationaal Katholiek Thuisfront

1964-{1969} Secretariaat Nationaal Katholiek Thuisfront
• speciale nummers 8(1959), nr. 3(maart): jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het koperen feest van het
Nationaal Katholiek Thuisfront
– 12(1962), ongen.(mei) en ongen.(juli): Nieuw-Guinea
nummers
– 15(1965), nr. 3(sept.): Actienummer met een ‘Extra edi-
tie september 1965’: een publiciteitsfolder over het
Nationaal Katholiek Thuisfront 
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangnummering van de voorloper wordt
voortgezet.
– Het jaargangnummer 10 is overgeslagen: na 9(1960)
volgen 11(1961), 12(1962) enz. Mogelijk is dit bedoeld als
correctie: de voorloper kende in 1951-1957 geen jaar-
gangnummering. Deze werd pas ingevoerd in jaargang
1958, dat als jaargangnummer nr. 7 kreeg i.p.v. nr. 8
(zie de beschrijving van de voorloper in dit deel van de
BKNP).
• relaties Voortzetting van Nationaal Katholiek Thuis-
front (1951-1958)
– Voortgezet als Bulletin / Stichting Nationaal Katho-
liek Thuisfront (1970-1975)
• autopsie 8(1959)-9(1960); 11(1961), nr. 1-8/9/10; 12(1962),
ongen.(eerste kwartaal april), ongen.(mei), ongen.(juli);
13(1963), ongen.(dec.); 14(1964), nr. 1-2; 15(1965), nr. 1-3;
16(1966); 17(1967), nr. 1-2/3; 18(1968), nr. 1-2; 19(1969), nr. 4
– KDC
• typering Contactblad van het Nationaal Katholiek
Thuisfront met korte mededelingen over actuele zaken
en activiteiten en een rubriek ‘Voorlichting aan onze
militairen’. Daarnaast bevat het blad personalia en
berichten van de Nederlandse afdelingen, maar hierop
ligt veel minder de nadruk dan in de voorlopers van het
blad. Met de verandering van de taak van het leger is
ook die van het Nationaal Katholiek Thuisfront veran-
derd. Aanvankelijk was deze organisatie opgericht om
een band te scheppen tussen katholieke soldaten in
Nederlands Oost-Indië en het Nederlands thuisfront.
Sinds de terugkeer van de troepen uit Indonesië en de
toetreding van het leger tot de NAVO gaat het Nationaal
Katholiek Thuisfront echter meer centraal te werk en
legt de stichting zich toe op geestelijke verzorging van
de katholieke militairen in het algemeen.

750
Noodklok 1970-{1971}
• jaren 1970, nr. 1(okt.) – {1971, nr. 3(Allerheiligen)}
• ondertitel Bulletin van de Club des Toussaints ∞
1970, nr. 1(okt.) – {1971, nr. 3(Allerheiligen)}
• uitgever Club des Toussaints
• plaats Maastricht
• frequentie onregelmatig1

• formaat B
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• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• autopsie 1970, nr. 1(okt.), nr. 2(Kerstmis); 1971, nr.
3(Allerheiligen)
– KDC
• typering Blad van verontruste katholieken, dat niet tot
doel heeft, aldus nr. 1, “een voorlichtend, begeleidend,
wetenschappelijk orgaan” te zijn, maar een “fel bulletin
waarin snel en bitter hedendaagse kerkelijke wanda-
den aan de orde worden gesteld”.
• noten
(1) Op p. 2 van 1970, nr. 1(okt.) en op p. 3 van 1970, nr.
2(Kerstmis) wordt vermeld dat ieder die een donatie
doet aan de Club des Toussaints, erop kan rekenen “dat
hem/haar jaarlijks de (minstens) vier bulletins worden
toegezonden”.

751
Nooit te laat {1963}-{1964}
• jaren {1963, nr. 8(jan./febr.)} – {1964, nr. 19(nov./dec.)}
• ondertitel Inlichtingen voor lekenactie in Zuid-Ameri-
ka ∞ {1963, nr. 8(jan./febr.)} – nr. 13(nov./dec.)
– Informatieblad over Latijns-Amerika ∞ 1964, nr. 14
(jan./febr.) – {nr. 19(nov./dec.)}
• uitgever Niet in het blad vermeld.
• plaats Red.: Leuven ∞ {1963, nr. 8(jan./febr.)} – nr. 13
(nov./dec.); Leuven/Roermond ∞ 1964, nr. 14(jan./febr.)
– {nr. 19(nov./dec.)}1

• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II2

• redactie Redactiesecretariaat voor België
{1963}-{1964} A. Deboutte, Redemptorist
– Redactiesecretariaat voor Nederland
{1964} College voor Latijns Amerika
– Redactieraad
{1963}-1964 Oscar de Cneif (Cnyf)
{1963}-1964 Bruno De Roeck OCD
{1964} C. Doncker
{1963}-{1964} E.H.D. Evrard
1964 E.P. Faucompret
{1964} J. Genijn
{1963}-{1964} R. Henrard CSsR
{1963}-{1964} E.H. Flor Hofmans
{1964} J. Janss
{1963}-{1964} Willy Kuypers
{1963}-{1964} Nic Leynse
{1964} P. Nelen
{1963}-{1964} E.H.J. Schoonyans
{1963}-1964 Liesbeth Steels
{1963}-1964 Den. Verschueren
{1963}-1964 Ther. Wouters
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De ingeziene afleveringen zijn doorgenummerd. 

– In 1964 staan alle nummers in het teken van een
bepaald thema:
nr. 14(jan/febr.): de Historische ontwikkeling van
Latijns-Amerika.
nr. 15(maart/april): Communisme in Latijns-Amerika.
nr. 16(mei/juni): de Alliantie van de vooruitgang.
nr. 17(juli/aug.): het Syndicalisme.
nr. 18(sept./okt.): de Vrouw in Latijns-Amerika.
nr. 19(nov./dec.): de Kerk in Latijns-Amerika.
• autopsie 1963, nr. 8(jan/febr.), nr. 11(juli/aug), nr. 13
(nov./dec.) – 1964, nr. 19(nov./dec.)
– KDC
• typering Nooit te laat is een gratis tijdschrift dat
informatie biedt over Zuid-Amerika en zich richt “tot
alle jonge mensen die hun verantwoordelijkheid willen
opnemen t.o.v. hun broeders die in Latijns Amerika in
uiterste ellende leven”. Het is begonnen als een Bel-
gisch blad, maar m.i.v. 1964 is het Belgisch-Nederlands.
• noten
(1) Op de achterzijde van het omslag van 1963, nr. 13
(nov./dec.) wordt vermeld: “Dit is het laatste nummer
dat van een beperkte Vlaamse redactie is uitgegaan.
Vanaf januari 1964 wordt Nooit te laat hét informatie-
blad over Latijns-Amerika voor Noord- en Zuid-Neder-
land.”
(2) Op het omslag van 1963, nr. 8(jan./febr.) wordt ver-
meld: “Van nu af aan tellen alle NTL nummers 24 blad-
zijden.”

752
de Noorsche missieklok1 [1902]-{1931}
• jaren [1(1902)]2-{29(1931)}3

• ondertitel Orgaan van het St. Olavsliefdewerk4

• uitgever Procure der Noorsche missie, Amsterdam ∞
{25(1927)}-{29(1931)}
• plaats ∞ {25(1927)}-{29(1931)}
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1927; C ∞ 1928-1929; B ∞ 1930-1931
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.5

• speciale nummers 25(1927): Jubileumnummer 1902-
1927
• bijzonderheden Afbeeldingen. 
• literatuur Vefie Poels, Een roomse droom. Nederlandse
katholieken en de Noorse missie 1920-1975, Nijmegen
2005
• autopsie 25(1927)-29(1931)
– KDC
• typering De Noorsche missieklok is een gratis blad
voor leden van het St. Olavsliefdewerk, dat roepingen
en steun voor de Noorse missie tracht te bevorderen
(zie Poels, p. 335-336, 532). Het blad bevat korte artikelen
over de situatie van de katholieke kerk in Noorwegen
en de Nederlandse priesters en zusters aldaar, verhalen
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over Scandinavië, gedichten en een lijst met zelatricen.
• noten
(1) De jaargangen 28(1930)-29(1931) verschenen onder de
titel Noorsche missieklok, waaraan toegevoegd: “Jaar-
verslag … {jaartal]”.
(2) Het beginjaar is vastgesteld op basis van het 25-jarig
jubileumnummer uit 1927. 
(3) Het blad werd in 1934 opgeheven vanwege de hoge
kosten. Zie Uit het land van St. Olav 12(1934/35), p. 68-69. 
(4) “St. Olafsliefdewerk” ∞ 26(1928)-27(1929); “St. Olav
liefdewerk” ∞ 28(1930)-29(1931). Waaraan toegevoegd:
“tot steun aan de Noorsche missie” ∞ 28(1930)-29(1931).
(5) Kapelaan J. Mol, procurator van de Noorse missie,
meldt in 27(1929), p. 1 dat mgr. Jan Olav Smit, aposto-
lisch vicaris van Noorwegen van 1922-1928, in die perio-
de de hoofdredactie voerde.

753
Nu en dan {1971}-{1976}
• jaren {1971, [nr. 1(febr.]}1 – {1976, ongen.(juli)}
• ondertitel Informatie bulletin ∞ {1976, ongen.(juli)}
• uitgever Militair Pastoraal Centrum
• plaats Leidschendam ∞ {1971, nr. 3(onged.)} – {1972,
nr. 1(31 maart)}
– Amersfoort ∞ {1975, nr. 2(23 mei)} – {1976, ongen.
(juli)}
• frequentie onregelmatig: “nu en dan”
• formaat B
• omvang ingeziene afleveringen tussen de 5 en 18 p.
• redactie 1971-1972 Niet in het bulletin vermeld.
{1975}-{1976} R.J. Kuilman
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Informatie bulletin ({1977}) van
het Militair Pastoraal Centrum 
• autopsie 1971, nrs. 3-8; 1972, nr. 1; 1975, nr. 2; 1976,
ongen.(juli)
– KDC
• typering Informatiebulletin met verslagen en aankon-
digingen van verschillende activiteiten van het Militair
Pastoraal Centrum, knipsels, informatie over liturgi-
sche publicaties en gebeds-, meditatie- en psalmboeken
en -tijdschriften, achtergrondliteratuur, nota’s, docu-
mentatiebladen en kerkelijke documenten. 
• noten
(1) Op p. 9 van 1971, nr. 6(juli) wordt vermeld dat nr. 3
van deze jaargang in maart 1971 is verschenen, evenals
nr. 2. Het eerste nummer van deze jaargang is versche-
nen op 10 februari.

754
O, Bonitas! 1948-1972
• jaren 1(1948), nr. 1(sept.) – 1972, nr. 44(voorjaar)1

• ondertitel Halfjaarlijks bulletin uitgegeven door de
Stichting Dionysius de Kartuizer ∞ 1(1948), nr. 1(sept.)
– 1959, nr. 22(april)
– Halfjaarlijks bulletin van de Stichting Dionysius de
Kartuizer ∞ 23(1959), ongen.(najaar) – 1971, nr. 43(voor-
jaar)
– Bulletin van de Stichting Dionysius de Kartuizer ∞
1972, nr. 44(voorjaar)
• uitgever Stichting Dionysius de Kartuizer
• plaats Niet altijd duidelijk vermeld.
– Red.: Delft ∞ 1967, nr. 35(voorjaar) – 1972, nr. 44
(voorjaar)2

– Secretariaat / correspondentieadres van de Stichting:
Beverwijk ∞ 1(1948/49), nr. 1(sept.) – 1957, nr. 19(nov.);
Wassenaar ∞ 1960, nr. 24(voorjaar) – 1963, nr. 28(voor-
jaar); Nijmegen ∞ {1963, nr. 29(najaar)}; Wassenaar
∞{1964, nr. 31(najaar)} – 1972, nr. 44(voorjaar)
– Adm.: Nijmegen ∞ {1957, nr. 19(nov.)}; Wassenaar ∞
{1969, nr. 39(voorjaar) – nr. 40(najaar); Nijmegen ∞
1970, nr. 41(voorjaar); Wassenaar ∞ 1970, nr. 42
(najaar) – 1972, nr. 44(voorjaar)
• frequentie halfjaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Bestuur van de Stichting
1948-1959 dr. Jos.M. Drehmanns CSsR
1948-1963 mr. H.J.J. Scholtens
1948-1964 mr. J.W.M. Jurgens
1948-1967 mr. J.J. van Wessem (Wessum)
1948-1969 A.W.G. Wiegerin(c)k (sinds 1952: mgr.)
1948-1971 Ant. Timmers SJ
1951-1967 G.B.P. Kolenbrander
1957-1964 mr. J.P.M. Aghina
1960-1972 mr. H.J.J. van den Biesen
1964-1972 mr. J.H. Deurvorst, secr.
1964-1972 jhr. mr.dr. O.F.A.H. van Nispen tot Panner-
den, voorz.
1965-1972 dr. J.J.M. de Groot SCJ
1966-1972 dr. C. de Groot SJ2

• speciale nummers 1966, nr. 33(voorjaar): bestuurs -
nummer3

• bijzonderheden Afbeeldingen (1964; 1967-1968), boek-
besprekingen (1948; 1950-1951; 1955; 1959-1960).
– Geen jaargangnummering m.u.v. 1(1948/49), nr.
1(sept.) – 2(1949/50), nr. 3(okt.).
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Rubriek getiteld ‘Bewaarde resten’ ∞1957, nr. 19(nov.)
– 1962, nr. 26(voorjaar), met daarin beschrijvingen van
wat nog over is van de acht Kartuizerkloosters die in
Nederland vóór de Reformatie hebben bestaan, zoals
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resten van gebouwen, schilderijen, handschriften,
voorwerpen en beeldhouwwerk.
– Het tijdschrift is niet verschenen in 1961.
• autopsie Volledig m.u.v. alle omslagen, behalve die
van 1967, nr. 36(Kerstmis)
– KDC
• typering Blad van de in 1946 opgerichte Stichting Dio-
nysius de Kartuizer, die zich inspande om ook in
Nederland een vestiging van de Kartuizerorde te ver-
krijgen. Het merendeel van de artikelen staat in dit per-
spectief. Het blad is bedoeld om alle medewerkers op de
hoogte te houden van het werk van de stichting, een
band te scheppen tussen al degenen die de stichting
steunen en nieuwe leden te werven. Het blad heeft geen
abonnees (“het instituut van abonné kennen wij niet”).
Alleen diegenen “die als begunstiger, vriend, stichter of
buitengewone weldoener zijn ingeschreven” ontvan-
gen het tijdschrift. In het tijdschrift zijn artikelen opge-
nomen over St. Bruno, Dionysius de Kartuizer (Dionysi-
us van Ryckel, Kartuizer van de Roermondse Chartreu-
se in de 15e eeuw), de geschiedenis van de Kartuizers,
de taak van de stichting, de activiteiten van de stichting
en van de plaatselijke werkcomités en de zuiver con-
templatieve instelling en andere aspecten van het Kar-
tuizerleven (zijnde een combinatie van kluizenaars- en
gemeenschapsleven). Daarnaast bevat de uitgave per-
sonalia, zoals overlijdensberichten en priesterwijdin-
gen, en nieuws van de Nederlandse Kartuizers te Calci
in Italië.
• noten
(1) Het tijdschrift wordt in 1972 opgeheven, als de Stich-
ting Dionysius de Kartuizer wordt ontbonden omdat
men tot de conclusie is gekomen dat haar doelstelling,
de vestiging van de Kartuizerorde in Nederland, niet
kan worden verwezenlijkt.
(2) Pas in 1966, nr. 34(najaar) wordt voor het eerst expli-
ciet over de redactie van O Bonitas! geschreven. Hier
wordt vermeld dat pater dr. C. de Groot SJ zich bereid
verklaard heeft aan de redactie van het tijdschrift mee
te werken, hetgeen een belangrijke verlichting betekent
voor de werkzaamheden van pater Timmers. Hieruit
kan worden opgemaakt dat laatstgenoemde de redactie
in de voorafgaande periode grotendeels op zich heeft
genomen. Vanaf 1967, nr. 35(voorjaar) wordt het adres
van pater De Groot te Delft als redactieadres genoemd.
(3) Zie op p. 1: “Dit O Bonitas!-nummer is te beschou-
wen als een bestuursnummer, waarin het bestuur ope-
ning van zaken geeft over zijn werkzaamheden, over
zijn contacten met de Orde der Kartuizers, over het uit-
gestippelde beleid voor de eerstkomende jaren en over
de financiën van de Stichting.”
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Oecumene 1962-1966
• jaren 1(1962), nr. 1(onged.) – 5(1966), nr. 6(onged.)
• ondertitel Katholiek tijdschrift voor oecumenische
bezinning
• uitgever Sint Willibrord-Vereniging, het Apostolaat
der Hereniging en de Priester-Missiebond ∞ 1(1962)
– Sint Willibrord-Vereniging, het Apostolaat der Her-
eniging, de Priester-Missiebond en de Raad voor Israël
∞ 2(1963)-5(1966)
– Uitgeverij Ten Hagen NV, Den Haag ∞ 1(1962)-3(1964)
– Uitgeverij D. van Sijn & Zonen NV, Rotterdam ∞
4(1965)-5(1966)
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 1(1962)-3(1964)
– Rotterdam ∞ 4(1965)-5(1966)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat A ∞ 1(1962)-4(1965); B ∞ 5(1966)
• omvang III ∞ 1(1962); IV ∞ 2(1963); III ∞ 3(1964)-
4(1965); II ∞ 5(1966)
• redactie 1962-1963 drs. L. Beeloo MSC
1962-1964 dr. C. Bouman
1962-1965 dr. C.F. Pauwels OP
1962-1966 Th.M. Bours
1962-1966 dr. A. Camps OFM
1962-1966 dr. A. Fiolet OFM, red.secr.
1962-1966 dr. G. de Gier MSC
1962-1966 dr. J.C. Groot, voorz.
1962-1966 dr. J. Lescrauwaet MSC
1962-1966 dr. H. van der Linde
1962-1966 drs. E. van Montfoort AA1

1962-1966 dr. J.C. Remmers
1962-1966 dr. B.A. Willems OP
1963 H. Sondaal
1964-1966 C. Roeleveld
1964-1966 dr. C. Rijk
• bijzonderheden Afbeeldingen (1964); boekbesprekin-
gen; inhoudsopgaven.
– De afleveringen van de vijfde jaargang (1966) zijn the-
manummers. Nr. 1: ‘Postconciliair’, nr. 2: ‘Mogelijkhe-
den en moeilijkheden rond het gemengde huwelijk’, 
nr. 3: ‘Gemeenschappelijke Bijbelvertaling’, nr. 4:
‘Rome – Utrecht’, nr. 5: ‘Kerk – wereld’, nr. 6: ‘Standen
en zaken’. 
• relaties Voortzetting van het Schild (1919-1961)1

– Samengegaan met Kerk in ontmoeting (1965-1966) en
voortgezet als Kosmos en oecumene (1967-{1980})2

• literatuur A. van der Aalst, A. Burg en C. Krijnsen,
Dat allen één zijn. Het Christelijk Oosten 1948-1998: de
geschiedenis van een tijdschrift (Nijmegen 1999), p. 56-57
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Het tijdschrift is opgericht om een positieve
bijdrage te leveren aan het zoeken naar eenheid onder
de verdeelde christenheid, zoals dat reeds gebeurde
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door de voorheen bestaande tijdschriften het Schild
(1919-1961) en Christelijk Oosten en hereniging (1948-
1964). De reden voor de oprichting van een nieuw tijd-
schrift was, aldus dr. J.C. Groot in ‘Een woord ter inlei-
ding’, “het besef dat er toch nog iets ontbrak aan de
katholieke oecumenische bezinning”: men zou zich
altijd bewust zijn geweest van de nauwe samenhang
tussen missie en eenheid, maar een daadwerkelijke
missionaire inbreng ontbrak. In deze lacune wil het
tijdschrift voorzien. Ook de betekenis van het oude 
Israël in Gods heilsplan wordt belicht. Door aan deze
verschillende facetten – Reformatie, Orthodoxie, missie
en Israël – aandacht te besteden, houdt het nieuwe tijd-
schrift “levend contact met de vernieuwing die binnen
de Wereldraad van Kerken plaats gevonden heeft” en
geeft het uitdrukking aan de overtuiging “dat alle vor-
men van kerkelijk apostolaat in de oecumenische pro-
blematiek ten nauwste met elkander verbonden zijn”
(1(1962), nr. 1(onged.), p. 1-2).
• noten
(1) In Van der Aalst e.a., p. 56-57 wordt gewezen op het
plan van de Sint Willibrord Vereniging om samen met
het Apostolaat der Hereniging en de Pauselijke Missie-
werken “een fris oecumenisch tijdschrift op de markt
te brengen onder de naam Oecumene, ter vervanging
van het verouderde [het] Schild. Ook het Christelijk
Oosten zou hierbij betrokken (hierin opgenomen?)
moeten worden.” De redactie van het Christelijk Oosten
hield de boot af, maar “wel aanvaardde E. van Mont-
foort de uitnodiging om namens het Apostolaat (…) zit-
ting te nemen in de redactie van het nieuwe tijdschrift”,
om aldus de ontwikkelingen van nabij te kunnen vol-
gen. 
(2) Het samengaan van Oecumene en Kerk in ontmoe-
ting werd voorafgegaan door een uiterlijke aanpassing
van de vijfde jaargang van Oecumene aan de vormge-
ving van Kerk in ontmoeting en werd tevens aangekon-
digd in ‘Redactionale’ van Oecumene 5(1966), nr.
1(onged.), p. 1: “De ouders van de twee tijdschriften (…)
hopen te zijner tijd op een huwelijk”. Dat was dus een
jaar later al een feit bij het verschijnen van Kosmos en
oecumene.
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de Oegandatrom1 [1926]-1952
• jaren [1(1926/27)]2 – 26(1951/52), nr. 12(aug.)
• uitgever Zusters Ursulinen van Bergen
• plaats Bergen N.H.
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang I ∞ 26(1951/52)
– Van de overige jaargangen kon de omvang niet wor-
den vastgesteld.
• redactie Niet in het blad vermeld.

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Overlopende jaargangen en doorlopende paginering
per jaargang.
• relaties Voortgezet als Oegandatrom en Kenyaklanken
(1952-{1954})
• autopsie 24(1949/50), nr. 4(dec.); 26(1951/52), nr. 3
(nov.)-12(aug.)
– KDC
• typering De Oegandatrom is een nieuwsbrief uit de
missie, die gratis wordt verstrekt aan weldoeners. Het
blad is bedoeld om de steun aan de missie te bevorde-
ren en bericht over de werkzaamheden van de Ursuli-
nen van Bergen in de missie, met name op het gebied
van onderwijs, ziekenzorg en jeugdzorg.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “van Bergen (N.-H.)”.
(2) Het vermoedelijke jaartal van de eerste jaargang is
afgeleid van dat van de in autopsie genomen nummers.
Het blad wordt genoemd in de Pius-almanak van 1933.
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Oegandatrom en Kenyaklanken 1952-{1954}
• jaren 27(1952/53), nr. 1(sept.)1 – 28(1953/54), nr. 6(febr.)
• uitgever Zusters Ursulinen van Bergen N.H.
• plaats Bergen N.H.
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang [I]2

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Doorlopende paginering per jaargang.
– Het autopsie-exemplaar van 28(1953/54), nr. 6(febr.) is
beschadigd: enkele afbeeldingen zijn eruit geknipt,
waardoor ook veel tekst verloren is gegaan.
• relaties Voortzetting van de Oegandatrom ([1926]-1952)
• autopsie 27(1952/53) nrs. 1-2, 4-5; 28(1953/54), nrs. 1 
en 6
– KDC
• typering Oegandatrom en Kenyaklanken is een
nieuwsbrief uit de missie, bedoeld om de steun aan de
missie te bevorderen. Het blad bericht over de werk-
zaamheden van de Ursulinen van Bergen in Afrika,
met name op het gebied van onderwijs, ziekenzorg en
jeugdzorg.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger de
Oegandatrom is overgenomen.
(2) De omvang is moeilijk vast te stellen; de afleverin-
gen die zijn ingezien tellen elk ongeveer 8 pagina’s.
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het Offer 1892-1942
• jaren 1(1892), nr. 1(jan./febr.) – 51(1942), nr. 3(maart)1

• ondertitel Tijdschrift van het Aartsbroederschap der
H. Mis van Eerherstel2 ∞ 1(1892)-2(1893)
– Maandschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis
van Eerherstel2 ∞ 3(1894)-6(1897)
– Op het omslag: Maandschrift van de Aartsbroeder-
schap der H. Mis van Eerherstel, bewerkt en uitgege-
ven door de Abdij van Berne te Heeswijk ∞ 7(1898)3

– Op het omslag: Eucharistisch maandschrift. Orgaan
van de Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel,
bewerkt en uitgegeven door de Abdij van Berne te Hees-
wijk ∞ 8(1899)-10(1901)3

– Maandschrift van het H. Sacrament. Orgaan van de
Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel, bewerkt
en uitgegeven door de Abdij van Berne te Heeswijk ∞
11(1902)-15(1906)4

– Maandschrift, aan den eeredienst van het H. Sacra-
ment gewijd. Orgaan van de Aartsbroederschap der 
H. Mis van Eerherstel, bewerkt en uitgegeven door de
Abdij van Berne te Heeswijk ∞ 16(1907)-20(1911) 
– Maandschrift gewijd aan den eeredienst van het Hei-
lig Sacrament. Orgaan van de Aartsbroederschap der H.
Mis van Eerherstel, bewerkt en uitgegeven door de nor-
bertijner kannuniken der Abdij Berne te Heeswijk ∞
21(1912)-29(1920)
– Maandschrift gewijd aan den eeredienst van het H.
Sacrament, de H. Mis van Eerherstel en de norbertijner
missies, bewerkt en uitgegeven door de norbertijner
kanunniken der Abdij Berne te Heeswijk ∞ 30(1921)-
51(1942)
• uitgever H.C. van der Aa en Zonen, drukkers en uit -
gevers ∞ 1(1892)-6(1897)
– Abdij van Berne ∞ 7(1898)-51(1942)
• plaats Red.: Heeswijk
– Adm.: Oosterhout ∞ 1(1892)-6(1897); Heeswijk ∞
7(1898)-51(1942)
– Adm. voor België: Tongerlo ∞ {1(1892), nr.
5(sept./okt.)} – {5(1896)}5

• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1892)
– 9 nrs. ∞ 2(1893)6

– maandelijks (feitelijk 10 afl. per jaar7) ∞ 3(1894)-
51(1942)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1892); II ∞ 2(1893)-15(1906); III ∞
16(1907)-17(1908); IV ∞ 18(1909); III ∞ 19(1910)-27(1918);
II ∞ 28(1919); III ∞ 29(1920)-47(1938); IV ∞ 48(1939)-
49(1940); III ∞ 50(1941); I ∞ 51(1942)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld, maar uit
inhoud op te maken.8

1892-1898 Gerlacus van den Elsen9

1898-1906 P.L.J.L. (Leo) van den Heuvel10

1906-1921 F.J. (Franciscus) Knaapen11

1921-1942 Anselmus Henricus van der Biezen12

[? Pius Lambertus van Aken]13

• speciale nummers 29(1920), ongen.(dec.): speciaal
nummer ‘Gewijd aan de herdenking van het achthon-
derd jarig feest der norbertijner orde. December 1920’
– 43(1934), nr. 8/9(aug./sept.): speciaal nummer ter
gelegenheid van het 8e eeuwfeest der Abdij Berne
– 49(1940), nr. 7(juli): jubileumnummer ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan der Aartsbroederschap
van de H. Mis van Eerherstel
• bijzonderheden Afbeeldingen (1898-1904, 1907-1942);
boekbesprekingen (1893, 1900, 1907, 1921-1942); inhouds-
opgaven (1892-1894, 1901-1905, 1911-1940; jaargang
3(1894) van het autopsie-exemplaar bevat de inhouds-
opgaven van 1(1892)-3(1894); jaargang 14(1905) bevat de
inhoudsopgaven van 13(1904)-14(1905)).
– De jaargangtelling begint bij 2(1893) maar het jaar-
gangnummer ontbreekt vaak, evenals de nummering
van de afleveringen.
– Doorlopende paginering in 4(1895)-6(1897): p. 1-544.
– In het autopsie-exemplaar van 24(1915) zijn 6 afleve-
ringen van 25(1916) meegebonden.
• relaties Ten dele voortgezet als het H. Misoffer (1898-
1914; Belgisch tijdschrift, dus niet beschreven in de
BKNP)5

– Voortgezet als het Offer (1946-1967)
• literatuur P. Al OPraem. en M. Schneiders OPraem.,
Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk
van de Norbertijnen in Nederland, Heeswijk 1992; hier-
in: Marc Schneiders OPraem., ‘Een eeuw “in” de litur-
gie. Een inleidend overzicht en “gebruiksaanwijzing”’,
p. 11-32; Alph. W. van den Hurk OPraem., ‘Honderd jaar
tijdschriften van de Abdij van Berne: 1892-1992’, p. 63-86
• autopsie Volledig
– UBN m.u.v. 6(1897) en 51(1942) en de meeste omslagen
– UBT ∞ 6(1897) en 51(1942)
• typering Het Offer wordt opgericht door pater Gerla-
cus van den Elsen Opraem. om meer bekendheid te
geven aan de Aartsbroederschap der H. Mis van Eer-
herstel. De leden van deze aartsbroederschap nemen
het op zich wekelijks een of meer extra missen bij te
wonen, om goed te maken wat God aan eer tekort zou
komen door het toenemende misverzuim. Daarnaast is
het tijdschrift bedoeld als contactorgaan om de band te
versterken tussen de leden van de aartsbroederschap
onderling en met hun hoofdzetels (de norbertijnenab-
dij te Tongerlo voor leden in België, de norbertijnenab-
dij te Heeswijk voor de leden in Nederland). In het
begin is het Offer vrijwel uitsluitend orgaan van de
aartsbroederschap. Veel aandacht wordt besteed aan de
betekenis, het ontstaan en de ontwikkeling van de H.
Mis van Eerherstel. Behalve nieuwsberichten uit en
over de aartsbroederschap, briefwisselingen en gebeds -
aanbevelingen, personalia en overige berichten en
mededelingen brengt het tijdschrift nieuws uit de
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wereldkerk en nieuws over de Abdij van Berne te Hees-
wijk. Het Offer ontwikkelt zich na 1900 echter steeds
meer tot een eucharistisch volkstijdschrift met theolo-
gische verhandelingen, historische verhalen, evange-
lieverhalen, sprookjes, dichtstukken, etc. Na 1920 ligt de
nadruk meer op eucharistisch nieuws, eucharistisch
apostolaat en liturgische artikelen dan op ontspannen-
de verhalen. Gerenommeerde auteurs leveren geregeld
wetenschappelijke bijdragen over liturgie en eucha-
ristie. De laatste jaren vóór de Tweede Wereldoorlog
verschuift de nadruk naar de missies der Norbertijnen,
ook al komen de andere onderwerpen ook nog steeds
aan bod. 
• noten
(1) In het eerste nummer van het Offer (1946-1967)
wordt vermeld: “in maart 1942 kwam ons tijdschrift
voor de laatste maal uit. Het kwijnde reeds eenige
jaren, tot het bezweek onder den druk van den bezet-
ter.”
(2) Op het omslag is hieraan toegevoegd: “bewerkt in de
abdij van Berne te Heeswijk”.
(3) In 7(1898)-10(1901) verschijnt er alleen op het omslag
een ondertitel, niet op de titelpagina.
(4) Ondertitel op het omslag van 15(1906), nr. 1(jan.):
“Maandschrift van de Aartsbroederschap der H. Mis
van Eerherstel”. 
(5) Het Offer verschijnt de eerste jaren voor Nederland
en België, met een gezamelijke hoofdredactie te Hees-
wijk, maar wel in 2 edities, elk met een eigen omslag
met daarop hun eigen lijst van leden, zelateurs en zela-
tricen. Na enkele jaren blijkt voor België en Nederland
elk een afzonderlijke uitgave wenselijker, zodat het
Offer in twee tijdschriften wordt gesplitst. Het Belgi-
sche tijdschrift wordt door de abdij Tongerlo uitgege-
ven onder de titel het H. Misoffer. Zie 25(1916), nr.
1(jan.), p. 2 en 33(1924), nr. 7(juli), p. 154. Het Belgische
tijdschrift verschijnt nog steeds in {2009}, sinds 1998
onder de titel Tongerlo.
(6) Feitelijk telt jaargang 2(1893) 8 nrs; het laatste nr. is
een dubbelnummer (tweemaal 16 p.).
(7) “Wij hopen in het volgend jaar het Offer tienmaal uit
te geven, zoodat het voortaan vrij een maandschrift zal
kunnen genoemd worden, want dan zal het elke maand
verschijnen, uitgezonderd alleen de vacantiemaanden
April en September” (1893, ongen.(nov./dec.), binnen-
kant omslag). M.i.v. 6(1897) verschijnt het tijdschrift
iedere maand.
(8) De informatie in het tijdschrift is echter niet altijd
eenduidig (zie bijv. noot 11). Verdere gegevens zijn ont-
leend aan verschillende bijdragen in P. Al OPraem. en
M. Schneiders OPraem., Een soort onschuldige hobby?
Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Neder-
land.
(9) Zie 24(1915), nr. 3(maart), p. 53-54 en 34(1925), nr. 6
(juni), p. 122-127.

(10) Zie 35(1926), nr. 12(dec.), p. 270 en 50(1941), nr. 7
(juli), p. 187.
(11) Gegevens in het Offer omtrent het redacteurschap
van Knaapen zijn niet eenduidig. In 33(1924), nr. 12
(dec.), p. 276 wordt vermeld dat hij “van 1903 tot einde
1921 de eminente redacteur van het Offer was”; in 34
(1925), nr. 9(sept.), p. 215 wordt herdacht dat “J.M.J.
Knaapen (…) ruim een en twintig jaar (…) hoofdredac-
teur van het Offer was”. In een in memoriam over
Knaapen, geschreven door oud-redacteur L.v.A. (ver-
moedelijk Pius Lambertus van Aken, zie noot 13) in
38(1929), nr. 3(maart), p. 49-52 wordt vermeld dat Knaa-
pen eerst samen met Van den Heuvel en L.v.A. zelf, en
daarna geheel alleen de redactie had gevoerd.
(12) Zie 50(1941), nr. 7(juli), p. 188 en het Offer (1946-1967)
10(1955), nr. 6(aug.), p. 95-96.
(13) Pius Lambertus van Aken heeft tijdens zijn studie-
jaren en als jong priester zijn medewerking geleverd
aan het Offer, zie 47(1938), nr. 4(april), p. 74) Over Van
Aken vermeldt Van den Hurk dat diens redacteurschap
een vrijwel loze titel was en buiten beschouwing kan
worden gelaten (p. 68). Vermoedelijk is Van Aken de
auteur van het in memoriam over Knaapen, dat was
ondertekend door “oud-redacteur L.v.A.” (zie noot 11).
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het Offer 1946-1967
• jaren 1(1946), nr. 1/2(maart/april) – 22(73)(1967), nr. 6
(ongen.)
• ondertitel Maandblad onder redactie der Norbertijnen
van de Abdij van Berne te Heeswijk N.Br.; Tijdschrift
voor liturgisch en daarbij aansluitend godsdienstig
leven, tevens spiegel voor Nederland van abdij en orde
∞ 1(1946) – 3(1948), nr. 7(juli)
– Maandblad onder redactie der Norbertijnen van de
Abdij van Berne te Heeswijk N.Br.; Tijdschrift voor
liturgisch leven en apostolaat ∞ 3(1948), nr. 8(1 aug.)-
nr. 12(dec.)
– Tijdschrift voor liturgisch leven en apostolaat onder
redactie van de Norbertijnen van de Abdij van Berne te
Heeswijk N.Br. ∞ 4(1949) – 11(1956), nr. 1(15 jan.)
– Tijdschrift voor liturgisch apostolaat ∞ 11(1956), nr. 2
(febr.)
– Tweemaandelijks tijdschrift voor de beleving van de
eredienst der kerk. Onder redactie van de Norbertijnen
van de Abdij van Berne te Heeswijk. Orgaan van de
Liturgische Federatie ∞ 15(66)(1960) – {17(68)(1962), nr.
1(onged.)} 
– Tijdschrift voor de beleving van de eredienst der kerk
onder redactie van de Norbertijnen van de Abdij van
Berne te Heeswijk. Orgaan van de Liturgische Federatie
{18(69)(1963), nr. 1(onged.)}
– Tijdschrift voor de beleving van de eredienst der kerk
onder redactie van de Norbertijnen van de Abdij van
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Berne te Heeswijk. Orgaan van de Nederlandse Com-
missie voor Liturgie ∞ {20(71)(1965), nr. 1(onged.)}1

– Tijdschrift voor de beleving van de eredienst der kerk
∞ 21(72)(1966)
– Liturgisch tijdschrift ∞ 22(73)(1967)
• uitgever Abdij van Berne te Heeswijk N.Br. 1(1942)-
14(1959/60)2

– Liturgische Federatie / NV Gooi en Sticht ∞
15(66)(1960) – {18(69)(1963), nr. 1(maart)}3

– Nederlandse Commissie voor Liturgie / NV Gooi en
Sticht ∞ {20(71)(1965), nr. 1(onged.)} – 21(72)(1966), 
nr. 4/5 (onged.)3

– Werkgroep voor Liturgie / Abdij van Berne ∞
21(72)(1966), nr. 6/7/8/(onged.) – 22(73)(1967), nr.
6(ongen.)3

• plaats Red: Heeswijk N.Br.4

– Adm.: Heeswijk ∞ 1(1946)-14(1959/60); Hilversum ∞
15(66)(1960) – 21(72)(1966), nr. 4/5(onged.); Heeswijk ∞
21(72)(1966), nr. 6/7/8(onged.) – 22(73)(1967)3

– Druk: Eindhoven ∞ 22(73)(1967)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1946)-11(1956)
– tweemaandelijks5 ∞ 12(1957)-17(68)(1962)
– 10 nrs. ∞ 18(69)(1963)-21(72)(1966)
– 6 nrs. ∞ 22(73)(1967)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1946)-15(66)(1960); III ∞ 16(67)(1961)-
22(73)(1967)
• redactie [1946-1948 Alphons W. van den Hurk, hoofd-
red.]6

[1946]-1959 Paschalis J. v. Kaathoven OPraem., hoofd-
red.7

{1949} Pastoor W. Bergmans8

{1954} Wilfried Dekkers OPraem.9

1960-1964 Gerlach C. Laudy OPraem., hoofdred.
1960-1966 Wenceslaus J. de Wolf OPraem., red.secr.
1965-1966 Radboud Hein de Bruin OPraem., hoofdred.
1966-1967 Werkgroep voor Liturgie10

– Redactieraad (vermeld in 1960-1966)
1960-1961 Theofried van Wel OFM
1960-1964 J. van de Bosch
1960-1964 A.J. Kramer
1960-1964 A.J.J. van Rooy
1960-1966 W. Bergmans
1960-1966 E.F. Hoekx OPraem.
1960-1966 A. Hollaardt OP
1960-1966 H. Manders CSsR
1963-1964 Harry Duif
1963-1966 W. Alting von Geusau OFM
1965-1966 mevr. A.M. Freeman-Smulders
1965-1966 drs. Gerlach C. Laudy
1965-1966 Huub M. van de Watering OPraem.
• speciale nummers M.i.v. 1948 (tot 1971) worden in de
zomervakantie in de Abdij van Berne jaarlijks de Litur-
gische Studiedagen voor Onderwijzers en Onderwijze-
ressen gehouden, waarvan steeds in oktober een speci-

aal nummer verschijnt in het Offer. De thema’s zijn:
(de studiedagen van 1948 hebben nog geen specifiek
thema) 1949 ‘de betekenis van de Heilige Mis’; 1950 ‘het
kerkelijk jaar’ (verslagnummer niet in het Offer maar
in Tijdschrift voor liturgie); 1951 ‘de liturgie der H. Mis’;
1952 ‘mystiek lichaam van Christus’; 1953 ‘het Heilig
Doopsel’; 1954 ‘liturgische vernieuwing door Pius X’;
1955 ‘bijbel en liturgie’; 1956 ‘de (nieuwe) goede-week-
liturgie’ (hiervan is geen verslagnummer verschenen);
1957 ‘de liturgie van de advent en van de kersttijd’; 1958
en 1959 ‘de Heilige Mis’; 1960 ‘eucharistie en jeugd’;
1961 ‘biecht en boete’; 1962 ‘het gebed’; 1963 ‘Jezus
Christus’, 1964 ‘de Heilige Geest’; 1965 ‘de Heilige Kerk’,
1966 ‘liturgie en wereld’. De verslagnummers zijn ook
als losse uitgaven verkrijgbaar. Van de studiedagen
van 1967 over ‘de christelijke toekomstverwachting’ is
geen verslagnummer verschenen.
– 12(1957), nr. 1(jan.): speciaal nummer over ‘Honderd
jaar Berne in Heeswijk’.
– 19(70)(1964): dubbelnummer, gewijd aan de constitu-
tie over de H. Liturgie.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1946-1963 en 1965-1967); inhoudsopgaven (m.u.v. 1948
en 1950).
– De veertiende jaargang is een overlopende jaargang:
14(1959/60), nr. 1(maart)-nr. 6(jan. 1960); m.i.v. februari
1960 krijgen de afleveringen een ander formaat en een
dubbele jaargangnummering: 15(66)(1960), 16(67)(1961)
enz. Het tweede jaargangnummer is een voortzetting
van de jaargangnummering van het Offer (1892-1942).
– Er verschijnen regelmatig themanummers.
• relaties Voortzetting van het Offer (1892-1942)
– Hiervan afgesplitst Berne (1948-{1980})11

– Voortgezet als Rond de tafel (1968-{1980})12

• literatuur Marc Schneiders OPraem., ‘Een eeuw “in”
de liturgie. Een inleidend overzicht en “gebruiksaan-
wijzing”’, in: P. Al OPraem. en M. Schneiders OPraem., 
Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk
van de Norbertijnen in Nederland (Heeswijk 1992), p. 11-32
– Marc Schneiders OPraem., ‘De Aartsbroederschap der
H. Mis van Eerherstel in Nederland. Een bibliografie’,
in: Ibidem, p. 153-166
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– UBN
• typering Het Offer, dat voor de Tweede Wereldoorlog
verscheen als orgaan van de Aartsbroederschap van de
H. Mis van Eerherstel, wordt na de oorlog heropgericht
als een onderdeel van het pas opgerichte liturgisch
apostolaat van de Abdij van Berne, met als voornaam-
ste taak “de lezers in contact te brengen met het leven
der Kerk door het beter te leeren kennen en vooral door
het practisch te doen beleven” (1(1946), nr.
1/2(maart/april), p. 1-2). Op deze manier wil het Offer de
afstand tussen geloofsleer en geloofsleven helpen over-
bruggen. Het tijdschrift bevat dan ook veel onderrich-
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tende artikelen over liturgie, bijbel, godsdienstig leven,
kerkgeschiedenis en kerkelijk leven. Daarnaast bevat
het tijdschrift verhalen, schetsen en gedichten. Een
tweede doel bij de opzet is te berichten over de activitei-
ten van de Abdij van Berne en de orde der Norbertijnen
op het gebied van onderwijs en zielzorg, zowel in
Nederland als in de missiegebieden. Met ingang van
april 1948 wordt deze functie van ‘spiegel van abdij en
orde’ overgenomen door het nieuwe tijdschrift Berne,
dat alle mogelijke bijdragen bevat die verband houden
met de Abdij van Berne en de norbertijnerorde. Het
Offer is voortaan een uitsluitend liturgisch tijdschrift11

en wordt omschreven als een “liturgisch tijdschrift
voor de gewone man” (5(1950), nr. 10(23 dec.), p. 174). In
januari 1949 wordt het Offer ‘geadopteerd’ door de Bos-
sche Liturgische Vereeniging (BLV) en wordt het een
volkse tegenhanger voor het meer wetenschappelijke
Tijdschrift voor liturgie van de Benedictijnen van de
Abdij Affligem. De nauwe relatie tussen de beide litur-
gische tijdschriften wordt nog hechter als het Offer in
1960 in navolging van het Tijdschrift voor liturgie
“orgaan van de Liturgische Federatie” wordt.3 De laat-
ste jaargangen van het Offer staan grotendeels in het
teken van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en
liturgische vernieuwing.
• noten
(1) Door het ontbreken van de omslagen is niet met
zekerheid vast te stellen wanneer deze ondertitel pre-
cies is ingegaan, maar vermoedelijk was dit m.i.v.
19(70)(1964), nr. 3(onged.). Op p. 71 van deze aflevering
wordt namelijk vermeld: “Vanaf dit nummer is het
Offer – naast Tijdschrift voor Liturgie – officieel orgaan
van de Nederlandse Commissie voor Liturgie”. De ver-
melding “Orgaan van de Nederlandse Commissie voor
Liturgie” ontbreekt in de volgende jaargangen.
(2) In samenwerking met de Bossche Liturgische Ver-
eeniging m.i.v. 4(1949), nr. 1(jan.), zie p. 3-5.
(3) In ‘Aan onze lezers’ 14(1959/60), nr. 6(jan.), p. 136
worden enkele veranderingen in het tijdschrift aange-
kondigd: het Offer gaat in een geheel nieuwe gedaante
verschijnen en wordt een uitgave van NV Uitgeverij
Gooi en Sticht te Hilversum, waar ook de administratie
gevestigd zal zijn (zie ook p. 143 van hetzelfde num-
mer). Vanaf de nieuwe jaargang zal het Offer verschij-
nen als orgaan van de Nederlandse Liturgische Federa-
tie, waarvan NV Gooi en Sticht de uitgever is. In
15(66)(1960) – {18(69)(1963), nr. 1(maart)} wordt in het
colofon vermeld: ‘Orgaan van de Liturgische Federatie’.
In het omslag van 20(71)(1965), nr. 1(onged.) wordt ver-
meld: ‘Orgaan van de Nederlandse Commissie voor
Liturgie’. In de volgende jaar gangen ontbreekt deze
vermelding. Uit ‘Verantwoording’ in 21(72)(1966), nr.
6/7/8/(onged.), p. 106 blijkt dat vanaf dat nummer de
uitgave van het Offer weer door de Abdij van Berne
wordt verzorgd. 

(4) Feitelijk wordt de hoofdredactie in 1965-1966 in Har-
derwijk gevoerd, hoewel op het omslag van 20(71)(1965)
– 21(72)(1966), nr. 4/5(onged.) nog steeds wordt ver-
meld: “onder redactie van de Norbertijnen van de Abdij
van Berne te Heeswijk”.
(5) In 12(1957), nr. 3(april) staat op p. 59 nog vermeld dat
het tijdschrift tienmaal per jaar verschijnt; in nr.
5(okt.), p. 108 is dit zes maal per jaar geworden. In dat
jaar zijn er 6 afleveringen verschenen.
(6) Zie Schneiders Opraem., p. 153-166.
(7) In 14(1959/60), nr. 6(jan.) bericht G.C. Laudy dat hij
Van Kaathoven opvolgt als hoofdredacteur van het
Offer. Het is echter niet geheel duidelijk wanneer Van
Kaathoven de redactie op zich heeft genomen. In het
Offer 15(66)(1960), nr. 4(onged.), p. 76 en in het Tijd-
schrift voor liturgie 44(1960), nr. 5(onged.), p. 369 wordt
vermeld dat Van Kaathoven in 1946 hoofdredacteur van
het Offer was geworden. In het Offer 21(72)(1966), nr.
9/10(onged.), p. 178 wordt vermeld dat Van Kaathoven
de redactie heeft gevoerd in de jaren 1949-1959. In
Schneiders OPraem., p. 153-166 wordt echter vermeld
dat Van Kaathoven vanaf 1948 hoofdredacteur van het
Offer was.
(8) 5(1949), nr. 1(jan.), p. 5 meldt de benoeming tot
“mede-redactielid” van pastoor W. Bergmans.
(9) Zie 10(1955), nr. 5(juni), p. 66. 
(10) Uit ‘Verantwoording’ 21(72)(1966), nr. 6/7/8(onged.),
p.106 blijkt dat aan R.H. de Bruin eervol ontslag is ver-
leend als hoofdredacteur van het Offer en de redactie is
opgedragen aan de pas opgerichte Werkgroep voor
Liturgie. In nr. 9/10(onged.), p. 178 wordt echter ver-
meld dat de werkgroep pas in het eerste nummer van
de nieuwe jaargang de volledige hoofdredactie over-
neemt, omdat de kopij voor de lopende jaargang reeds
grotendeels gereed is. De Werkgroep voor Liturgie
begon aldus Schneiders OPraem. met zes mensen, allen
Norbertijnen: Paschalis J. van Kaathoven, Carolus P.
Thissen, Wilfried J. Verbakel, Fr. Vereijken (voorzitter),
Jos de Wolf en Raymond Martien van den Bosch. In
december 1966 wordt Clemens van den Berg in de
Werkgroep opgenomen en in 1967 treedt Ton Baeten
toe. Zie Marc Schneiders OPraem., p. 19-20.
(11) Berne werd in 1948 afgesplitst van het Offer. Zie
3(1948), nr. 4(april), p. 50: “Met dit nummer te beginnen
is het Offer geheel gewijd aan de hernieuwing van de
liturgische geest onder ons volk. Tegelijkertijd presen-
teren wij U vandaag een nieuw tijdschrift, dat de spie-
gel van onze abdij en orde zal zijn. Zo zullen beide
delen van het Offer beter tot hun recht komen”. Zie ook
Berne 1(1948), nr. 1(1 april), p. 1. In Berne 11(1958), nr. 1/2
wordt op p. 19 over de splitsing van het Offer het vol-
gende vermeld: “Onder de oorlog onderging het tijd-
schrift het lot van zovele anderen: het hield op te
bestaan. Eerst na de oorlog konden er weer pogingen
worden gedaan om het tijdschrift tot nieuw leven te
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wekken. Tegelijkertijd was echter de vraag groot naar
een volks-liturgisch tijdschrift. Dit kwam ook inder-
daad tot stand. De oude, zinvolle naam van het Offer
ging op dit tijdschrift over, dat zich uitsluitend met
liturgie zou bezighouden. Het vroegere Offer vond zijn
voortzetting in Berne.”
(12) Zie 22(73)(1967), nr. 6(ongen.), p. 233-235: ‘het Offer
wordt Rond de tafel’. Zie ook Rond de tafel 1968, nr.
1(jan.), p. 2.

760
Officiële mededelingen / Congregatie der Missie
1955-1970
• jaren 1955, nr. 1(okt.) – 1970, ongen.(20 nov.)
• uitgever Provincialaat der Lazaristen
• plaats Niet vermeld ∞ 1955, nr. 1(okt.) – 1958, nr. 11
(april); Nijmegen ∞ 1958, nr. 12(juni) – 3e serie(1967),
nr. 7(juli); niet vermeld ∞ 3e serie, nr. 8(onged.)-nr. 9
(onged.); Helden-Panningen ∞ 3e serie(1969), nr. 10
(juni) – 3e serie(1970), nr. 12(juli); latere nrs. niet ver-
meld
• frequentie onregelmatig
• formaat B ∞ 1955, nr. 1(okt.) – 1958, nr. 13(nov.); A ∞
1959, nr. 14(jan.) – 3e serie(1970), nr. 12(juli); B ∞ latere
nrs.
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Getypt ∞ 1955, nr. 1(okt.) – 1956, nr.
3(jan.), vervolgens gestencild.
– Jaargangnummering ontbreekt in 1955, nr. 1(okt.) –
1966, nr. 22(dec.). Daarna: 2e serie(1961), nr. 1(april) –
1964, nr. 10(dec.); 3e serie(1965), nr. 1(maart) – 1970, nr.
12(juli); verder zonder jaargangnummering nog ver-
schenen: 1970, ongen.(aug.), ongen.(sept.), ongen.(nov.).
• relaties Opgegaan in Kleine compagnie (1946-{1980})1

• autopsie Volledig: 1955, nr. 1(okt.) – 1960, nr. 22(dec.);
2e serie(1961), nr. 1(april) – 1964, nr. 10(dec.); 3e
serie(1965), nr. 1(12 maart) – 1970, nr, 12(juli). Daarna
zonder jaargangnummering nog verschenen 15 aug.
1970, 25 sept. 1970 en 20 nov. 1970
– Panningen, provincialaat der Lazaristen
• typering Intern officieel mededelingenblad van het
provincialaat van de Lazaristen (Congregatie der Mis-
sie); bevat nieuws over benoemingen, vertrek naar de
missie, overledenen enz.
• noten
(1) In Kleine compagnie 1971, ongen.(maart) wordt mede-
gedeeld op p. 13: “In overleg met de redaktie van de Klei-
ne compagnie is besloten dat de Off. med. en de Kleine
co. zullen samengaan. De naam Kleine compagnie zal
bewaard blijven.” In het voorwoord van het volgende
nr. wordt hieraan toegevoegd dat het blad een rubriek
‘Officiële mededelingen’ zal hebben.

761
Officiële mededelingen / Generaal bestuur Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis 1964-1967
• jaren 1964, nr. 1(28 april) – 1967, nr. 68(Kerstmis)
• uitgever Generaal bestuur Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (FIC)
• plaats Maastricht
• frequentie onregelmatig: 68 nrs. tussen 28 april 1964
en Kerstmis 1967
• formaat B ∞ 1964, nr. 1(28 april) – 1965, nr. 40(2 sept.);
daarna A
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Berichten van het generaal
bestuur / Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis1

(1968-{1980})
• autopsie Volledig
– Maastricht, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
• typering Officieel mededelingenblad van het generaal
bestuur van de Broeders van Maastricht. Het blad bevat
benoemingen, officiële besluiten van het generaal
bestuur, mededelingen over officiële contacten e.d.
• noten
(1) Vanaf maart 1966 geeft ook het provinciaal bestuur
een blad met de titel Officiële mededelingen uit. Om ver-
warring te voorkomen wijzigt het generaal bestuur de
titel van zijn uitgave in Berichten van het generaal
bestuur.

762
Officiële mededelingen van het provinciaal bestuur1

1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 41(10 okt.)2 – {1980, nr. 240(31 okt.)}3

• uitgever Provinciaal bestuur congregatie der Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
(FIC; Broeders van Maastricht)
• plaats Schiedam
• frequentie onregelmatig: 199 nrs. tussen 1968, nr. 41
(10 okt.) en 1980, nr. 240(31 okt.)
• formaat B
• omvang Tussen de 4 en 8 p. per afl.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1978, nr. 8(jan.): Extra uitgave van
het provinciaal bestuur: ‘Bouwplannen op het Beyart-
terrein’, 4 p.
• bijzonderheden Gestencild.
Bijlagen: 
– 1969, april: ‘Bezinningsdagen 1969. Provincialaat
Warande – Schiedam’, 7 p.
– 1970, 14 febr.: ‘Informatie provinciaal kapittel Neder-
land’, vierde zitting: 13 en 14 februari 1970 – Nuland, 
7 p.
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– 1970, 22 mei: Uitnodiging provinciedagen, 7 p.
– 1970, onged.: Informatie. ‘Enquête Apostolaire Raad’,
gehouden in de Nederlandse Provincie eind maart 1970,
4 p.
– 1977, nr. 186(12 dec.): ‘Amnesty International’, 2 p.
– 1979, nr. 212(3 mei): ‘Enquête: Belangstelling voor de
Derde Wereld’, 2 p.
– In de autopsie-exemplaren bevindt zich een aantal
‘groene brieven’, geheel gewijd aan een thema, van de
hand van br. Liberius Verkoyen, namens het provinci-
aal bestuur. De eerste aanwezige brieven zijn gedateerd
21 november 1977 en 1978. Deze zijn niet in de numme-
ring opgenomen. De volgende brieven zijn dat wel: nr.
203, 8 okt. 1978; nr. 213, Pinksteren 1979; nr. 221, oktober
1979; nr. 227, jan. 1980 en nr. 233, 17 mei 1980.
• relaties Voortzetting van Officiële mededelingen / Pro-
vinciaal bestuur Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis (1966-1968)
• autopsie Volledig tot en met 1974; 1975, nrs. 138 en 139;
1976, nr. 165; 1977, nrs. 167, 176-187; 1978, nrs. 188-195,
199, 201, 203-206; 1979, nrs. 211-225; 1980, nrs. 226-240
KDC ∞ 1969, volledig m.u.v. nrs. 53 en 56; 1970, nrs. 
57-59; 1975-1980
– Maastricht, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
∞ 1968-1974, overige ingeziene nummers
• typering Officieel intern mededelingenblad voor de
Nederlandse Provincie van de Broeders van Maastricht,
met informatie over bestuursbesluiten, mutaties,
benoemingen, zieken en overledenen. In de rubriek
‘auteurswerk’ worden nieuw verschenen boeken aan-
gekondigd.
• noten
(1) Vanaf 1973, nr. 114(7 dec.): Officiële mededelingen pro-
vinciaal bestuur Nederland. Vanaf 1979, nr. 217(15 aug.)
is hieraan toegevoegd: “Broeders van Maastricht – Pro-
vincie Nederland”.
(2) De nummering is overgenomen van de voorloper
Officiële mededelingen, die eindigde met 1968, nr. 40(17
sept.).
(3) De Officiële mededelingen verschijnen in elk geval
nog tot november 1997 in gestencilde vorm. Zie schrij-
ven d.d. 6-11-1997 van broeder J.B.M. Smit FIC, archiva-
ris van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis 
(zie Correspondentie BKNP).

763
Officiële mededelingen / Provinciaal bestuur Broe-
ders van de Onbevlekte Ontvangenis1 1966-1968
• jaren 1966, nr. 1(14 maart) – 1968, nr. 40(17 sept.)
• uitgever Provinciaal bestuur congregatie der Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
(Broeders van Maastricht)
• plaats Schiedam
• frequentie onregelmatig: 40 nrs. tussen 14 maart 1966
en 17 sept. 1968

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Officiële mededelingen van het
provinciaal bestuur (1968-{1980})
• autopsie Volledig
– Maastricht, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
• typering Officieel intern mededelingenblad van de
Nederlandse Provincie van de Broeders van de Onbe-
vlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, vooral
bekend als de Broeders van Maastricht, met informatie
over bestuursbesluiten, mutaties, benoemingen, zieken
en overledenen.
• noten
(1) Titelvariaties: 1966, nr. 1(14 maart): Mededelingen van
de Provincie Nederland; 1966, nr. 2(21 april): Officiële
mededelingen van de Provincie Nederland.

764
OK: Open Kerk 1977-1978
• jaren 1977, nr. 5(okt.) – 1978, nr. 12(dec.)
• ondertitel Tweemaandelijkse uitgave van de Werk-
groep Open Kerk Limburg
• uitgever Werkgroep Open Kerk Limburg
• plaats Red.: Roermond ∞ {1977, nr. 6(dec.)} – 1978;
adm.: Born/Holtum
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1977; II ∞ 1978
• redactie Kernredactie1:
1977-1978 L. Evers-Willems
1977-1978 V. Hermans
1977-1978 J. Naastepad-van Eijkelenburg
1978 M. Jansen
• speciale nummers [1977], extra uitgave,
ongen.(onged.): ‘Voor nog meer duidelijkheid’, over de
verschillende pastorale en socio-economische projecten
van de landelijke Bisschoppelijke Vastenactie en over
de breuk van het Limburgse Diocesaan Missiebureau
met de landelijke Vastenactie, 8 p.
– 1978, extra uitgave, ongen.(onged.): ‘Een verslag van
de vierde nationale bijeenkomst van de Landelijke
Beweging Open Kerk’ op zaterdag 29 april 1978, 10 p.
– 1978, extra uitgave (‘Special 2’), ongen.(onged.): ‘het
Tweesnijdend zwaard’, over arbeidsproblematiek, 16 p. 
• bijzonderheden Afbeeldingen (1978).
– Gestencild.
– De doorlopende nummering van de voorloper wordt
voortgezet.
• relaties Voortzetting van Open Kerk Limburg: bulletin
(1976-1977)
– Voortgezet als Op zicht (1979-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Informatiebulletin van de Werkgroep Open
Kerk Limburg die in 1972 is ontstaan uit onvrede over
de benoeming van bisschop Gijsen. Het blad wil het
landelijke en diocesane nieuws over kerk en samenle-
ving volgen en met open informatie een tegenwicht
vormen tegen het beleid van bisschop Gijsen. Het geeft
informatie over ontmoetingsdagen, besteedt aandacht
aan zendingsprojecten in Nederland, de verhouding
tussen kerk en vakbeweging, vredesvraagstukken enz.
Door zijn tweemaandelijks verschijnen blijft het echter
voortdurend achter bij de actualiteit, waardoor in 1978
besloten wordt tot een maandelijkse uitgave onder de
titel Op zicht.
• noten
(1) Op p. 1 van de eerste aflevering wordt een nieuw
redactiebeleid medegedeeld: een nieuwe kernredactie is
verantwoordelijk voor de uitgave; een aantal medewer-
kers zal het nieuws over kerk en samenleving in het
bisdom “in alle openheid” analyseren en duiden.
(2) “Het bulletin van Open Kerk wordt verbreed en uit-
gebouwd tot een onafhankelijk maandblad. Het is de
bedoeling dat het eerste nummer daarvan eind januari
zal verschijnen”, aldus de kernredactie in 1978, nr.
12(dec.), p. 1. De titel van het nieuwe maandblad is Op
zicht. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting Open
Publikaties, waarin niet alleen Open Kerk vertegen-
woordigd is, maar ook BIS (Buro voor Internationale
Solidariteit), de Solidariteitsgroep van priesters en
andere groepen.

765
OL Vrouw van Lourdes 1895-1920
• jaren 1(1895/96), ongen.(onged.)1-25(1919/20), nr. 12
(april)2

• ondertitel Maandschrift3 voor de vereerders der Onbe-
vlekte Ontvangenis
• uitgever C. Burger ∞ 1(1895/96)-{11(1905/06)}
– G. Plukker4 (vanaf 20(1914/15), nr. 1(mei): Wed. 
G. Plukker) ∞ {14(1908/09)}-24(1918/19)
– NV Drukkerij De Spaarnestad ∞ 25(1919/20)
• plaats Schagen ∞ 1(1895/96)-24(1918/1919); Haarlem
∞ 25(1919/20)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1895/96)-10(1904/05); IV ∞
{11(1905/06)} en {14(1908/09)}; III ∞ 15(1909/10)-
23(1917/18); II ∞ 24(1918/19)-25(1919/20)
• redactie Niet in het maandschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1909/10, 1912/13, 1915/16
en 1919/20); inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering tot en met 24(1918/19).
– Overlopende jaargangen.1

• literatuur J.N.J.E. Heerkens Thijssen (ed.), Gedenkboek
NV Drukkerij de Spaarnestad, 1906-1931, Haarlem 1931

• autopsie Volledig m.u.v. 12(1906/07)-13(1907/08)
– UBN ∞ 1(1895/96)-11(1905/06); 16(1910/11); 22(1916/17)
– UBT ∞ 14(1908/09)-15(1909/10); 17(1911/12)-21(1915/16);
23(1917/18)-25(1919/20)
• typering Katholiek gezinsmaandblad met stichtelijke
strekking, dat als doel heeft “de devotie tot OL Vrouw
van Lourdes, de Onbevlekte Ontvangenis, steeds meer
te verbreiden en de liefde tot Haar en haar Zoon steeds
inniger te doen worden” (zie 22(1916/17), nr. 1(mei), p. 1).
Het blad is gewijd aan de gebeurtenissen die zich in en
om Lourdes voltrekken, dat wil zeggen: veel
(vervolg)verhalen over bekeringen en wonderbaarlijke
genezingen, een rubriek ‘Bij de Grot’ met allerhande
berichten en mededelingen over pelgrimages naar de
grot of eucharistische congressen die te Lourdes wor-
den gehouden, een lijst van intenties en H. Missen bij
de Grot, gedichten etc.
• noten
(1) Ofschoon de afleveringen van de eerste jaargangen
ongedateerd zijn, blijkt uit de inhoud dat er sprake is
van overlopende jaargangen, die lopen van mei tot en
met april. Op de titelpagina’s van de eerste 10 jaargan-
gen wordt echter slechts het eerste jaartal genoemd:
1(1895)-10(1905). Pas vanaf jaargang 11 wordt op de titel-
pagina vermeld dat de jaargangen overlopen:
11(1905/06).
(2) Aan het einde van jaargang 25(1919/20) delen de uit-
gevers mee: “Tot ons leedwezen moeten wij aan onze
getrouwe lezers berichten, dat de hoge drukprijzen ons
dwingen, de verschijning van dit tijdschrift te doen
ophouden”.
(3) M.i.v. 20(1914/15), nr. 1(mei): “Maandblad” op de titel-
pagina; op buitenzijde omslag blijft staan: “Maand-
schrift”.
(4) De naam G. Plukker wordt al vermeld op het omslag
van 11(1905/06); op de titelpagina van deze jaargang
staat echter nog: “Uitgave van C. Burger”. Volgens het
Gedenkboek NV Drukkerij de Spaarnestad, 1906-1931, p.
22 kwam de uitgave van OL Vrouw van Lourdes in juni
1918 bij de Spaarnestad.

766
Om godswil 1959-{1960}
• jaren 1959-{1960}1

• ondertitel Missiekrant voor Nederland ∞ {1960}
• uitgever Nationaal Bureau Pauselijke Missieactie /
Genootschap tot Voortplanting van het Geloof
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie jaarlijks
• formaat C
• omvang 4 p. per aflevering ∞ 1959-{1960}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Afsplitsing van Annalen van het Pauselijk
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Genootschap tot Voortplanting van het Geloof (1950-
1961)1

• literatuur Jan Willemsen, Bijdragen aan dewereldkerk.
De geschiedenis van Missio/Pauselijke Missiewerken
Nederland 1822-1997, Den Haag 1997
• autopsie 1959-1960
– KDC
• typering Ter gelegenheid van missiezondag verschij-
nende krant, bedoeld om de steun aan de Nederlandse
missieactie te vergroten.
• noten
(1) Willemsen meldt op p. 53 dat op initiatief van Th.
Bours bij wijze van experiment in 1959 bij gelegenheid
van Wereldmissiedag een missiekrant verscheen in
plaats van de Annalen van het Pauselijk Genootschap
tot Voortplanting van het Geloof. Deze missiekrant zou
ook nog enkele malen zijn verschenen na de opheffing
van de Annalen in 1961.

767
Omhoog / Aartsbisdom Utrecht 1934-1964
• jaren 1(1934/35), nr. 1(1 juli) – 9(1942), nr. 33(15 aug.)1

– 1945, eerste nummer na de bevrijding(onged.) –
31(1964), nr. 46(14 nov.)
• ondertitel Kerkelijk weekblad (…)2 ∞ 1(1934/35), nr. 1
(1 juli)
– Parochieel weekblad (…)2 ∞ 1(1934/35), nr. 2(8 juli) –
8(1941), nr. 1(7 juni)
– Parochieblad voor het aartsbisdom (Utrecht) ∞
8(1941), nr. 2(14 juni) – 13(1946), ongen.(15 juni)
– Weekblad voor het aartsbisdom Utrecht ∞ 13(1946),
nr. 25(22 juni) – 15(1948)
– Actueel gezinsweekblad voor Nederland3 ∞ 16(1949)-
18(1951)
– Parochieweekblad voor het aartsbisdom Utrecht en
actueel gezinsweekblad voor Nederland ∞ 18(1951), 
nr. 19(12 mei) en nr. 32(11 aug.); {19(1952), nr. 2(12 jan.)} –
nr. 26(28 juni)
– Parochie-weekblad voor het aartsbisdom Utrecht ∞
19(1952), nr. 27(5 juli) – nr. 51/52(19 dec.)
– Weekblad voor het aartsbisdom (Utrecht) ∞ 20(1953)
– 36(1964), nr. 46(14 nov.)
• uitgever Stichting Omhoog / Aartsbisdom Utrecht ∞
1(1934/35) – 19(1952), nr. 26(28 juni) 
– Drukkerij en Uitgeverij St. Gregoriushuis, Utrecht ∞
{9(1942), nr. 30(25 juli)-nr. 33(15 aug.)}
– Directies van diverse gewestelijke bladen die in het
aartsbisdom verspreiding vinden. De autopsie-exem-
plaren zijn uitgegeven door de volgende dagbladen: NV
Uitgevers Mij De Gelderlander4 ∞ 19(1952), nr. 27(5 juli)
– nr. 51/52(19 dec.), {22(1955), nr. 37(16 sept.)}; Utrechts
Katholiek Dagblad ∞ 20(1953) – {22(1955), nr. 9(4
maart)}; Dagblad Het Centrum ∞ {22(1955), nr. 31(5
aug.)} – {24(1957), nr. 17(26 april)} (behalve {22(1955), 

nr. 37(16 sept.)}: NV Uitgevers Mij De Gelderlander))
– NV Drukkerij en Uitgeverij Lumax5 ∞ {28(1961), 
nr. 29(30 sept.)} – 31(1964), nr. 46(14 nov.)
• plaats Red. en adm.: Utrecht ∞ 1(1934/35) – 19(1952),
nr. 26(28 juni)
– Red.: Utrecht; adm. door uitgeverijen van diverse
gewestelijke bladen die in het aartsbisdom versprei-
ding vinden (zie Uitgever): adm.: Nijmegen ∞ 19(1952),
nr. 27(5 juli) – nr. 51/52(19 dec.) {22(1955), nr. 37(16
sept.)}; adm.: Utrecht ∞ 20(1953), nr. 1(2 jan.) –
{24(1957), nr. 17 (26 april)} (behalve {22(1955), nr. 37(16
sept.)}: adm.: Nijmegen)
– Red.: Driebergen; adm.: Hoorn ∞ {25(1958), nr. 51/52
(19 dec.)} – 27(1960)
– Red. en adm.: Utrecht ∞ 28(1961) – 31(1964), nr. 46
(14 nov.)
• frequentie wekelijks
• formaat C ∞ 1(1934/35)-8(1940/41); E ∞ 9(1942), nr. 6
(7 febr.)-nr. 29(18 juli); C ∞ 9(1942), nr. 30(25 juli)-nr. 33
(15 aug.); D ∞ 1945 – 15(1948), nr. 19(8 mei); E ∞
15(1948), nr. 20(14 mei) – 31(1964), nr. 46(14 nov.)
• omvang 4 tot 7 p. per aflevering
• redactie 1934-1941 “Onder red. van e(e)nige EEHH
Geestelijken” (1(1935/36), nr. 1(1 juli): “Eerwaarde Hee-
ren”; 1941: “Eerw. Heren”)6

{1942} J.H. van den Berg (frater Bertrandus)6

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Het bisdomblad verschijnt in een aantal regionale edi-
ties met de kerkberichten voor de verschillende paro-
chies en dekenaten. Alle edities bevatten een gemeen-
schappelijk algemeen deel. Als eerste regionale editie
verschijnt in 1929 Katholiek leven. Parochieblad voor
Wageningen, Bennekom, Ede, Renkum, Heelsum,
Oosterbeek, Rhenen enz. In 1935 (1(1935/36)) verschijnt
de Betuwse koerier. Kerkelijk weekblad voor de Betuwe.
Diverse nummers van Katholiek leven en de Betuwse
koerier zijn ingebonden tussen de autopsie-exemplaren
van Omhoog.7 Ofschoon er sprake is van verschillende
titels zijn deze drie weekbladen identiek wat betreft het
algemene deel. Het tweede deel met parochie- en kerk-
nieuws verschilt per titel en editie. Op het tweede blad
van Omhoog 4(1937/38), nr. 1(3 juli) wordt vermeld:
“Omhoog en Kath. leven vormen met de Betuwse koerier
’n gesloten gordel in ons Aartsbisdom. Ons weekblad is
in het parochiële leven der aangesloten streken ’n
onmisbaar orgaan geworden.”
– 1(1934/35), nr. 2(8 juli) – nr. 39(24 maart): Als bijvoeg-
sel van het weekblad verschijnt wekelijks een vaste
rubriek ‘Katholiek Leven’, opgedeeld in ‘Katholiek
Leven in ’t Zuid-Oosterkwartier’, ‘Katholiek Leven langs
Lek en Linge’, ‘Katholiek Leven in de Ronde Venen’,
‘Katholiek Leven in ’t Zuid-Westerkwartier’ (samen tel-
kens 4 p.). Dit bijvoegsel met parochienieuws bevat
informatie over de verschillende missen en andere ker-
kelijke activiteiten in de daaropvolgende week, medede-
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lingen van verschillende katholieke verenigingen.
Vanaf nr. 40(31 maart) verdwijnt ‘Katholiek Leven’ uit
de titel van deze rubriek, die zal voortbestaan onder de
titels ‘Parochienieuws’, ‘Kerknieuws’ en ‘Kerkberich-
ten’. Het tijdschrift Omhoog verschijnt in steeds meer
verschillende edities, waarvan de eerste 2 tot 4 pagina’s
hetzelfde zijn. De rubriek parochie- of kerknieuws ver-
schilt per editie. In de autopsie-exemplaren zijn vaak
diverse edities van hetzelfde nummer ingebonden.
– Tot en met 7(1940/41) is er sprake van overlopende
jaargangen; de eerste 6 jaargangen lopen van juli tot en
met juni, 7(1940/41) loopt van juli tot en met mei. De 8e
jaargang begint met nr. 1(7 juni 1941). Daarna vallen de
jaargangen samen met het kalenderjaar. De 8e jaar-
gang(1941) is in het autopsie-exemplaar aanwezig van
nr. 1(7 juni)-nr. 20(18 okt.) en wordt dan gevolgd door
jaargang 9(1942), nr. 6(7 febr.). Op het schutblad van die
jaargang staat in het autopsie-exemplaar met potlood
vermeld: “Vanaf 25 okt. 1941 – 7 febr. 1942 verschijnt
Omhoog niet.”
– In de eerste 4 afleveringen van jaargang 1946 wordt
de nummering van jaargang 1945 voortgezet; nrs. 28(5
jan.)-nr. 31(26 jan.) Daarna begint jaargang 13 met nr.
5(2 febr. 1946).
– De afleveringen van 16(1949), nr. 52(24 dec.) – 17(1950),
nr. 51(23 dec.) dragen als opschrift ‘Omhoog in het Hei-
lig Jaar’. De autopsie-exemplaren van deze afleveringen
hebben verschillende ondertitels: 16(1949), nr. 52: ‘Actu-
eel gezinsweekblad voor Nederland’ en nr. 53: ‘Week-
blad voor het aartsbisdom Utrecht’; de afleveringen van
17(1950): ‘Actueel gezinsweekblad voor Nederland’.
– In het autopsie-exemplaar is na 1(1934/35), nr. 1(1 juli)
abusievelijk ingebonden: 2(1935/36), nr. 2(14 juli 1935).
– Na 1945, nr. 5(4 aug.) volgt abusievelijk nr. 7(11 aug.).
Het nummer 6 is niet in de telling opgenomen.
– Van 22(1955), nr. 37(16 sept.) zijn in het autopsie-
exemplaar alleen p. 1-2 aanwezig. Van 29(1962), nr.
34(25 aug.) en 30(1963), nr. 49(7 dec.) ontbreken p. 1-2.
– De enige aanwezige aflevering van 25(1958) is in het
autopsie-exemplaar ingebonden in band 26(1959). Het
gaat hier om het dubbelnummer 51/52(19 dec.).
• relaties Voortgezet als Op de hoogte (1964-1965)8

• autopsie Volledig ingezien ∞ 1(1934/35)-5(1938/39);
7(1940/41)-1945; 14(1947)-18(1951); 20(1953); 26(1959)-
27(1960); 29(1962)-30(1963)
– Onvolledig ingezien ∞ 6(1939/40): alle nrs. behalve
47; 13(1946), nrs. 5-52; 19(1952), nrs. 2, 3, 6-9, 14-15, 18-19,
22, 24-33, 36-46, 48, 50-51/52; 21(1954), nr. 40; 22(1955),
nrs. 9, 31, 36-37; 23(1956), nrs. 10-11, 13, 19, 32, 48-49;
24(1957), nrs. 17 en 19; 25(1958), nr. 51/52; 28(1961), nrs.
39-42, 45-52; 31(1964), nrs. 1-14, 16-46(14 nov.)
– UBN
• typering Zondagsblad van het aartsbisdom Utrecht,
dat onder verschillende titels en ondertitels in een toe-
nemend aantal parochies wordt verspreid (in het nr.

van 16 jan. 1937 wordt melding gemaakt van meer dan
vijftig parochies). Het bestaat uit een gemeenschappe-
lijk algemeen deel en een wisselend deel (‘tweede
blad’). In het tweede nummer van het weekblad (8 juli
1934) belooft de redactie de uitgave van het blad “toe te
wijden aan Onze Lieve Vrouwe van het H. Hart, opdat
Zij ons en alle lezers en begunstigers van dit blad moge
opleiden tot het H. Hart van Jezus”. Het blad heeft een
apostolische functie en wordt bij het vijfjarig bestaan
door de redactie omschreven als “geen nieuwsblad,
doch ’n populair wetenschappelijk en apologetisch
orgaan” (6(1939/40), nr. 1(1 juli)). In 1945 komt het week-
blad onder leiding van de Katholieke Actie en wordt het
als volgt gepresenteerd: “Omhoog wil zijn een parochie-
blad voor het gehele Aartsbisdom, dat aan de hoogste
eisen voldoet (…) [en] een religieus familieblad, waarin
volwassene en jeugd aantrekkelijke lectuur vinden”
(1945, eerste nummer na de bevrijding, p. 2). Het blad
beoogt tevens een leidraad te zijn voor niet-katholieken
die zich op de hoogte willen houden van wat er in het
katholieke milieu leeft. Ook haakt het in op de wereld-
politiek en op andere actuele kwesties, zoals bijvoor-
beeld op de opkomst van de sport als populair tijdver-
drijf, de ontwikkeling van de katholieke filmactie in
Nederland, de emigratiegolf in de jaren vijftig naar
Australië, kleurlingenvraagstuk in VS, positie van de
vrouw in de samenleving, de toekomst van de jeugd in
een snel veranderende samenleving, verkeersveilig-
heid enz. Hierbij profileert Omhoog zich als een conser-
vatief blad.9

Omhoog bevat o.a. een wekelijkse preek van pastoor
Anton van Welsem, kerkberichten en parochienieuws
dat bestemd is voor de diverse regio’s, een verklaring
van het evangelie van de zondag, godsdienstige artike-
len, populaire stukjes voor het gezin met korte verha-
len, een feuilleton, gedichten en moppen, nieuws uit
het Vaticaan, boek-, kunst-, muziek-, televisie- en film-
besprekingen, artikelen over wetenschap en techniek,
over de Katholieke Actie, kerkmuziek, kerkelijke kunst
en kerkgeschiedenis. Het blad bevat diverse min of
meer vaste rubrieken, zoals de heilige van de week of
maand, de liturgische weekkalender, een rubriek met
lezersvragen van godsdienstig-zedelijke aard, een
jeugdrubriek, een rubriek ‘Op de uitkijkpost’ met onder
meer beschouwingen over het katholieke leven in het
buitenland en de missie. Deze rubriek wordt voortgezet
onder verschillende opeenvolgende titels, zoals vanaf
4(1936/37) ‘De uitkijk’, vanaf 16(1949) ‘De wereld rond’,
vanaf 20(1953) ‘De kerk in het wereldbeeld’, vanaf
26(1959) ‘De aardbol onder de loupe’ en vanaf 29(1962)
‘Spiegel der katholieke wereld’. In de jaargangen
1(1934/35)-8(1941) verschijnt als vaste rubriek een serie
geschiedkundige vervolgartikelen, ondertekend door
J.J. v.d. Oldenhove, over o.a. John Fisher en Thomas
More, heiligenlevens en het christelijk cultureel erf-
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goed. Deze rubriek wordt van 1945 tot 1949 min of meer
voortgezet door J.J. Doodkorte. Het blad wordt regelma-
tig vernieuwd met nieuwe rubrieken, zoals een rubriek
voor de huisvrouw, met recepten, adviezen over tuin-
en kamerplanten enz. (20(1953)-27(1960)), het ‘midden-
standshoekje’ (19(1952)-27(1960)) en de rubriek voor
‘praktische naastenliefde’ van de Katholieke Aktie, geti-
teld ‘Vandaag’ (15(1948)-22(1955)), met daarin oproepen
en aanvragen om hulp, bijv. voor het schenken van
goederen en diensten.
• noten
(1) In augustus 1942 werd door de Duitse bezetters aan
Omhoog het zwijgen opgelegd (zie 1945, eerste nummer
na de bevrijding, p. 1).
(2) Gevolgd door de respectievelijke parochies waarvan
de kerkberichten zijn opgenomen. De in autopsie geno-
men nummers zijn elk voor een andere parochie be -
stemd, zoals blijkt uit de ondertitels, bijv. nr. 1: “voor
Zeist en omgeving”; nr. 2: “voor Vinkeveen”; nr. 3:
“voor Maurik”; nr. 5: voor “Zeist”; nr. 6: “voor Buren”.
Van deze nummers zijn er ook varianten met als
ondertitel: ‘Zondagsblad voor katholieke huisgezinnen’
of ‘Parochieel weekblad voor kath. huisgezinnen’.
(3) In het autopsie-exemplaar wordt 16(1949) voorafge-
gaan door een groot aantal verschillende exemplaren
van nummer 33(13 aug.) die alle als ondertitel dragen:
‘Weekblad voor het aartsbisdom Utrecht’ en naast het
algemene deel de diverse ‘Officiële kerklijsten voor het
aartsbisdom’ bevatten. Het autopsie-exemplaar van
16(1949), nr. 26(25 juni) draagt eveneens de ondertitel
‘Weekblad voor het aartsbisdom Utrecht’ en bevat even-
eens een officiële kerklijst voor het aartsbisdom. Ook
zijn er diverse edities van 17(1950), nr. 32(12 aug.)
samengebonden, met officiële kerklijst. Dit nummer
kent ook varianten met de ondertitel ‘Actueel gezins-
blad voor Nederland’. De rubriek met kerk- en parochie-
nieuws van de editie voor de Over-Betuwe draagt de
titel ‘De nieuwe tijd. Katholiek streekblad voor de Over-
Betuwe’.
(4) “Met ingang van 1 Juli a.s. zal de exploitatie van
Omhoog overgaan in andere handen. Wij hebben de
directies van de gewestelijke bladen, die in het aartsbis-
dom hun verspreidingsgebied hebben, bereid gevonden
om deze van de Stichting Omhoog over te nemen. Het
betreft hier de directie van Utrechtsch Katholiek Dag-
blad en het Amersfoortsch Katholiek Dagblad; de direc-
tie van de NV Uitgeversmaatschappij De Gelderlander;
de directie van Ons Noorden en het Nieuw Overijsselsch
Dagblad. Daar deze bladen over de noodzakelijke tech-
nische apparatuur beschikken, wordt de exploitatie
door deze nieuwe regeling veel vergemakkelijkt”, aldus
Bern. Alfrink aartsbisschop-coadjutor in: ‘Verhouding
regionale dagbladen met parochie-blad van het aarts-
bisdom geregeld’ (19(1952), nr. 27(5 juli), p. 1). Hiermee
is het voortbestaan van Omhoog verzekerd “met

instandhouding van een redactie, die zich kan bepalen
tot behartiging van uitsluitend geestelijke belangen”
(ibid.). In de autopsie-exemplaren van deze jaargangen
zijn afwisselend verschillende edities aanwezig.
(5) Van{25(1958), nr. 51/52(19 dec.)} – 28(1961) wordt geen
uitgever vermeld. Uit een ‘Officiële mededeling’
28(1961), nr. 39(30 sept.), p. 1 blijkt dat het bestaan van
Omhoog werd bedreigd, maar dat het gelukt is een
andere uitgever te vinden “waardoor het voortbestaan
van Omhoog met volledige kerkberichten is verzekerd”.
De uitgever wordt in 28(1961) niet vermeld. Vanaf
29(1962) wordt NV Drukkerij en Uitgeverij Lumax te
Utrecht genoemd.
(6) Namen van redacteurs en medewerkers worden niet
op de titelpagina of in het colofon genoemd, maar zijn
wel uit de inhoud op te maken, doordat het merendeel
van de artikelen is ondertekend. Daarnaast worden ver-
schillende vaste medewerkers in enkele mededelingen
van de redactie met naam en toenaam genoemd: in het
‘tweede blad’ van 2(1935/36), nr. 34(22 febr.) wordt
pastoor G.C. Hartmann bij zijn vertrek bedankt voor
zijn werkzaamheden voor Omhoog: “mogen wij niet
nalaten hem hartelijk dank te zeggen voor het krachtig
initiatief, waarmede hij de stoot gaf tot de oprichting
van dit blad”. In het ‘tweede blad’ van 3(1936/37), nr.
29(16 jan.) verschijnt een overlijdensbericht van frater
Maria Andreas: hij “is de stoere stuwer geweest, die
met Pastoor, thans President G. Hartmann het initiatief
heeft genomen tot de uitgave van het weekblad
Omhoog”. Van zijn ziekbed, later zijn sterfbed, zou hij
eigenhandig de propaganda van het blad hebben ver-
zorgd. In ‘100 jarig bestaan van de Fraters van Utrecht’,
dat in delen verschijnt bij Onder ons 40(1972)-44(1976),
worden als initiatiefnemers tevens genoemd: mgr. W.
van den Hengel en frater Bergmans Burgers (Onder ons
44(1976), nr. 2(onged.), p. 847-848). In Omhoog
6(1939/40), nr. 1(1 juli) worden als medewerkers
genoemd: pastoor Anton van Welsem, pastoor J.A.J. ter
Heerdt, de heer Rooswinkel, kapelaan F. Smit en J.J. v.d.
Oldenhove. Zij worden bij het eerste lustrum bedankt
omdat zij het blad hebben gemaakt tot wat het is. In
14(1947), ongen.(25 juli) wordt melding gemaakt van
pastoor Van Welsem en Henk Kuitenbrouwer als vaste
medewerkers, J.J. Doodkorte wordt als vaste medewer-
ker genoemd in 14(1947), ongen.(29 aug.) en 15(1948), nr.
14(3 april), Jul. Jongenelen wordt genoemd in 15(1948),
nr. 15(10 april). In 16(1949), nr. 10(15 maart) wordt J.A.M.
Weterman voorgesteld als tijdelijke plaatsvervanger
van pastoor Van Welsem. In 20(1953), nr. 11(13 maart)
wordt in een overlijdensbericht van pastoor A.W.M.
van Welsem vermeld dat een slepende ziekte het hem
onmogelijk had gemaakt zijn werk aan het tijdschrift
voort te zetten. In Onder ons wordt vermeld dat Jan van
den Berg (frater Bertrandus) negen jaar lang (vanaf 1-9-
1939) de redactie heeft gevoerd over Omhoog (Onder ons
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32(1964), nr. 5/6(mei/juni), p. 74; 36(1968), nr. 1(febr.), p.
1; 46(1978), nr. 2(onged.), p. 69-71).
(7) Ingebonden exemplaren van het zusterblad Katho-
liek leven: 
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 3(18 juli) Katholiek leven
7(1936), nr. 346(18 juli)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 8(22 aug.) Katholiek leven
7(1936), nr. 351(22 aug.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 16(17 okt.) Katholiek leven
7(1936), nr. 359(17 okt.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 33(13 febr.) Katholiek leven
8(1937), nr. 11(13 febr.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 38(20 maart) Katholiek
leven 8(1937), nr. 16(20 maart)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 45(8 mei) Katholiek leven
8(1937), nr. 23(8 mei)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 51(19 juni) Katholiek leven
8(1937), nr. 29(19 juni)
– Bij Omhoog 5(1938/39), nr. 36(4 maart) Katholiek leven
10(1939), ongen.(4 maart)
– In plaats van Omhoog 6(1939/40), nr. 44(27 april)
Katholiek leven 11(1940), nr. 21(27 april)
– In plaats van Omhoog 6(1939/40), nr. 46(11 mei) Katho-
liek leven 11(1940), nr. 23(11 mei)
– Naast de in Omhoog ingebonden afleveringen zijn van
Katholiek leven nog ingezien: 1(1929/30) in het Gemeen-
tearchief Wageningen en 5(1934), nr. 253(6 okt.)-nr. 261(1
dec.); 6(1934/35), nr. 262(8 dec.)-nr. 317(28 dec. 1935);
7(1936), nr. 318(4 jan.)-nr. 365(28 nov.); 8(1936/37), nr. 1(5
dec.)-nr. 30(26 juni) op het KDC, collectie parochies.
– Ingebonden exemplaren van de Betuwse koerier: 
– Bij Omhoog 2(1935/36), nr. 34(22 febr.) de Betuwse 
koerier 1(1935/36), nr. 34(22 febr.).
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 7(15 aug.) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 7(15 aug.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 21(21 nov.) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 25(21 nov.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 25(19 dec.) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), 25(19 dec.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 28(9 jan.) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 28(9 jan.)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 40(3 april) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 40(3 april)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 44(1 mei) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 44(1 mei)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 45(8 mei) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 45(8 mei)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 47(22 mei) de Betuwse 
Koerier 2(1936/37), nr. 47(22 mei)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 48(29 mei) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 48(29 mei)
– Bij Omhoog 3(1936/37), nr. 52(26 juni) de Betuwse 
koerier 2(1936/37), nr. 52(26 juni)
– In plaats van Omhoog 4(1937/38), nr. 32(5 febr.) de
Betuwse koerier 3(1937/38), nr. 32(5 febr.)

– Bij Omhoog 5(1938/39), nr. 45(6 mei) ook de Betuwse
koerier 4(1938/39), nr. 45(6 mei)
– In een afzonderlijke band is op het KDC, afd. Bisdom-
bladen, nog aanwezig: jaargang 3(1937/38) van de
Betuwse koerier.
(8) “De nieuwe naam voor het weekblad van het Aarts-
bisdom luidt: Op de hoogte. De oude naam was:
Omhoog.” Zie Op de hoogte, 1(1964/65), nr. 1(19 nov.), p. 1.
(9) Zie het voorwoord bij 28(1961), nr. 39(30 sept.):
“Allereerst heeft de redactie er behoefte aan de inhoud
‘eigentijds’ te doen zijn, eigentijds in die zin, dat wat
naar het wezen conservatief is en zal blijven, naar de
vorm volgens de moderne ontwikkelingen tot uitdruk-
king gebracht moet worden.”

768
Omhoog / Mariacongregaties 1921-1933
• jaren 1(1921), nr. 1(jan.) – 13(1933), nr. 6(juni)1

• ondertitel Orgaan der Mariacongregatie voor mannen
en jongelingen ∞ 1(1921)
– Maandschrift voor mannelijke congreganisten ∞
{3(1923)}-9(1929)
– Maandschrift voor mannen en jongemannen congre-
ganisten ∞ 10(1930)-13(1933)
• uitgever Algemeen secretariaat der Mariacongrega-
ties
• plaats Maastricht ∞ 1(1921), nr. 1(1 jan.) – 11(1 nov.)
– Aalbeek (L.) ∞ 1(1921), nr. 12(1 dec.) – 2(1922), nr.
7(juli)2

– Vught ∞ 2(1922), nr. 8(aug.)2 – 10(1930), nr. 7(juli)
– Nijmegen ∞ 10(1930), nr. 8(aug.) – 13(1933)
– Voor België: Leuven ∞ {1(1921)} – {2(1922, nr. 2(1 febr.)}
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1921)-9(1929); A ∞ 10(1930)-13(1933)
• omvang II ∞ 1(1921)-12(1932); I ∞ 13(1933)
• redactie Niet in het blad vermeld.3

1921 H. van Ruth SJ4

1921-1929; 1932-1933 Jac Mulders SJ4

1929-1932 C.J. Ligthart SJ4

• bijzonderheden Afbeeldingen (1925-1933); boekbespre-
kingen; inhoudsopgaven (1922-1932).
– Doorlopende paginering.
• relaties Afgesplitst van Ave Maria (1916-1958)5

– Voortgezet als Stella duce (1933-1963)6

• autopsie Volledig m.u.v. vrijwel alle omslagen
– KDC
• typering Officieel orgaan van de aan de Jezuïeten geli-
eerde Mariacongregaties. Het blad is slechts bedoeld
voor de mannelijke leden der Mariacongregaties en is
gericht op verdieping van de congregatiegeest, onder-
houd van de Mariadevotie, bevordering van apostoli-
sche actie enz. Volgens de redactie is het de taak van
het blad “de liefde tot ons aller Moeder te bevorderen,
den Congreganisten een zielzorger van Maria te zijn,
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een vriend en raadsman, om de honderden Nederland-
sche en Vlaamsche Congregaties den gouden band der
saamhoorigheid vast te snoeren, aan te trekken, ja, om
geestdrift te wekken voor de groote zaak der Mariacon-
gregaties” (zie 2(1922), nr. 1(1 jan.)). Het tijdschrift
beoogt een “echt congregatieblad [te zijn]: dat is geen
uitspanningslectuur, geen geestelijke lezing ook, maar
een echt vereenigingsorgaan. Wat een vakblad is voor
een bepaald beroep, of voor een vakorganisatie, dat
moet ons blad zijn voor de Congregatie” (1(1921), 
nr. 1(1 jan.), p. 2). Het blad bevat aankondigingen en 
verslagen van diverse activiteiten van de congregaties,
nieuws uit het katholieke verenigingsleven, een
maandagenda, maandintenties en missie-intenties van
het Apostolaat van het Gebed, Mariameditaties, missie-
nieuws, nieuws uit het Vaticaan, mededelingen van het
secretariaat, artikelen over het congregatieleven, het
eucharistisch leven, de geschiedenis en doelstellingen
van de Mariacongregatie, het werk van de Katholieke
Actie enz. Regelmatig wordt onderstreept dat dit tijd-
schrift niet bedoeld is als ontspanningslectuur, zoals in
11(1931), nr. 12(dec.): “Er komen ook in de volgende jaar-
gang weinig verhaaltjes!! Daarvoor hebben we geen
congregatieblad nodig; zulke bladen met verhaaltjes
zijn er al te veel.”
• noten
(1) “Na dertien en halfjarig bestaan gaat Omhoog ver-
dwijnen om plaats te maken voor iets anders. Dit is de
laatste aflevering. Omhoog heeft dien tijd zijn plicht
gedaan, al werd het door velen niet genoegzaam
gewaardeerd” (13(1933), nr. 6(juni), p. 81).
(2) De plaats van uitgave (adres van het algemeen secre-
tariaat van de Mariacongregaties) wordt vermeld op
het omslag en op de ongenummerde pagina waarmee
verschillende afleveringen beginnen, maar waarvan in
de autopsie-exemplaren slechts enkele zijn ingebon-
den. In de autopsie-exemplaren van het eveneens door
het algemeen secretariaat uitgegeven tijdschrift Ave
Maria zijn ook maar enkele van deze omslagen meege-
bonden. Hierdoor is de plaats van uitgave niet altijd
met zekerheid vast te stellen. Wel is deze vaak uit de
inhoud van de congregatietijdschriften op te maken. Op
p. 169 van het Directeuren-tijdschrift der Maria-congre-
gaties 6(1922), nr. 4(onged.) wordt vermeld dat het alge-
meen secretariaat op 10 juli van Aalbeek naar Vught is
overgeplaatst.
(3) Ofschoon hierover niets wordt vermeld op de titelpa-
gina, geeft de inhoud van het blad veel informatie over
de redactie, die niet alleen de publicatie van Omhoog
verzorgt, maar ook die van de andere congregatiebla-
den Ave Maria (1916-1958) en het Directeuren-tijdschrift
der Maria-congregaties (1917-1960). De redactie van deze
tijdschriften wordt gevoerd door de leden van het alge-
meen secretariaat van de Mariacongregaties.
(4) In 5(1921), nr. 3(onged.), p. 154-155 van het Directeu-

ren-tijdschrift der Maria-congregaties neemt H. van
Ruth SJ afscheid van het secretariaat. Hij wordt opge-
volgd door Jac. Mulders SJ. In 13(1929), nr. 3(onged.), p.
145 van het Directeuren-tijdschrift wordt vermeld dat
Mulders zijn werkzaamheden voor het Secretariaat na
acht jaren neerlegt en wordt opgevolgd door C.J. Ligt -
hart SJ. In Omhoog wordt vermeld op p. 145 van
12(1932), nr. 10(okt.): “Nieuwe Redacteur. De leiding van
het Algemeen Secretariaat der Mariacongregaties is
van Pater C.J. Ligthart SJ overgegaan op Pater Jac. Mul-
ders SJ. Daarmede verandert ook de Redactie van onze
maandbladen.” In het daaropvolgende nummer (p. 161)
wordt vermeld dat vele congreganisten de nieuwe
redacteur nog niet zijn vergeten als oud-redacteur en
als oud-secretaris.
(5) Ave Maria wordt in 1921 gesplitst: het blad voor
vrouwelijke congreganisten behoudt de titel Ave Maria,
het blad voor mannelijke congreganisten krijgt de titel
Omhoog.
(6) “Na dertien en een halfjarig bestaan gaat Omhoog
verdwijnen, om plaats te maken voor iets anders. (…)
Stella duce zal het nieuwe tijdschrift heten” (13(1933),
nr. 6(juni), p. 81).

769
Onder elkaar 1968-{1980}1

• jaren 1968 – {1980, nr. 8(dec.)}
• ondertitel Vriendenbrief aan belangstellenden voor de
Congregatie van de Heilige Geest ∞ 1968-{1972}
– Kontaktbrief voor familieleden van onze paters en
broeders en allen die belang stellen in de kongregatie
van de H. Geest ∞ 1975, ongen.(onged.)
– Kontaktbrief voor familieleden en allen die belang
stellen in het werk van de kongregatie v.d. H. Geest en
van de missiezusters van de Heilige Geest ∞ 1976, nr.
2(mei) – 1978, nr. 7(dec.)
– Kontaktbrief van de kongregatie van de H. Geest en de
missiezusters van de H. Geest aan familieleden en allen
die belang stellen in hun leven en werk ∞ 1979,
ongen.(maart) – {1980, nr. 8(dec.)}
• uitgever Congregatie van de Heilige Geest
• plaats Berg en Dal ∞ 1968-1972
– Gemert ∞ 1975-{1980}2

• frequentie kon niet worden vastgesteld ∞ 1968-19743;
1 nr. ∞ 1975; 2 nrs. per jaar ∞ 1976-1978; 4 nrs. per jaar
∞ 1979-{1980}
• formaat B
• omvang I
• redactie [1968-1972] J. van Croonenburg CSSp.4

{1976}-{1980} Frans van der Poel CSSp.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1968-1972); boekbespre-
kingen (1968).
– De autopsie-exemplaren van 1968, [1969], [1970] en
1972 zijn fotokopieën.
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– De ingeziene nummers van 1968-1972 zijn ongepagi-
neerd.
– Tot en met 1975 zijn noch de jaargangen, noch de afle-
veringen genummerd of gedateerd. De datering blijkt
vaak wel uit de inhoud. De eerste genummerde en
gedateerde aflevering is 1976, nr. 2(mei), gevolgd door
1976, nr. 3(dec.); 1977, nr. 4(mei) etc. De nummering
loopt door over de daaropvolgende jaargangen, tot en
met 1978, nr. 7(dec.). Daarna begint een nieuwe num-
mering, die eveneens doorloopt over de daaropvolgen-
de jaargangen: 1979, nr. 1(maart) etc. 
– De jaargangen vanaf 1975 zijn gestencild.
• relaties Ten dele voortzetting van Africa Christo (1952-
1967)5

• autopsie Vermoedelijk volledig: 1968-1975 (tot en met
1972 1 nr. per jaar, daarna enige tijd niet verschenen)
– Volledig: 1975-1980
– KDC
• typering Het tijdschrift is opgericht als reactie op het
verdwijnen van het maandblad Africa Christo van de
Congregatie van de Heilige Geest. Het vormt een con-
tactblad voor missionarissen, oud-missionarissen,
familieleden en belangstellenden, bedoeld om hun
onderlinge band te behouden en verstevigen. Het blad
geeft informatie over de geschiedenis, verspreiding,
idealen en (missionaire) activiteiten van de Congregatie
van de Heilige Geest, die is uitgegroeid van een groep
idealisten tot een missionair wereldinstituut. Daar-
naast bevat het overlijdensberichten, berichten van
benoemingen, priesterwijdingen, toetredingen, verhui-
zingen, jubilea, familienieuws etc. Het contactblad
tracht de lezers bewust te maken van de Derde Wereld-
problematiek en daarmee de steun aan de Afrikaanse
missie (en later ook de Braziliaanse missie) te bevorde-
ren en nieuwe spiritijnse roepingen te stimuleren.
Hierbij mikt het ook op de belangstelling van jongeren.
Met name in de afleveringen tot en met 1972 worden
regelmatig berichten over het Afrikamuseum te Berg
en Dal afgedrukt. In de eerste jaren wordt slechts mel-
ding gemaakt van de mannelijke tak van de congrega-
tie, maar vanaf 1976, nr. 2(mei) wordt in het contactblad
ook ruimte geboden aan de missiezusters van de Heili-
ge Geest, met wie de paters en broeders samenwerken.
• noten
(1) Onder elkaar verschijnt tot en met 2008.
(2) In het eerste nummer dat verschijnt nadat het blad
een tijd niet is uitgekomen, wordt vermeld dat het
bestuur van de Nederlandse Provincie te Gemert is
gevestigd (1975, ongen.(onged.), p. 2). In het tweede
nummer, dat in mei van het daaropvolgende jaar ver-
schijnt, wordt het volledige redactieadres vermeld, als-
mede de naam van de redacteur.
(3) Vermoedelijk verschijnt het blad in 1968-1972 eens
per jaar en is de publicatie daarna voor enkele jaren
gestaakt. In dec. 1975 verschijnt de vriendenbrief weer

voor het eerst, nadat deze enkele jaren niet is versche-
nen. De redactie belooft de nieuwsbrief ‘enkele keren
per jaar’ uit te geven, dat is: tweemaal per jaar.
(4) In de nieuwe uitgave van dec. 1975, het eerste num-
mer na een periode waarin het blad niet is verschenen,
wordt vermeld dat een nieuwe uitgave zo lang op zich
heeft laten wachten als gevolg van “de langdurige ziek-
te en tenslotte het overlijden van Pater J. van Croonen-
burg die het blad verzorgde”. Pater Van Croonenburg is
in 1975 overleden.
(5) Onder elkaar is opgericht als reactie op het verdwij-
nen van het maandblad Africa Christo van de Congre-
gatie van de Heilige Geest, dat is samengegaan met ver-
schillende bladen van andere missionaire congregaties
in het tijdschrift Bijeen. Beide titels worden in dit deel
van de BKNP beschreven.

770
Onder ons / Fraters van OL Vrouw van het H. Hart
1929-{1980}
• jaren 1(1929/30), nr. 1(mei) – 13(1940), nr. 3(mei)1

– 14(1946), nr. 1(onged.) – {47(1980), nr. 4(onged.)}2

• ondertitel Maandschrift van de congregatie der Fra-
ters van OL Vr. van ’t H. Hart ∞ 1(1929/30) – 8(1936), nr.
1(onged.)
– Tijdschrift van de Congregatie (der Fraters) van OL
Vrouw van het H. Hart te Utrecht ∞ 8(1936), nr.
2(onged.) – 27(1959)
– Tijdschrift van de Fraters van Utrecht ∞ 28(1960) –
{47(1980)}
• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw van
het H. Hart
• plaats Utrecht
– Red.3: Utrecht ∞ 1(1929/30) – 2(1930/31), [nr.
6](onged.); Hilversum ∞ 2(1930/31), [nr. 7](onged.)-{[nr.
10]}; Utrecht ∞ {10(1937)} – {12(1939), [nr. 2](onged.)};
Zeist ∞ 12(1939), [nr. 4](onged.) – 13(1940), nr. 3(mei);
Utrecht ∞ 14(1946) – {15(1947), nr. 4(onged.)}; Zeist ∞
{15(1947), nr. 8(onged.)} – 29(1961); Zeist en Hilversum
∞ 30(1962), nr. 1(jan.) – 31(1963), nr. 7(juli); Zeist ∞
31(1963), nr. 8(sept.) – 32(1964), nr. 4(april); Zeist en Hen-
gelo ∞ 32(1964), nr. 5/6(mei/juni) – 35(1967); Hengelo,
Arnhem en Utrecht ∞ 36(1968) – 38(1970), nr. 3(juli);
Velp, Arnhem en Utrecht ∞ 38(1970), nr. 4(nov.) –
39(1971); Arnhem en Hilversum ∞ 40(1972) – 43(1975),
nr. 3(onged.); Arnhem en Borculo ∞ 43(1975), nr.
4(onged.) – 44(1976), nr. 3(onged.); Arnhem ∞ 44(1976),
nr. 4(onged.) – 45(1977), nr. 1(onged.); Arnhem, Borculo
en Utrecht ∞ 45(1977), nr. 2(onged.) – 47(1980), nr.
3(onged.); Borculo en Utrecht ∞ {47(1980), nr.
4(onged.)}
– Adm.: Utrecht ∞ 1(1929/30) – 12(1939), [nr. 3](onged.);
Zeist ∞ 12(1939), [nr. 4](onged.) – 13(1940), nr. 3(mei);
Utrecht ∞ 14(1946) – 27(1959), nr. 1(onged.); Zeist ∞
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27(1959), nr. 2(mei) – 29(1961); Amsterdam ∞ 30(1962),
nr. 1(jan.)-nr. 9(okt.); Arnhem ∞ 30(1962), nr.
10(nov./dec.) – 39(1971); Didam ∞ 40(1972)-{47(1980)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1929/30)-{5(1933/34)}
– Kon niet worden vastgesteld ∞ 6(1934/35)-10(1937)4

– 3 nrs. ∞ 11(1938); 4 nrs. ∞ 12(1939); 3 nrs. ∞ 13(1940)1

– 9 nrs. ∞ 14(1946)
– maandelijks ∞ 15(1947)-22(1954)
– tweemaandelijks ∞ 23(1955)-24(1956); 26(1958)
– 5 nrs. ∞ 25(1957)
– maandelijks m.u.v. aug. en dec.∞ 27(1959)-34(1966)
– “tenminste eenmaal per kwartaal” ∞ 35(1967)-
{47(1980)}5

• formaat A ∞ 1(1929/30)-3(1931/32); B ∞ 4(1932/33)-
{47(1980)}
• omvang III ∞ 1(1929/30)-3(1931/32); II ∞ 4(1932/33); 
III ∞ 5(1933/34); I ∞ 6(1934/35); I ∞ 7(1935/36)-13(1940);
II ∞ 14(1946)-15(1947); IV ∞ 16(1948)-21(1953); V ∞
22(1954); II ∞ 23(1955)-24(1956); I ∞ 25(1957); II ∞
26(1958)-27(1959); III ∞ 28(1960)-31(1963); II ∞ 32(1964);
III ∞ 33(1965); II ∞ 34(1966)-38(1970); I ∞ 39(1971); 
II ∞ 45(1977); III ∞ 46(1978)-47(1979); II ∞ 47(1980)6

– 40(1972)-44(1976): actueel gedeelte: I ∞ 40(1972)-
42(1974); II ∞ 43(1975)-44(1976); geschiedenisgedeelte:
II ∞ 40(1972)-41(1973); IV ∞ 42(1974); I ∞ 43(1975); 
IV ∞ 44(1976)
• redactie 1(1929/30)-13(1940) niet in het tijdschrift ver-
meld.7

{1939} fr. M. Bonifacius8

{1939} fr. M. Assisius8

1946-1967 Jan van den Berg (frater M. Bertrandus)
1958-1959, 1964-1971 L.J. Welling (frater M. Wilfridus)
1959-1964 frater (M. Theophilus) Veenstra
1968-1975 J.A. Hoogers (frater Monulphus)
1968-1980 R.N. Funcke (frater Dominico)
1975-1977 B.J. Elverding (frater Roberto)
1977-{1980} H.M. Derksen (frater Theodoor)
1977-{1980} B.A. Hartings (frater Anacletus)
1977-{1980} F.W. Kloppenburg (frater Guido)
1977-{1980} W.G.M. Schobre (frater Pontianus)
• speciale nummers 5(1933/34), nr. 7(nov.): gewijd aan 
de geschiedenis en de opvoedingsmethode van het Leo-
gesticht te Borculo
– 15(1947), nr. 6/7(onged.): ‘Het gouden feest van de
Aartsbisschoppelijke kweekschool voor Onderwijzers
te Hilversum’, Utrecht 1897 – 1 juni – 1947
– In het autopsie-exemplaar van 21(1953) is na het januar-
inummer ingebonden een afzonderlijk gepagineerd,
tweetalig herdenkingsnummer, gewijd aan de ‘25-jarige
werkzaamheid der fraters in Indonesië’ (52 p.). Een deel
van de inhoud wordt herhaald in het nummer van maart 
– 31(1963), nr. 4(onged.): speciaal nummer gewijd aan
de nagedachtenis van mgr. Wilhelmus van den Hengel
– 38(1970), nr. 3(juli): gewijd aan de geschiedenis van de
Leostichting in Borculo door J. Hooyman

– 40(1972)-44(1976): ‘100 Jarig bestaan van de Fraters
van Utrecht 1873-1973’, door frater Antoninus Jop en
frater Guido Klarenbeek9

• register Personen- en zakenregister behorende bij 
‘100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht 1873-1973’,
42 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1933, 1950, 1978); inhoudsopgaven (1948-1952, 1953 met
losse getypte inhoudsopgave, waarvan in het autopsie-
exemplaar enkele pagina’s ontbreken; 1960-1963, 1967-
1969 losse getypte inhoudsopgave, ingebonden in het
autopsie-exemplaar van 33(1965) en 37(1969)). 
– Doorlopende paginering ∞ 1(1929/30)-22(1954),
28(1956)-39(1971), het actuele gedeelte van 44(1976),
45(1977)-{47(1980)}. De paginering van het geschiede-
nisgedeelte van 40(1972)-44(1976) loopt door over de
verschillende jaargangen. In 38(1970)-39(1971) loopt de
paginering door over de beide jaargangen.
– Overlopende jaargangen, waarvan de eerste afleve-
ring steeds in mei verschijnt. Met ingang van jaargang
8(1936) vallen de jaargangen samen met het kalender-
jaar. Jaargang 9 is in de telling overgeslagen.
– De autopsie-exemplaren van 7(1935/36), 8(1936) en
44(1976), nr. 2(actueel gedeelte) zijn fotokopieën.
– Het autopsie-exemplaar van 26(1958), nr. 2(onged.) is
ernstig beschadigd.
– Jaargang 47 komt tweemaal voor: 47(1979) en
47(1980). Deze vergissing wordt gecorrigeerd na
48(1981), dan volgt 50(1982).
– In de band 1962-1964 van het autopsie-exemplaar is
31(1963), nr. 4(onged.), het speciale nummer dat is
gewijd aan de nagedachtenis van mgr. W. van den Hen-
gel, tweemaal ingebonden.
– Vanaf 40(1972), [nr. 1](onged.) – 44(1976), nr. 4(onged.)
verschijnen de afleveringen in twee afzonderlijke
delen. In het ene deel vormen de afleveringen samen de
beschrijving van de 100-jarige geschiedenis van de con-
gregatie, doorgepagineerd (p. 7-1098). Het andere deel,
het actuele gedeelte, bevat de gebruikelijke rubrieken
en wordt in losse katernen in de afleveringen gevoegd.
De afleveringen van het actuele gedeelte zijn van
40(1972), [nr. 1](onged.) – 43(1975), nr. 4(onged.) afzon-
derlijk gepagineerd. Met ingang van 44(1976), nr. 1 zijn
ze doorgepagineerd. In het autopsie-exemplaar vormen
de twee delen afzonderlijke banden. De geschiedenis -
afleveringen 40(1972)-44(1976) zijn samengebonden in
een band met op de rug: Fraters van Utrecht 1873-1973;
de actuele afleveringen bevinden zich in de banden
1970-1973 en 1974-1976. Het aantal afleveringen van
beide gedeelten correspondeert: van elk deel verschij-
nen 4 nrs. per jaar, met uitzondering van 43(1975),
waarvan in het geschiedenisgedeelte slechts 1 afl. ver-
schijnt: 43(1975), nr. 1(onged.).
– In het autopsie-exemplaar is in de band 1970-1973 van
het actuele gedeelte tussen de ‘katernen’ 40(1972), nr. 3
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en 41(1973), nr. 1 ingebonden: 40(1972), nr. 4(onged.), 
p. 113-151 van het geschiedenisgedeelte, mét omslag: 
100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht 1873-1973.
De 4e afl. van het actuele gedeelte ontbreekt. 
• autopsie Volledig m.u.v. 40(1972), nr. 4(onged.) van
het actuele gedeelte, en m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering Contactblad van de congregatie der Fraters
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, na 1950
vooral bekend als ‘Fraters van Utrecht’. De congregatie
werd in 1873 opgericht door mgr. Schaepman met als
doel de bevordering van opvoeding en onderwijs in
Nederland en in de missie. Het blad wordt gratis toege-
zonden aan iedereen die op enigerlei wijze in contact
staat met de congregatie (doorgaans missionarissen,
fraters en leerlingen van de opleidingsinstituten, fami-
lieleden). Doel van het tijdschrift is belangstelling te
wekken voor de congregatie, steun aan de missie aan te
moedigen en roepingen te bevorderen. Daarnaast moet
het blad hulp bieden bij de opvoeding van de jeugd. In
de vooroorlogse jaargangen biedt het tijdschrift vooral
bezinningsstof in de vorm van aanbevolen gebedsin-
tenties, opvoedkundige en levensbeschouwelijke vraag-
stukken voor ouders en stichtelijke verhalen en
beschouwingen voor jongeren. In de eerste naoorlogse
jaargangen bevat het met name verhalen over gebeur-
tenissen tijdens de oorlogsjaren. Daarna wordt de
inhoud gevarieerder. Veel aandacht blijft gaan naar de
geschiedenis, verspreiding, afdelingen, bestuur, doel-
stellingen en activiteiten van de congregatie in Neder-
land en de missie. Behalve congregatienieuws en per-
sonalia (lijsten van jubilea en benoemingen, overlij-
densberichten etc.) bevat het tijdschrift puzzels voor
jongeren, overzichten van giften t.b.v. Onder ons of de
missieclub, katholiek wereldnieuws, gedichten, litera-
tuuraanbevelingen enz.
• noten
(1) De eerste aflevering van 13(1940) opent met de mede-
deling dat Onder ons dat jaar zes maal zal verschijnen:
15 januari, 1 maart, 1 mei enz. Verder dan 1 mei is men
in 1940 door het uitbreken van de oorlog echter niet
gekomen. Het eerstvolgende nummer verschijnt in
januari 1946.
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(3) Tot en met 13(1940) wordt de plaats van de redactie
incidenteel vermeld. Wel is deze vaak uit de inhoud op
te maken. Met ingang van 12(1939), [nr. 4](onged.)
wordt het redactie- en administratie adres Zeist (zie 
p. 87). Daarna worden de redacteuren elk met hun
eigen plaatsnaam vermeld. Er is geen afzonderlijke
vermelding van een hoofdredacteur. 
(4) Daar bij het inbinden de omslagen zijn verwijderd
en de jaargangen doorlopend zijn gepagineerd is het
onmogelijk gebleken te constateren uit hoeveel afleve-
ringen de jaargangen 6(1934/35)-10(1937) bestaan.

(5) Deze frequentie betreft in de jaren 1972-1976 zowel
het actuele gedeelte als het geschiedenisgedeelte m.u.v.
43(1975). Het geschiedenisgedeelte van die jaargang
bestaat uit slechts 1 aflevering.
(6) 1979 en 1980 hebben beide het jaargangnummer 47. 
(7) Wel is uit de inhoud veel over de redactie op te
maken. Het initiatief tot oprichting van het tijdschrift
werd genomen door frater Stanislaus Glaudemans,
zoals blijkt uit ‘Aan de Fraters en lezers van Onder ons’,
12(1939), [nr. 4](onged.), p. 87 en uit ‘50 Jaar Onder ons
1929-1979’, 47(1979), nr. 2(onged.), p. 59.
(8) In ‘Aan de Fraters en lezers van Onder ons’, 12(1939),
[nr. 4](onged.), p. 87 worden beide fraters als redacteu-
ren van het tijdschrift genoemd. Zie ook ‘50 Jaar Onder
ons’, 47(1979), nr. 2(onged.), p. 65.
(9) Zie 44(1976), nr. 1(onged.), p. 2 van het actuele gedeel-
te. Frater Antoninus Jop overlijdt op 5 juli 1975, waarna
frater Guido Kloppenburg zijn werk voortzet (zie ook
‘50 Jaar Onder ons’, 47(1979), nr. 2(onged.), p. 76-77).
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Onder ons / Kleine Zusters van de H. Joseph
1961-{1980}
• jaren 1(1961/62), nr. 1(nov.) – {19(1980), nr. 11(dec.)}1

• ondertitel Congregatie-contactblad ∞ 1(1961/62)-
7(1968)
– Contactblad Congregatie Kleine Zusters van de H.
Joseph te Heerlen ∞ 8(1969)-10(1971)
– Kontaktblad ∞ 11(1972) – 17(1976), nr. 10(okt.)
• uitgever Congregatie van de Kleine Zusters van de H.
Joseph
• plaats Heerlen ∞ 1(1961/62) – 7(1968), nr. 3(maart)2;
Roermond ∞ 7(1968), nr. 6(onged.) – 10(1971), nr.
1(onged.); Heerlen ∞ 10(1971), nr. 2(onged.) – {19(1980)}
• frequentie 10 nrs. ∞ 1(1961/62); 8 nrs. ∞ 2(1962/63); 10
nrs. ∞ 3(1963/64); 9 nrs. ∞ 4(1965)-6(1967); 12 nrs.
7(1968)-10(1971); 10 nrs. ∞ 11(1972); 11 nrs. ∞ 12(1973)-
{19(1980)}
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1961/62); I ∞ 2(1962/63); II ∞
3(1963/64); I ∞ 4(1965); II ∞ 5(1966)-6(1967); III ∞
7(1968); IV ∞ 8(1969)-9(1970); II ∞ 10(1971); IV ∞
11(1972); V ∞ 12(1973); IV ∞ 13(1974)-17(1978); V ∞
18(1979); IV ∞ 19(1980)
• redactie De eerste jaren heeft het tijdschrift een een-
persoonsredactie
1961-1968 zuster Loyola3

– Vanaf 1968 bestaat er een redactieraad
1968-1971 zuster Nestora Peters3

1968-1978 zuster Henriëtte Creemers4

1969-1974 zuster Mericia Arts5

1969-1974 zuster Teresini Metternich5

{1969} zuster Rita5

{1969} pater C. v.d. Eijnden, adviseur5
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1972-{1980} zuster Luciana Peerboom6

1973-1976 zuster Josephine Bouwels7

1973-{1980} zuster Esther Geertsma7

1973-{1980} pater rector S. van Mil OFM7

1974-1980 zuster Madeleine van Oeteren8

1974-1980 zuster Marie-Cecile Vreeburg8

1976-{1980} zuster Assunta Scholten9

{1980} zuster Paula Beunen10

• speciale nummers 7(1968), nr. 5(onged.): extra editie
‘de Visitatiereis vereeuwigd’, grotendeels gewijd aan
de visitatiereis van de “Eerw. Moeder” naar Indonesië
– 1972, nr. 6(juni): feestnummer ‘Herinnering aan het
Eeuwfeest’, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de congregatie
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1965, 1972-1974, 1976); inhoudsopgaven (1975).
– Overlopende jaargangen, steeds beginnend in novem-
ber ∞ 1(1961/62)-3(1963/64). M.i.v. 1965 vallen de jaar-
gangen samen met het kalenderjaar.
– Doorlopende paginering ∞ 9(1970)-10(1971); 12(1973),
nr. 2(febr.)-nr. 7(juli/aug.); 13(1974)-{19(1980)}
– 13(1974), nr. 7(juli) eindigt op p. 200, waarna nr.
8(aug.) begint met p. 159.
– Gestencild.
– Er bestaat een hechte samenwerking van de redactie
met die van het maandblad Savelberg (1965-{1980}),
eveneens een uitgave van de Congregatie van de Kleine
Zusters van de H. Joseph. Zie o.a. 3(1963/64), nr. 4
(maart/april), p. 2.
– De aflevering van oktober 1978 bevat een ‘missie -
special’ ter gelegenheid van de Wereldmissiedag, zie 17
(1978), nr. 10(okt.), p. 295-306.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad, bedoeld om alle
zusters van de in 1872 door mgr. P.J. Savelberg opge-
richte congregatie op de hoogte te houden van alle
nieuws en de onderlinge eenheid te behouden en ver-
sterken. Onder ons dient volgens de redactie niet enkel
passief te worden genoten; het dient te ‘activeren’ (zie
16(1977), nr. 1(jan.), p. 1 en nr. 5(mei), p. 135). Het blad
bevat allerlei berichten en nieuwtjes uit de verschillen-
de huizen, verslagen en aankondigingen van feesten en
andere activiteiten, bestuursmededelingen, nieuws van
de vormingscommissie, informatie over FS (de stich-
ting Franciscaanse samenwerking) en de SNVR (Stich-
ting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen; koepelorga-
nisatie van alle vrouwelijke congregaties), dankbetui-
gingen, personalia, gebeden, liederen, godsdienstige en
meditatieve beschouwingen, stof ter overweging (door-
gaans betrekking hebbende op actuele vraagstukken),
gedichten, missienieuws, met name in de eerste tien
jaargangen veel stukjes ter vermaak (zoals moppen,
recepten en raadsels), stichtende verhalen, een vragen-
rubriek, lectuuraanbevelingen, gebedsintenties en
krantenknipsels.

• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Eigenlijk is de redactie m.i.v. 7(1968), nr. 3(onged.)
reeds te Roermond gevestigd. Zie 7(1968), nr. 2(maart),
p. 14. Op de titelpagina van nr. 3 wordt echter nog Heer-
len vermeld; op de titelpagina’s van nr. 4-5 geen adres-
vermelding.
(3) Over de opvolging van zr. Loyola door zr. Nestora,
zie 7(1968), nr. 2(maart), p. 14. Over het vertrek van zr.
Nestora, zie 10(1971), nr. 2(onged.), p. 50. Later zal zr.
Nestora de zusternaam ‘Maria’ dragen.
(4) Zie 7(1968), nr. 8(onged.), p. 2. Om gezondheidsrede-
nen besluit zij in 1974 het wat rustiger aan te doen,
maar toch blijft zij haar werkzaamheden voor het tijd-
schrift voortzetten tot haar dood op 17 maart 1978. Zie
13(1974), nr. 7(aug.), p. 164 en nr. 8(sept.), p. 199-200;
17(1978), nr. 4(april), p. 103 en 134. 
(5) Over de benoeming van deze redactieraad, zie
8(1969), nr. 12(onged.), p. 3. Het is niet zeker tot wanneer
zuster Rita en pater C. v.d. Eijnden in de redactieraad
zitten, maar aan het einde van 1971 bestaat deze nog
maar uit de zusters Mericia, Teresini en Henriëtte. Zie
10(1971), nr. 11/12(onged.), p. 175. Over het aftreden van
de zusters Teresini en Mericia, zie 13(1974), nr. 7(aug.),
p. 164.
(6) Haar naam wordt voor het eerst genoemd in 11(1972),
nr. 10(dec.).
(7) Over het toetreden tot de redactieraad, zie 12(1973),
nr. 5(mei), p. 125. Over het vertrek van zuster Josephine,
zie 15(1976), nr. 12(dec.), p. 356. Esther Geertsma vertrekt
in 1981, zie 20(1981), nr. 10(nov.), p. 388.
(8) Over de toetreding tot de redactie, zie 13(1974), nr.
8(sept.), p. 199-200. Zuster Madeleine overlijdt op 10
oktober 1980, zie 19(1980), nr. 10(nov.), p. 319. Over het
vertrek van zuster Marie-Cecile, zie 19(1980), nr.
6(juni/juli), p. 209.
(9) Zie 15(1976), nr. 12(dec.), p. 356 en 20(1981), nr.
10(nov.), p. 388.
(10) Zie 19(1980), nr. 6(juni/juli), p. 209.
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Onderweg / Bisdom Breda 1957-1968
• jaren 1(1957), nr. 1(9 febr.) – 12(1968), nr. 21(25 mei)
• ondertitel Weekblad voor het bisdom Breda
• uitgever Secretariaat bisdom Breda
• plaats Breda ∞ 1(1957) – 4(1960), nr. 13(26 maart)
– Red.: Rijsbergen, adm.: Breda ∞ 4(1960), nr. 14
(2 april) – 6(1962), nr. 24(16 juni)
– Breda ∞ 6(1962), nr. 25(23 juni) – 12(1968)
• frequentie wekelijks
• formaat C ∞ 1(1957)-4(1960); D ∞ 5(1961)-12(1968)
• omvang II ∞ 1(1957); III ∞ 2(1958); V ∞ 3(1959)-
11(1967); II ∞ 12(1968)
• redactie De hier opgegeven jaartallen hebben slechts
betrekking op de jaren dat genoemde personen in het
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colofon als redacteur worden vermeld. Gegevens zijn
mogelijk onvolledig.1

{1957} M. Akveld-van Gent2

{1957} F.W.J. Bastiaensen
{1957} dr. J.J. Dellepoort
{1957} H. Drijvers-Smits2

{1957} dr. P.J.M. Haneveer
1957-1958 J. van der Meulen, hoofdred.
1957-{1958} J.P. Peters
1957-{1958} Gerard Steinmetz
1957-1959 drs. J. van Casteren2

1957-1961 G.H. de Vet
1957-1962 N.A. Nooren, 1958-1959 hoofdred.
{1959}-1964 M.C.A. Huybregts, 1959-1963 hoofdred.
{1959} C.H.M.J. Tonino
1959-{1962} M.J. de Jong
1963-1968 Frans Oudejans, hoofdred.
• speciale nummers 9(1965), [nr. 2](jan.): ‘Van het Bis-
dom. Jaaroverzicht van en voor het diocees Breda’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Ongepagineerd tot en met 2(1958), nr. 33(16 aug.). Ver-
volgens gepagineerd tot en met 9(1965), nr. 1(9 jan.).
– De eerste twee afleveringen van de eerste jaargang
dragen beide het nummer 1. De tweede aflevering is het
eerste officiële nummer. Het andere is een proefnum-
mer, zoals ook wordt vermeld op [p. 4].
– Bij het weekblad verschijnen supplementen met kerk-
berichten voor de parochies van verschillende dekena-
ten. Deze zijn niet in autopsie genomen.
– Nadat het weekblad Verovering per 31 dec. 1963 wordt
opgeheven, publiceren diverse medewerkers van dat
blad m.i.v. 8(1964) hun bijdragen voortaan in Onderweg,
opdat er voor de lezers van Verovering een zekere conti-
nuïteit blijft bestaan.
• relaties Voortzetting van Sancta Maria (1923-1957)3

– Hierin opgenomen Verovering ([1935]-1963)4

– Voortgezet als Bisdomblad Breda (1968-1969)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Diocesaan weekblad voor het bisdom Breda,
bedoeld als spiegel voor de eigen tijd en voor het bis-
dom. Het blad is niet alleen bestemd voor priesters,
maar evenzeer voor “alle anderen die op een of andere
wijze medewerken in het apostolaat van de Kerk” (zie
1(1957), nr. 1(9 febr.), [p. 1]). In tegenstelling tot de voor-
ganger is het tijdschrift aldus de redactie meer dan
slechts een mededelingenblad van het bisdom, maar
houdt het de lezers tevens op de hoogte van de “initia-
tieven, successen, zorgen en noden” van andere bis-
dommen in en buiten het eigen land. Volgens redacteur
M. Huybregts is het zeker niet de bedoeling dat het blad
het karakter krijgt van een kleurloos en prekerig kerk-
blad, waarin slechts ruimte is voor strikt religieuze
voorlichting en vrome meditatie, omdat ook “gelovigen
in deze wereld leven en daar een mening moeten heb-

ben over heel veel dingen” (zie 7(1963), nr. 44(2 nov.), 
p. 1). Dit redactionele beleid maakt het blad tot een opi-
nieblad, dat veel aandacht besteedt aan zaken waarin
kerk en wereld elkaar tegenkomen, zoals liturgie, kerk-
bouw, priesteropleiding, industrialisatie, verstedelij-
king, oecumenische beweging, sociaal-charitatief werk,
jeugdbeweging, standsorganisaties en Katholieke
Actie. Met de benoeming van Frans Oudejans tot redac-
teur is er sprake van een zekere koerswijziging: niet
alleen gaat de hoofdredactie daarmee over in lekenhan-
den, maar bovendien wordt de koers nog krachtiger
doorgetrokken in de richting van de journalistiek (voor-
heen was Oudejans redacteur bij de Volkskrant, waar
hij was belast met ‘kerkelijke zaken’). Het bestuur van
de Stichting Onderweg hoopt zo te bereiken dat het blad
nog meer wint aan actualiteit, vakkundige informatie
en kritische begeleiding van wat leeft en gebeurt in het
bisdom en daarbuiten.
• noten
(1) Mogelijk heeft bij verschillende personen het redac-
teurschap langer geduurd dan hier wordt vermeld. Zo
zijn diverse artikelen in 7(1963)-9(1965) ondertekend
door M. de Jong. Het is echter niet duidelijk of De Jong
na 1962 redacteur is of medewerker. Voor Huybregts
geldt dat het redacteurschap niet ophoudt op het
moment dat zijn naam niet meer wordt vermeld in het
colofon (vanaf 7(1963), nr. 26(29 juni)). In 7(1963), nr. 44
(2 nov.) vermeldt hij dat hij de redactionele verantwoor-
delijkheid per 1 december zal overdragen aan Frans
Oudejans, maar dat hij als medewerker aan het tijd-
schrift verbonden zal blijven. In 8(1964), nr. 5(1 febr.)
schrijft hij wederom dat hij de redactionele verant-
woordelijkheid na dit nummer zal overdragen aan zijn
opvolger Frans Oudejans, terwijl laatstgenoemde reeds
twee maanden hoofdredacteur is.
(2) Zie 1(1957), nr. 32(9 nov), [p. 3].
(3) Op de eerste pagina van het eerste nummer wordt
vermeld dat er niet alleen sprake is van een naamsver-
andering; ook hoopt men een nieuwe koers te volgen:
“Die koers wordt bepaald door bakens, die in 1923 nog
niet zo duidelijk de aandacht trokken: liturgie, kerk-
bouw, priesteropleiding, industrialisatie, verstedelij-
king, oecumenische beweging, sociaal-charitatief werk,
jeugdbeweging, standsorganisaties, katholieke actie
en, om veel van deze aspecten in één woord samen te
vatten: lekenapostolaat.”
(4) In Verovering (gezinsweekblad, beschreven in dit
deel van de BKNP) 28(1963), nr. 49 (7 dec.), p. 1, nr. 50
(14 dec.), p. 1, nr. 51(Kerstmis), p. 2 en in Onderweg
7(1963), nr. 51/52(dec.) wordt bekendgemaakt dat Verove-
ring gaat verdwijnen, maar dat Onderweg geregeld aan-
dacht zal besteden aan het werk van de Catechisten van
de Eucharistische Kruistocht (o.a. in Bouvigne) en dat
enkele medewerkers van Verovering voortaan hun bij-
dragen zullen publiceren in Onderweg.
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(5) De naamsverandering vormt een voorbereiding op
een op komst zijnde samenwerking met de bisdombla-
den van Den Bosch en Roermond: “Ter wille van de een-
heid zal de naam Onderweg worden vervangen door
Bisdomblad, welke naam eveneens geldt in Den Bosch
en Roermond.” Zie 12(1968), nr. 18(4 mei).

773
Onderweg / Bisdom Rotterdam 1966-1969
• jaren 1(1966/67), nr. 1(25 dec.) – 1969, nr. 49(20 dec.)1

• ondertitel Weekblad voor het bisdom Rotterdam
• uitgever Stichting Inter-Parochiële Pers (met ingang
van 1968, nr. 10(9 maart): Uitgave NV Inter-Parochiële
Pers)1

• plaats Rotterdam
• frequentie wekelijks
• formaat C ∞ 1(1966/67), nr. 1(15 dec.)-nr. 5(29 jan.); D
∞ 1(1967/68), nr. 6(3 febr.) – 1969, nr. 49(20 dec.)
• omvang V ∞ 1(1966/67); VI ∞ 1968; V ∞ 1969
• redactie Hoofdredactie2:
1966-1969 H. Schilte
1966-1969 drs. A.M. Vulsma pr. 
• speciale nummers 1968, nr. 14(6 april): ‘Concilienum-
mer’
– 1969, nr. 20(24 mei) is gewijd aan het veertigjarig
priesterjubileum van mgr. M.A. Jansen, bisschop van
Rotterdam
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1967-1969).
– Bij aanvang van jaargang 1969 heeft er een reorgani-
satie van het weekblad plaatsgevonden. Op p. 1 wordt
vermeld dat het bisdomblad “van nu af in heel het bis-
dom onder dezelfde naam en in een gelijk formaat ver-
schijnt”.
• relaties Voortzetting van de Rotterdamse editie van
Sursum corda3 (1945-1966)
– Voortgezet als Wederzijds ({1970})
• autopsie Volledig m.u.v. 1966/67, nrs. 19, 26, 35, 47 en
m.u.v. 1969, nr. 3, 29 (enkele van de in autopsie geno-
men nummers zijn beschadigd)4

– KDC
• typering Communicatieblad tussen bisdom, dekenaat,
parochies en parochianen met speciale edities voor de
verschillende dekenaten van het bisdom. Het algemene
gedeelte bevat beschouwende artikelen over actuele
vraagstukken, zowel kerkelijke als wereldlijke, een
jeugdrubriek, puzzels, gedichten en een brievenru-
briek. De per dekenaat verschillende dekenale pagina
bevat vooral kerk- en parochienieuws. 
• noten
(1) In een berichtje ‘Aan onze lezers’ in 1969, nr. 49(20
dec.), p. 1 deelt de hoofdredactie mee dat dit het aller-
laatste nummer is omdat de uitgever – het blad wordt
weliswaar uitgegeven door Inter-Parochiële Pers, maar

is feitelijk in handen van uitgeverij de Westerpers NV –
het financieel onmogelijk acht ermee door te gaan.
Hieronder staat echter een noot van de uitgever, die
bovengenoemde reden misleidend vindt: “Onderweg
heeft het bisdom noch de pastoors ooit een cent gekost,
noch zou dit in de toekomst het geval behoeven te zijn.”
Het is niet duidelijk van welke van beide uitgevers deze
noot is. In de editie voor de dekenaten Den Haag en
Vlietstreek wordt vermeld dat Onderweg verdwijnt in
de dekenaten die worden verzorgd door de Westerpers
NV. Volgens het Informatiebulletin van het bisdom Rot-
terdam 2(1969), nr. 10(22 dec.), p. 1 verdwijnt het blad,
behalve in de dekenaten Delft en het Westland. 
(2) Op p. 2 van 1969, nr. 1(11 jan.) wordt vermeld dat de
redactie van de dekenale pagina van Onderweg met
ingang van 1 januari 1969 is toevertrouwd aan het Cen-
traal Pastoraal Beraad te Rotterdam. In het Informatie-
bulletin van het bisdom Rotterdam 1(1968/69), nr.
10(jan.) en 2(1969), nr. 1(febr.) worden ook de dekenale
redacteurs van de overige dekenaten bekendgemaakt:
E. Lutz (Delft), H.P.J.M. Verhoeven (Dordrecht), J.D.M.
Sweerts OSC (Leiden), J.A.A. Breukel te Rijswijk (Vliet-
streek) en J.G.J. Straathof te Honselersdijk (Westland).
(3) Vanaf 1945 hebben de dekenaten in het bisdom
Haarlem en later in het bisdom Rotterdam hun eigen
Officieel Parochie-weekblad voor de dekenaten, met ker-
kelijke informatie (godsdienstige beschouwingen,
liturgische kalender, benoemingen, lijst van kerkdien-
sten e.d.) onder de titel Sursum corda, waarvan sommi-
ge edities nog tot en met 1968 (Delft) zijn verschenen,
om daarna te worden voortgezet in Onderweg.
(4) Van andere edities zijn enkele nummers ingezien,
namelijk: 
– Editie voor de dekenaten Den Haag en Vlietstreek
24(1969), nr. 1(10 jan.), nr. 39(3 okt.), nr. 41(17 okt.), nr.
46(21 nov.), nr. 50/51(19 dec.). Uitgave Westerpers NV /
Dagblad Het Binnenhof, Den Haag. Redactie en admi-
nistratie Den Haag. Hoofdredactie Vulsma en Schilte.
– Editie voor de dekenaten Leiden, Alkemade, Alphen
aan den Rijn en Zoeterwoude 24(1969), nr. 6(14 febr.),
nr. 7(21 febr.) en nr. 16(25 april). Uitgave Westerpers NV
/ Leidsche Courant, Leiden. Redactie en adm. Den Haag,
hoofdred. Vulsma en Schilte.
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Ons blad / Apostolaat van het Gebed 1973-{1980}
• jaren 2(1973), nr. 1(lente)1 – {1980}2

• ondertitel Tijdschrift voor bejaarden ∞ 1973-1979
– Tijdschrift voor ouderen ∞ {1980}
• uitgever Apostolaat van het Gebed3

• plaats Nijmegen
• frequentie viermaal per jaar
• formaat A
• omvang I
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• redactie 1973-1979 Jac. de Rooy SJ
1979-{1980} Hans Bijmans SJ
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Voortzetting van Uw blad (1972)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad voor en door bejaarden, bedoeld om hen
te helpen in hun geloofsbeleving. Het bevat onder meer
gebeden, gedichten, meditatiegedachten, vragen en
reacties van lezers, een ‘portret van de maand’, een
rubriek over mooie herinneringen, verhalen, informa-
tieve en beschouwende stukjes over ouderdom, ziekte
en gezondheid, vergrijzing, leven en dood en de situatie
van de bejaarden in de moderne samenleving.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger Uw blad
wordt voortgezet.
(2) Ons blad verschijnt tot en met de winter van 2003.
(3) Ofschoon de uitgevende instantie niet in het tijd-
schrift wordt vermeld, blijkt dit uit het andere tijd-
schrift van het Apostolaat van het Gebed, de Heraut. De
redactie van de tijdschriften de Heraut, Jonge kerk en
Ons blad wordt gevoerd door de landelijke directeur
van het Apostolaat van het Gebed (zie ook 8(1979), nr.
4(winter), p. 2).

775
Ons congregatieklokje 1938-1958
• jaren 1938, nr. 1(mei) – 21(1958), ongen.(nov.)
• uitgever Zusters van Liefde van OL Vrouw Moeder
van Barmhartigheid
• plaats Tilburg
• frequentie halfjaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1938; II ∞ 1939-8(1945); III ∞ 9(1946); 
II ∞ 10(1947)-12(1949); I ∞ 13(1950); II ∞ 14(1951)-21
(1958)
• redactie 1938-1952 zuster René1

1952-1958 zuster Theresina1

• speciale nummers 12(1949), [nr. 24](okt.): ‘Feestnum-
mer ter ere van het gouden kloosterfeest van algemeen
overste moeder M. Leonie’
– 20(1957), ongen.(nov.): ‘Feestnummer bij de viering
van het 125 jarig bestaan van onze congregatie’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1949); boekbesprekin-
gen (1938).
– Gestencild.
– Tot en met 18(1955), nr. 36(nov.) loopt op het titelblad
de nummering door over de verschillende jaargangen.2

M.i.v. 19(1956) begint iedere jaargang met nummer 1.
– Jaargangnummering m.i.v. 3(1940).
• relaties Voortgezet als Samenspel (1959-1970)3

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1938-4(1941); 5(1942), nr. 10(nov.); 6(1943)-

14(1951); 19(1956), ongen.(nov.); 20(1957), ongen.(nov.);
21(1958)
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ overige nrs.
• typering Contactblad van de door mgr. Joannes Zwij-
sen gestichte congregatie van OL Vrouw Moeder van
Barmhartigheid, dat de band tussen de zusters onder-
ling en met het moederhuis wil bewaren en versterken.
Het blad geeft nieuwsberichten uit en over de gehele
congregatie (aankondigingen en verslagen van acti-
viteiten, feesten, jubilea, retraites, studiedagen, berich-
ten uit de missies), personalia, preken en toespraken,
lezingen, ingezonden stukken, verhalen, gedichten,
fragmenten uit de pers enz. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog is Ons congregatieklokje blijven verschijnen. 
• noten
(1) Zie 6(1943), nr. 12(nov.), p. 1 en 15(1952), nr. 29(mei)
waarin een los dankwoord is ingebonden: “Nu dit Con-
gregatie-klokje weer over de congregatie gaat luiden,
moet er een hartelijk dankwoord klinken voor moeder
M. René, die als hoofdredactrice dit laatste nummer
nog verzorgd heeft.” In Samenspel wordt zij zr. Renée
genoemd. Zie ook Samenspel 26(1963), nr. 1(juni), p. 2-3.
(2) Op het omslag is de nummering anders en begint
elke jaargang met nummer 1. In de BKNP wordt de
nummering van de titelpagina aangehouden.
(3) Zie Samenspel 26(1963), nr. 1(juni), p. 2-4. De jaar-
gangnummering van Ons congregatieklokje wordt
voortgezet in Samenspel.

776
Ons contact / Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
1947-{1966}
• jaren 1(1947), nr. 1(jan.) – {20(1966), nr. 6(nov./dec.)}
• ondertitel Verbindingsorgaan van leerlingen en oud-
leerlingen der Liefdezusters, Dochters van ’t Kostbaar
Bloed ∞ 1(1947), nr. 1(jan.)-nr. 11(nov.)
– Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar
Bloed, Koningsbosch ∞ 1(1947), nr. 12(dec.) – 10(1956,
nr. 6(nov./dec.)
• uitgever Congregatie der Liefdezusters van het Kost-
baar Bloed, Koningsbosch
• plaats Red. en adm.: Sittard ∞ 1(1947), nr. 1(jan.)-
8/9(aug.)
– Red.: Sittard, adm.: Koningsbosch ∞ 1(1947), nr. 10
(okt.) – 3(1949), nr. 1(jan.)
– Red. en adm.: Koningsbosch ∞ 3(1949), nr. 2(febr.)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1947) – 7(1953)
– tweemaandelijks ∞ 8(1954) – {20(1966)}
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1947)-7(1953); I ∞ 8(1954)-10(1956); II ∞
11(1957)-{20(1966)}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderhedenAfbeeldingen,boekbesprekingen(1958).
– Doorlopende paginering (m.u.v. 1(1947), nr. 12(dec.)).

495 776. Ons contact / Liefdezusters van het Kostbaar Bloed



• autopsie 1(1947), nr. 1(jan.) – 20(1966), nr. 6(nov./dec.)
m.u.v. 5(1951), nr. 11; 10(1955), nr. 4; 15(1961)-19(1965);
20(1966), nrs. 1 en 2
– KDC
• typering Contactblad voor de zusters, familieleden,
kennissen, weldoeners, leerlingen en oud-leerlingen
van de scholen der Liefdezusters van het Kostbaar
Bloed. Bij de oprichting van het blad wordt het doel als
volgt omschreven: “contact zoeken en houden met de
vele oud-leerlingen van de scholen der Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed en daardoor tegelijkertijd tus-
sen de leerlingen onderling”. De doelgroep breidt zich
echter al snel uit; in een korte terugblik in 5(1951), nr.
12(dec.) wordt vermeld: “Bij onze oud-leerlingen sloten
zich vele andere mensen aan: Wij tellen onder onze
abonné’s: Priesters en religieuzen, zakenlui, vooral veel
bloedverwanten van de Zusters, kortom, mensen die
zich abonneren omdat ze voelen voor ons streven.” De
opbrengst van de abonnementen, zo wordt vermeld in
7(1953), nr. 10(okt.), komt ten goede aan de missie. Ons
contact staat in het teken van de godsvrucht tot Maria
en de liefde tot het H. Hart. Daarnaast tracht de redactie
roepingen te bevorderen en steun aan de missie te sti-
muleren. Het blad bevat gedichten, gebeden,
(vervolg)verhalen, congregatienieuws, artikelen over
het katholieke leven in binnen- en buitenland, humor,
puzzels, godsdienstige overpeinzingen, beschouwin-
gen over liturgie, (tijdelijke) rubrieken als het ‘missie-
hoekje’, de ‘familiekroniek’ met geboorte-, verlovings-,
huwelijks- en overlijdensberichten, intredingen, jubi-
lea, een rubriek over ‘grote mannen en vrouwen uit
onze Nederlandse literatuur’, een rubriek voor ‘kweke-
lingen en ex-kwekelingen’, een kunsthistorische
rubriek enz.

777
Ons contactblad {1971}-{1973}
• jaren {10(1971), nr. 12(dec.)}1 – {11(1972), nr. 3(onged.)}
• uitgever Kruisvaarders van St. Jan, Van Ginnekenhuis
• plaats Vogelenzang
• frequentie [maandelijks]
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld op basis van het
geringe aantal in autopsie genomen afleveringen.2

• redactie {1971} Paul Imhof3

• speciale nummers 11(1972), ongen.(onged.): jubileum-
nummer ter ere van het 50-jarig bestaan van het gezel-
schap de Kruisvaarders van Sint Jan (uit de inhoud
blijkt dat deze aflevering in januari is verschenen)
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1971).
– Gestencild.
• autopsie 10(1971), nr. 12(dec.); 11(1972), ongen.(onged.),
nrs. 3, 11-12; 12(1973), nrs. 2, 7/8, 11
– KDC

• typering Contactorgaan van het in 1922 door Jac. van
Ginneken SJ opgerichte gezelschap der Kruisvaarders
van St. Jan, dat zich primair richt op lekenapostolaat
met evangelisch uitgangspunt. Het blad is bedoeld voor
‘al de Kruisvaarders over de hele wereld verspreid en
allen die zich op welke wijze dan ook met [hen] verbon-
den voelen’ en geeft informatie over en verslagen van
contactdagen, retraites, activiteiten, gebeurtenissen
enz. Daarnaast bevat het blad personalia (verjaardagen,
priesterwijdingen, adressen, jubilea en overlijdensbe-
richten) en overige mededelingen, zoals bestuurlijke
beslissingen, voorstellen voor en toelichtingen op nieu-
we reglementen, missienieuws, toespraken en
beschouwende artikelen over onderwerpen met betrek-
king tot de actuele geloofsbeleving in binnen- en bui-
tenland.
• noten
(1) Het is onduidelijk wanneer en onder welke titel de
eerste negen jaargangen van het tijdschrift precies zijn
verschenen.
(2) De in autopsie genomen nummers tellen elk 11 tot 
17 pagina’s.
(3) In 10(1971), nr. 12(dec.) wordt op p. 1 Paul Imhof
bedankt omdat hij de uitvoering van het blad altijd
heeft verzorgd, tien jaargangen lang. Helaas is het niet
mogelijk geweest eerdere nummers van het tijdschrift
in te zien, waardoor niet met zekerheid vast te stellen is
of het tijdschrift onder zijn redacteurschap altijd onder
dezelfde titel is verschenen en of het blad in 1962 is
opgericht of eventueel reeds eerder, met mogelijk onre-
gelmatige verschijning. Voorts wordt het voornemen
kenbaar gemaakt het blad in de toekomst te laten
samenstellen door een groep van meerdere personen.
In 11(1972), nr. 3(onged.) wordt op p. 2 medegedeeld dat
naast Frans de Keuning ook Ton Emmelkamp en John
Wilke zich hebben aangesloten als vaste medewerkers
van het contactblad.
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Ons eens gegeven woord1 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1(april) – 11(1956), nr. 1(jan.)
– 11(1956), nr. 2(febr.) – 12(1957), nr. 7/8(juli/aug.)2

– 12(1957), nr. 9(sept.) – {34(1980), nr. 12(dec.)}3

• ondertitel Contactblad voor tertiarissen die leven bui-
ten communiteitsverband ∞ 1946-1947
– Maandelijks4 contactblad van de communiteit voor
verspreide tertiarissen ∞ 1948 – 11(1956), nr. 1(jan.)
– Rubriek van de communiteit voor verspreide tertia-
rissen ∞ 11(1956), nr. 2(febr.) – 12(1957), nr. 4(april),
7/8(juli/aug.) en {nr. 10(okt.)}
– Contactblad voor5 verspreide tertiarissen ∞ 13(1959),
nr. 7/8(juli/aug.) – 14(1960), nr. 5(mei)
– Maandblad ∞ 29(1975), nr. 9(sept.) – {34(1980)}
• uitgever Centraal Bureau Derde Orde
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• plaats Uitgave: Brummen 1946-24(1970); Stoutenburg
∞ 25(1971)-{34(1980)}6

– Red.: Brummen ∞ 1946 – 18(1964), nr. 8(aug.)7; Bols-
ward ∞ 18(1964), nr. 9(sept.)-{nr. 10(okt.)}; Brummen ∞
{19(1965), nr. 2(febr.)} – 24(1970); Stoutenburg ∞
25(1971)-{34(1980)}
– Adm.: Brummen ∞ 1946 – {18(1964), nr. 10(okt.)}; 
’s-Gravenhage ∞ {(19(1965), nr. 2(febr.)} – {34(1980)}
• frequentie maandelijks (m.u.v. jg. 1946 die bestaat uit
5 onregelmatig verschenen nrs.)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet altijd op titelpagina van het tijdschrift
vermeld, maar wel uit inhoud op te maken.8

1946-1954 pater Sebastianus Rijnierse OFM9

1954 pater Maturus Hendriks OFM9

1954-1955 pater Servulus Ridder OFM9

1955-1956 pater Angelinus Grasveld OFM10

1956-1957 pater dr. Rigobert Koper OFM
1957-1960 pater Tiburtius de Jong OFM11

1960-1961 pater Gelasius Vrolijks OFM12

1961-1962 pater Siardus van der Klei OFM12

1962-1963 pater Bonifatius Brouwer OFM13

1963-1964 pater Fredericus Weijenberg OFM, verant-
woordelijke redactie14

1964-{1980} pater Gandulf Sluijs (Sluys) OFM15

• bijzonderheden Afbeeldingen (1946-1947, 1950-{1952},
{1954}-1957).
– Gestencild m.i.v. 1957, nr. 9.
– De jaargangnummering begint bij 4(1949), nr. 1(jan.).
– Met ingang van 11(1956), nr. 2(febr.) verschijnt Ons
eens gegeven woord niet als zelfstandige publicatie,
maar als aparte rubriek in het tijdschrift de Roep van
Franciscus. M.i.v. september 1957 verschijnt het con-
tactblad opnieuw als zelfstandige uitgave.1

– Jaargang 12 komt tweemaal voor: 12(1957) en 12(1958).
– In 12(1958) wordt nr. 7/8(juli/aug.) gevolgd door nr.
9(okt.), nr. 11(nov.) en nr. 12(dec.).
– Een groot aantal afleveringen is in het autopsie-exem-
plaar in fotokopie aanwezig.
• relaties Tijdelijk opgegaan in de Roep van Franciscus
(1945-1963)1

• autopsie Volledig m.u.v. 18(1964), nr. 5
– KDC ∞ 1946 m.u.v. nr. 2; 1947 m.u.v. nr. 8; 1948-
6(1951); 7(1952), nr. 1-2; 9(1954)-11(1956); 12(1957), nr. 1-7/8,
10; 12(1958), nr. 4-12; 13(1959); 14(1960) m.u.v. nr. 10;
15(1961)-16(1962); 17(1963) m.u.v. nr. 10; 18(1964), nr. 3, 
6-10; 19(1965) m.u.v. nr. 1; 20(1966)-34(1980)
– UBU ∞ overige afleveringen m.u.v. 18(1964), nr. 5
• typering Contactblad voor verspreide tertiarissen van
de Derde Orde; bedoeld ter versterking van de commu-
niteitsgedachte en het saamhorigheidsgevoel en ter sti-
mulering van de idealen van de H. Franciscus onder de
leden van deze beweging. In het eerste nummer
schrijft pater Sebastianus Rijnierse: “dit blad wil aan de

leden bieden, wat de gewone maandvergadering aan de
leden pleegt te geven: geestelijke leiding en serafijnse
vorming; mededelingen over het leven in de commu-
niteit: aankondigingen en leiding van acties, verslag
van de bestuursvergadering en van bijzondere gebeur-
tenissen, als inkleding en professie, familieberichten
van verspreide Tertiarissen”. Ook zijn opvolger pater
Servulus Ridder maakt in het eerste door hem geredi-
geerde nummer zijn bedoelingen kenbaar: “O.E.G.W.
mag m.i. geen tijdschrift zijn, zoals de Roep [van Fran-
ciscus], ’t moet alleen een papieren preekstoel zijn voor
de directeur, een middel om met de leden in contact te
komen om te praten over alles wat hem op het hart
ligt”. In 14(1960), nr. 3(maart) besluit pater Tiburtius de
Jong het accent te verschuiven van de preek naar het
gesprek. Onder het redacteurschap van Gandulf Sluijs
komt de preekfunctie weer centraal te staan. Behalve
nieuws en mededelingen van en over de Derde Orde en
haar doelstellingen en activiteiten bevat ieder nummer
een uitgebreide stichtende beschouwing over Francis-
cus, de franciscaanse leefregel, actuele evangeliebele-
ving enz.
• noten
(1) In enkele jaargangen wordt de titel voorafgegaan
door “Maandblad” of “Maandbrief”.
(2) Vanaf 11(1956), nr. 2(febr.) tot en met 12(1957), nr. 7/8
(juli/aug.) wordt het tijdschrift tijdelijk voortgezet als
rubriek in de Roep van Franciscus. Het verschijnt daar
onder de eigen titel Ons eens gegeven woord, voorzien
van datum en ondertitel ‘Rubriek van de communiteit
voor verspreide tertiarissen’. In 12(1957), nr. 7/8(juli/
aug.) wordt op p. 108 vermeld dat men streeft naar een
aparte heruitgave van Ons eens gegeven woord en in 
nr. 9(sept.), p. 114 volgt de mededeling dat de rubriek
voor de verspreide tertiarissen niet meer in dat num-
mer wordt aangetroffen. Zie ook Ons eens gegeven
woord 11(1956), nr. 1(jan.).
(3) Het tijdschrift is verschenen tot en met 51(1997), 
nr. 12(onged.).
(4) In de titel van 1948, nr. 1(jan.)-nr. 3(maart) ontbreekt
“maandelijks”.
(5) 14(1960), nr. 1(jan.): “van de” i.p.v. “voor”.
(6) In 24(1970), nr. 12(dec.) in ‘Berichten’, p. 3 wordt
gemeld: “Het is de laatste keer dat deze brief verzorgd
wordt vanuit De Rees te Brummen. Zowel de derde als
de eerste orde zien zich tot hun spijt genoodzaakt de
werkzaamheden op de Rees te beëindigen. (…) Hiermee
moet de derde orde haar eigen vormingshuis verlie-
zen.” De werkzaamheden worden daarna voortgezet in
Stoutenburg bij Amersfoort waar ook vanaf 1 januari
1971 de redactie van Ons eens gegeven woord gevestigd
is.
(7) Gelasius Vrolijks heeft twee nummers geredigeerd
vanuit Rome (15(1961), nr. 6(juni)-nr. 7/8(juni/aug.)) en
een vanuit Venray (15(1961), nr. 9(sept.)).
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(8) Uit de inhoud blijkt dat het steeds de algemene
directeur is die de redactie over het tijdschrift voert.
(9) In het eerste nummer wordt pater Sebastianus voor-
gesteld als directeur van het bestuur. In 25(1971), nr. 1
(jan.), p. 2 wordt hij expliciet vermeld als eerste redac-
teur van het tijdschrift. In 9(1954), nr. 3(maart), p. 3
wordt bericht dat pater Sebastianus na een periode van
ziekte afscheid neemt als directeur van de verspreide
tertiarissen en dat zijn functie voorlopig zal worden
overgenomen door pater Maturus Hendriks. In nr. 9
(sept.), p. 1 wordt pater Servulus Ridder OFM als nieu-
we opvolger genoemd, die zelf in nr. 10(okt.), p. 4 ver-
meldt dat pater Maturus bijna een jaar lang pater
Sebastianus als redacteur heeft vervangen.
(10) In 10(1955), nr. 9(sept.) kondigt pater Servulus zijn
vertrek aan en introduceert hij pater Angelinus Gras-
veld als zijn opvolger (zie ook nr. 10(okt.)). In 11(1956),
nr. 10(okt.) wordt de opvolging van pater Grasveld door
pater Rigobert Koper bekendgemaakt.
(11) Zie 14(1960), nr. 2(febr.), p. 2, waar pater Tiburtius de
Jong vertelt dat hij het contactblad verzorgde, toen dit
in september 1957 weer als zelfstandige publicatie ging
verschijnen. In 14(1960), nr. 9(sept.) neemt hij afscheid.
(12) Zie 15(1961), nr. 9(sept.).
(13) Zie 16(1962), nr. 9(sept.) en 17(1963), nr. 9(sept.).
(14) Uit 17(1963), nr. 11(nov.) blijkt dat de zorg voor de
verspreide tertiarissen is toevertrouwd aan de districts-
commissarissen die “om toerbeurt de hoofdinhoud van
de maandelijkse brief” zullen verzorgen. De centrale
leiding berust bij de algemene directeur pater Frederi-
cus Weijenberg OFM aan wie alle correspondentie over
de brief moet worden gericht. Zie ook 17(1965), nr. 10
(okt.), p. 1 waar pater Weijenberg zichzelf voorstelt.
(15) Zie 18(1964), nr. 10(okt.).
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Ons geestelijk erf 1927-{1980}
• jaren 1(1927), nr. 1(jan.) – {54(1980)}1

• ondertitel Driemaandelijksch tijdschrift voor de stu-
die der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering
tot circa 1750 ∞ 1(1927)-8(1934)
– Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der
Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa
1750. Orgaan van de Ruusbroec-Vereeniging ∞ 9(1935)-
16(1942)
– Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de
bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-
Vereeniging ∞ 17(1943)-19(1945)
– Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie
der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot
circa 1750. Orgaan van de Ruusbroec-Vereeniging2 ∞
20(1946)-47(1973)
– Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiede-
nis van de vroomheid in de Nederlanden ∞ 48(1974)

– Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van
de vroomheid in de Nederlanden. Orgaan van het Ruus-
broecgenootschap, centrum voor spiritualiteit ∞
49(1975)-{54(1980)}
• uitgever Centrale Boekhandel Neerlandia ∞ 1(1927)-
7(1933)
– Ruusbroec-Vereeniging / Centrale Boekhandel Neer-
landia ∞ 8(1934)-16(1942)3

– Ruusbroec-Vereeniging / Drukkerij-Uitgeverij 
Lannoo / De Residentiebode-Uitgeverij ∞ 17(1943) –
18(1944), nr. 1(onged.)
– Ruusbroec-Vereeniging / Drukkerij-Uitgeverij 
Lannoo ∞ 18(1944), nr. 2(onged.) – 30(1956)
– Ruusbroec-Genootschap ∞ 31(1957)-47(1973)
– Ruusbroec-Genootschap / Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen ∞ 48(1974)-{54(1980)}4

• plaats Door het ontbreken van de meeste omslagen en
titelpagina’s is dit niet voor alle jaargangen vast te stel-
len. Sommige gegevens zijn uit de inhoud op te maken.
Voor Nederland:
– Red.: Oosterhout ∞ 1(1927)-{8(1934)}; Nijmegen ∞
{11(1937)}-{19(1945)}
– Adm.: Veghel ∞ 1(1927); Antwerpen ∞ 2(1928); Veg-
hel ∞ {3(1929)}; Bergen op Zoom ∞ {11(1937)}-{14(1940)};
Den Haag ∞ 17(1943) – 18(1944), nr. 1(onged.)5; Waterin-
gen ∞ {19(1945), nr. 2(onged.)}5; Den Haag ∞ {29(1955)}-
{30(1956)}
Voor België:
– Red.: Mechelen ∞ 1(1927); Antwerpen ∞ 2(1928)-
{54(1980)}
– Adm.: Antwerpen ∞ 1(1927)-16(1942), Tielt ∞ 17(1943)-
30(1956); Antwerpen ∞ 31(1957)-{54(1980)}
• frequentie driemaandelijks m.u.v. 17(1943)-19(1945) ∞
twee nrs. per jaar
• formaat B
• omvang V ∞ 1(1927)-4(1930); VI ∞ 5(1931); V ∞
6(1932)-14(1940); IV ∞ 15(1941)-16(1942); V ∞ 17(1943); 
VI ∞ 18(1944); V ∞ 19(1945)-24(1950); IV ∞ 25(1951); 
V ∞ 26(1952); IV ∞ 27(1953); V ∞ 28(1954)-53(1979); 
IV ∞ {54(1980)}
• redactie Door de verwijdering van de omslagen en
titelpagina’s konden niet alle redacteuren worden
achterhaald. Wel zijn uit de inhoud enkele gegevens 
op te maken6:
{1927} prof.dr. Titus Brandsma OCarm.
{1927} frater J. Goyens OFM
{1927} dr. H.Th. Heyman OPraem.
{1927} frater Hildebrand OFMCap.
{1927} prof.dr. J. de Jong
{1927} mag. R. Martin OP
{1927} L. Philippen
{1927} mgr. J.E. van Roey, Aartsbisschop van Mechelen,
erevoorzitter
{1927} pater Hieronymus Rongen OCist.
{1927} dr. Ferd. Sassen
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{1927} ZDH mgr. H. v.d. Wetering, aartsbisschop van
Utrecht, erevoorzitter
1927-1937 dom. J. Huyben (Huijben) OSB, red.secr.
Nederland7

1927-1945 dr. D.A. Stracke SJ, red.secr. België8

1937-1951 dr. L.M.F. Daniëls OP, red.secr. voor Neder-
land7

1945-1973 dr. Lod. Moereels SJ, red.secr. tot 1970 (aan-
vankelijk alleen voor België)9

{1951} H.J.J. Scheerman, red.secr. voor Nederland10

{1972}-{1980} dr. J. Andriessen SJ
• speciale nummers 17(1943), nr. 2(onged.) staat in het
teken van de Groenendael-herdenking 1343-1943
– 20(1946), nr. 1/2(febr./mei) is een ‘Lutgart-nummer’11

• register 25(1951), nr. 4(onged.) bevat personenre-
gisters op de eerste 25 jaargangen; 27(1953), nr.
4(onged.) bevat trefwoordenregisters op de eerste 25
jaargangen. Deze ontbreken echter in het autopsie-
exemplaar.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1930-1932, 1936-1938,
1940, 1942-1943, 1945-1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962,
1964-1970, 1972-{1980}); boekbesprekingen; inhoudsop-
gaven + alfabetisch namenregister.
– Onder auspiciën van Ons geestelijk erf verschijnen
verschillende studies en tekstuitgaven. Titels van deze
reeksen:
1929-1936 Bloemen van ons geestelijk erf (9 nrs.)
1931-1938 Tekstuitgaven van Ons geestelijk erf (7 nrs.)
1948-1964 Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk
erf (nrs. 8-16; voortzetting van de hierboven genoemde
reeks).
1949-1954 Bloemen van ons geestelijk erf, nieuwe reeks
(7 nrs.)
– 8(1934): bijlage ‘Ruusbroec-Vereeniging tot het bevor-
deren der wetenschappelijke studie van het godsdien-
stig leven der Nederlanden’ (4 p.). 
– 9(1935): bijlage ‘Zehn Punkte zur Eckhart-Ausgabe’ 
(4 p.).
– 11(1937): bijlage ‘Notas op Syoen’s Kloosterkroniek’
(28 p.). 
– 44(1970), nr. 4(onged.): bijlage ‘Mededelingen van de
Ruusbroec-Vereniging’ (4 p.).
– 47(1973), nr. 4(onged.): bijlage ‘Het begijnhof van Aar-
schot’ (4 p.).
– In 23(1949)-35(1961) wordt op de titelpagina vermeld
dat het tijdschrift wordt uitgegeven met de steun van
de Universitaire Stichting van België. In 36(1962)-
39(1965) wordt op de titelpagina vermeld dat het blad
wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire
Stichting van België en van het Ministerie van Nationa-
le Opvoeding en Cultuur. M.i.v. 40(1966) wordt slechts
het Ministerie van Nationale Opvoeding en (Nederland-
se) Cultuur vermeld.
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN

• typering Wetenschappelijk tijdschrift voor histori-
sche studie der spiritualiteit en vroomheid in de Neder-
landen (zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Neder-
landen), waarbij de nadruk ligt op de studie der asceti-
sche en mystieke geschriften zelf, samen met de
invloed die ze uitoefenden of ondergingen. Alles wat
bijdraagt tot het samenstellen van een zo volledig
mogelijke bibliografie is op zijn plaats in dit tijdschrift,
aldus de inleiding bij de eerste jaargang. Behalve histo-
rische artikelen bevat het informatie over tekstuitga-
ven, nieuw verschenen wetenschappelijke boeken en
tijdschriftartikelen, een overzicht van publicaties over
buitenlandse ascese en mystiek en een kroniek over
nieuwe uitgaven van oude ascetische en mystieke wer-
ken. Het doel van het tijdschrift is, aldus het voorwoord
bij de tweede jaargang, “niet slechts kennis versprei-
den omtrent het leven en de werken van onze Neder-
landse mystieken, maar ook dezer woorden weer
opnieuw doen klinken in Nederland, hoorbaar en ver-
staanbaar in zoo breed mogelijken kring, opdat zij
weer, als eens, toen ze werden gesproken en neerge-
schreven, bezieling brengen aan ons volk en het trek-
ken tot een meer innerlijk leven”. Met ingang van 1924
vormt het blad het orgaan van de Ruusbroec-vereni-
ging (ook wel ‘Ruusbroec-Genootschap’ genoemd), die
bij aanvang van dat jaar is opgericht ter bevordering
van de wetenschappelijke studie van het godsdienstig
leven in de Nederlanden vanaf de Reformatie tot aan de
Franse Revolutie.
• noten
(1) Ons geestelijk erf verschijnt nog in {2010}.
(2) M.i.v. {22(1948), nr. 1(febr.)} nieuwe spelling. 
(3) Ofschoon Ons geestelijk erf met ingang van jaargang
8(1934) het orgaan vormt voor de zojuist opgerichte
Ruusbroec-vereniging (dit blijkt uit een ingebonden fol-
der), blijft de exploitatie van het blad tot 1957 in handen
van derden.
(4) In 1973 wordt het Ruusbroec-Genootschap als cen-
trum voor spiritualiteit geïntegreerd binnen de Univer-
sitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA).
Ons geestelijk erf krijgt UFSIA als uitgever maar blijft
onder redactie van het Ruusbroec-Genootschap.
(5) Wegens de oorlogsomstandigheden is het in Neder-
land tijdelijk niet mogelijk geweest het tijdschrift uit te
geven. Wel heeft de administrateur/uitgever te Antwer-
pen voor de Nederlandse abonnees de volledige jaar-
gangen in deze periode gereserveerd. 
(6) In 46(1972), p. 241 en 50(1976), p. 6 worden als stich-
ters genoemd: L. Reypens SJ, J. van Mierlo SJ, J.B. Pou-
kens SJ en D.A. Stracke SJ. In Neerlandia seraphica
4(1930), nr. 2(febr.), p. 55 wordt vermeld dat pater Fiden-
tius van den Borne in 1930 deel uitmaakt van het redac-
tiecomité.
(7) Zie 22(1948), nr. 3(onged.), p. 281 en 26(1952), nr. 1
(maart), p. 5-6.
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(8) Zie 44(1970), nr. 1(maart), p. 5.
(9) Zie 50(1976), nr. 1(onged.), p. 8.
(10) Zie ‘Mededelingen van de Ruusbroec-Vereniging’,
verschenen als bijvoegsel bij 44(1970), nr. 4(onged.) en
47(1973), nr. 4(onged.), p. 346-347.
(11) Vermoedelijk zijn er meer speciale nummers ver-
schenen, maar door het ontbreken van de meeste titel-
pagina’s is dit niet met zekerheid vast te stellen.

780
Ons geestelijk leven 1921-{1980}
• jaren 1(1921/22), nr. 1(mei/juni)1 – 21(1941), nr. 3(sept./
okt.)
– 21(1941/45), nr. 4(onged.)2 – {1980}3

• ondertitel Tijdschrift voor ascese en mystiek ∞
1(1921/22)-41(1964/65)
– Tijdschrift voor informatie, bezinning en gesprek ∞
42(1965/66)-{57(1980)}
• uitgever Missiehuis der Missionarissen van het 
H. Hart te Tilburg4

• plaats Door het ontbreken van de meeste omslagen is
dit niet voor alle afleveringen bekend. Sommige gege-
vens zijn aan de inhoud van het tijdschrift ontleend.
Red.: Oosterhout ∞ 1(1921/22) – 2(1922/23), nr. 2(juli/
aug.)5; Arnhem ∞ {2(1922/23), nr. 3(sept.okt.)}5; Stein
(Limburg) ∞ {10(1930/31), nr. 1(mei/juni)} – {22(1945/
46)}; Tilburg ∞ {43(1966/67)}-{57(1980)}
– Adm.: Tilburg 
– Adm. voor België: Borgerhout, Antwerpen ∞
{44(1967/68)}-{57(1980)}
• frequentie tweemaandelijks m.u.v. de jaargangen
21(1941/45) en 46(1969) die 4 nrs. tellen
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1921/22)-3(1923/24); III ∞ 4(1924/25)-12
(1932/33); IV ∞ 13(1933/34)-20(1940/41); III ∞
21(1941/45); IV ∞ 22(1945/46)-45(1968/69); III ∞
46(1969); IV ∞ 47(1970)-{57(1980)}
• redactie Door het ontbreken van de omslagen is dit
niet voor alle jaargangen vast te stellen, sommige gege-
vens blijken uit de inhoud van het tijdschrift.
[1918] pater Th. Rateland1

1921-[1929] dr. W.H. Muijsers MSC, hoofdred.6

{1938}-1964 pater A. Munsters MSC, red.secr.7

{1964}-{1966} dr. G. de Gier MSC8

{1965}-{1966} dr. C. Braun MSC
{1966} dr. C. van Boekel
{1966} A. Bomhoff
{1966} dr. A. Bundervoet
{1966} S. Jelsma
{1966} H.J. Pennock MSC
{1966}-{1977} G. Dreesen
{1966}-{1980} drs. A. van Rijen MSC, hoofdred. in {1966}
{1966}-{1980} drs. M. Rijkhoff MSC, red.secr. in {1966}
{1967}-{1980} P. Zonneveld MSC, red.secr.9

{1977} dr. M. De Pauw MSC
{1977}-{1980} dr. J.F. Lescrauwaet MSC
{1977}-{1980} dr. A. Scheer MSC
{1977}-{1980} dr. Frans Van Segbroek MSC
{1977}-{1980} Nico Tromp MSC, hoofdred.
{1980} Jan Jetse Bol MSC
{1980} K. Bijman
{1980} dr. Sjef van Tilborg MSC
• speciale nummers 13(1933/34), nr. 1(mei/juni): Lidwina-
nummer10

– 50(1973), nr. 3(mei/juni): jubileumnummer
• bijzonderheden Afbeeldingen (1935/36, 1940/41); boek-
besprekingen; inhoudsopgave; zaakregister.
– 15(1935/36), nr. 1(mei/juni) bevat als losse bijlage ‘De
man met de rozenkrans’ (53 p.) door Jacques Schreurs
MSC.
– Met ingang van 1938 organiseert de redactie van Ons
geestelijk leven jaarlijks een reeks ascetische studie-
dagen rond een centraal thema, met als doel tevens een
nauwer contact tussen lezers, medewerkers en redactie
te bevorderen. Het verslag van de eerste reeks ver-
schijnt in 1939 bij NV Paul Brand’s Uitgeversbedrijf te
Hilversum onder de titel De Volmaaktheidsplicht van
den priester. Verslagboek der ascetische studiedagen
voor priesters, gehouden op 16-18 aug. 1938 in het missie-
huis te Stein (111 p.). Van de studiedagen van 1939 ver-
schijnen de voordrachten niet in druk en voor 1940
worden de studiedagen afgezegd. In 1947 worden de
studiedagen hervat (in 1950 en 1955 gaan de studie -
dagen niet door); de verslagen van de eerste vier reek-
sen (1947, 1948, 1949 en 1951) verschijnen als uitgaven
van het St. Gregoriushuis te Utrecht onder de respectie-
velijke titels Priesterlijke spiritualiteit (184 p. en met als
ondertitel ‘Verslagboek van de priesterstudiedagen te
Stein (L.)’. De verslagboeken hebben m.i.v. 1948 als
ondertitel ‘Verslagboek van de studiedagen van Ons
geestelijk leven voor (de) priesters te Stein (L.)’),
Priesterschap en humanisme (205 p.), Het gemengde
leven. Beschouwing en actie der priesters (144 p.) en De
roeping tot het H. priesterschap (159 p.). De overige ver-
slagboeken (1952, 1953, 1954, 1956, 1957) verschijnen als
uitgaven van Ons geestelijk leven te Stein onder de res-
pectievelijke titels Het priesterlijk celibaat (149 p.),
Actuele verstervingsproblemen en priesterschap (174 p.),
Priesterschap en psychologie (102 p.), De geestelijke lei-
ding (102 p.) en De christelijke gehoorzaamheid (112 p.).
De verslagboeken zijn in autopsie genomen in het KDC.
– Jaargang 21 wordt na nr. 3(sept./okt.) gestaakt, om
aan het eind van 1945 te worden aangevuld met een
vierde nummer. 22(1945/46), nr. 1 verschijnt in
mei/juni.
– 25(1948/49), nr. 3 (sept./okt.) bevat als afzonderlijk
gepagineerde bijlage een schrijven namens Z.H. Paus
Pius XII bij het 25-jarig verschijnen van Ons geestelijk
leven, Vaticaan 27 sept. 1948 (4 p.). 
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– 27(1950/51), nr. 5(jan./febr.) bevat een bijlage door 
A. Munsters MSC, getiteld het Romeins Congres over de
standen van volmaaktheid (39 p.).
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift voor priesters,
kloosterlingen en ontwikkelde leken, dat aldus de inlei-
ding bij de eerste en de dertiende jaargang niet alleen
vrome beschouwingen biedt, maar als ‘vakblad’ is
gewijd aan de beoefening en ontwikkeling der asceti-
sche wetenschap. In de hoofdartikelen wordt telkens
een ascetisch onderwerp behandeld, waarbij allereerst
wordt geput uit de H. Schrift en verder uit de geschrif-
ten der kerkvaders en uit de levens der heiligen. Daar-
naast geeft het blad beschouwingen op actuele kerkelij-
ke vraagstukken, boekbesprekingen, een overzicht van
andere ascetische periodieken en tijdschriftartikelen
uit binnen- en buitenland, uitleg over het kerkelijk wet-
boek, geestelijke teksten, meditaties voor recollectie -
dagen, onderrichting en stof ter overdenking voor
feestdagen en bijzondere gelegenheden en een kroniek.
Omdat er in de loop van het veertigjarige bestaan van
Ons geestelijk leven verschillende andere periodieken
van ongeveer gelijke aard en strekking ontstaan (o.a.
het Tijdschrift voor geestelijk leven, Carmel, de Heraut,
Innerlijk leven, Getuigenis, Benedictijns tijdschrift, de
Kloosterling richten zich eveneens op de bezinning,
verdieping of praktijk van het geestelijk leven), besluit
een nieuwe redactie in 1964 tot een koerswijziging. Het
blad blijft een ‘vakblad’ van geestelijke wetenschap,
maar zal zich meer bezinnen op de eigentijdse vragen,
bijvoorbeeld m.b.t. secularisatie, de verandering van
kerkopvatting en andere veranderingen van het reli-
gieuze leven in Nederland, waarbij de redactie verschil-
lende rapporten en verslagen van het Nederlands
Pastoraal Concilie over deze thema’s publiceert, alsme-
de reacties daarop. “Kritisch opbouwend wil ons tijd-
schrift voor informatie, bezinning en gesprek aanwe-
zig zijn in de huidige vernieuwingsbeweging”
(45(1968/69), nr. 5(jan./febr.), p. 257). 
• noten
(1) Het blad zou reeds in 1918 zijn opgericht met pater
Th. Rateland als eerste hoofdredacteur. Het kwam pas
in 1921 onder een andere leiding tot een feitelijke uitga-
ve. Zie 37(1960/61), nr. 2(juli/aug.), p. 114.
(2) Op 22 aug. 1941 wordt op bevel van de Sicherheitspo-
lizei te ’s-Hertogenbosch de uitgave onmiddellijk
gestaakt; de reeds ter verzending gereed liggende afle-
vering mag niet meer aan de abonnees worden ver-
stuurd (vgl. het artikel ‘Herleving’ in 22(1945), nr.
1(mei/juni), p. 1). Toch is dit nummer gepubliceerd: in
het autopsie-exemplaar is het aanwezig.
(3) Het tijdschrift verschijnt na 70 jaargangen voor het
laatst in september 1994 onder een inmiddels gewijzig-
de titel Geest en leven.

(4) Met ingang van 21(1941/45), nr. 4[dec.1945] wordt
hieraan toegevoegd: “met medewerking van de Seculie-
re en Reguliere Geestelijkheid”.
(5) Zie 2(1922/23), nr. 3(sept/okt.), p. 96 en 50(1973), nr. 3
(mei/juni), p. 136.
(6) Zie 2(1922/23), nr. 1(mei/juni), p. 1-2.
(7) Zie 18(1938/39), nr. 2(juli/aug.), p. 101. Hier wordt
tevens vermeld dat Jac. Adriaanse hoofdredacteur is
geweest; in het artikel dat Jac. Nouwens heeft geschre-
ven over de eerste 50 jaargangen van Ons geestelijk
leven wordt vermeld dat Adriaanse de opvolger was
van Muijsers, om op zijn beurt het redacteurschap
door te geven aan P. v.d. Pluijm, die in A. Munsters een
redactiesecretaris kreeg toegewezen. Zie 50(1973), nr.
3(mei/juni), p. 142. Over het afscheid van Munsters, zie
41(1964/65), nr. 1(mei/juni), p. 4. Hier wordt vermeld dat
Munsters feitelijk sinds de jaren ’30 de volle last van
het tijdschrift heeft gedragen, ook al verschijnt zijn
naam pas na de Tweede Wereldoorlog op het omslag.
Ook in Onze provincie, de ‘huiskroniek’ van de MSC
(1936-1962) worden A. Munsters en P. van de Pluijm
genoemd, respectievelijk als redactiesecretaris ({1936-
1940}) en redacteur ({1936}) van Ons geestelijk leven.
(8) In het voorwoord bij 41(1964/65) wordt afscheid
genomen van Munsters als hoofdredacteur en medege-
deeld dat het nummer onder leiding van een nieuwe,
meer uitgebreide redactie verschijnt. De namen van de
redactieleden worden niet genoemd, behalve die van 
G. de Gier die het voorwoord namens de nieuwe redac-
tie heeft ondertekend. Wegens een functieverandering
moet hij echter al snel ontslag nemen uit dit team. Zie
50(1973), nr. 3(mei/juni), p. 145.
(9) Zie 50(1973), nr. 3(mei/juni), p. 180.
(10) Volgens een artikel van Jac. Nouwens in 50(1973),
nr. 3(mei/juni) dat is gewijd aan het verschijnen van de
vijftigste jaargang van Ons geestelijk leven, zijn er ook
speciale nummers gewijd aan Geert Groote en Bernar-
dus. Door de verwijdering van omslagen en titelbladen
zijn speciale nummers echter nauwelijks herkenbaar
als zodanig.

781
Ons gezin1 1936-1937
• jaren 1(1936), nr. 1(jan.) – 2(1937), nr. 12(dec.)
• ondertitel Maandblad ∞ 1(1936), nr. 5(mei) – 2(1937),
nr. 4(april
– Maandblad tot verdieping van het katholieke gezins-
leven ∞ 2(1937), nr. 5(mei)-nr. 12(dec.)
• uitgever Verkoopcentrale KJV / Administratie Ons
gezin
• plaats Breda
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III2
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• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanaf 2(1937), nr. 5(mei) maandelijks bijvoegsel, op
kleiner formaat, met (vervolg)verhalen, afzonderlijk
gepagineerd (8 p. per afl.).
• relaties Voortzetting van Gezin en jeugd (1934-1935)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Gezinsblad van de Katholieke Actie met gods-
dienstige beschouwingen, nieuws uit de katholieke
arbeidersbeweging en jeugdbeweging, nieuws over het
katholieke leven in het buitenland, artikelen over
huwelijk en opvoeding, huishoudelijke tips, recepten,
(vervolg)verhalen enz. Het tijdschrift is vooral gericht
aan moeders, maar bevat ook een ‘hoekje van den man’
met hoofdzakelijk doe-het-zelf-tips en een jeugdru-
briek.
• noten
(1) M.i.v. 2(1937), nr. 5(mei) Ons gezin aan Christus.
(2) III ∞ 1(1936); III ∞ 2(1937) zonder bijvoegsels, mét
bijvoegsels: IV.
(3) Beschreven in BKNP 4.

782
Ons kontakt / Franciscanessen van de H. Elisabeth
{1971}-{1980}
• jaren {37(1971), ongen.(sept.)} – {45(1980),
ongen.(maart)}1

• uitgever Zusters Elisabethstichting, Franciscanessen
van de H. Elisabeth
• plaats Breda
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.2

• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld.
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild. 
• autopsie 37(1971), ongen.(sept.); 45(1980),
ongen.(maart)3

– KDC
• typering In 37(1971), ongen.(sept.) wordt het blad als
volgt omschreven (p. 4): “Het wil een communicatie-
middel zijn tussen de leden van onze religieuze leefge-
meenschappen en zelfs daarbuiten treden. Het ver-
vangt vaak het gesprek en de persoonlijke ontmoeting.
Het kan zich op een brede basis presenteren en van -
daar uit de congregatie inspireren. Het Kontaktblad zal
daarom steeds de evangelische gedachte moeten trans-
poneren in deze tijd. Het (…) moet de signatuur dragen
van het apostelwoord: ‘Laat alles bij u gebeuren in lief-
de’ (1 Kor. 16,14).” De twee in autopsie genomen afleve-
ringen bevatten onder andere mededelingen van het
bestuursteam, een verslag van de adviesraad, reacties
van lezers op artikelen, nieuws uit de verschillende
afdelingen en leefgroepen, overlijdensberichten, dank-
betuigingen, mededelingen uit Indonesië en aankondi-

gingen en verslagen van feesten en activiteiten.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2011}.
(2) De in autopsie genomen afleveringen tellen respec-
tievelijk 18 en 16 p.
(3) In het archief van de Franciscanessen van de H. Eli-
sabeth, bewaard in ENK, is Ons kontakt in zijn geheel
aanwezig, evenals afleveringen van de voorgangers St.
Elisabethblaadje (verschenen vanaf 1(1935/36)) en Kon-
taktblad. Deze zijn niet in autopsie genomen.

783
Ons leven 1947-{1980}
• jaren 1(1947/48), nr. 1(mei) – {35(1980/81), nr. 4(dec.
1980)}1

• ondertitel Mededelingen voor de broeders van de Con-
gregatie van de(n) H. Aloysius ∞ 1(1947/48), nr. 1(mei)2 –
14(1960/61)
– Maandblad ∞ 22(1967/68), nr. 2(okt.) – 35(1980/81), 
nr. 4(dec. 1980)
• uitgever Broeders van de Congregatie van de H. Aloy-
sius Gonzaga (Broeders van Saint Louis)
• plaats Oudenbosch
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1947/48); III ∞ 2(1948/49)-5(1951/52);
IV ∞ 6(1952/53)-9(1955/56); III ∞ 10(1956/57)-
11(1957/58); IV ∞ 12(1958/59); III ∞ 13(1959/60); VI ∞
14(1960/61); V ∞ 15(1961/62); IV ∞ 16(1962/63); II ∞
17(1963); VI ∞ 18(1963/64); V ∞ 19(1964/65) en apart
nummer over opleiding van p. 41-114; IV ∞ 20(1965/66)-
21(1966/67); V ∞ 22(1967/68); III ∞ 23(1968/69)-
25(1970/71); IV ∞ 26(1971/72); V ∞ 27(1972/73); IV ∞
28(1973/74); VI ∞ 29(1974/75)-35(1980/81)
• redactie Niet als zodanig vóór 1978 in het tijdschrift
vermeld.
1947-? broeder Valentinus, redacteur3

1947-1957 vader Robertus4

?-1949 broeder Engelbertus5

1957-{1960} vader Theophanes6

1965-1973 broeder Adelbertus7

{1969} J. van den Bosch8

{1969} broeder Melchior8

{1969}-1980 broeder Nico J. Warmerdam8

{1978}-1980 broeder Josaphat de Leeuw
– Redactieraad9

1960-? broeder Sylverius
1960-? broeder Fulgentius
1960-? broeder Linus
1960-? broeder Sigebertus
• speciale nummers 11(1957/58), ongen.(aug.): extra
nummer bij gelegenheid van het afscheid van vader
Robertus
– 19(1964/65), ongen.(onged.): speciaal nummer gewijd
aan de opleiding
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1948/49; 1950/51;
1957/58; 1960/61-1964/65; 1968/69-1980/81).
– Boekbesprekingen (in toenemende mate beperkt tot
een lijst van relevante publicaties opgesteld door de
‘Bibliotheekcommissie voor geestelijke lezing’) en film-
besprekingen (1948-1961). 
– Inhoudsopgaven (1(1947/48)-7(1953/54) en vanaf
22(1967/68)); 22(1967/68)-35(1980/81) bevatten tevens een
apart overzicht van het nieuws uit de conventen.
– Gestencild (1(1947/48) en m.i.v. 21(1966/67)).
– Foutieve jaargangnummering vanaf 1962/63. Bij de
drie laatste nummers van deze jaargang is abusievelijk
17e in plaats van 16e jaargang vermeld. Deze jaargang-
nummering wordt hierna voortgezet: in mei 1963 ver-
schijnt 18(1963/64), nr. 1. “Doordat de jaargang 1962 –
1963 uit acht nummers zestiende jaargang en drie
nummers zeventiende jaargang bestaat, is Ons leven
een jaar jeugdiger dan het zich voordoet” (Ons leven
26(1971/72), nr. 1(sept.), p. 3).
– Bij de autopsie-exemplaren zijn de omslagen van
10(1956/57)-14(1960/61) bij het inbinden verwijderd.
– De nummers zijn doorgepagineerd.
– De jaargangen lopen parallel aan het schooljaar.
– 15(1961/62), nr. 2(onged.) bevat na p. 62 een stencil geti-
teld ‘De liturgie in de wereld van nu’.
– 29(1974/75) bevat een bijlage getiteld ‘Het bezinnings-
jaar 1974-1975’ in vier afleveringen: (I), 6 p. ingebonden
in nr. 3(nov.) na p. 136; (II), 5 p. ingebonden in nr. 4(dec.)
na p. 184; (III), 3 p. ingebonden in nr. 5(jan.) na p. 234;
(IV), 4 p. ingebonden in nr. 6(febr.) na p. 282.
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen van 10(1956/57)-
14(1960/61)
– KDC ∞ 1(1947/48)-17(1963), 19(1964/65), nr. 5(onged.),
22(1967/68)-35(1980/81)
– Oudenbosch, Broeders van Saint Louis ∞ overige
nummers
• typering Congregatieblad dat aanvankelijk alleen is
bedoeld voor interne communicatie, maar later ook
voor familieleden en kennissen (24(1969/70), nr. 2(okt.),
p. 35). Het tijdschrift bevat artikelen over en ter verdie-
ping van het ‘geestelijk leven’ en over ‘ons werk’ met
artikelen over onderwijs en opvoeding. Daarnaast
bevat het nieuws van de congregatie, uit de afzonder-
lijke huizen in Nederland en daarbuiten (vooral Indone-
sië en in mindere mate Canada), informatie over ver-
plaatsingen, benoemingen, jubilea, zieken en overlede-
nen en een verantwoording van giften. De bijdragen
worden in principe geschreven door de broeders zelf,
niet door de redactie. Vanaf eind jaren zestig komt de
nadruk minder te liggen op artikelen en steeds meer op
interne berichtgeving, vooral van de verschillende hui-
zen die een eigen correspondent hebben. 
• noten
(1) Ons leven verschijnt nog in {2010}.
(2) Met daaraan toegevoegd op het titelblad: “(Uitslui-
tend voor gebruik der leden)” ∞ 2(1948/49), nr. 1(juni) –

9(1955/56). Zie ook 2(1948/49), nr. 1(juni) p. 9-10.
(3) Zie 1(1947/48), p. 2.
(4) 11(1957/58), ongen.(sept.), p. 85: “Vanaf het begin
heeft Vader Robertus de redaktie gehad van Ons Leven.”
(5) Op p. 194 van 2(1948/49), nr. 9(febr.) wordt afscheid
genomen van br. Engelbertus als redactielid.
(6) Zie 11(1957/58), ongen.(sept.), p. 85 en 14(1960/61), [nr.
1](onged.), p. 1.
(7) Zie 27(1972/73), nr. 6(febr.), p. 253: “Na zeveneneen-
half jaar werkzaamheid aan Ons leven legt Br. Adelber-
tus om persoonlijke redenen het redakteurschap neer.”
(8) Zie 24(1969/70), nr. 2(okt.), p. 33.
(9) “De laatste tijd was er een algemeen gevoel van
onvoldaanheid over Ons leven. Het deed me besluiten
een redactieraad in te stellen”, aldus vader Theophanes
in Ons leven, 14(1960/61), [nr. 1](onged.), p. 1.

784
Ons leven en streven 1946-{1980}
• jaren 1(1946/47) nr. 1(dec.)1 – {34(1980), nr. 6(dec.)2

• uitgever Dominicanessen van de H. Catharina van
Siëna
• plaats Voorschoten en Nijmegen ∞ {1(1946/47), nr. 1
(dec.)}3; Voorschoten en Amsterdam ∞ 4(1949/50), nr. 5
(okt.)4 – 8(1954), ongen.(aug.); Voorschoten en Reuver
∞ 8(1954), nr. 5(okt.)5 – 17(1964), nr. 4(onged.); Voor-
schoten ∞ 17(1964), nr. 5 – {34(1980)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1946/47)-17(1963)
– onregelmatig: 5 nrs. ∞ 18(1964); 4 nrs. ∞ 19(1965)-
20(1966); 3 nrs. ∞ 21(1967); 2 nrs. ∞ 22(1968); 1 nr. ∞
23(1969); 2 nrs. ∞ 24(1970); 4 nrs. ∞ 25(1971); 3 nrs. ∞
26(1972); niet verschenen ∞ 27(1973); 4 nrs. ∞ 28(1974)-
29(1975); 6 nrs. ∞ 30(1976); 8 nrs. ∞ 31(1977); 6 nrs. ∞
32(1978); 8 nrs. ∞ 33(1979); 6 nrs. ∞ {34(1980)} 
• formaat A ∞ 1(1946/47)-8(1954); B ∞ 9(1955)-
{34(1980)}
• omvang II ∞ 1(1946/47)-18(1964); I ∞ 19(1965)-
24(1970); II ∞ 25(1971); I ∞ 26(1972)-{34(1980)}
• redactie Niet op de titelpagina van het tijdschrift 
vermeld, maar wel vaak uit de inhoud op te maken.
1946-1964 zr. Emerentia Peterse OP, hoofdred.3

{1956} zr. Lambertine6

{1956}-{1959} zr. Petronella7

1965-{1967} zr. Magistra8

{1974} zr. Rosa9

1975-1976 zr. Catharina10

{1975}-{1980} zr. Marie-Henri OP10

1975-{1980} zr. Maria-Magdalena10

1975-{1980} zr. Regina10

1976-1977 zr. Marie-Leonie11

1978-{1980} zr. Bonita12

1979-{1980} zr. Bernardine13

• speciale nummers 2(1947/48), april 1948: extra feest-
nummer ter gelegenheid van ‘het zilveren professie-
feest van moeder priorin 1923-1948’ met nazending,

503 784. Ons leven en streven



bevattende een verslag van het feest (beide afzonderlijk
gepagineerd, resp. 22 en 5 p.)
– 3(1948/49): extra nummer in verband met het overlij-
den van moeder Hortensia Bak op 23 jan. 1949 (20 p.)
– 8(1954): extra nummer, ‘Beschrijving van een reis
naar Lourdes door priorin Consilia en zuster Bertrandi-
ne 18-26 juni 1954’ (14 p.)
– 14(1960): extra nummer, ‘Het gouden feest van de
zusters Dominicanessen op Aruba’ (8 p.)
– 16(1962), mei: twee verschillende extra nummers ter
gelegenheid van het zilveren professiefeest van moe-
der priorin op 2 mei (resp. 16 en 28 p.) en ‘Feestelijke
klanken uit Bijdorp’, 2 mei 1962 (7 p.) 
– 18(1965): extra nummer, getiteld ‘De zusters Domini-
canessen 75 jaar op St. Maarten’, ongepagineerd (17 p.)
– De eerste drie nrs. van 20(1966) vormen extra uitga-
ven bij het 125-jarig bestaan van de congregatie 1841-
1966. Het tweede nummer is gedrukt i.p.v. gestencild.
De kroniek verschijnt bij nr. 2 en nr. 3 als bijlage
– 21(1967) heeft drie extra uitgaven, genummerd I, II en
III: ‘Over de aangepaste vernieuwing’ (resp. 36, 28 en 
16 p.)
– 34(1980), nr. 5(okt.): themanummer, gewijd aan
Catharina van Siëna
– 34(1980): ‘Verslag van de Landdag op 18 oktober 1980
ter ere van St. Catharina’ (16 p.)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1965-1966); inhoudsop-
gaven (1946/47 en 1947/48).
– Gestencild (behalve 20(1966), nr. 2).
– Jaargang 27(1973) is niet verschenen: “Het kapittel
vroeg onze volledige aandacht en zowel in de prae-kapi-
tulaire periode als tijdens het kapittel en daarna kreeg
u toch al veel papier ter bestudering en informatie (…).
De kapittelkranten vervingen min of meer de taak van
ons mededelingenblad” (vgl. 28(1974), nr. 1(febr.), p. 2).
De niet verschenen jaargang is wel in de telling opge-
nomen.
– 2(1947/48), nr. 4(juni) bevat als bijlage een bericht dat
priorin Hortensia haar ambt neerlegt (2 p.).
– 4(1949/50), nr. 4(aug. 1950) is in het autopsie-exem-
plaar in fotokopie aanwezig.
– Bij 11(1957), nr. 3(juni) verschijnt als afzonderlijk
gepagineerde bijlage het vervolg en slot van een in
voorgaande nummers opgenomen vervolgverhaal over
‘de blinde organiste van de Limpertsberg’ (19 p.).
– Bij 14(1960), nr. 4(aug.) verschijnen twee afzonder-
lijke bijlagen, over de ‘nationale uitzending van missio-
narissen te Breda op zondag 31 juli’ (4 p.) en over de
‘missieaktie UMA’ (1 p.).
– Bij 17(1964) verschijnt als bijlage een boekje ter herin-
nering aan de Zonnebloem-vakantie te Bijdorp (24 p.);
bij 18(1965) verschijnt een boekje over de Zonnebloem-
vakantie te Voorschoten (36 p.). 
– Bij jaargang 23(1969) is ingebonden: ‘Mini-Midgetgolf
Bijdorp. De sportieve ontspanning voor iedereen’ (8 p.). 

• relaties Voortzetting van Congregatie-nieuws1 (1946)
• autopsie Volledig
– KDC14

• typering Intern congregatieblad “ter versterking van
de geest van saamhorigheid”. Het bevat personalia,
congregatienieuws, missienieuws, reisverslagen, arti-
kelen over de congregatie, haar huizen, onderwijsin-
stellingen, geschiedenis en apostolaat, artikelen over
het dominicaanse leven in binnen- en buitenland,
beschouwingen over het dominicaanse vroomheids -
ideaal, stichtende verhalen, mededelingen over en ver-
slagen van activiteiten of feestelijke en historische
gebeurtenissen, een vragenbus, literatuuraanbevelin-
gen, brieven en gedichten.
• noten
(1) Voorafgaand aan het eerste nummer van Ons leven
en streven verscheen in oktober 1946 eenmalig de uitga-
ve Congregatie-nieuws van de Dominicanessen van de
H. Catharina van Siëna. De uitgave, waaraan geen apar-
te beschrijving in de BKNP is gewijd, bevat eveneens
intern congregatienieuws en is in het archief van de
congregatie in Voorschoten in autopsie genomen. 
(2) Het tijdschrift is verschenen tot en met 2005.
(3) Zie 1(1946/47), nr. 1(dec.), p. 7: “Tot hoofdredactrice,
zetter en drukker van dit blad werd Zr. Emerentia uit
Nijmegen benoemd” (zie ook p. 10-11). Kopij kan zowel
naar de hoofdredactrice als naar Voorschoten worden
gestuurd, zo wordt regelmatig in het tijdschrift mede-
gedeeld. In 17(1964), nr. 4(onged.), p. 82 neemt de redac-
tie afscheid van zuster Emerentia.
(4) In 4(1949/50), nr. 4(aug.) deelt zr. Emerentia op p. 85
mee dat zij wordt verplaatst naar Amsterdam, maar
dat “Moeder Priorin” de redactie van het tijdschrift aan
haar blijft toevertrouwen. Uit deze brief blijkt tevens
dat de redactrice tijdelijk in Schiedam en in Reuver
heeft gewoond. Exacte data van dit tijdelijke verblijf
zijn echter niet in het tijdschrift vermeld.
(5) Zie 8(1954), ongen.(aug.), p. 88.
(6) Zie 10(1956), nr. 3(juni), p. 36.
(7) Zie 10(1956), nr. 5(okt.), p. 85 waar zij voor het eerst
wordt genoemd en 13(1959), nr. 1(febr.), p. 160 waar zij
voor het laatst wordt genoemd.
(8) Zie 18(1965), nr. 3(onged.), p. 28 en 21(1967), nr. 2
(onged.), p. 15.
(9) Zie 28(1974), nr. 1(febr.), p. 1.
(10) In het door zuster Marie-Henri ondertekende voor-
woord bij 29(1975), nr. 1(juni) wordt melding gemaakt
van een nieuwe redactieraad. In het volgende nummer
worden de overige leden bij naam genoemd.
(11) Zie 30(1976), nr. 6(dec.), p. 58.
(12) Zie 32(1978), nr. 1(febr.), p. 1.
(13) Zie 33(1979), nr. 1(febr.), p. 1.
(14) Het tijdschrift is in 2010 niet meer aanwezig in het
KDC, maar kan worden ingezien in het ENK.
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785
Ons liturgisch tijdschrift 1924-1941
• jaren 10(1924/25), ongen.(advent en kersttijd) –
26(1940/41), nr. 8(juli)1

• ondertitel Uitgave der Federatie van Liturgische 
Vereenigingen in Nederland 
• uitgever Federatie van Liturgische Vereenigingen in
Nederland2

– NV Gooi en Sticht3 ∞ 20(1934/35-24(1938/39)
– NV J.J. Romen & Zonen4 ∞ 25(1939/40)-26(1940/41)
• plaats Red.: Goirle
– Druk en administratie: Hilversum3 ∞ 20(1934/35)-
24(1938/39); Roermond4 ∞ {25(1939/40}-26(1940/41)
• frequentie 6 nrs. ∞ 10(1924/25)-18(1932/33)
– maandelijks5 ∞ 19(1933/34)-26(1940/41)
• formaat A ∞ 10(1924/25)-19(1933/34); B ∞ 20(1934/35)-
25(1939/40)
• omvang II ∞ 10(1924/25)-18(1932/33); IV ∞ 19(1933/34);
III ∞ 20(1934/35-24(1938/39); II ∞ 25(1939/40)-
26(1940/41)
• redactie 1924-{1928} L. Wanna6

1924-1941 C. Oomen
1924-1941 Joseph Poels
1924-1941 Arn. Verhoeven, hoofdred.
1925-1928 H. Frank
1928-1941 Th. Sinnige
{1931}-1939 Z. de Korte6

1940-1941 drs. J.J. van der Gaag
• register 1931: zakenregister op de vijftien eerste jaar-
gangen van Maandschrift voor liturgie en Ons liturgisch
tijdschrift
– 1941: zakenregister op de vijfentwintig eerste jaargan-
gen van Maandschrift voor liturgie en Ons liturgisch
tijdschrift
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.u.v. 1926/27); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgaven (m.u.v. 1940/41).
– De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
– Het tijdschrift verschijnt niet meer “stijf om de twee
maanden van het burgerlijk jaar, maar op tijdstippen,
aanpassend aan het Kerkelijk Jaar” (10(1924/25),
ongen.(advent en kersttijd), p. 4). 
– De nummering van de afleveringen begint met
14(1927/28), nr. 4(Hemelvaart en Pinksteren). Daarvoor
zijn de afleveringen ongenummerd en luiden de date-
ringen o.a. “advent en kersttijd”, “Septuagesima en
Vasten”, “Passie en Pasen”, “Sacramentsnummer”,
“Maria-Hemelvaart” (10(1924/25). Met ingang van
17(1931/32), nr. 5(aug./sept.) worden de maanden van
verschijnen vermeld.
– 17(1931/32), nr. 5(aug.) bevat een ongepagineerde bijla-
ge van het Liturgisch Lichtbeeldenbureau (2 p.).
• relaties Voortzetting van Maandschrift voor liturgie
(1916-1924)7, 1

• literatuur W. Audenaert, Clavis foliorum periodicorum
theologicorum, Leuven 1994
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– UBN
• typering Ofschoon de titel van het tijdschrift is veran-
derd, blijft het doel van het tijdschrift ongewijzigd,
namelijk het vermeerderen van de kennis van en de
liefde tot de liturgie, overeenkomstig het doel van de
Federatie van Liturgische Vereenigingen. In tegenstel-
ling tot het meer wetenschappelijke Tijdschrift voor
liturgie is Ons liturgisch tijdschrift een liturgische
volksuitgave. Het tijdschrift bevat artikelen over de
meest uiteenlopende kwesties inzake liturgie en kerke-
lijk ceremonieel, met o.a. rubrieken voor berichten uit
het buitenland (‘Van over de grenzen’), praktische
kwesties (‘Vraag en antwoord’), paramentiek (‘Liturgie
en kunst’) en het kerkelijk jaar (‘Tijdliturgie’). Daar-
naast bevat het mededelingen en jaarverslagen van het
federatiebestuur, de vijf aangesloten diocesane liturgi-
sche verenigingen en diverse commissies.
• noten
(1) Het tijdschrift is niet verder verschenen. Volgens
Audenaert p. 364, nr. 200, wordt Ons liturgisch tijd-
schrift na de Tweede Wereldoorlog geïncorporeerd in
het Vlaams/Nederlandse Tijdschrift voor liturgie. Hier-
voor is in geen van beide tijdschriften enige aanwijzing
gevonden. Wel wordt in het Tijdschrift voor liturgie ver-
meld, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het Tijd-
schrift voor liturgie als enige onder de vier bestaande
liturgische tijdschriften (Tijdschrift voor liturgie, Litur-
gisch parochieblad, eucharistisch tijdschrift en Ons
liturgisch tijdschrift) het hoofd boven water had kun-
nen houden. Op het eerste Internationaal Liturgisch
Congres na de oorlog (27 juli tot 1 aug. 1946 te Maas -
tricht) was vervolgens afgesproken dat er in het ver-
volg maar één liturgisch tijdschrift zou bestaan, en wel
het Tijdschrift voor liturgie, het tijdschrift met de oud-
ste rechten en het enige toen nog bestaande. Zie
50(1966), nr. 1(onged.), p. 1; 51(1967), nr. 1(onged.), p. 3.
Dit tijdschrift is weliswaar gewijd aan liturgie, maar
hoofdzakelijk vanuit wetenschappelijke invalshoek. De
functie van liturgische volksuitgave wordt uiteindelijk
overgenomen door het Offer (1946-1967), dat door de
Abdij van Berne te Heeswijk wordt uitgegeven.
(2) Het tijdschrift wordt uitgegeven in opdracht van de
Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland.
Door het ontbreken van de omslagen is niet met zeker-
heid vast te stellen met welke uitgeverij in de periode
vóór 1934 wordt samengewerkt. Vermoedelijk was dit
met de firma J.J. Romen en Zonen te Roermond, die ook
de voorloper Maandschrift voor liturgie had uitgegeven,
in ieder geval in 1918. 
(3) Zie 20(1934/35), nr. 1(dec.), p. 17: “Onze leden worden
er op attent gemaakt, dat de verzending van ons tijd-
schrift voortaan geschiedt door de N.V. Gooi & Sticht te

505 785. Ons liturgisch tijdschrift



Hilversum, tot wie men zich bij voorkomende gelegen-
heden gelieve te wenden voor alles, wat op de expeditie
betrekking heeft.”
(4) Zie 25(1939/40), nr. 1(dec.), p. 3: “Vanaf het begin van
dezen 25en jaargang wordt het tijdschrift wederom
gedrukt en uitgegeven door de NV J.J. Romen & Zonen
te Roermond”. 
(5) M.i.v. 19(1933/34) verschijnt het blad maandelijks,
omdat de Federatie van Liturgische Verenigingen in
Nederland een meer geregeld contact met de leden van
de diocesane verenigingen wil, meer voorlichting wil
geven, meer actueel wil zijn en de religieuze ijver beter
wil opwekken (zie nr. 1(dec.), p. 16). Uit ‘Belangrijke
mededeelingen’ (25(1939/40), nr. 1(dec.), p. 3) blijkt dat
er over is gedacht om in verband met de oorlogsom-
standigheden slechts zes maal per jaar te verschijnen.
Voor een geregeld contact met de lezers besluit de
redactie echter maandelijks te blijven verschijnen.
(6) In 1929 en 1930 worden geen redacteurnamen op de
titelpagina vermeld. Volgens Audenaert heeft L.
Wanna de redactie in 1930 verlaten en is Z. de Korte in
1931 toegetreden (p. 285).
(7) “Aanvankelijk opgezet als maandschrift, had men
daaraan den naam Maandschrift voor Liturgie gegeven.
Sinds jaren echter werd die titel tot een leugen. In 1920
werd namelijk ter uitwinning van arbeidsloonen er toe
overgegaan het tijdschrift tot een tweemaandelijksche
uitgave te maken (…). De redactie was toen in de mee-
ning, dat die maatregel een tijdelijke wezen zou en
daarom bleef de naam bewaard. Dat heeft nu al vijf
jaren zoo geduurd en er is nog geen uitzicht dat er ver-
andering in de wijze van uitgeven zal komen. Daarom
heeft de redactie besloten den naam te wijzigen (…).
Waarom dan: Ons Liturgisch Tijdschrift? Eerstens om
het te onderscheiden van Tijdschrift voor Liturgie, een
periodiek meer speciaal voor de geestelijkheid van Bel-
gië en Nederland (…), en van het Liturgisch Tijdschrift,
de geestelijk voorgangster [daarvan] (…). Bijzonder…
om aan te geven, dat het (…) het officieële orgaan van de
Federatie der Liturgische vereenigingen in Nederland
[is]” (zie 10(1924/25), ongen.(advent en kersttijd), p. 3-5).

786
Ons orgaan / Congregatie van de H. Geest1 1946-1967
• jaren 1946, nr. 1(juli) – 1967, nr. 80(juni)
• ondertitel Nederlandse Provincie ∞ 1946, nr. 1(juli) –
1960, nr. 55(juli)
– Nederlandse Provincie Paters v.d. H. Geest ∞ 1962, 
nr. 64(okt.) – 1967
• uitgever Congregatie van de H. Geest (CSSp.)
• plaats Gemert ∞ 1946-19472; Rhenen ∞ 1948-1967
• frequentie onregelmatig, 3 tot 5 nrs. per jaar
• formaat B m.u.v. 1966, nr. 76(maart) en nr. 77(april)
• omvang I ∞ 1948-1950; II ∞ 1951-1952; I ∞ 1953-1954;

II ∞ 1955; I ∞ 1956; II ∞ 1957; I ∞ 1958; II ∞ 1959; I ∞
1960-1962; II ∞ 1963-1964; I ∞ 1965-1966; II ∞ 1967
• redactie “De secretaris der Nederlandse provincie”,
aldus de inleiding bij de eerste aflevering.
1947-1949, 1950-1961 pater L. Kerstens3

1949-1950 pater C. Bohemen4

{1961} pater A.J. Rooijakkers5

{1964} pater dr. Ed. Loffeld
{1965} pater D. Hagenaars
{1967} pater Jac. van Breemen
• bijzonderheden Afbeeldingen en illustraties (1946-
1949, 1951-1953, 1955-1960, 1963-1964, 1966-1967); boekbe-
sprekingen (1949).
– Gestencild vanaf 1950, nr. 13(jan.).
– In het autopsie-exemplaar is tussen 1953, nr. 28(okt.)
en 1954, nr. 29(jan.) een vertaling van de encycliek Ful-
gens Corona van paus Pius XII ingebonden (10 p.). 
• relaties Voortzetting van Orgaan van de Nederland-
sche Provincie (1939-1940)6 en van Cor unum / Congrega-
tie van de H. Geest (1944-1945) en Contact / Congregatie
van de H. Geest (1944-1945)7

– Voortgezet als Spinet (1967-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad, dat niet meer het
officiële en ambtelijke karakter van de voorganger
draagt, maar als contactorgaan veel vertrouwelijker en
gemoedelijker is, aldus de inleiding bij de eerste afleve-
ring. Ons orgaan neemt hiermee de functie over van
twee bladen die in 1944-1945 werden uitgegeven, name-
lijk het weekblad Cor unum voor de fraters en jonge
paters boven de rivieren en het maandblad Contact
voor de in het zuiden verspreide confraters: “Wat Cor
unum en Contact in de afgelopen jaren zijn geweest
voor de leden van onze Provincie, dat wil nu ook Ons
orgaan zijn, maar met een uitgebreider lezerskring.”
Het blad bevat in hoofdzaak informatie over het reilen
en zeilen van de congregatie en haar leden in de diverse
huizen en in de missies. Daarnaast bevat het regelma-
tig een ‘Maandgedachte’ of een circulaire van de alge-
mene overste. In de loop van de jaren zestig wordt het
tijdschrift weer steeds meer het officiële en ambtelijke
tijdschrift dat het voor de oorlog was en bestaat de
inhoud steeds meer uit kapittelbepalingen, informatie
over praktische zaken zoals wijzigingen in de constitu-
ties, correspondenties van en aan het secretariaat van
de provincie, adviezen m.b.t. ziektekostenverzekerin-
gen, AOW, belastingaftrek, mededelingen van de pro-
vinciaal, financiële overzichten enz.
• noten
(1) M.i.v. 1962, nr. 64(okt.) verandert de titel in Orgaan.
In 1961, nr. 61(dec.) – 1966, nr. 78(aug.) verschijnt op het
omslag de titel Orgaan van de Nederlandse Provincie van
de Paters van de H. Geest.
(2) De verhuizing van het provincialaat wordt aange-
kondigd in 1947, nr. 6(okt), p. 90.
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(3) Zie 1947, nr. 4(april), p. 57 en 1950, nr. 16(sept.), p. 2.
(4) Zie 1949, nr. 10(febr.).
(5) Zie 1961, nr. 58(april), p. 27-28.
(6) Zie 1946, nr. 1(juli), p. 2: “Het Orgaan van voor de oor-
log was een meer officieel mededelingen-blad. Aanvan-
kelijk was dit ook de bedoeling van dit nieuwe Orgaan,
maar daar nu vanuit het algemeen Secretariaat weder-
om het Bulletin verschijnt, dachten wij gevoeglijk dit
officiële karakter van Ons orgaan grotendeels te kunnen
doen vervallen.” Het Bulletin général waarnaar wordt
verwezen is een uitgave van het Franse moederhuis.
(7) Het is niet mogelijk geweest de tijdschriften Cor
unum en Contact in autopsie te nemen.

787
Ontmoetingen 1958-{1980}
• jaren 1958, nr. 1(onged.) – 1968, nr. 27(sept.)
– 1972, nr. 28(maart)1 – {1980, nr. 59(nov.)}2

• ondertitel Tijdschrift van de Fraters van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid ∞ 1958, nr. 1
(onged.) – 1979, nr. 53(juni)
– Driemaandelijks kontaktblad voor familie, vrienden
en kennissen van de Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid3 ∞ 1979, nr. 54(aug.) – {1980, 
nr. 59(nov.)}
• uitgever Congregatie der Fraters van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
– Druk: RK Jongensweeshuis ∞ 1958, nr. 1(onged.); Uit-
geverij Zwijsen ∞ 1958, nr. 2(onged.) – {1980}
• plaats Tilburg
• frequentie 2 nrs. ∞ 1958; 3 nrs. per jaar ∞ 1959-1963; 
2 nrs. ∞ 1964; 3 nrs. ∞ 1965; 2 nrs. per jaar ∞ 1966-
1967; 1 nr. ∞ 1968 
– driemaandelijks ∞ 1972-{1980}
• formaat B
• omvang I ∞ 1958; II ∞ 1959-1965; I ∞ 1966; II ∞ 1967;
I ∞ 1968 en 1972-1976; II ∞ 1977-{1980}
• redactie 1958 en 1959 niet in het tijdschrift vermeld.
1960-1968 frater Victor van Nispen4

1960-1968 frater Caesario Peters
1960-1968 frater Engelbert Verrijt
1961-1968 frater Antoninus den Ridder
1972-{1980} frater Remigius Heesbeen5

1972-{1980} frater Theoduul van Rijen5

1977 frater Rien Vissers
1977-{1980} fr. Roberto Creemers5

1978-{1980} fr. Ad de Kok5

1978-{1980} fr. Rafaël vd Leemput5

• speciale nummers 1961, nr. 11(nov.): 75 jaar Curaçao
1886-1961
– 1962, nr. 14(onged.): Eeuwfeest van de vestiging van
Fraters van Tilburg in ’s-Hertogenbosch
– 1965, nr. 22(okt.): Fraters van Tilburg 75 jaar te Zwolle
– 1967, nr. 26(mei): Vestiging van het Instituut Henri-
cus te Nijmegen

– 1968, nr. 27(sept.): gewijd aan frater Andreas van den
Boer, bij gelegenheid van zijn herbegraving
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– De afleveringen 1958, nr. 1(onged.) – 1967, nr. 25(febr.)
bevatten een bijlage in afwijkende kleur en formaat
getiteld ‘Frater Andreas. Mededelingen en gebedsver-
horingen’, waarin onder meer melding wordt gemaakt
van bedevaarten, personalia (jubilea, benoemingen) en
statistische gegevens.
– In 1974, nr. 37(juni), p. 10 wordt door de redactie mel-
ding gemaakt van een inhoudsoverzicht van de eerste
tien afleveringen van de nieuwe reeks. Dit overzicht
werd niet in de aflevering aangetroffen.
• relaties Samensmelting van Verleden en heden van de
congregatie der Fraters van Tilburg (1938-1957) en Con-
gregatienieuws / Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid (1952-1957)6

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactorgaan van de Fraters van Tilburg, op
de eerste plaats bedoeld ter instandhouding en verfris-
sing van de verbondenheid van de verspreide confra-
ters met het hoofdbestuur en met elkaar. Daarnaast
hoopt de redactie met het blad het werk van de congre-
gatie onder de aandacht te brengen van een ruime
kring van geïnteresseerden. Veel aandacht wordt
besteed aan de geschiedenis en de activiteiten (voorna-
melijk onderwijs en jeugdvorming) van de Fraters van
Tilburg in Nederland en in de missielanden. Het tijd-
schrift bevat ook gebedsintenties, bijdragen tot bezin-
ning, mededelingen, gebedsverhoringen en personalia
(decoraties, jubilea, overlijdensberichten).
• noten
(1) Het tijdschrift is niet verschenen in de jaren 1969-
1971. In 1972, nr. 28(maart), p. 1 schrijft de generale
overste Novatus Vinckx een openingswoord voor “de
nieuwe reeks van Ontmoetingen”. De nieuwe redactie
wil verdergaan in de geest van de vorige, maar de
vormgeving en opzet van het blad zijn vereenvoudigd
in vergelijking met de oude reeks.
(2) Het tijdschrift verscheen voor het laatst in novem-
ber 2004.
(3) M.u.v. 1980, nr. 56(febr.) dat als ondertitel heeft:
“Tijdschrift van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid”.
(4) In 1972, nr. 28(maart), blijkt uit ‘Een woord vooraf ’,
p. 1, dat frater Victor van Nispen vanaf 1958 als redac-
teur aan het blad verbonden is geweest.
(5) Vanaf 1980, nr. 56(febr.) worden geen namen van
redactieleden meer genoemd, maar worden de redactio-
nele bijdragen ondertekend met: “De vijf van de redac-
tie”.
(6) Congregatienieuws wordt daarnaast ten dele voort-
gezet als Mededelingen van het hoofdbestuur, aldus
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Mededelingen van het hoofdbestuur 1958, nr. 1(onged.),
p. 1. Ontmoetingen heeft als doel elkaar op de hoogte te
houden van de werkzaamheden die in de congregatie
worden verricht. “Er blijven dan echter nog gebeurte-
nissen en feitjes in de congregatie, waarin u allen toch
wel belang stelt, onvermeld.” Om hieraan tegemoet te
komen verschijnt de uitgave Mededelingen van het
hoofdbestuur.

788
Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 1960-
{1980}
• jaren 13(1960), nr. 2(juli)1 – {21(1980), nr. 4(dec.)}2

• ondertitel Contactblad voor de Nederlandse leden van
de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën ∞ 13(1960)-8(1967)
– Contactblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
∞ 9(1968)-{21(1980)}
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)
• plaats Red.: Oosterbeek ∞ 13(1960), nr. 2 (juli)1 –
1(1960), nr. 2(okt.); Füssenich (D.) ∞ 1(1960), nr. 3(dec.) –
12(1971), nr. 1(maart); Oosterbeek ∞ 12(1971), nr. 2(juni) –
18(1977), nr. 1(maart); Nijmegen ∞ 18(1977), nr. 2(juni) –
{21(1980)}
– Adm.: Oosterbeek
• frequentie driemaandelijks, m.u.v. 8(1967) met slechts
3 nrs.
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1960); II ∞ 2(1961)-8(1967); I ∞ 9(1968)-
{21(1980)}
• redactie 1960-1976 J.H.F. ter Linden SMA3

1976-1977 Gerard van Hout SMA4

1977-{1980} Martin Peters SMA4

• speciale nummers 4(1963), nr. 1(maart): feestnummer
ter ere van het 40-jarige jubileum van de Nederlandse
Provincie
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1960-1966).
– Gestencild m.i.v. 17(1967).
– In 9(1968), nr. 3(sept.) en nr. 4(dec.) en 10(1970), nr. 2
(juni) is een afzonderlijk Romeins gepagineerde bijlage
ingevoegd die alleen bedoeld is voor de leden van de
Nederlandse SMA-Provincie. De bijlage bevat een lijst
van paters, broeders en zusters die domicilie hebben in
de Nederlandse huizen van de SMA.5

• relaties Voortzetting van Between ourselves en
Nieuws-bulletin1

– Gedeeltelijke voortzetting van Afrika ontwaakt (1949-
1967)6

– Hierin opgenomen m.i.v. 1968 Ons VOSje7

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Aanvankelijk – tot en met 8(1967) – een
intern congregatieblad dat uitsluitend is bedoeld voor
de leden van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit,

daarna contactblad in ruime zin voor alle familieleden,
vrienden en donateurs (zie 9(1968), nr. 1(maart), p. 1-2).
Het blad wordt omschreven als ‘een dikke brief’ met
nieuws over afdelingen, activiteiten en gebeurtenissen
binnen de Provincie in Nederland en de landen waar
men werkzaam is, beslissingen van Generale en Pro-
vinciale Raden, artikelen over de geschiedenis van de
Sociëteit, nieuws uit andere provincies, nieuws uit het
Vaticaan, personalia (overlijdensberichten), gebedsin-
tenties en puzzels. Daarnaast wordt in het blad aan-
dacht gevraagd voor bepalingen en voorschriften uit de
Constituties en het Directorium, en voor nieuwe stro-
mingen in theologie, exegese en liturgie. 
• noten
(1) Het eerste nummer bevat op p. 1 de volgende mede-
deling: “Onze krant is de nazaat van het door confrater
Jan van de Kooij opgerichte en geredigeerde Between
ourselves en het daarna door pater A. Bruinsma geleid-
de [sic] Nieuws-bulletin van onze Provincie.” Vermoede-
lijk heeft de jaargang- en nummeraanduiding 13(1960),
nr. 2 nog betrekking op het Nieuws-bulletin; eigenlijk is
dit nummer 1(1960), nr. 1 en als zodanig wordt het tijd-
schrift ook voortgezet met 1(1960), nr. 2 e.v. 
Volgens mededeling d.d. 21-4-2011 van Otto S. Lank -
horst, bibliothecaris van het ENK, is aldaar in het
Archief SMA aanwezig Between ourselves nr. 1(dec.
1946)-nr. 5(juli 1947) en Nieuws-bulletin 1957, nr. 1
[febr.] – 1960, nr. 5(febr.). Beide bladen zijn niet in
autopsie genomen.
(2) Onze krant verschijnt nog in {2009}.
(3) Door ziekte van de redacteur is de uitgave van
12(1971), nr. 1(maart), 14(1973), nr. 1(maart) en nr. 3(aug.)
verzorgd door A. Rijpkema SMA.
(4) 18(1977), nr. 2(juni), p. 3 meldt dat Gerard van Hout
SMA redacteur is geweest in de overgangsperiode na
de ziekte en het overlijden van Jan ter Linden SMA.
M.i.v. 1 maart 1977 is Martin Peters SMA benoemd tot
redacteur. 
(5) In de bijlage bij 9(1968), nr. 3(sept.), p. I meldt de
redacteur de reden voor dit verschijnen: “Ingevolge een
overeenkomst met de ‘Stichting Gezamenlijke Missie-
publiciteit’ [i.e. het blad Bijeen], mag Onze krant maar
16 pagina’s inhouden en slechts berichten bevatten die
uitsluitend de Sociëteit betreffen, haar leden en de lan-
den waar zij werkt. Om nu enigszins tegemoet te
komen aan de verlangens van confraters, die liever de
vroegere opzet van OK zagen (…), werd beslist dat zulk
een bijlage tweemaal per jaar, in de voor SMA’ers
bestemde OK zou bijgevoegd worden. Zulke bijlagen
geven tevens kans om serials, zoals ‘Herinneringen
van een woudloper’ voort te zetten.”
(6) In het laatste nummer van Afrika ontwaakt, voor
het opgaan van het tijdschrift in Bijeen, schrijft pater J.
v.d. Kooy in zijn afscheidswoord aan de lezers ‘Een laat-
ste groet’, binnenkant omslag, dat de Sociëteit “op gere-
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gelde tijden nog bij U terugkomt met een contactblad,
dat wij waarschijnlijk Onze krant zullen noemen en dat
U gratis zal worden toegestuurd”. Om die belofte waar
te maken wordt de opzet van Onze krant m.i.v. 9(1968)
gewijzigd in een breder contactblad “dat de goede rela-
ties tussen ons, de SMA’ers, en u, onze vrienden en
weldoeners, in stand wil houden”, maar, zo voegt de
redactie toe: “Dit blad is geen opvolger van Afrika ont-
waakt, dus geen missietijdschrift waarvan men abon-
né kan worden” (9(1968), nr. 1(maart), p. 1).
(7) Dit eigen blad van de VOS (de Vereniging van Oud-
Studenten van de SMA) is niet in autopsie genomen.
Het wordt m.i.v. 9(1968) in Onze krant opgenomen als
een vaste rubriek met de titel ‘de VOS’ (zie 9(1968), nr.
1(maart), p. 1-2).

789
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad 1894
• jaren 1(1894), nr. 1(onged.)-nr. 12(onged.)
• ondertitel Maandschrift voor christelijke gezinnen
• uitgever F.H.J. Bekker
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang IV
• redactie 1894 pater F.J.P.G. van Etten OESA1

• bijzonderheden Inhoudsopgave.
• relaties Voortgezet als Maandschrift onder den titel
van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad voor christelijke
gezinnen (1895-1896)
• literatuur Lambert van Gelder (eindred.), Augustijnen
honderd jaar in Eindhoven (Eindhoven 1991), p. 8
• autopsie Volledig
– Utrecht, Augustijnen2

• typering Blad der Augustijnen, dat zich richt op de
bevordering van de devotie tot Onze Lieve Vrouw van
Goeden Raad en op “wat het geluk kan bevorderen van
het Christelijk gezin en zijne leden”. Bevat korte stich-
telijke verhalen.
• noten
(1) Het blad werd in 1894 in Utrecht opgericht door
pater Gregorius van Etten OESA. Zie H.T. van der
Vloodt OESA, ‘Een gouden priesterfeest’, Katholieke
illustratie 1906, nr. 45, p. 359: “Het maandschrift van
OLVr. van Goeden Raad werd opgericht, dat in het begin
bijna geheel alleen door hem geschreven werd (…). De
redactie is reeds lang overgegaan in andere handen.”
(2) In {2010} wordt het autopsie-exemplaar bewaard in
de bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eindho-
ven.

790
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad1 1912-1941
• jaren 19(1912), nr. 1(jan.) – 48(1941), nr. 8(1 aug.)2

• ondertitel Maandschrift voor christelijke gezinnen ∞
19(1912) – 37(1930), nr. 7(juli)
– Maandschrift voor christelijke gezinnen en Missiebo-
de der paters Augustijnen ∞ 37(1930), nr. 8(aug.) –
41(1934) 
– Maandschrift en Missiebode van de paters Augustij-
nen ∞ 42(1935)-48(1941) 
• uitgever Paters Augustijnen
• plaats Red.: Eindhoven ∞ 19(1912) – 35(1928), nr. 8
(aug.); Nijmegen ∞ 35(1928), nr. 9(sept.) – 41(1934), 
nr. 6(1 juni); Eindhoven ∞ 41(1934), nr. 7(juli) –
48(1941), nr. 8(1 aug.)
– Adm.: Eindhoven
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang V ∞ [19(1912)]-25(1918); IV ∞ 26(1919)-27(1920);
III ∞ 28(1921); II ∞ 29(1922); III ∞ 30(1923)-47(1940); 
II ∞ 48(1941)
• redactie 1912-1934 pater Alphons J. Claesen OESA,
hoofdred.3

[{1941} pater Willibrordus Bloem, hoofdred.]4

• speciale nummers 37(1930), nr. 8(aug.): feestnummer
bij de 1500e herdenking van de sterfdag van de H.
Augustinus
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen (1918, 1923-1924,1929-1931, 1933, 1935, 1937-1941);
inhoudsopgaven (m.u.v. 1921. De inhoudsopgave van
42(1935) is opgenomen in 43(1936), na nr. 1(1 jan.), p. 24.)
• relaties Voortzetting van Maandschrift voor christe-
lijke gezinnen (1897-1911)
– Voortgezet als Moeder van Goeden Raad (1945-1962)
• literatuur Lambert van Gelder (eindred.), Augustijnen
honderd jaar in Eindhoven 1891-1991, Eindhoven 1991
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN m.u.v. een aantal omslagen 
– Utrecht, Augustijnen,5 een aantal omslagen
• typering Tijdschrift met “nuttige lektuur voor het
christelijke gezin” (25(1918), nr. 1(jan.), p. 3), in het bij-
zonder bestemd voor de leden van de Godvruchtige
Vereeniging van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad.
In het tijdschrift gaan het nuttige en aangename hand
in hand, aldus de inleiding bij 25(1918). Met ingang van
1930 is het blad behalve een maandschrift voor gezin-
nen ook een missiebode voor de Augustijner-missie in
Bolivia. Vanaf dan is het maandblad steeds meer
gericht op het bevorderen van steun aan missionaris-
sen en kandidaten voor het priesterschap. Het tijd-
schrift bevat beschouwingen op onderwerpen als litur-
gie en mystiek, maar ook artikelen over wetenschap,
historische artikelen, berichten uit de Augustijner mis-
sies, aankondigingen en verslagen van feesten en jubi-
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lea, stichtelijke (vervolg)verhalen, vaste rubrieken als
een ‘Kroniek van OL Vrouw van Goeden Raad’ met
korte berichten, gebedsintenties, dankbetuigingen en
een lijst van overledenen (m.i.v. 41(1934) heet deze
rubriek ‘Maria-Kroniek’), een ‘Hoekje der Kinderen’
(m.i.v. 38(1931) ‘Het kinderhoekje’ geheten) met inge-
zonden brieven, verhalen, grappen en raadsels, ‘De
Derde Orde van den H. Augustinus’ (m.i.v. 29(1922)) met
godsdienstige beschouwingen voor Derde-Ordelingen
en een maandelijkse lijst van aflaten die tertiarissen
kunnen verdienen; ‘Augustijns nieuws’ en een rubriek
over de missie van de paters Augustijnen in Bolivia
(beide m.i.v. 37(1930), nr. 5(mei)).
• noten
(1) Met de variaties O. Lieve Vrouw v. Goeden Raad, OL
Vrouw van Goeden Raad en naar aanleiding van de door
minister Marchant in 1934 doorgevoerde spellingswij-
ziging Onze Lieve Vrouw van Goede Raad (zie 41(1934), 
nr. 9(1 sept.), p. 161). In Pius-almanak 1931 wordt het tijd-
schrift vermeld onder de titel Missiebode der paters
Augustijnen, uitgave paters Augustijnen, klooster
Mariënhage te Eindhoven.
(2) 18 aug. 1941: “Willibrord Bloem, hoofdredacteur
maandblad Maria van Goede Raad, krijgt van Duitse
bezetter aanzegging, dat het tijdschrift niet meer mag
verschijnen” (Van Gelder, p. 10). Zie ook ‘de Hoofdredac-
teur gaat heen’ in de opvolger Moeder van Goede Raad
68(1961), nr. 9(okt.), p. 141 [161]: “Vanwege de papier-
schaarste in de oorlog was het drukken van het blad
gedurende vier jaar verboden geweest”.
(3) Pater Claesen heeft dit blad en zijn voorlopers sinds
januari 1897 geredigeerd (40(1933), nr. 6 (juni), p.118; zie
ook 20(1913), nr. 2(febr.), p. 48-50: hier wordt vermeld
dat Claesen al in 1896 redacteur was geworden). Over
Claesens aftreden als hoofdredacteur, “na zoowat vijf-
honderd maandelijksche afleveringen”, zie 41(1934), 
nr. 7(juli), p. 122-123. Hier wordt vermeld dat er in Clae-
sens plaats meerdere nieuwe redacteurs zullen aantre-
den. Er worden echter geen namen genoemd. 
(4) In Moeder van Goeden Raad 68(1961), nr. 9(okt.), 
p. 141 [161], ‘de Hoofdredacteur gaat heen’, meldt de
redactie dat pater Ivo Kruyver in 1945 het hoofdredac-
teurschap van het maandblad heeft overgenomen van
pater Willibrordus Bloem, die volgens Van Gelder ook
in 1941 hoofdredacteur was (Van Gelder, p. 10). Het is
niet met zekerheid vast te stellen of Bloem de directe
opvolger van Claesen is geweest.
(5) In {2010} wordt het autopsie-exemplaar bewaard in
de bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eindho-
ven.

791
Onze missiën in Oost- en West-Indië 1917-1930
• jaren 1(1917/18), nr. 1(juli) – 13(1930), ongen.(onged.)1

• ondertitel Tijdschrift der Indische Missie-Vereeni-
ging ∞ 1(1917/18)-4(1920/21) 
– Koloniaal missie-tijdschrift van de Indische Missie-
Vereeniging ∞ 5(1921/22)-13(1930)
• uitgever Indische Missie-Vereeniging
• plaats Red.: Sittard
– Adm.: Sittard ∞ 1(1917/18)-11(1928)2; Tilburg ∞
12(1929)-13(1930)
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1917/18)-4(1920/21);
7(1924)-8(1925)
– tweemaandelijks ∞ 5(1921/22)-6(1923); 9(1926)
– 9 nrs. ∞ 10(1927)
– maandelijks ∞ 11(1928)-13(1930)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1917/18)-4(1920/21); V ∞ 5(1921/22)-
6(1923); III ∞ 7(1924)-8(1925); IV ∞ 9(1926)-10(1927); 
V ∞ 11(1928); IV ∞ 12(1929)-13(1930)
• redactie N.B. Vanaf 1921 maakt men onderscheid tus-
sen kernredacteuren en vaste medewerkers van de
redactie. De kernredacteuren zijn met * aangeduid.
1917-1918 W.H. Boogaardt
1917-1918 J.P. van den Heuvel
1917-1930 mgr. M.J.D. Claessens, hoofdred.*
1917, 1919-1930 dr. J.G.C. Vriens*
1917-1930 C.J. Zwijsen*
1921 Adr. van Croonenburg MSC
1921-1922 J. Mulders SJ
1921-1923 P. Tissot van Patot CSsR
1921-1925 pater Tarcisius OMC3

1921-1927 B.J.J. Visser MSC
1921-1929 dr. M.J. Geurts SVD
1921-1929 M. Wennekendonk OP
1923-1930 W. Keller SJ
1924-1930 Chr. Boomaars CSsR
1925 H. Finke SC4

1925-1930 prof.dr. Titus Brandsma OCarm.
1925-1930 dr. Marcus Erwich SSCC
1925-1930 dr. J. Haest CM
1926-1927 pater Aurelius OMC3

1926-1930 Joh. Jak SC4

1926-1930 Adr. Kouwenhoven MSC
1928-1930 pater Xaverius OMC3

1929-1930 P.J. van den Bergh MSC
1929-1930 prof. P.G. Groenen*
• speciale nummers 1922, ongen.(sept.): geïllustreerd
‘Feestnummer 1912 – 9 September – 1922’, ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan van de Indische Missie-
Vereeniging, 148 p.
• register Bij het autopsie-exemplaar van de opvolger
bevindt zich een ‘Register op de 15 eerste jaargangen
van het Koloniaal missie tijdschrift (voorheen Onze mis-
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siën in Oost- en West-Indië) 1917-1932 incl.’, met een
voorwoord van P.G. Groenen. 
• bijzonderheden Afbeeldingen (1923-1924, 1926 en 1930);
boekbesprekingen (1920/21-1921/22, 1924-1930); inhouds-
opgaven (1919/20-1930).
• relaties Voortgezet als Koloniaal missie-tijdschrift
(1931-1941)5

• autopsie Volledig1

– KDC
• typering Missietijdschrift dat geheel is gewijd aan de
belangen van de Indische missie. Het wil de band tus-
sen het hoofdbestuur en de leden van de Indische Mis-
sie-Vereeniging aanhalen en onder niet-leden de
belangstelling voor en de steun aan het missiewerk
bevorderen. Het contactblad bevat niet alleen artikelen
van godsdienstige aard, maar ook onderwerpen van
politieke en sociale aard met betrekking tot Oost- en
West-Indië komen ter sprake. Veel aandacht wordt ook
besteed aan het Sint Melania-werk, een afdeling van de
Indische Missie-Vereeniging met als doel de katholieke
vorming van de ‘inlandsche’ vrouw. Behalve artikelen,
mededelingen en nieuwsberichten bevat het tijdschrift
brieven, voordrachten, overlijdensberichten en andere
personalia, lijsten van ingekomen giften en van de
bestuursleden van de Indische Missie-Vereeniging in
de verschillende bisdommen in Nederland, overzichten
van andere verenigingen en tijdschriften die verband
houden met missiewerk, een rubriek voor vragen en
antwoorden enz.
• noten
(1) In het autopsie-exemplaar ontbreken de omslagen
en vanaf 7(1924) ook de meeste titelpagina’s.
(2) Ofschoon op de titelpagina het redactie- en admi-
nistratieadres te Sittard vermeld blijft, wordt in de 
nrs. 3(1919/1920), nr. 3(maart) – {6(1923), nr. 6(nov.)} op
de achterzijde van de titelpagina vermeld: “Het admi-
nistratie Bureau der Indische Missie Vereeniging is
sinds 1 Januari 1920 gevestigd bij de Eerwaarde Fraters
van OL Vrouw Moeder van Barmhartigheid (…) 
Tilburg, van waar het tijdschrift Onze Missiën aan de
leden en abonnés der I.M.V. zal gezonden worden”.
(3) De afkorting OMC staat voor Ordo Minorum Con-
ventualium. Meestal wordt de afkorting OFMConv.
gebruikt; deze staat voor Ordo Fratrum Minorum Con-
ventualium en verwijst naar de Conventuelen.
(4) De verkeerde afkorting is hier gebruikt; “SC” moet
zijn: “SCJ”, d.w.z. Priesters van het H. Hart van Jezus.
(5) In het eerste nummer van de opvolger wordt ver-
klaard: “Met de hulp der vaste medewerkers, die door
de HHEE Paters Provinciaal aan de redactie zijn toege-
voegd, is het een Koloniaal tijdschrift geworden, zoo
zelfs, dat het thans alleen dien naam maar draagt”
(14(1931), nr. 1(jan.), p. 26).

792
Onze missie-scholen 1925-1931
• jaren 1925, nr. 1(juni) – 1931, nr. 47(okt.)
• uitgever Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria (FIC; Broeders van Maastricht)
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks ∞ 1925, nr. 1(juni) t/m 1928,
nr. 40(dec.)
– onregelmatig ∞ 1929, nr. 41(febr.), nr. 42(april), nr. 43
(mei), nr. 44(sept.); 1930, nr. 45(mei), nr. 46(juni); 1931,
nr. 47(okt.)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Ingevoegd zijn onder meer statistieken van de con-
gregatie, kaarten van missiegebieden, bouwtekeningen
van nieuwe scholen en convicten, muziek van inlandse
liederen en foto’s.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern congregatieblad, opgericht nadat de
algemene overste had geconstateerd dat er warme
belangstelling was “voor ’t werk onzer Broeders op
Java. Om die belangstelling te onderhouden en te voe-
den zullen op ongeregelde tijden de laatste tijdingen uit
de Missie (…) aan allen ter lezing worden aangeboden.”
Het blad vormt een soort nieuwsbrief, waarin hoofdza-
kelijk wordt bericht over de activiteiten van de missio-
narissen in het onderwijs. Daarnaast bevat het blaadje
tal van wetenswaardigheden over Java, personalia,
feestverslagen, reisverslagen, overzichten van uitzen-
dingen, lijsten van ingekomen giften en boekaanbeve-
lingen.

793
Onze missionarissen 1920-1934
• jaren 12(1920)1, nr. 1(jan.) – 26(1934), nr. 12(dec.)
• ondertitel Tijdschrift der paters van het Gezelschap
van Maria ∞ 12(1920) – 17(1925), nr. 1(jan.)
– Tijdschrift der paters Montfortanen. Maandschrift
voor Maria-vereering en missie-actie ∞ 17(1925), nr. 2
(febr.)-nr. 12(dec.)
– Tijdschrift der paters Montfortanen ∞ 18(1926)-19
(1927)
– Maandschrift gewijd aan Mariavereering en missie-
actie ∞ 20(1928)
– Maandschrift voor Mariavereering en missieactie ∞
21(1929)
– Maandschrift voor missieactie ∞ 22(1930)
– Maandschrift voor missieactie en Mariavereering ∞
23(1931)
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– Maandschrift gewijd aan Mariavereering en missie-
actie ∞ 24(1932)-26(1934)
• uitgever Montfortanen (Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red. en adm.: Meerssen ∞ 12(1920)-17(1925);
Hoensbroek ∞ 18(1926)-26(1934)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 12(1920)-16(1924); IV ∞ 17(1925)-26(1934)
• redactie “Onder redactie der paters Montfortanen”
• speciale nummers 20(1928), nr. 11(nov.): gewijd aan het
25-jarig bestaan van het scholastikaat in Oirschot
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (1921,
1924-1934); inhoudsopgaven.
• relaties Voortzetting van Onze missionarissen en mis-
siehuizen (1909-1919)
– Voortgezet als Schepter en kruis2 (1935-1946)
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 13(1921)-26(1934) m.u.v. de meeste omslagen
– Montfortanen, Berg en Dal ∞ 12(1920)
• typering Tijdschrift van het Gezelschap van Maria
(Montfortanen). Behalve aan nieuws uit de missiege-
bieden van de Montfortanen (Denemarken, IJsland,
Canada (Vancouvereiland), Malawi, Colombia, Haïti) en
missiewerk in het algemeen besteedt het blad veel aan-
dacht aan het leven van Louis-Marie Grignion de Mont-
fort (stichter van de Montfortanen en van de Dochters
der Wijsheid) en aan de geschiedenis van de Montforta-
nen en de ontwikkelingen in de huizen in Nederland
(o.m. de H. Landstichting). Verder bevat het blad artike-
len over Mariaverering, godsdienstige vertellingen en
gedichten, brieven van missionarissen en congregatie-
nieuws met informatie over inkledingen, wijdingen en
uitzendingen van missionarissen.
• noten
(1) De jaargangtelling van de voorganger wordt voort-
gezet.
(2) In de inleiding van Schepter en kruis 1(1935), nr.
1(jan.), p. 1-2 stelt de redacteur pater Jos M. Frissen dat
besloten is tot een wijziging van de titel omdat Onze
missionarissen niet de hele lading dekte van het tijd-
schrift dat immers zowel missionair als mariaal was.

794
Onze missionarissen en missiehuizen 1909-1919
• jaren 1(1909), nr. 1(20 jan.) – 11(1919), nr. 12(1 dec.)
• ondertitel Maandschrift ∞ 8(1916)
– Orgaan der Aartsbroederschap van Maria, Koningin
der Harten ∞ 9(1917)-10(1918)
– Tijdschrift der paters van het Gezelschap van Maria
∞ 11(1919)
• uitgever Montfortanen (Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Oirschot ∞ 1(1909)-10(1918); Meerssen ∞
11(1919)
• frequentie maandelijks

• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1909)-10(1918); III ∞ 11(1919)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (vanaf
1918).
• relaties Voortgezet als Onze missionarissen (1920-1934)
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 2(1910)-3(1911); 4(1912), m.u.v. nr. 7; 5(1913);
8(1916), m.u.v. nrs. 2, 4-5; 9(1917)-10(1918)
– Montfortanen, Berg en Dal ∞ overige afleveringen
• typering Tijdschrift van het Gezelschap van Maria
(Montfortanen), met veel aandacht voor Louis-Marie
Grignion de Montfort, stichter van de Montfortanen en
de Dochters der Wijsheid, voor de geschiedenis van
beide congregaties en voor Mariaverering. Het bevat
verder nieuws van de huizen in de missie (Denemar-
ken, IJsland, Canada (Vancouvereiland), Malawi,
Colombia, Haïti) en in Nederland (Apostolische School
in Schimmert, Oirschot, Meerssen), godsdienstige ver-
tellingen en gedichten, brieven van missionarissen en
een rubriek giften; ook worden inkledingen en wijdin-
gen vermeld. Met ingang van 9(1917) wordt maande-
lijks een woord gewijd aan de dan ook kerkelijk opge-
richte Aartsbroederschap van Maria, Koningin der Har-
ten en aan de wijdere verbreiding van de Marialeer.

795
Onze Pius-almanak1 1900-1907
• jaren nieuwe serie 1(1900) – nieuwe serie 8(1907)
• uitgever J.S. de Haas ∞ nieuwe serie 1(1900) – nieuwe
serie 3(1902); drukkerij Langendam & Co, Nijmegen ∞
nieuwe serie 1(1900); drukkerij Maatschappij De Gelder-
lander, Nijmegen ∞ nieuwe serie 2(1901) – nieuwe
serie 3(1902)
– A. Kusters ∞ nieuwe serie 4(1903) – nieuwe serie
8(1907)
• plaats uitg. Amsterdam, drukkerij Nijmegen ∞ 
nieuwe serie 1(1900) – nieuwe serie 3(1902)
– Alkmaar ∞ nieuwe serie 4(1903) – nieuwe serie
8(1907)
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ nieuwe serie 1(1900) – nieuwe serie
6(1905); B ∞ nieuwe serie 7(1906) – nieuwe serie
8(1907)
• omvang VI
• redactie 1900-1905 H.M. Werker2

1906-1907 A. Kusters
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Inhoudsopgaven; vanaf nieuwe serie 7(1906) is een
alfabetische lijst van de inhoud toegevoegd en een alfa-
betische lijst van advertenties. 
– Bevat ‘Alphabetische Naamlijst der Eerw. Heeren
Geestelijken’ met vermelding van de woonplaats.
Tevens is aangegeven of de betreffende geestelijke
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pastoor, rector, kapelaan, assistent of professor is.
• relaties Afgesplitst/voortzetting van Pius-almanak
(1877-1902)3

– Voortgezet als Pius-almanak (1908-1971)3

• literatuur Frans Oudejans, Van Abraham naar Pius.
125 Jaar almanak voor katholiek Nederland, Houten
1999
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarboek met uitgebreide praktische infor-
matie zoals een katholieke jaarkalender, post- en trein-
tarieven en gegevens over bisdommen, parochies,
katholieke verenigingen, onderwijsinstellingen,
kloosters en liefdadige instellingen. Het bevat daar-
naast een korter deel ‘Mengelwerk’ met godsvruchtige
verhalen en gedichten. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in nieuwe serie 1(1900) – nieu-
we serie 8(1907): “Ao Di … [jaartal].” In nieuwe serie
5(1904) vermeldt de Franse pagina: “Onze Pius-almanak
voor het jaar des Heeren (Schrikkeljaar) 1904”.
(2) Na dertig jaar de Pius-almanak te hebben verzorgd,
neemt H.W. Werker (1834-1908) in het voorwoord van
nieuwe serie 6(1905), p. 5 afscheid omdat hij voelt “dat
het graf [hem] nader staat dan [de] wieg”. 
(3) Onze Pius-almanak is in eerste instantie een afsplit-
sing van de Pius-almanak (1877-1902). H.M. Werker
geeft na een conflict met A. Kusters in 1900 Onze Pius-
almanak uit als een eigen uitgave. Van 1900 tot en met
1902 verschijnen de Pius-almanak en Onze Pius-alma-
nak naast elkaar. Met ingang van 1903 verzorgen H.M.
Werker en A. Kusters samen Onze Pius-almanak. Pius-
almanak houdt dan op te bestaan tot 1908, waarna het
jaarboek opnieuw onder deze titel verschijnt (zie Oude-
jans, p. 38-40).

796
Onze provincie 1936-1962
• jaren 1(1936), nr. 1(jan.) – 1942, nr. 12(nov.)1

– nr. 13(onged.)-nr. 14(onged.)1

– 1946/47/48, nr. 15(onged.) – 1962, ongen.(3e trimester)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart (MSC)
• plaats Tilburg
• frequentie 3 nrs. ∞ 1936; 2 nrs. per jaar ∞ 1937-1938;
niet verschenen ∞ 1939; 1 nr. per jaar ∞ 1940-1941; 
2 nrs. ∞ 1942; 2 nrs ∞ [nov. 1942-Bevrijding]1; 1 nr. ∞
1946/47/48; 1 nr. per jaar ∞ 1949-1951; 1 nr. ∞ 1952/53; 
1 nr. per jaar ∞ 1954-1958; 4 nrs. per jaar ∞ 1959-19602;
3 nrs. per jaar 1961-1962
• formaat B
• omvang II ∞ 1936; I ∞ 1937-1942; II ∞ ‘Missie-oor-
logsnummer’ en ‘Bevrijdingsnummer’, I ∞1946/47/
48; II ∞ 1959-1960; I ∞ 1961-1962
• redactie Niet in de uitgave vermeld.

• speciale nummers nr. 13(onged.): ‘Missie-oorlogsnum-
mer’1

– nr. 14(onged.): ‘Bevrijdingsnummer’1

• autopsie Volledig
– Tilburg, Missionarissen van het H. Hart
• typering Intern orgaan of ‘huiskroniek’ van de Missi-
onarissen van het H. Hart (MSC), bedoeld om de onder-
linge saamhorigheid te versterken en de congregatiele-
den op de hoogte te houden van elkaars werk. Het blad
bevat behalve een ledenlijst en een lijst van benoemin-
gen, verplaatsingen, jubilea en overlijdensberichten
uitsluitend informele nieuwsberichten uit de verschil-
lende huizen en werkkringen der MSC in Nederland en
de missiegebieden en is aldus de inleiding bij nr. 2 uit-
sluitend bedoeld voor ‘insiders’: “er kunnen ontboeze-
mingen in voorkomen, die bij buitenstaanders minder
prettige reacties zouden wekken!”
• noten
(1) 1942, nr. 12(nov.) wordt slechts gestencild verspreid;
in 1945 wordt het ongewijzigd herdrukt. Tussen 1942
en 1946 verschijnen nr. 13: ‘Missie-oorlogsnummer’ en
nr. 14: ‘Bevrijdingsnummer’, beide ongedateerd. Uit het
voorwoord bij beide afleveringen blijkt dat nr. 14 reeds
is verspreid, voordat nr. 13 gedrukt is, om achterstand
in te halen. Nr. 13 zou de kronieken van nov. 1942 tot de
bevrijding moeten bevatten, maar omdat de meeste
gegevens hiervoor nog verzameld moeten worden, kan
het nog niet ter perse gaan. Wanneer nr. 13 eindelijk
verschijnt, vermeldt het voorwoord dat het uitwerken
van de periode nov. 1942 tot aan de bevrijding om meer-
dere redenen niet meer wenselijk en niet mogelijk is. 
(2) Aanvankelijk is 1959, nr. 4 genummerd als 1961, 
nr. 1. Dit wordt echter gecorrigeerd in het volgende
nummer.

797
Onze vriend St. Antonius [1898-1914]1

• relaties Voortgezet als Onze vriend St. Antonius (1914-
{1980})1

• autopsie Niet in autopsie genomen.
• noten
(1) In de opvolger die onder dezelfde titel te Dordrecht
wordt uitgegeven, verschijnt in 62(1964), nr. 1(jan.), p. 3
een artikel, getiteld ‘Anno Domini 1914’, waarin wordt
vermeld dat het Dordtse tijdschrift pas vijftig jaar oud
is, in tegenstelling tot wat de jaargangnummering doet
vermoeden: “In het jaar 1914, vijftig jaar geleden, kocht
de pastoor van de St. Bonifatiuskerk het reeds van 1898
daterende godsdienstig tijdschrift Onze vriend St. Anto-
nius voor de te stichten parochie van St. Antonius, die
eerst in 1916 zou worden opgericht.”
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Onze vriend St. Antonius 1914-{1980}
• jaren 17(1914), nr. 1(maart)1 – {43(1940), nr. 12(dec.)}
– {45(1947), nr. 9(sept.)} – {78(1980), nr. 12(dec.)}2

• ondertitel Op het omslag:
– Godsdienstig tijdschrift toegewijd aan de vereering
van den H. Antonius van Padua en tot ondersteuning
der christelijke werken die onder de bescherming 
van den wonderdoener zijn gesteld ∞ 17(1914), nr.
1(maart) – 24(1921), nr. 12(dec.)
– Godsdienstig tijdschrift ter e(e)re van den H. Antoni-
us van Padua en tot steun van kerken, kapellen en
andere godsdienstige werken in en om Dordrecht
onder (de) bescherming van den wonderdoener gesteld
∞ 25(1922), nr. 1(jan.) – {47(1949), nr. 9(sept.)}
– Godsdienstig tijdschrift ter ere van de H. Antonius
van Padua en tot steun van de parochie in Dordrecht
onder zijn bijzondere bescherming gesteld ∞ {61(1963),
nr. 7(juli)} – {78(1980), nr. 12(dec.)}
Op de titelpagina:
– De Wonderdoener dezer eeuw. Godsdienstig tijd-
schrift verschijnend elke maand (m.i.v. {45(1947), nr. 9
(sept.)}: De Wonderdoener dezer eeuw. Godsdienstig
tijdschrift. Verschijnt elke maand)
• uitgever St. Antoniuskerk Dordrecht ∞ 17(1914), nr. 1
(maart) – {43(1940), nr. 12(dec.)}
– RK Kerkbestuur van St. Antonius van Padua te Dor -
drecht ∞ {45(1947), nr. 9(sept.)} – {78(1980)}
• plaats Red.: Dordrecht, adm.: Oudenbosch ∞ 17(1914),
nr. 1(maart) – 22(1919), nr. 10(okt.)
– Red. en adm.: Dordrecht ∞ m.i.v. 22(1919), nr. 11(nov.)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II (als regel 12 p. per nr. m.u.v. {45(1947), nr. 9
(sept.)} – {47(1949), nr. 9(sept.)} met 8 p. per nr.)
• redactie 1914-1916 H.J.M. Pichot, pastoor
1916-1928 P.J.A. van der Cammen, pastoor
1928-1937 P.J. van Beuzekom, pastoor
1937-1958 Adr. de Wildt, pastoor3

{1959}-{1973} J. Langemeijer, pastoor
{1974} C. van Ruyven, pastoor
{1975}-{1980} H. Verhoeven, pastoor
• speciale nummers 41(1938), nr. 8(aug.): jubileumnum-
mer ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van
de redacteur
• bijzonderheden Afbeeldingen (1938, 1963-1965, 1967).
• relaties Voortzetting van Onze vriend St. Antonius
[1898-1913]1

• autopsie 17(1914)-43(1940); 45(1947), nr. 9; 46(1948),
nrs. 8, 10-11; 47(1949), nr. 9; 57(1959), nrs. 9-12; 58(1960)-
59(1961); 60(1962), nrs. 1-7; 61(1963), nrs. 7-12; 62(1964)-
66(1968); 67(1969), nrs. 1-6, 9, 11-12; 68(1970), nrs. 1-2, 5;
71(1973), nr. 10; 72(1974), nrs. 6-7/8; 73(1975), nr. 11;
76(1978), nrs. 5, 7/8-12; 77(1979), nrs. 1-9; 78(1980), nrs. 
2-12

– KDC ∞ 40(1937), nrs. 9-12; 41(1938) m.u.v. nrs. 6-7;
42(1939), nrs. 1-8; 45(1947), nr. 9; 46(1948), nrs. 8, 10-11;
47(1949), nr. 9; 61(1963), nrs. 7-12; 62(1964); 63(1965)
m.u.v. nrs. 5-6; 64(1966) m.u.v. nrs. 1 en 5; 65(1967)
m.u.v. nr. 12; 71(1973), nr. 10; 72(1974), nr. 7/8
– UBT ∞ 18(1915)-19(1916); 21(1918); 23(1920)
– UBU ∞ overige nrs.
• typering Gezinsblad met als hoofddoel (behalve het
verspreiden van de devotie tot de H. Antonius in heel
Nederland) het vragen van aandacht en steun voor het
aan St. Antonius toegewijde missiewerk van Dor -
drecht. Het blad opent met de rubriek ‘Sint Antonius ter
eere!’ waarin giften voor de missie van Dordrecht wor-
den opgesomd die zijn “geofferd uit dankbaarheid voor
verhoord gebed, ofwel met intentie nieuwe weldaden
door de voorspraak van den Wonderdoener te beko-
men”. Voorts wordt in de rubriek ‘Uit Dordrecht’ ver-
slag gedaan van de voortgang van het Dordrechtse St.
Antoniuswerk, dat aanvankelijk vooral gericht is op
het oprichten van de nieuwe St. Antoniusparochie en
het bouwen van de nieuwe parochiekerk (St. Antonius-
kerk) te Dordrecht en verschillende bijkerken in Slie -
drecht, Zwijndrecht enz. Daarnaast bevat het een ver-
volgverhaal, godsdienstige en stichtende artikelen en
verhaaltjes over de H. Antonius (o.a. ‘Wonderen van
Sint Antonius’), grappen, gedichten, gebeden, nieuws
van de bijkerken van de hoofdkerk in Dordrecht, corres-
pondentie van lezers en overlijdensberichten (rubriek
‘De eeuwige memorie’). 
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorloper wordt
voortgezet. Zie het openingsartikel ‘Anno Domini 1914’
in 62(1964), nr. 1(jan.), p. 3 waarin evenwel wordt ver-
meld dat het Dordtse tijdschrift pas 50 jaar oud is, in
tegenstelling tot wat de jaargangnummering doet ver-
moeden: “In het jaar 1914, vijftig jaar geleden, kocht de
pastoor van de St. Bonifatiuskerk het reeds van 1898
daterende godsdienstig tijdschrift Onze vriend St. Anto-
nius voor de te stichten parochie van St. Antonius, die
eerst in 1916 zou worden opgericht”. Over de jaren voor-
afgaand aan de overname van het tijdschrift is echter
niets bekend; het is niet mogelijk geweest nummers in
te zien van deze onder dezelfde titel verspreide voor-
ganger.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is ver-
schenen in 1988.
(3) Zie 61(1963), nr. 8/9(sept.), p. 87.

798. Onze vriend St. Antonius (1914-{1980}) 514



799
Op de hoogte 1964-1965
• jaren 1(1964/65), nr. 1(19 nov.) – nr. 43(16 sept.)1

• ondertitel Weekblad van het aartsbisdom / Contact en
informatie
• uitgever Stichting Kerkblad van het Rooms-Katholiek
Aartsbisdom Utrecht
– Druk: Lumax
• plaats Utrecht
• frequentie wekelijks
• formaat E
• omvang 4 tot 6 p. per aflevering, variërend per regio
• redactie Alleen in de eerste aflevering worden redac-
teurs vermeld.
{1964} drs. F.J.A. de Grijs, hoofdred. ad interim
{1964-1965} H.C. van de Pol, red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen. 
– De eerste band van het autopsie-exemplaar opent met
de afleveringen 1(1964/65), nr. 27(26 mei 1965)-nr. 43
(6 sept. 1965), waarna de afleveringen 1(1964/65), nr. 1
(19 nov.)-nr. 6(31 dec.) volgen; in de tweede band van het
autopsie-exemplaar zijn ingebonden: 1(1964/65), nr. 7
(7 jan. 1965)-nr. 26(20 nov.). In deze banden zijn per afle-
vering de edities voor verschillende regio’s ingebon-
den.
• relaties Voortzetting van Omhoog / Aartsbisdom
Utrecht2 (1934-1964)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Diocesaan blad, dat volgens een artikel van
kardinaal Bernardus Alfrink op p. 1 van de 1e aflevering
geen familieblad meer zal zijn zoals voorloper Omhoog,
omdat van een weekblad van het aartsbisdom meer
mag worden verwacht dan een periodiek waarin popu-
laire beschouwingen, geschreven preken en verhalen
de hoofdschotel vormen. Evenmin vormt het een opi-
nieblad. Het nieuwe bisdomblad is daarentegen aller-
eerst bedoeld als contactblad van het aartsbisdom
Utrecht. Het geeft diocesaan nieuws en informeert over
de plannen en activiteiten van de verschillende dekena-
ten en over de bijdragen daaraan van diocesane en
interdiocesane instituten als Jeugdzielzorg, Katholieke
Actie, Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg, Sociaal
Caritatief Centrum, het Pastoraal Instituut, de St.-Willi-
brordvereniging, het KSKI, de Liturgische Federatie
enz. Vervolgens verstrekt het weekblad informatie over
de belangrijkste dingen die de kerk bezighouden: het
concilie, de catechese, de liturgievernieuwing, de oecu-
mene en de verschillende grote vragen van de wereld,
waarin de kerk leeft en waarmee zij geconfronteerd
wordt. Het blad bevat een algemeen deel, met artikelen
over deze thema’s en een feuilleton, dat wordt gevolgd
door een deel dat verschilt per regio van het aartsbis-
dom, met kerkberichten en parochienieuws. In weerwil

van de eerste opzet van Op de hoogte wordt het week-
blad toch weer steeds meer een familieblad: m.i.v.
1(1964/65), nr. 28(3 juni 1965) heeft Op de hoogte weer
een jeugdrubriek en in een van de laatste nummers, 
nr. 41(2 sept. 1965), wordt ook het vertrouwde ‘Vrou-
wenhoekje’ in ere hersteld.
• noten
(1) Op p. 1 van 1(1964/65), nr. 42(9 sept.) wordt de lezer
meegedeeld dat volgende week het laatste nummer van
Op de hoogte zal verschijnen “in de huidige vorm”. De
exploitatie-resultaten blijken niet bevredigend te zijn
en de verwachtingen daaromtrent niet gunstig. Er
wordt naar andere mogelijkheden gezocht, waarover
de lezer zo spoedig mogelijk zal worden geïnformeerd.
(2) “De nieuwe naam van het weekblad van het Aarts-
bisdom luidt: Op de hoogte. De oude naam was
Omhoog” (1(1964/65), nr. 1(19 nov.), p. 1: ‘Van Omhoog
naar Op de hoogte’).

800
Op korte golf {1932}-1933
• jaren {2(1932/33), nr. 53(18 nov.)}-{nr. 104(10 nov.)}
• uitgever Niet in het tijdschrift vermeld.
• plaats Red. en adm.: Haarlem
• frequentie wekelijks
• formaat C
• omvang III
• redactie {1932}-{1933} prof.dr. Alphons Steger
• bijzonderheden Na 2(1932/33), nr. 87(30 juni 1933) ver-
schenen 3 nrs. met afwijkende nummering: 2(1932/33),
nr. 9(7 juli 1933), nr. 10(14 juli), nr. 11(21 juli). Daarna
werd de nummering hervat met 2(1932/33), nr. 89(28
juli 1933).
• relaties Voortgezet als Op korte golf (1934-{1940})
• autopsie 2(1932/33), nr. 53(18 nov. 1932)-nr. 104(10 nov.
1933) m.u.v. 2(1932/33), nrs. 75-77 en 79
– UBT
• typering Weekblad dat voorlichter beoogt te zijn op
het gebied van katholieke godsdienst- en zedenleer ten
behoeve van niet-katholieken. Bevat vooral apologeti-
sche artikelen (‘Wat ik als katholiek geloof’), algemeen
vormende artikelen (o.a. een rubriek ‘Kijkjes in de
natuur’), preken, een rubriek ‘Heldenlevens’, geschied-
kundige artikelen, beschouwingen over allerhande
eigentijdse maatschappelijke vraagstukken (bijv. m.b.t.
gelijkheid en ongelijkheid, vrijmetselarij, nationaal-
socialisme) en mededelingen over conferenties. In
opzet is het blad bedoeld voor Haarlem, maar later
heeft het een ruimer verspreidingsgebied.
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Op korte golf 1934-{1940}
• jaren 1(1934/35), nr. 1(1 febr.) – {6(1939/40), nr. 24
(15 febr. 1940)}
• uitgever Niet in het tijdschrift vermeld.
• plaats Red.: Haarlem, adm.: ’s-Hertogenbosch
• frequentie tweemaal in de maand
• formaat C
• omvang I (4 p. per nr.)
• redactie 1934-{1940} prof.dr. Alphons Steger
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 1(1934/35), nr. 20(1 dec. 1934) is foutief genummerd;
moet zijn: 1(1934/35), nr. 21(1 dec. 1934). Wordt tot het
einde niet gecorrigeerd.
• relaties Voortzetting van Op korte golf ({1932}-{1933})
• autopsie 1(1934/35) m.u.v. nr. 2; 2(1935/36); 3(1936/37),
nrs. 15, 17-19, 21; 4(1937/38), nr. 6; 5(1938/39)-6(1939/40)
– KDC
• typering Apologetisch blad, opgericht met het doel
niet-katholieken op de hoogte te brengen en te houden
van de katholieke geloofs- en zedenleer, en hun voor te
houden hoe deze leer dient te worden toegepast in het
persoonlijke leven, maatschappelijke leven en gezinsle-
ven. Het tijdschrift bevat vooral apologetische artike-
len, stichtende verhalen en algemeen vormende artike-
len (o.a. de rubriek ‘Kijkjes in de natuur’).

802
Op zicht / Stichting Open Publikaties 1979-{1980}
• jaren 1(1979), nr. 1(jan) – {2(1980), nr. 12(dec.)}
• ondertitel Berichten vanuit leven in Limburg ∞
1(1979)-{2(1980)}
• uitgever Stichting Open Publikaties i.o. (vanaf 1(1979),
nr. 7(sept.) vervalt i.o.)
– Offset Kurver Sittard BV
• plaats Adm.: Born
– Red.: Heerlen ∞ 1(1979); Roermond ∞ {2(1980)}
• frequentie “tien keer per jaar”
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1979)-2{1980}1

• redactie 1979-{1980} Martin Jansen, red. secr. 1979
1979-{1980} Ger Bertholet
1979-{1980} Lien Willems
1979 Herma Ruigrok
1980 John Erkens
{1980} Marian Stein, red. secr. 1980 (m.i.v. 2(1980), 
nr. 8/9(aug. / sept.): Marian Ceulemans)
1980 Marcel Vleugels, eindred. 1980
{1980} Lex Wender, eindred. {1980}
{1980} Jacques Kersten
• bijzonderheden Afbeeldingen (cartoons); boekbespre-
kingen (incidenteel).
– Advertenties.

• relaties Voortzetting van Open Kerk Limburg: bulletin
(1977-1978)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering In tegenstelling tot de voorganger Open Kerk
Limburg: bulletin verschijnt Op zicht maandelijks in
plaats van tweemaandelijks. Bij de Open Kerk-mensen
bestond de behoefte aan een blad dat minder het accent
legt op kerkelijke zaken en meer op politieke zaken en
de bevrijdingsbeweging. Open Kerk, Buro voor Interna-
tionale Solidariteit (BIS) en de Solidariteitsgroep van
priesters maken de start van het nieuwe blad financieel
mogelijk. Desondanks wil het blad onafhankelijk zijn;
het wil dienst doen als “een middel om van elkaars acti-
viteiten regelmatig op de hoogte te blijven. Misschien
kan dat ‘de beweging’ in Limburg een stapje vooruit
helpen.” In het blad vindt een uitwisseling van ver-
schillende visies, feiten en achtergronden plaats, door
mensen die actief de maatschappij proberen te verande-
ren, zoals bijvoorbeeld de KWJ (Katholieke Werkende
Jongeren). “Uit de naam van het blad spreekt ook een
beetje de mentaliteit van de redactie. Elke maand krijgt
de lezer een aantal berichten ‘op zicht’ toegestuurd, die
hij of zij vanuit zijn eigen opzicht kan beoordelen”
(1(1979), nr. 1(jan.), p. 3). Het blad bevat nieuws uit Lim-
burg vanuit de bewegingen, werkende jongeren, vrou-
wenemancipatie en nieuws over maatschappelijke pro-
blemen zoals werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid,
vrouwenmishandeling en dienstweigering. Er zijn ver-
schillende rubrieken, onder andere ‘Om op te schieten’,
‘Vraag van een lezer’, ‘Activiteiten’ en ‘Een pastor
schrijft’.
• noten
(1) Het laatste nummer is 7(1985), nr. 6(dec.). In april
1986 verschijnt nog een editie van twee pagina’s die
nummer Z wordt genoemd. Hierin wordt aangegeven
dat het blad stopt omdat gebleken is dat er te weinig
belangstelling is voor het tijdschrift met zijn korte en
oppervlakkige artikelen over actuele thema’s in Lim-
burg. Men geeft aan dat verder wordt gegaan met het
uitgeven van boekjes die Open publicaties gaan heten.

803
Opbouw / Bisdom Breda 1964-1968
• jaren Introductienummer, ongen.(onged.);
1(1964/65/66), nr. 1(maart) – 1968, ongen.(15 okt.)
• uitgever Secretariaat bisdom Breda
• plaats Red. en adm.: Breda
• frequentie 6 nrs. ∞ 1(1964/65/66); 3 nrs. ∞ 1966; 4 nrs
∞ 1967; 5 nrs. ∞ 19681

• formaat B
• omvang 16 p. ∞ Introductienummer; II ∞
1(1964/65/66); IV ∞ 1966-19681

• redactie {1966} drs. J. van Casteren2
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{1966} M. Huybregts2

{1966} drs. J. Jespers2

{1966} F. Oudejans2

{1966} P. Theeuwes2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– M.i.v. april 1966, na afsluiting van de eerste jaargang,
wordt Opbouw uitgegeven als losbladig systeem met
een eigen ringband, waarin de afleveringen niet wor-
den opgeborgen op nummer of datum, maar op tref-
woord. 
• relaties Samengegaan met Analecta / Bisdom Breda
(1966-1968) en voortgezet als Analecta / Opbouw (1969-
1973)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officiële uitgave van het bisdom Breda,
gericht op gezamenlijke zielzorg en apostolaat door bis-
schop, priesters, religieuzen en leken (zowel uitvoe-
rend als in de beleidsvoorbereiding) op diocesaan en
parochiaal niveau. Het tijdschrift geeft voorlichting
over de concrete doelstellingen hiervan en is op de eer-
ste plaats bestemd voor het kader van het bisdom: voor
diegenen uit de verschillende sectoren van de samenle-
ving die opinievormend en daarmee bepalend zijn voor
de opbouw van de kerk. Het dient de noodzakelijke
communicatie te bevorderen tussen de hogere kerkelij-
ke beleidsinstanties enerzijds en de priesters en gelovi-
gen anderzijds. Behalve een kaderblad vormt het een
weekblad dat inspeelt op actuele religieuze problema-
tiek, op actuele verschijnselen van kerkelijk leven en
kerkbeleving zoals liturgische vernieuwing, biecht en
communie, oecumene, roeping, kerkenbouw en op
instructie in meer algemene zin. Het blad bevat aan-
kondigingen en verslagen van cursussen en studie -
dagen, gegevens over afzonderlijke dekenaten en hun
indeling in het bisdom, informatie over maatschappe-
lijk werk, bejaardenwerk, gezinszorg, charitatief werk,
reclassering, ontwikkelingssamenwerking, bedrijfs-
apostolaat, geestelijke gezondheidszorg, over het in
juni 1966 door de bisschop opgerichte Diocesaan Pasto-
raal Beraad en zijn vergaderingen, over werkzaamhe-
den en de samenstelling van instituten als het Dioce-
saan Pastoraal Centrum, het Diocesaan Instituut voor
Huwelijk en Gezin, de Diocesane Commissie voor Litur-
gie, het Instituut voor Jeugdzielzorg, het Diocesaan
Comité Missie en Oecumene, het Diocesaan Onderwijs-
centrum, het Diocesaan Religieuzen Beraad enz.
• noten
(1) Vanaf april 1966 is er eigenlijk geen sprake meer van
losse afleveringen en jaargangen, omdat Opbouw wordt
verspreid als losbladig systeem, als documentatiemap
geordend op trefwoord in plaats van op aflevering. In
1966 verschijnen 100 pagina’s, 152 pagina’s in 1967 en
102 in 1968.
(2) Zie 1(1965/66), nr. 6(febr.), p. 137 waar de kernredactie
wordt voorgesteld.

(3) De eerste aflevering van de opvolger opent met een
bericht aan de lezers van Analecta en Opbouw, geda-
teerd januari 1969: “Vele jaren hebben in het bisdom
Breda twee documentatiemappen bestaan: Analecta
Bredana, speciaal bestemd voor de priesters, en
Opbouw, dat ook beschikbaar werd gesteld aan leken.
Nu de noodzaak voor een dergelijke scheiding niet of
nauwelijks nog wordt gevoeld, is met instemming van
bisschop H. Ernst besloten de twee mappen samen te
voegen.”

804
Open boek {1972}
• jaren 1972, nr. 1(maart)-{nr. 4(nov.)}1

• ondertitel Informatiebulletin voor de werkgroep
‘Open Kerk’
• uitgever Werkgroep Open Kerk
• plaats Heemstede
• frequentie onregelmatig
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het bulletin vermeld.2

• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar bevindt
zich ook een gestencild Open Kerk informatie-bulletin,
d.d. 20 dec. 1973 waarin wordt vermeld dat het secreta-
riaat van de actie Voor God te Heemstede, het landelijk
secretariaat van Open Kerk, per 1 nov. 1973 is opgeheven
en ontbonden. Het Open Kerk informatie-bulletin
bevindt zich in de autopsie-exemplaren van de overige
publicaties van Open Kerk: het groene tijdschrift Open
Kerk-nieuws (1972-1973), het gele Open Kerk kader bulle-
tin (1972-1973) en het blauwe Open Kerk kader informa-
tie (1972-1973).
• relaties Opgegaan in de Bazuin (1913-{1980})1

• autopsie 1972, nr. 1(maart)-nr. 4(nov.)
– KDC
• typering Bulletin van de werkgroep Open Kerk, een
beweging van priesters en leken die is ontstaan uit
onvrede over de benoeming van dr. J. Gijsen tot bis-
schop van Roermond: “Deze hele procedure deed veel
stof opwaaien. Tegenstellingen tussen bestaande ker-
kelijke groeperingen werden ermee verscherpt. De
geslotenheid van standpunten, zoals die met name in
vele ingezonden stukken te konstateren was, dreigt de
verwarring tot een tragiek te maken. Dat wil open kerk
voorkomen” (1972, nr. 1(maart), p. 3). Het bulletin is, als
instrument of ‘gespreksruimte’ voor mensen die open-
heid in de kerk zoeken, bedoeld om de communicatie
tussen verschillende denkwerelden en uitwisseling
van ideeën en praktische activiteiten op gang te bren-
gen volgens de beginselen van het Tweede Vaticaans
Concilie en het Nederlands Pastoraal Concilie van
Noordwijkerhout. Het blad geeft informatie over de
organisatie, doelstellingen en actieprogramma’s van de
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werkgroep Open Kerk en bevat stof tot bezinning over
kerkvernieuwing, samenvattingen van de discussies
zowel in de werkgroep als in de plenaire vergadering
en informatie over wat er in de verschillende regio’s
wordt besproken en besloten.
• noten
(1) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1:
“vanaf april 1973 waren de uitgaven van Open boek en
van de andere bulletins gestaakt”. Verder wordt ver-
meld dat voortaan de Bazuin als communicatieorgaan
voor Open Kerk zal fungeren.
(2) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1
dat Herman Divendal de uitgaven van de werkgroep
Open Kerk had verzorgd.

805
Open forum 1967
• jaren 1967, nr. 1(12 jan.)-nr. 3(27 febr.)
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ)
• plaats Breda
• frequentie 1967, 12 jan., 3 febr. en 27 febr.
• formaat B
• omvang I
• redactie 1967 M. Giesbers
1967 P. Kerstjens
1967 W. van den Boogaard
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Rotonde (1968-1978)1

• autopsie Volledig
– Breda, Priesters van het H. Hart van Jezus
• typering Intern blad van de Priesters van het H. Hart
van Jezus (SCJ); het wil “iedere medebroeder in de gele-
genheid stellen gedachten over onderwerpen die met
het religieuze leven samenhangen ter kennis te bren-
gen van alle leden van de provincie”.
(1) Rotonde is tevens een gedeeltelijke voortzetting van
Annalen van de Nederlandsche Provincie der Priesters
van het H. Hart van Jezus (1945-1967).

806
Open Kerk kader bulletin 1972-1973
• jaren 1972, nr. 1(juni) – {1973, nr. 8(maart)}1

• uitgever Werkgroep Open Kerk
• plaats Heemstede
• frequentie 6 nrs. ∞ 1972; {2 nrs.} ∞ 1973
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het bulletin vermeld.2

• bijzonderheden Boekbesprekingen. 
– Gestencild.
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich ook een
gestencild Open Kerk informatie-bulletin d.d. 20 dec.
1973 waarin wordt vermeld dat het secretariaat van de
actie Voor God te Heemstede, het landelijk secretariaat

van Open Kerk, per 1 november 1973 is opgeheven en
ontbonden. Het Open Kerk informatie-bulletin bevindt
zich ook in de autopsie-exemplaren van de overige
publicaties van Open Kerk: Open boek ({1972}), het groe-
ne tijdschrift Open Kerk-nieuws (1972-1973) en het blau-
we Open Kerk kader informatie (1972-1973).
• relaties Opgegaan in de Bazuin (1913-{1980}1

• autopsie 1972, nr. 1(juni) – 1973, nr. 8(maart)
– KDC
• typering Contactblad van de werkgroep voor pastorale
vernieuwing Open Kerk, in de eerste plaats bedoeld
voor regionale contactpersonen, de directe kern rond
deze contactpersonen en de vaste relaties in de wereld
van de publiciteit. Dit op geel papier verschijnende
kaderbulletin geeft een kort overzicht van wat er in de
verschillende regio’s is gebeurd of op stapel staat en
bevat agenda’s en verslagen van vergaderingen, corres-
pondenties, berichten over de landelijke adviesraad
Open Kerk enz. 
• noten
(1) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1:
“vanaf april 1973 waren de uitgaven van Open boek en
van de andere bulletins gestaakt”. Verder wordt ver-
meld dat voortaan de Bazuin als communicatieorgaan
voor Open Kerk zal fungeren.
(2) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1
dat Herman Divendal de uitgaven van de werkgroep
Open Kerk had verzorgd.

807
Open Kerk kader informatie 1972-1973
• jaren 1972, nr. 1(sept.) – {1973, nr. 6(febr.)}1

• uitgever Werkgroep Open Kerk
• plaats Heemstede
• frequentie 5 nrs. ∞ 1972; {1 nr.} ∞ 1973
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

• bijzonderheden Gestencild.
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich ook een
gestencild Open Kerk informatie-bulletin, d.d. 20 dec.
1973 waarin wordt vermeld dat het secretariaat van de
actie Voor God te Heemstede, het landelijk secretariaat
van Open Kerk, per 1 nov. 1973 is opgeheven en ontbon-
den. Het Open Kerk informatie-bulletin bevindt zich ook
in de autopsie-exemplaren van de overige publicaties
van Open Kerk: Open boek ({1972}), het groene tijd-
schrift Open Kerk-nieuws (1972-1973) en het gele Open
Kerk kader bulletin (1972-1973). 
• relaties Opgegaan in de Bazuin (1913-{1980})1

• autopsie 1972, nr. 1(sept.) – 1973, nr. 6(febr.)
– KDC
• typering Documentatieblad van de werkgroep voor
pastorale vernieuwing Open Kerk, dat functioneel aan-
sluit op het op geel papier verschijnende Open Kerk
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kader bulletin en bedoeld is voor dezelfde ontvangers:
regionale contactpersonen, de directe kern rond deze
contactpersonen en de vaste relaties in de wereld van
de publiciteit. Het op blauw papier verschijnende blad
Open Kerk kader informatie geeft achtergrondinforma-
tie bij het nieuws van het kaderbulletin en maakt de
ongeordende stroom regionale verslagen, circulaires
enz. meer overzichtelijk en hanteerbaar.
• noten
(1) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1:
“vanaf april 1973 waren de uitgaven van Open boek en
van de andere bulletins gestaakt”. Verder wordt ver-
meld dat voortaan de Bazuin als communicatieorgaan
voor Open Kerk zal fungeren.
(2) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1
dat Herman Divendal de uitgaven van de werkgroep
Open Kerk had verzorgd.

808
Open Kerk Limburg: bulletin 1976-1977
• jaren 1976, nr. 1(april) – 1977, nr. 4(jan.)
• uitgever Werkgroep Open Kerk Limburg
• plaats Holtum ∞ 1976, nr. 1(april)-{nr. 3 (dec.)}
• frequentie 3 nrs. ∞ 1976; 1 nr ∞ 1977
• formaat B
• omvang I 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1977, nr. 4(jan.): ‘Vijf jaar Gijsen
bisschop – Vijf jaar Open Kerk.’
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• relaties Voortgezet als OK: Open Kerk (1977-1978)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatiebulletin van de werkgroep Open
Kerk Limburg die in 1972 is ontstaan uit onvrede over
de benoeming van bisschop Gijsen voor het bisdom van
Roermond. Het bulletin is bedoeld om de schriftelijke
communicatie van de werkgroep systematischer en
breder op te zetten. Het blad wil met open informatie
een tegenwicht vormen tegen het beleid van bisschop
Gijsen en gestalte geven aan “een levende zoekende en
riskerende kerk”. Het bevat hoofdzakelijk informatie
over ontmoetingsdagen en nieuws over de gebeurtenis-
sen in het bisdom.

809
Open Kerk-nieuws 1972-1973
• jaren 1972, nr. 1(sept.) – 1973, nr. 5(april)1

• uitgever Werkgroep Open Kerk
• plaats Heemstede
• frequentie 3 nrs. ∞ 1972; 2 nrs. ∞ 1973
• formaat B
• omvang I

• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

• bijzonderheden Gestencild. 
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich ook een Open
Kerk informatie-bulletin d.d. 20 dec. 1973 waarin wordt
vermeld dat het secretariaat van de actie Voor God te
Heemstede, het landelijk secretariaat van Open Kerk,
per 1 november 1973 is opgeheven en ontbonden. Het
Open Kerk informatie-bulletin bevindt zich ook in de
autopsie-exemplaren van de overige publicaties van
Open Kerk: Open boek ({1972}), het gele tijdschrift Open
Kerk kader bulletin (1972-1973) en het blauwe Open Kerk
kader informatie (1972-1973).
• relaties Opgegaan in de Bazuin (1913-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave van de werkgroep voor pastorale
vernieuwing Open Kerk, bedoeld als aanvulling op het
gedrukte informatiebulletin Open boek. Er blijkt name-
lijk onder de sympathisanten van Open Kerk niet alleen
behoefte te zijn aan informatie, maar ook aan nieuws,
aldus de eerste aflevering. Het op groen papier verschij-
nende nieuwsblaadje houdt de lezer rechtstreeks op de
hoogte van de werkzaamheden van Open Kerk en voor-
ziet in meer communicatie tussen de bedrijven door.
Het bevat zakelijke mededelingen, aankondigingen en
verslagen van ontmoetingsdagen, een Open Kerk-kro-
niek, een lijst van regionale contactadressen enz.
• noten
(1) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1:
“vanaf april 1973 waren de uitgaven van Open boek en
van de andere bulletins gestaakt”. Verder wordt ver-
meld dat voortaan de Bazuin als communicatieorgaan
voor Open Kerk zal fungeren.
(2) De Bazuin 57(1974), nr. 24(14 juni) deelt mee op p. 1
dat Herman Divendal de uitgaven van de werkgroep
Open Kerk had verzorgd.

810
Open venster van de Nederlandse Redemptoristen
1962-1966
• jaren 1(1962), nr. 1(onged.) – 5(1966), nr. 4(dec.)
• uitgever Nederlands provincialaat der Redempto-
risten
• plaats Amsterdam 
– Red.: Den Bosch ∞ {2(1963), nr. 1(onged.)}-{nr.
2(onged.)}; Wittem ∞ {3(1964), nr. 1(onged.)} – 5(1966)
– Adm.: Amsterdam 
• frequentie 4 nrs. per jaar (m.u.v. jrg. 2(1963): 3 nrs)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.1

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1962-1963).
• relaties Hierin opgenomen Inter nos / Redempto-
risten (1947-1962)
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– Voortgezet als Inter nos / Redemptoristen (1967-
{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Open venster geeft, aldus provinciaal Chr.
Oomen CSsR in de inleiding bij de eerste aflevering, uit-
zicht op het kloosterleven en de apostolische activitei-
ten van de Nederlandse Redemptoristen. Open venster
is als contactblad niet alleen voor confraters bedoeld,
maar ook voor hun familieleden en leerlingen en oud-
leerlingen van de Nebo. Het tracht roepingen en steun
aan de missieactie te werven en bevat nieuws van en
over de Nederlandse Redemptoristen in binnen- en bui-
tenland, nieuws van het Nebo-seminarie, het Colam
(College voor Latijns-Amerika) en het grootseminarie
Wittem, missienieuws, nieuws van en over de Bewe-
ging Kerk en Vernieuwing (BKV), personalia enz.
• noten
(1) In Inter nos 51(1997), nr. 238(jan.) wordt op p. 1 ver-
meld dat Open venster werd geredigeerd door studen-
ten van het grootseminarie te Wittem.
(2) Zie Inter nos 51(1997), nr. 238(jan.): “In 1962 ging het
[oude Inter nos] op in Open venster, dat vier keer per
jaar verscheen en dus geen actueel nieuws kon bevat-
ten.” Men verlangde naar een meer regelmatig ver-
schijnende nieuwsbron en besloot tot een hernieuwde
uitgave van Inter nos.

811
Optiek voor Familia Dominicana1 1976-{1980}
• jaren 1976, ongen.(april) – {5(1980), nr. 4(nov.)2

• uitgever Orde der Dominicanen (OP)
• plaats Red.: Langenboom ∞ 1(1976) – {2(1977), nr. 1
(april)}; Utrecht ∞ 2(1977), nr. 3(okt.) – {5(1980)}
– Adm.: Nijmegen
• frequentie 4 nrs. per jaar m.u.v. 1979 ∞ 5 nrs.
• formaat C ∞ 1(1976) – 2(1977), nr. 1(jan.); B ∞ 2(1977),
nr. 2(juni)-{5(1980)}
• omvang I
• redactie 1976-1977 Aegidius Jacobs
1976-1977 Servanda Putters
1976-1977 Wim van Ree
1976-1977 Peter Schaeffer
1976-1977 Henriette Stevens OP
1976-{1980} Jules Barnas
1976-1978 Judith Bossert (1976 red.secr.)
1976-{1980} Karl Derksen OP
1976-1978 Toine Kreykamp (1977-1978 eindred.)
1976-{1980} Nico Versluis
1978-{1980} Harrie Salemans (eindred.)
1979-{1980} Marie-Jeanne Metz
• speciale nummers 4(1979), nr. 2(mei) is een speciale uit-
gave met daarin de publicatie van het volledige ‘Rapport
van de werkgroep Familia Dominicana. Verslag van de
werkzaamheden en verantwoording van de opdracht’

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift dat is opgericht als antwoord op
de heersende crisis van de dominicaanse beweging.
Optiek wordt hierbij uitdrukkelijk geprofileerd als een
blad dat niet het verleden wil laten terugkeren, maar
dat zoekt naar nieuwe vormen van dominicaans leven.
Het redactieteam wil inspelen op de behoefte aan con-
tact tussen mensen die zich verbonden voelen met de
dominicaanse beweging, aan boeiende vormen van
samenwerken en samenleven en aan meer partner-
schap tussen mannen en vrouwen binnen het religieu-
ze leven. Het blad geeft volgens de redactie een actueel
beeld van “wat in een vooruitstrevende groep van
dominicanen en dominicanessen wordt gedacht”
(5(1980), nr. 2(juni), p. 8) en het houdt het gesprek op
gang over de toekomstmogelijkheden van de Familia
Dominicana. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed
aan ontwikkelingen binnen Nederland, maar wordt de
dominicaanse familie gezien als een internationale
beweging. De verslagen van de projectgroep Familia
Dominicana worden in het blad gepubliceerd, evenals
mededelingen van diverse werkgroepen en vormings-
centra en brieven van lezers. Daarnaast is het tijd-
schrift bedoeld om lezers te stimuleren in hun domini-
caanse gezindheid en tracht het zo nu en dan inspiratie
aan te dragen vanuit het verleden van de dominicaanse
beweging, bijvoorbeeld in een nummer dat grotendeels
is gewijd aan ‘dominicaanse vrouwen’. Voorts bevat
het tijdschrift informatie over retraites, contactdagen
en meditatieweekends en stof tot bezinning over tal
van actuele onderwerpen als seksualiteit, onderwijs-
vernieuwing of de verhouding tussen de maatschappij
en het religieuze leven. Vanaf 1977 wordt veel gediscus-
sieerd over de basisbeginselen van de dominicaanse
beweging en over de inhoud van ‘Perspektief’, het
manifest van de projectgroep Familia Dominicana. 
• noten
(1) De titel wordt ook geschreven als OPtiek voor Fami-
lia Dominicana.
(2) Vanaf 6(1981) is de titel verkort tot OPtiek. Het tijd-
schrift is na 1993 samengegaan met Dominicus penning
en voortgezet als Dominicaans perspectief. Dit tijd-
schrift verschijnt tot en met 16(2009).

812
Orante 1965-1967
• jaren 19(1965)1, nr. 1(jan.) – 21(1967), nr. 12(dec.)2

• ondertitel Christelijk-mariaal leven in de geest van de
kerk. Maandblad3 uitgegeven door de paters Montforta-
nen ∞ 19(1965)-21(1967)
• uitgever Nederlandse Montfortanen (Gezelschap van
Maria SMM)
• plaats Berg en Dal
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• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV
• redactie 1965-1967 F.J. Heckman SMM4

• speciale nummers 21(1967), nr. 5(mei) is gewijd aan de
boodschap van Maria van Fatima, 50 jaar eerder
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van In slagorde (1947-1964)5

– Samengegaan met het Vlaamse blad Middelares 
en koningin en voortgezet als Orante (1968-{1980}),
uitge geven door de Vlaamse en Nederlandse Mont -
fortanen6

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Maandblad van de paters Montfortanen
gewijd aan Mariaverering en Marialeer, met artikelen
over Maria in de montfortaanse traditie en de plaats
van de Mariaverering in de tijd rond het Tweede Vati-
caanse Concilie. Het blad wil “op een verantwoorde
wijze de liefde tot Maria verkondigen” (21(1967), 
nr. 11(nov.), p. 253). Het tijdschrift geeft informatie 
over bedevaartplaatsen en door de Montfortanen 
georganiseerde bedevaarten (elke jaar wordt er een 
gratis bedevaart naar Lourdes verloot onder de abon-
nees).
• noten
(1) De jaargangtelling van de voorganger wordt voort-
gezet.
(2) “De laatste aflevering van Orante zal (…) een Kerst-
nummer zijn.” Zie 21(1967), nr. 11(nov.), binnenkant
omslag. Zie ook noot 6.
(3) 19(1965), nr. 1(jan.)-nr. 2(febr.): “Tijdschrift”.
(4) In In slagorde 18(1964), nr. 12(dec.), p. 285-287 licht de
redacteur de opzet en de titel toe van het tijdschrift
Orante. Een orante is een oudchristelijke voorstelling
van een staande vrouwenfiguur in biddende houding,
die zowel de voorspraak van de Kerk als Maria zou ver-
beelden.
(5) In 19(1965)-20(1966) wordt de titel In slagorde, in een
kleinere letter dan Orante, nog op het omslag vermeld.
(6) In 21(1967), nr. 11(nov.), p. 253 en nr. 12(dec.), p. 305
wordt bericht dat Orante zich m.i.v. 1 januari 1968 met
behoud van eigen titel en met handhaving van het 
speciale mariale karakter van het tijdschrift maar 
met gewijzigde uitgave en omslag, zal aansluiten bij
het door de Vlaamse Montfortanen te Leuven uitgege-
ven blad Middelares en koningin, een tijdschrift dat al
meer dan 30 jaar bestaat en een groot abonneebestand
heeft.

813
Orante1 1968-{1980}
• jaren 34(1968), nr. 8(jan.)2 – {47(1980/81), nr. 7(dec.
1980)}3

• ondertitel Maandblad ∞ 40(1973/74), nr. 9(febr.) –
{47(1980/81), nr. 7(dec. 1980)}
• uitgever Vlaamse en Nederlandse Montfortanen
(Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red.: Leuven
– Adm.: Montfortaanse Werken Berg en Dal
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 34(1968), 3 nrs.2; III ∞ 35(1968/69)-
39(1972/73); IV ∞ 40(1973/74)-41(1974/75); III ∞
42(1975/76); IV ∞ 43(1976/77); III ∞ 44(1977/78)-
{47(1980/81)}
• redactie Paters Montfortanen, Leuven
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In plaats van het novembernummer ontvangt de
abonnee een speciale Montfort- of Mariakalender in
hetzelfde formaat als het tijdschrift.
• relaties Samensmelting van Orante (1965-1967), uitge-
geven door de Nederlandse Montfortanen en Middela-
res en koningin, uitgegeven door de Vlaamse Montfor-
tanen4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de Montfortanen, voornamelijk
gewijd aan Mariaverering en Marialeer, met ruime
aandacht voor bedevaarten en bedevaartsoorden. De
inhoud van het Nederlandse Orante komt grotendeels
overeen met die van het Vlaamse tijdschrift Middelares
en koningin, dat behalve aan Mariaverering ook aan-
dacht schenkt aan thema’s als opvoeding en andere
godsdiensten en een rubriek voor jongeren bevat.
• noten
(1) De afleveringen van 34(1968), nr. 8(jan.) –
35(1968/69), nr. 1(april) hebben behalve de titel Orante
die op het omslag wordt vermeld, in het colofon op p. 3
de titel Middelares en koningin.
(2) In januari 1968 verschijnt de eerste aflevering van
het dan bij het Vlaamse Mariatijdschrift Middelares en
koningin aangesloten blad Orante, beide met dezelfde
redactie en drukker. De redactie zetelt dan in Leuven, de
administratie wordt gevoerd door de Montfortaanse
Werken in Berg en Dal. Wat nummering en datering
betreft wordt Orante geïntegreerd in Middelares en
koningin (waarvan de jaargangen lopen van april tot en
met maart). Het eerste nummer van Orante is jaargang
34, nr. 8 van de lopende jaargang van Middelares en
koningin (deze nummers worden vermeld op de omsla-
gen van 34(1967/68), nr. 8(jan.)-nr. 10(maart)), gevolgd
door jaargang 35(1968/69), nr. 1(april) enz. De jaargang
van Orante blijft echter voor abonnees lopen van janua-
ri tot en met december.
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(3) Het laatste nummer van Orante is 54(1987), nr. 7
(dec.). De achterzijde van deze aflevering meldt dat
Orante per 1 januari 1988 opgaat in het Vlaamse zuster-
tijdschrift Middelares en koningin.
(4) In 21(1967), nr. 11(nov.), p. 253-254 van Orante 1965-
1967 wordt de aansluiting bij het Vlaamse Middelares
en koningin verantwoord als de enige mogelijkheid om
het speciale mariale karakter van Orante te handhaven.

814
Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a
clero ecclesiae cathedralis, civitatis et dioecesis
Ruraemundensis juxta ritum breviarii et missalis
romani1 1870-1964
• jaren 1870-1964
• uitgever Bisdom Roermond
– Druk: Wed. A. Welsch (“ex officina typographica dioe-
cesis Ruraemundensis apud Viduam A. Welsch”) ∞
1870-1888
– Druk: J.J. Romen en Zonen (“Typis J.J. Romen et filio-
rum typogr. Pontific. et dioeces”) ∞ 1889-1944 en 1946-
1964
– Druk: Proosdij Meerssen, Bisschoppelijk Secretariaat
Katholieke Actie (“Secretariatus Episcopalis Actionis
Catholicae”) ∞ 1945
• plaats Roermond ∞ 1870-1964 m.u.v. 1945
– Meerssen ∞ 1945
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1870-1916; II ∞ 1917-1918; I ∞ 1919; II ∞
1920-1939; I ∞ 1941-1945; II ∞ 1946-1962; I ∞ 1963-1964
• redactie Niet in de gids vermeld.
• bijzonderheden Het blad bevat een naamlijst van de
geestelijkheid van het bisdom, tot en met 1898 als onge-
pagineerde bijlage, daarna opgenomen in de pagine-
ring van de Ordo. 
• relaties Voortzetting van Directorium romanum ad
usum cleri dioecesis Ruraemundensis pro anno … [jaar-
tal] (1854-1869)
– Ten dele voortgezet als Naamlijst van de geestelijk-
heid van het bisdom Roermond (1962-{1980})
– Voortgezet als Directorium voor het bisdom Roermond
(1965-1968)
• autopsie Volledig
– KDC m.u.v. 1876, 1899-1903, 1905, 19132

– SHCL ∞ 1899-1903, 1905, 1913
– UBU ∞ 1876
• typering Liturgisch directorium voor de dienstdoende
geestelijken van het bisdom Roermond. Het directori-
um bevat rubrieken voor missaal en brevier, de liturgi-
sche kalender en enkele algemene pastorale opmerkin-
gen en wenken. Daarnaast bevat het (tot en met 1962 en
m.u.v. 1945) een naamlijst van de geestelijkheid van het
bisdom. 

• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “anno Domini (bissextili)” en
het jaartal van het betreffende jaar. Variaties in de titel:
in 1913 Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a
clero ecclesiae cathedralis, civitatis et dioecesis Rurae-
mundensis, per annum Domini 1913, juxta kalendarium
ejusdem dioecesis dispositus novasque rubricas; in 1914
Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero
ecclesiae cathedralis, civitatis et dioecesis Ruraemunden-
sis, per annum Domini 1914 juxta kalendarium ejusdem
dioecesis dispositus; in 1915-1964 Ordo divini officii
recitandi sacrique peragendi a clero ecclesiae cathe-
dralis, civitatis et dioecesis Ruraemundensis, per annum
Domini (bissextitem) … [jaartal] dispositus juxta kalen-
darium perpetuum, in usum ejusdem dioecesis a SRC
revisum et approbatum. In 1945 verschijnt de Ordo in
twee delen onder de titel Ordo divini officii recitandi
sacrique peragendi a clero dioecesis Ruraemundensis,
waaraan toegevoegd in het eerste deel “per tres priores
menses anno domini 1945” en in het tweede deel “per
mensis aprilis-decembris 1945”.
(2) Van het autopsie-exemplaar van 1921 ontbreken de
pagina’s 79 tot en met 98.

815
Ordo recitandi horas canonicas, missasque celebran-
di ritu romano in usum cleri saecularis dioecesis
Buscoducensis1 {1764}-{1803}
• jaren {1764}-{1803}
• uitgever Jacob Scheffer
• plaats ’s-Hertogenbosch (“Sylvae-Ducis”)
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Van het directorium van 1803 ont-
breekt de titelpagina.
• relaties Voortzetting van Directorium ad horas canoni-
cas ritè persolvendas et missae debite celebrandum ad
usum cleri, praesertim saecularis, dioecesis Buscoducen-
sis ({1756})
– Voortgezet als Directorium divini officii juxta ritum
breviarii et missalis Sanctae Romanae Ecclesiae ad usum
cleri saecularis Buscoducensis ({1809}-1965)
• autopsie 1796-1803
– Archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch ∞ 1796
– UBT ∞ 1764, 1790, 1792, 1803
• typering Liturgisch directorium met richtlijnen voor
de geestelijken van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Bevat
een kerkelijk calendarium en liturgische aanwijzingen
voor de mis.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “pro anno Domini (intercalari)
… [jaartal]”.
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816
Orgaan van de Nederlandsche Provincie1 1939-1940
• jaren 1939, nr. 1(jan.) – 1940, nr. 8(maart/april)
• uitgever Congregatie van de H. Geest (CSSp.)
• plaats Gemert
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1939; I ∞ 1940
• redactie {1939} pater Ed. Loffeld CSSp.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortgezet als Ons orgaan / Congregatie van
de H. Geest (1946-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Officieel mededelingenblad van de Neder-
landse Provincie, dat is opgericht als aanvulling op het
algemeen Franstalige bulletin dat vanuit het moeder-
huis verschijnt. “De Generale Raad onzer Congregatie
[heeft] beslist, dat voortaan iedere Provincie haar eigen
Bulletin moet doen verschijnen in haar eigen taal.” Het
Bulletin général zal nog slechts de volgende gegevens
bevatten: circulaires van de algemene overste, beslis-
singen van Rome, administratieve handelingen (pro-
fessies, wijdingen, etc.), een maandgedachte en een
lijst van overleden medebroeders. Dit officiële gedeelte
wordt in het eigen orgaan van de provincie overgeno-
men. Daarnaast bevat het in hoofdzaak nieuwsberich-
ten uit en over de eigen provincie, haar huizen en mis-
sies.
• noten
(1) Op het omslag luidt de titel Orgaan der Nederland-
sche Provincie van de Paters van den H. Geest.

817
Oriens1 1951-1964
• jaren 1951, nr. 1(okt.)2 – 1964, ongen(jan.)
• ondertitel Orgaan der oudleerlingen-vereniging van
het Sint Bernardus-College te Echt ∞ 1951, nr. 1(okt.)
– Orgaan van oudleerlingenvereniging Sanctus Bernar-
dus ∞ 1(1952/53)-2(1953/54)
– Contactblad van de vereniging van oud-studenten
Sanctus Bernardus ∞ 3(1955), nr. 1(onged.) – 1963,
ongen.(jan.)
– Mededelingenblad van de oud-studentenvereniging
Sanctus Bernardus ∞ 1963, ongen.(okt.) – 1964,
ongen.(jan.)
• uitgever Oud-leerlingenvereniging Sanctus Bernardus
• plaats Red.: Amsterdam ∞ 1(1952/53), nr. 1(jan.)-
nr. 6/7(juni/juli); Hilversum ∞ 1(1952/53), nr. 8(aug.) –
2(1953/54), nr. 6(onged.); Den Haag ∞ 2(1953/54),
ongen.(sept.) – 3(1955), nr. 6(dec.); Hilversum ∞
{4(1956), nr. 1(maart)}
– Adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1952/53), nr. 1(jan.) –

4(1956), nr. 3(onged.); Diepenveen ∞ 4(1956), nr. 4
(sept.) – 1964, ongen.(jan.)
• frequentie 1 nr. ∞ 1951; 9 nrs. ∞ 1(1952/53); 8 nrs. ∞
2(1953/54); 6 nrs. ∞ 3(1955)-4(1956); maandelijks ∞
5(1957)-1959; 6 nrs. ∞ 1960; 4 nrs. ∞ 1961-1962; 2 nrs. ∞
1963-1964
• formaat B
• omvang I ∞ 1951-1958; II ∞ 1959; I ∞ 1960-1964
• redactie 1952-1954, {1956} Thom Brouns3

1954-1955 Ernst Moolhuysen
{1956} Jan Rietveld
• speciale nummers 4(1956), nr. 3(onged.): feestnummer,
uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van
de oud-leerlingenvereniging van Lilbosch Sanctus Ber-
nardus
– 1958, nr. 5(mei): feestnummer, gewijd aan het 75-jari-
ge bestaan van de Abdij Lilbosch
• bijzonderheden Afbeeldingen/illustraties (1955-1956,
1958-1960, 1962).
– Gestencild ∞ 1951, nr. 1(okt) – 2(1953/54),
ongen.(onged.); 1961, ongen.(nov.) – 1964, ongen.(jan.).
– In het autopsie-exemplaar is ingebonden: Mededelin-
genblad van de oud-studentenvereniging Sanctus Bernar-
dus [januari 1965].4

• relaties Voortzetting van Oriens (1928-1941)5

– Opgesplitst in Oriens (1965-{1980}) en Mededelingen-
blad van de oud-studentenvereniging Sanctus Bernardus
(1965)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Voormalig studentenblad, dat zes jaar na de
bevrijding is herrezen als mededelingenblad van de in
juli 1951 opgerichte vereniging van oud-leerlingen van
het Sint Bernarduscollege te Echt, om het contact van
oud-leerlingen van het Bernarduscollege met elkaar en
met de paters van de abdij te hernieuwen, onderhou-
den en versterken. Herinneringen aan het Sint Bernar-
duscollege en het oude studentenblad Oriens (1928-1941)
worden opgehaald en lijsten van oud-studenten, adres-
sen en adreswijzigingen worden gepubliceerd. Verder
bevat het blad een kroniek van Abdij Lilbosch in de oor-
logstijd, korte bijdragen over Sint Bernardus van Clair-
vaux en de bernardijnse spiritualiteit, literatuuraanbe-
velingen, aankondigingen en besprekingen van reü-
nies, personalia, jaarverslagen en financiële overzich-
ten van de oud-leerlingenvereniging, verslagen van de
bestuursvergadering van de oud-leerlingenvereniging,
nieuws van Lilbosch, brieven van oud-leerlingen en
korte letterkundige bijdragen. M.i.v. 1959 bevat het tijd-
schrift ook langere artikelen en beschouwingen over
o.a. theologische kwesties of over techniek. Vanaf 1961
wordt veel aandacht besteed aan de door oud-leerlingen
opgerichte nieuwe vereniging Vrienden van de Abdij
Lilbosch, die zich inzet voor het voortbestaan van de
abdij, onder meer door bekendheid te geven aan het
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leven en streven van de cisterciënzer monniken. Door
de grote verspreiding van de oud-leerlingen gaat Oriens
niet alleen in eigen land naar alle windstreken, maar
ook ver over de grenzen.
• noten
(1) In 5(1957) – 1963, ongen.(jan.) m.u.v. enkele num-
mers in 1959 wordt de titel voorafgegaan door “Maand-
blad”. Vanaf 1960 verschijnt het blad echter onregelma-
tig (zie frequentie).
(2) Na 1951, nr. 1(okt.) volgen 1(1952/53), nr. 1(jan.),
1(1952/53), nr. 2(febr.) enz.
(3) In een jubileumuitgave van de opvolger, 1974,
ongen.(sept.), p. 6 wordt vermeld dat pater Raynerius
Daggers van Diepenveen na de oorlog de redactie en
administratie heeft waargenomen. In het tijdschrift
zelf wordt slechts vermeld dat hij de administratie
voerde, over het redacteurschap wordt niets vermeld.
(4) In de bestuursvergadering van juni 1963 is bepaald
dat de oud-studentenvereniging en de daaruit in 1961
opgerichte ‘Vriendenkring’ elk een volkomen zelfstan-
dig bestaan zullen leiden. Daarbij is besloten het tijd-
schrift Oriens te laten voortleven als orgaan van de
Vriendenkring van Lilbosch. Het “oude vertrouwde
Oriens” zou worden gecontinueerd onder de titel Mede-
delingenblad van de oud-studentenvereniging Sanctus
Bernardus en drie of vier maal per jaar verschijnen
náást (als bijvoegsel bij) het vernieuwde Oriëns. In de
bestuursvergadering van juni 1966 wordt echter beslo-
ten de beide verenigingen weer samen te voegen: “De
gehele vergadering gaat akkoord met deze opheffing
van de oud-studentenclub welke dus nu geheel over-
gaat naar de vriendenkring Lilbosch waarvoor als pe -
riodiek Oriens blijft uitkomen” (zie Oriens (1965-{1980})
1966, ongen.(onged.), p. 12-13). Het Mededelingenblad is
slechts eenmaal verschenen, in januari 1965(9 p.).
(5) Beschreven in BKNP 4.

818
Oriens 1965-{1980}
• jaren 1965, nr. 1(jan.) – 51(1980), ongen.(aug.)}
• ondertitel Contactblad v.d. Vriendenkring ∞ 1965, 
nr. 1(jan.)
– Orgaan van de vereniging Vrienden van de Abdij 
Lilbosch ∞ 1965, nr. 2(mei) – 1966, nr. 1(mei)
– Contactblad van de Vrienden van de Abdij ∞ 1966,
ongen.(onged.)
– Contactblad van de Vriendenkring van de Abdij 
Lilbosch te Echt ∞ 1968, ongen.(mei)
– Contactblad van de Vriendenkring ∞ 1968,
ongen.(okt.)
– Contactblad v.d. (ook: van de) Vriendenkring Lilbosch
Pey-Echt ∞ 1969, ongen.(mei) – 49(1978), ongen.(aug.)1

• uitgever Vriendenkring van de Abdij Lilbosch
• plaats Red.: Pey-Echt (L.); adm. (secretariaat): Bruns -
sum 

• frequentie 3 nrs. ∞ 1965; 2 nrs. ∞ 1966-1970; 1 nr. ∞
1971; 2 nrs. ∞ 1972; 3 nrs. ∞ 1973; 1 nr. ∞ 1974; 2 nrs. ∞
1975-{1980}
• formaat B
• omvang I
• redactie pater Victor (Bram van Mil) OCSO, hoofdred.
• speciale nummers 1974, ongen.(sept.): jubileumuitga-
ve ‘45 jaar Oriens’
• bijzonderheden Afbeeldingen/illustraties (1965-1968,
1973-1980).
– Gestencild 1965, nr. 1(jan.) – 1972, ongen.(okt.).
– In het autopsie-exemplaar is ingebonden: Mededelin-
genblad van de oud-studentenvereniging Sanctus Bernar-
dus [januari 1965].2

– 48(1977) en 49(1978) bevatten beide een afzonderlijk
gepubliceerde Adressenlijst van oud-leerlingen St. Ber-
nardus-College (resp. 20 p. en 14 p.).
• relaties Voortzetting van Oriens (1951-1964)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Orgaan van de vereniging Vrienden van 
Lilbosch, die zich niet alleen ten doel stelt de vriend-
schapsbanden rond de Abdij Lilbosch te versterken,
maar ook meer bekendheid te geven aan de abdij,
belangstelling te wekken voor het leven der cisterciën-
zer monniken en financiële steun en roepingen te
bevorderen om zo het voortbestaan van de abdij te
ondersteunen. In diverse afleveringen benadrukt de
hoofdredacteur dat Oriens niet, zoals in de studenten-
tijd, een literair, bellettristisch of zelfs wetenschappe-
lijk blad pretendeert te zijn. Het moet daarentegen een
verenigingsblad zijn met “voor elck wat wils”, zoals
brieven en ingezonden stukken van oud-studenten,
reacties daarop, bijdragen over de geschiedenis van de
orde en vooral wetenswaardigheden over Lilbosch, let-
terkundige bijdragen, personalia, verenigingsmedede-
lingen, verslagen van reünies en ledenvergaderingen.
• noten
(1) Bij verschillende afleveringen ontbreekt de onderti-
tel.
(2) In de bestuursvergadering van juni 1963 was
bepaald dat de oud-studentenvereniging en de daaruit
in 1961 opgerichte Vriendenkring elk een volkomen
zelfstandig bestaan zouden leiden. Daarbij was beslo-
ten het tijdschrift Oriens te laten voortleven als orgaan
van de Vriendenkring van Lilbosch. Het “oude ver-
trouwde Oriens” zou worden gecontinueerd onder de
titel Mededelingenblad van de oud-studentenvereniging
Sanctus Bernardus en drie of vier maal per jaar ver-
schijnen náást (als bijvoegsel bij) het vernieuwde
Oriens. In de bestuursvergadering van juni 1966 wordt
echter besloten de beide verenigingen weer samen te
voegen: “De gehele vergadering gaat akkoord met deze
opheffing van de oud-studentenclub welke dus nu
geheel overgaat naar de vriendenkring Lilbosch waar-
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voor als periodiek Oriens blijft uitkomen” (zie 1966,
ongen.(onged.), p. 12-13). Het Mededelingenblad is
slechts eenmaal verschenen, in januari 1965 (9 p.).

819
Oriëntatie FIC 1973-{1980}
• jaren 1973, nr. 8(onged.)1 – {1980, nr. 10(onged.)}2

• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift3 ∞ 1974, nr.
2(onged.) – {1980, nr. 10(onged.)}
• uitgever Congregatie der Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis der Heilige Maagd Maria (FIC)
• plaats Maastricht
• frequentie “tweemaandelijks”3

• formaat A ∞ 1973 – 1975, nr. 2/3(onged.); B ∞ 1975, nr.
4/5(onged.)-nr. 6(onged.); A ∞ 1975, [nr. 7](onged.); B ∞
1975, nr. 8(onged.); A ∞ 1975, nr. 9(onged.) – 1976, nr.
1(onged.); B ∞ 1976, nr. 2(onged.); A ∞ 1976, nr.
3(onged.)-nr. 4(onged.); B ∞ 1976, nr. 5(onged.); A ∞
1976, nr. 6(onged.) – {1980}
• omvang 36 p. ∞ 1973, nr. 8(onged.); II ∞ 1974; III ∞
1975-1979; V ∞ 1980
• redactie 1973-{1980} broeder Avellinus Janssens4

1979 Anton van der Geest5

1979-{1980} Arie Middendorp
• speciale nummers 1974, nr. 4; 1975, nr. 2/3; 1976, nr. 5:
gecombineerde uitgaven met Berichten van de Broeders
van Maastricht 1974, nr. 4; 1975, nr. 4 en 1976, nr. 4:
gewijd aan alle medebroeders die een jubileum vieren
– 1975, nr. 4/5(onged.): ‘Oud worden – Ziek zijn’6

– 1975, nr. 8(onged.): ‘Samen verder naar …’. Ontmoe-
tingsdag-Maastricht-19 okt. 1975 (fotoreportage)
– 1976, nr. 2(onged.): Pakistan-nummer
– 1977, nr. 6(onged.): Indonesia-nummer
– 1978, nr. 2(onged.): ‘25 Jaar Chile’
– 1978, nr. 8: speciaal nummer: ‘Schoolhistorische her-
inneringen bij een 125-jarig jubileum. …En vooraan die-
nen wij te staan’, 125 jaar St. Aloysiusschool Maastricht
– 1980, nr. 4(onged.): Spanje-nummer
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Ingebonden na 1973, nr. 8(onged.): bijlage: ‘Nieuws
uit de Nederlandse Provincie. Ontleend aan Officiële
mededelingen van het prov. bestuur’, ongepagineerd.
– Veel afleveringen zijn gewijd aan de herdenking van
overleden medebroeders. Na 1974, nr. 5(onged.) is in het
autopsie-exemplaar ingebonden een ongen. onged. afl.
geheel gewijd aan de op 17 aug. 1974 overleden Broeder
Bonaventura Meys. Tussen de pagina’s 20 en 21 van dat
nummer zijn 4 p. ingebonden: ‘Br Godardus in memo-
riam’, met potlood gedateerd: ‘begin oct. ’74’. 
– Het formaat van de afleveringen in 1975 en 1976 is
zeer wisselend.
• relaties Afgesplitst van Berichten van het generaal
bestuur (1968-{1980})7

• autopsie Volledig

– KDC
• typering Intern tijdschrift van de Broeders van Maas -
tricht. Het bevat voornamelijk necrologieën, bijdragen
over jubilarissen, historische inkijkjes en informatie
van uiteenlopende aard uit de wereld van de congrega-
tie. Zowel de situatie in Nederland als die in de werkter-
reinen buiten Nederland, zoals Indonesië, Chili, Mala-
wi en Pakistan, komt daarbij aan bod. 
• noten
(1) In 1973, nr. 7a(sept.), p. 2 kondigt het blad Berichten
van het generaal bestuur aan dat van dit blad Oriëntatie
FIC wordt afgesplitst. De eerste aflevering van het nieu-
we tijdschrift zet als nr. 8 de nummering voort van de
Berichten.
(2) Het tijdschrift bestaat nog in {2009}.
(3) Deze ondertitel blijft gehandhaafd, ook in de jaren
waarin 8 tot 10 nummers per jaar verschijnen.
(4) “Voortaan [zal] enkele keren per jaar (we denken
aan ongeveer zesmaal) een geoffset blad verschijnen
onder de naam Oriëntatie FIC, waarvan de redaktie
wordt toevertrouwd aan het Oriëntatiecentrum (i.c. aan
Avellinus Janssens)” Berichten van het generaal bestuur
1973, nr. 7a(sept.), p. 2. Met ingang van 1979 maken
Anton van der Geest en Arie Middendorp ook deel uit
van de redactie, nadat “de laatste jaren de redaktie van
dit tijdschrift in handen [is] geweest van één persoon”
(Oriëntatie FIC, 1978, nr. 7(onged.), p. 1). 
(5) 1980, nr. 2(onged.) is gewijd aan het overleden redac-
tielid Anton van der Geest.
(6) Eigenlijk had dit themanummer twee jaar eerder
moeten verschijnen als aprilnummer van de Berichten
van het generaal bestuur. Het was reeds aangekondigd
in het Chili-nummer van de Berichten (1973, nr.
1/2(onged.)), maar in 1973, nr. 4(onged.) van de Berich-
ten werd medegedeeld dat het themanummer niet
gereed was gekomen. Uiteindelijk verschijnt het the-
manummer alsnog, maar nu in Oriëntatie FIC.
(7) Omdat Berichten van het generaal bestuur geleidelijk
van karakter is veranderd en ook informatieve artike-
len is gaan opnemen, wordt sept. 1973 besloten het tijd-
schrift te splitsen. Voor berichten die niet rechtstreeks
betrekking hebben op de communicatie tussen het
generaal bestuur met zijn staforganen en de congrega-
tie, wordt dit nieuwe blad in het leven geroepen. (Zie
Berichten van het generaal bestuur 1973, nr. 7a(sept.), 
p. 2). Volgens een schrijven van broeder J.B.M. Smit
FIC, archivaris van de Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis d.d. 6-11-1997 (zie Correspondentie BKNP), is
Oriëntatie FIC ook opgericht om plaats te bieden aan
artikelen rond bezinning, spiritualiteit en geschiedenis
en voor de necrologieën die voorheen tot 1967 een
plaats hadden in het interne blad Uit eigen kring, een
tijdschrift dat in 1967 was opgegaan in Fax. Fax kon
niet in deze behoefte voorzien, net zomin als zijn opvol-
ger Berichten van de Broeders van Maastricht.
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820
Oriëntatie geknipt voor u 1969-1971
• jaren 1(1969), nr. 1(jan.) – 3(1971), nr. 2(maart)1

• uitgever Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping2

• plaats Tilburg
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1969); III ∞ 2(1970); I ∞ 3(1971)
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Losbladig.
– Samen met Oriëntatie geknipt voor u ontvangt de
abonnee een gedateerd en genummerd informatiebulle-
tin van 4 p. onder de titel Oriëntatie in kort bestek (1969-
1971), dat gratis wordt verspreid en waarin mededelin-
gen worden verstrekt over de activiteiten van het Oriën-
tatiecentrum en over cursussen en publicaties die van
belang kunnen zijn voor de abonnees.
• relaties Opgegaan in Persdossiers (deze serie wordt
niet beschreven in de BKNP)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Deze knipselkrant, door vrijwilligers samen-
gesteld uit ongeveer 80 dag- en weekbladen, is gelan-
ceerd als hulpmiddel bij catechese en vormingswerk.
Het blad is bedoeld om aan godsdienstleraren, modera-
toren, pastoors, kapelaans, religieuzen en gesprekslei-
ders bondige en veelzijdige informatie te geven over
“hetgeen aan het gebeuren is in de kerken” (1(1969), nr.
1(jan.), p. 1). Boven elk knipsel zijn trefwoorden
geplaatst. Deze zijn gemakshalve onderverdeeld in
hoofdtrefwoorden (hoofdletters) en secundaire tref-
woorden (kleine letters). Voor de classificatie kan de
gebruiker zelf een onderverdeling maken naargelang
zijn bijzondere interesse. Elke aflevering wordt beslo-
ten met een overzicht van de thema’s van de knipsels:
‘Voor een systematische classificatie der fiches’.
• noten
(1) Aan de abonnees van de knipselkrant wordt op p. 41
van 3(1971), nr. 2(maart) meegedeeld dat met het ver-
schijnen van dit nummer Oriëntatie geknipt voor u in
deze vorm ophoudt te bestaan.
(2) De knipselkrant verschijnt met medewerking van de
werkgroep Publiciteit van Open Zicht (zie Oriëntatie in
kort bestek 1(1969), nr. 1(jan.), p. 2.
(3) “Oriëntatie geknipt voor u, de knipselkrant van het
Oriëntatiecentrum, wordt voortgezet door de Heer H.
Divendal, Postbus 2 te Heemstede, in de serie Persdos-
siers” (zie 3(1971), nr. 2(maart), p. 41 en Oriëntatie in
kort bestek 3(1971), nr. 2(maart), p. 2).

821
Oriëntatie in kort bestek 1969-1971
• jaren 1969, nr. 1(jan.) – 3(1971), nr. 2(maart)
• uitgever Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping
• plaats Tilburg
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Samen met het informatiebulletin ontvangen abon-
nees de knipselkrant Oriëntatie geknipt voor u (1969-
1971).
• relaties Opgegaan in Pastorale gids (1971-1973)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Oriëntatie in kort bestek is een los, gedateerd
en genummerd informatiebulletin van 4 p., dat gratis
wordt verspreid en waarin mededelingen worden ver-
strekt over de activiteiten van het Oriëntatiecentrum en
over cursussen, publicaties e.d. die van belang kunnen
zijn voor de abonnees.
• noten
(1) Oriëntatie in kort bestek wordt “ondergebracht bij de
Pastorale gids die van tijd tot tijd in een speciale sectie
over het roepingenwerk verder informatie zal geven”
(3(1971), nr. 2(maart), p. 2).

822
Oriëntering 1964-{1969}
• jaren 1964, nr. 1(jan.) – {[1969], ongen.(onged.)}1

• ondertitel Kaderblad voor de franciscaanse beweging
in Nederland en België ∞ 1964 – {1968, nr. 18(april)}
• uitgever Landelijke bestuursraden van de Derde Orde
• plaats Red.: voor Nederland: Wassenaar; voor België:
Halle
– Adm. wordt in zowel Nederland als België gevoerd
door het eigen Derde Orde Bureau van de drie deelne-
mende jurisdicties (Franciscanen, Kapucijnen en Con-
ventuelen)
• frequentie driemaandelijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1964; I ∞ 1965; II ∞ 1966-1968; I ∞ 1969
• redactie Alleen het redactiesecretariaat wordt in het
blad vermeld.2

– voor Nederland
1964-[1969] J. van der Putten, red.secr.
– voor België
1964-[1969] R. Desmet, red.secr.
• speciale nummers [1968], ongen.(onged.)3: A. van Cor-
stanje OFM, ‘Franciscaanse lekenorde in beweging’,
28 p. 
– 1968, ongen.[nov.]4: ‘Wordt dit de nieuwe regel?’, 22 p.
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– [1969], ongen.(onged.)5: ‘Dit wordt de nieuwe regel
niet’, 23 p. 
• bijzonderheden Themanummers m.i.v. 2(1965), nr.
6(april), o.a. ‘Dienstbaarheid’, 1965, nr. 7(juli); ‘Ons
samenkomen’, 1966, nr. 10(april); ‘Gezag’, 1968, nr. 18
(april).
– De afleveringen zijn, afgezien van de drie speciale
nummers, doorgenummerd en doorgepagineerd: 1964,
nr. 1(jan.) – 1968, nr. 18(april), p. 1-576.
• relaties Voortzetting van het Vlaamse blad Raad en
daad6

• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie 1964 – 1968, nr. 18(april) en drie speciale uit-
gaven: [1968], ongen.(onged.), 1968, ongen.(nov.) en
[1969], ongen.(onged.)
– KDC
• typering Gezamenlijk kaderblad voor de besturen van
de franciscaanse lekenbeweging in Nederland en Bel-
gië. “Bestemd op de allereerste plaats voor ieder die een
bestuursfunctie heeft in de Derde Orde. Maar daar-
naast richt het zich tot iedere tertiaris die zich meer wil
verdiepen in de franciscaanse geest en tot ieder francis-
caans denkend mens” (binnenkant achterzijde omslag,
1964, nr. 1(jan.)). Het blad komt voort uit de behoefte
aan een grotere samenwerking tussen de drie jurisdic-
ties binnen de Franciscaanse Derde Orde (Franciscanen,
Kapucijnen en Conventuelen) en tussen Nederland en
Vlaanderen. Het bevat vormende en oriënterende arti-
kelen, gespreksstof om de franciscaanse spiritualiteit
in de nieuwe tijd te plaatsen, mededelingen en sug-
gesties. In 1968 wordt voorgesteld de term Derde Orde
te wijzigen in Franciscaanse Lekenorde (zie 1968, nr.
18(april), p. 573-576: ‘Naar een echte franciskaanse
lekenorde’). De speciale uitgaves die hierna verschijnen
bevatten voorstellen voor een nieuwe regel van deze
lekenorde en de reacties daarop.
• noten
(1) Vermoedelijk de laatste aflevering onder deze titel.
Zie het omslag van dit speciale nummer ‘Dit wordt de
nieuwe regel niet’, dat verwijst naar het blad Doortocht
voor verdere informatie over de ontwikkelingen rond
de nieuwe regel.
(2) Gaudentius Slaats noemt Antonius Schuurmans,
Benjamin Lemmers en Jesualdus de Ronde (p. 22). Jaar-
tallen worden niet vermeld. Het is niet duidelijk of zij
redacteurs of medewerkers waren.
(3) Op p. 18 wordt verwezen naar “de laatste distrikts-
vergadering der bestuursleden” op 30 juni 1968.
(4) Op het omslag wordt aan alle besturen gevraagd kri-
tiek te geven vóór eind november 1968.
(5) Uit het redactioneel kan worden geconcludeerd dat
de uitgave begin 1969 is verschenen.
(6) Zie 1(1964), nr. 1(jan.), p. 4. Voor Vlaanderen ver-

vangt Oriëntering het vroegere bestuursblad Raad en
daad (dit tijdschrift is niet aangetroffen). Voor Neder-
land neemt het blad een deel van de functie van het
kaderblad Service (1962-1967) over. Ook neemt het een
deel van de functie over van de Franciscaanse heraut
(1937-1964), het blad van de Derde Orde van de Minder-
broeders Kapucijnen dat m.i.v. 1965 opgaat in Door-
tocht, het maandblad van de Franciscaanse Beweging
in Nederland en België. In de laatste aflevering van de
Franciscaanse heraut wordt de lezers aangeraden zich
te abonneren op Oriëntering: “U kunt daarlangs op de
hoogte blijven van alles wat er gedacht en geëxperi-
menteerd wordt in de derde orde.”

823
Oud Massaia1 {1939}-1967
• jaren {3(1939/40), nr. 1(15 sept.)} – 4(1940/46), nr. 3
(nov. 1940)2

– 4(1940/46), nr. 4(maart 1946)2 – 25(1966/67), nr. 3
(onged.)3

• uitgever Nederlandse Kapucijnen
• plaats Udenhout ∞ 3(1939/40), nr. 1(sept.)-nr. 3(nov.);
Tilburg ∞ {3(1939/40), nr. 4(dec.)}; Udenhout ∞
{21(1963/63), nr. 4(onged.)} – {25(1966/67)}
• frequentie Door het ontbreken van veel afleveringen
niet nauwkeurig vast te stellen. 
• formaat B
• omvang Door het ontbreken van een groot aantal afle-
veringen en door het veelvuldig ontbreken van de date-
ring is van veel jaargangen de omvang niet nauwkeu-
rig vast te stellen.
I ∞ 3(1939/40)-4(1940/46); zeker 62 p. ∞ [1952]; zeker 
36 p. ∞ 10(1952/53); zeker 4 p ∞ 11(1953); zeker 14 p. ∞
1955; zeker 34 p. ∞ 1956; 30 p. ∞ 1957; zeker 10 p. ∞
1958; I ∞ 1958/59; II ∞ 1959/60-21(1962/63); I ∞
22(1963/64)-25(1966/67)
• redactie {1939}-1940 fr. Saturninus
{1940} fr. Isaias
{1946} fr. Clemens
{1946} fr. Gonzalvus
{1947} fr. Secundus, verantwoordelijk red.
[1959-1963] p. Wiro4

{1964} p. Eilard5

Verder niet in het tijdschrift vermeld.6

• speciale nummers 1958/59: extra editie ‘De Pinkster-
broeders in Chili’, door Arthur Gaete SJ (4 p.)
– 1959/60: drie extra edities over de aardbevingen in
Chili (resp. 2, 4 en 4 p.)
– 25(1966/67), [nr. 4](onged.): feestuitgave ter gelegen-
heid van de veertigste jaargang
• bijzonderheden Afbeeldingen (1957, 1960-1961, 1963).
– Gestencild.
– Bij 19(1960/61), nr. 1(onged.) is een kaartje bijgevoegd
van de vier missiegebieden.
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– Bij 20(1961/62), na nr. 5(onged.): bijlage, 2 p.
– Bij 21(1962/63), nr. 14(onged.): bijlage over ‘De statie
Biro in het aartsbisdom Dar es Salaam (Tanganyika)’,
22 p.
– Bij 22(1963/64), nr. 2(onged.): bijlage over ‘De zon-
dagsviering op de buitenstaties van de parochie Biro’, 
8 p.
• relaties Ten dele tijdelijk opgegaan in de Cap-stok
(1964-1966)7

– Opgegaan in Carissime confrater (1966-{1980})3

• autopsie 3(1939/40), nrs. 1-5 en 7-11; 4(1940/46), nrs. 4-6
en 8; 1947: 8 nrs; 1948: 2 nrs.; 1949: 8 nrs.; 1950, nrs. 1-6;
1952: 2 nrs.; 10(1952/53), nr. 6; 11(1953/54), nr. 1; 1955: 
2 nrs; 1956, nrs. 1-6; 1957, nrs. 1-6; 1958, nrs. 1-2; 1958/59,
nrs. 1-14 en een extra editie; 1959/60, nrs. 1-22 waaron-
der 3 extra edities; 19(1960/61), nrs. 1-22; 20(1961/62), 
nrs. 1-18; 21(1962/63), nrs. 1-14 en een bijlage; 22(1963/64),
nrs. 1-6 en een bijlage; 23(1964/65), nrs. 1-6; 24(1965/66),
nrs. 1-6; 25(1966-67), nrs. 1-3. Vermoedelijk zijn de jaar-
gangen m.i.v. 1958/59 volledig ingezien.
– KDC
• typering Intern blad van de Massaia-missievereni-
ging, ontstaan uit de correspondentie van de fraters
met de missionarissen. De binnengekomen brieven
werden gemultipliceerd, aanvankelijk alleen voor de
fraters Kapucijnen, later voor heel de Provincie. “Sinds
enkele jaren gaat Oud-Massaia ook naar de missies”,
aldus de Cap-stok [1964, nr. 1(19 jan.)], p. 3. De afleverin-
gen zijn geheel gevuld met brieven van confraters uit
de missiegebieden. M.i.v. 23(1964/65) wordt soms, bij
gebrek aan kopij, nieuws uit de missiebladen van Duit-
se en Zwitserse medebroeders overgenomen.
• noten
(1) In de eerste jaargangen wordt de titel vaak gespeld
als Oud Massaja ∞ {3(1939/40)}-{1950, nr. 5(onged.)}.
(2) Zie 4(1940/46), nr. 4(maart 1946): “15 November 1940
verscheen voor het laatst Oud-Massaja vanwege gebrek
aan brieven uit onze missie. Nu zijn er weer brieven en
dus kunnen we niet beter doen dan Oud-Massaja haar
taak weer te laten vervullen door u het meest wetens-
waardige en interessante uit deze brieven mede te
delen.”
(3) Zie 25(1966/67), nr. 3(onged.), p. 40: “De volgende
keer zult U een enigszins gewijzigde Oud Massaia in
uw brievenbus vinden. Oud Massaia zal voortaan als
bijlage van CC verschijnen.”
(4) Zie 22(1963/64), nr. 1(onged.), p. 8.
(5) Zie 23(1964/65), nr. 1(onged.), p. 6.
(6) Pater Winfried schrijft in een brief, gepubliceerd in
21(1962/63), nr. 10, p. 87, dat hij Oud Massaia twee jaar
verzorgd heeft.
(7) Bij de oprichting van het nieuwe forumblad de Cap-
stok wordt besloten Oud Massaia (met behoud van
eigen redactie) daarin op te nemen als vaste rubriek. 
Na enkele afleveringen blijkt echter dat de veelheid aan

kopij voor deze rubriek te groot is en dat niet alle lezers
van Oud Massaia het nieuwe forumblad ontvangen.
Daarom besluit men toch weer afzonderlijke nummers
van Oud Massaia te doen verschijnen, náást de rubriek
in de Cap-stok, die men eveneens wil voortzetten. Zie
Oud Massaia 22(1963/64), nr. 3(onged.), p. 33 en de Cap-
stok 1964, nr. 4(onged.), p. 98. In weerwil van dit laatste
voornemen verschijnt de rubriek ‘Oud Massaia’ niet
meer na afl. 4 van de Cap-stok en blijft alleen de zelf-
standige publicatie Oud Massaia bestaan.

824
Over en weer / Clarissen {1969}
• jaren {12(1969), ongen.(okt.)}
• ondertitel Contact tussen Clarissen in Nederland, 
België en Indonesië
• uitgever Clarissen
• plaats Niet in het blad vermeld.
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 12 p. ∞ 12(1969), ongen.(okt.)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 12(1969), ongen.(okt.)
– KDC
• typering Contactblad voor de Clarissen in Nederland,
België en Indonesië. De in autopsie genomen aflevering
bevat een beschouwing over de opdracht van de Claris
in de eigentijdse kerk, personalia en mededelingen
over de werkzaamheden van de zusters Clarissen in de
verschillende streken van het land.

825
Over en weer / Diocesaan Pastoraal Centrum aarts-
bisdom Utrecht 1 1969-{1980}
• jaren 1969, proefnummers(sept. en dec.); 1970, nr. 1
(onged.) – {10(1980), nr. 6(dec.)}2

• ondertitel Servicekrant van het Diocesaan Pastoraal
Centrum in het aartsbisdom Utrecht ∞ 1969, eerste
proefnr.(sept.) – 1970, nr. 6(onged.)
– Servicekrant van het Diocesaan Pastoraal Diensten-
centrum aartsbisdom Utrecht ∞ 1971, nr. 1(onged.) –
{10(1980), nr. 6(dec.)}
• uitgever Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) ∞ 1969,
eerste proefnr.(sept.) – 1970, nr. 6(onged.)
– Diocesaan Pastoraal Dienstencentrum (DPDC) ∞
1971, nr. 1(onged.) – {10(1980), nr. 6(dec.)}
• plaats Red.: Utrecht ∞ 1969, proefnr.(sept.) – 1970, 
nr. 6(onged.); Zeist ∞ 1971, nr. 1 onged.) – {10(1980), 
nr. 6(dec.)}
– Adm.: Amersfoort
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
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• omvang I
• redactie 1969 J. Hooyman
1969-1970 dr. R. van Kessel
1969-1971 H.F. van den Boom
1969-1971 S. Ridder
1969-{1980} drs. Julius Kleijberg
1969-{1980} Harry van Santvoort
1975-1978 Meindert Muller
1979-{1980} drs. Theo Mandos
– M.i.v. 2(1972), nr. 2(april) wordt ook een redactieraad
vermeld, die is gevormd door de stafleden van het
DPDC.
• speciale nummers 7(1977), ongen.(onged.), extra num-
mer: ‘Alle dagen politiek’ (16 p.)
– 7(1977), ongen.(onged.), extra nummer: ‘Wat bezielt
je’ (16 p.)
– 8(1978), nr. 6(onged.), extra nummer: ‘Evangelie, kerk
en maatschappelijke hulpverlening’ (16 p.)
– 9(1979), ongen.(onged.), extra nummer: ‘Als het boek
open gaat…’ (8 p.)
– 9(1979), ongen.(onged.), extra nummer: ‘Voor wie de
Kerk een zorg is’ (8 p.)
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(m.i.v. 1971).
– In september en december 1969 verschijnen twee
proefnummers; in 1970 begint het blad aan zijn eerste
jaargang. De eerste twee jaargangen (1970-1971) zijn
ongenummerd, waarna 1972 begint met jaargangnum-
mer 2. Deze nummering wordt niet gecorrigeerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Diocesaan communicatieblad, bestemd voor
iedereen in het bisdom die zich op enigerlei wijze
bezighoudt met pastoraal werk of er belang in stelt. In
tegenstelling tot de Pastorale gids die meer algemene
voorlichting geeft, brengt Over en weer informatie over
‘plaatselijk nieuws’ vanuit de dekenaten, de parochies
en vanuit het bisdom als geheel. Het wil mensen die
werkzaam zijn op het terrein van de zielzorg informe-
ren over de feitelijke gang van zaken, zodat zij op de
hoogte zijn van de visies, activiteiten, plannen en pro-
jecten van hun collega’s in het bisdom en hiermee hun
voordeel kunnen doen. “Dit zal de samenwerking en
collegialiteit vergroten” (1970, nr. 1(onged.)). Daarnaast
wil het blad meer bekendheid geven aan het werk van
het DPC (Diocesaan Pastoraal Centrum, m.i.v. 1971
DPDC: Diocesaan Pastoraal Dienstencentrum). Behalve
praktische informatie, lectuurtips, interviews, ingezon-
den brieven, congresverslagen, verslagen van de Dioce-
sane Pastorale Raad enz. bevat het blad steeds meer
theoretische beschouwingen, ook al was het blad hier
aanvankelijk niet voor bedoeld. In de rubriek ‘Denkt u
eens mee’ worden diverse stellingen, actiepunten en
vraagstukken aan de orde gesteld.

• noten
(1) Vanaf 1971, nr. 1(febr.): Over en weer in het aartsbis-
dom Utrecht.
(2) Het laatste nummer van Over en weer is 1984,
ongen.(april).

826
Over en weer / Oblaten van Maria 1968-{1980}
• jaren 1(1968/69), nr. 1(dec./jan.) – {11(1980),
ongen.(sept)}1

• ondertitel Driemaandelijks informatieblad van de
Oblaten van Maria ∞ 1(1968/69)-4(1971/72)
– Informatieblad van de Oblaten van Maria ∞ 5(1973)-
{12(1980)}
• uitgever Oblaten van Maria (OMI)
• plaats Red.: Cuijk
– Adm.: Duiven ∞ 1(1968/69)-7(1975); Valkenburg ∞
8(1976)-{12(1980)}
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1968/69)-4(1971/72)
– driemaal per jaar ∞ 5(1973)-6(1974)
– tweemaal per jaar ∞ 7(1975)-10(1978)
– jaarlijks ∞ 11(1979)-{12(1980)}
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig, m.u.v. 4(1971/72), nr. 4; 6(1974), 
nr. 1; 10(1978), nr. 2
– ENK
• typering Contactblad van de Oblaten van Maria,
bedoeld om confraters in Nederland, België, Duitsland
en de missiegebieden op de hoogte te houden van
elkaars werkzaamheden. Het blad is tevens bestemd
voor vrienden en familieleden en tracht belangstelling
voor en steun aan de missie te bevorderen. Naast alge-
meen missienieuws bevat het blaadje allerlei berichten
uit en over de eigen kring, personalia, interviews met
missionarissen en verslagen van reünies.
• noten
(1) Het tijdschrift is verschenen tot en met 40(2009),
ongen.(dec.). 

827
Overweg 1969-{1980}
• jaren 1(1969), nr. 1(1 juli) – {12(1980), nr. 24(22 dec.)}1

• ondertitel Informatieblad voor het bisdom Breda
• uitgever Persdienst bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie tweemaal per maand
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1969); III ∞ 2(1970)-{12(1980}
• redactie 1969-{1980} Frans Oudejans, eindred.
• speciale nummers 11(1979), nr. 22(17 nov.): Sancta
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Maria, Kerkelijk weekblad voor het bisdom van Breda,
20 p. Ter gelegenheid van het verschijnen van het 250e
nummer van Overweg en als eerbetoon van de redactie
aan de voorgangers van dit tijdschrift verschijnt een
herdruk uit diverse jaargangen van Sancta Maria.2
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– In overleg met bisschop H. Ernst worden berichten
die voorheen in gestencilde circulairevorm aan de
priesters werden toegezonden, in dit blad opgenomen.
– In de eerste jaargangen verschijnt een jaarlijkse
rubriek van de werkgroep pastorale gesprekken in het
bisdom Breda, waarvan overdrukken te bestellen zijn
bij de administratie van de werkgroep: 1(1969), nr. 5;
3(1971), nrs.17-20; 4(1972), nr. 21.
– In 5(1973), nr. 9(5 mei) – 8(1976) staat elke aflevering
in het teken van een thema, dat op de titelpagina wordt
vermeld.
– In 5(1973), nr. 19(6 okt.), p. 5-8 is een ‘Nieuws-krant
jeugd en jongeren’ van de jongerenwerkgroep bisdom
Breda opgenomen.
– 6(1974), nr. 12(22 juni), p. 5-8: bijlage die ook als losse
publicatie verkrijgbaar is: ‘Het Bisdom Breda en Zuide-
lijk Afrika’.
– Door Overweg wordt een serie ‘Overweg-extra’s’ uitge-
geven, die ook als losse uitgaven verkrijgbaar zijn:
5(1973), nr. 9(5 mei), nr. 20(20 okt.) en nr. 21(3 nov.);
6(1974), nr. 4(16 febr.), nr. 10(25 mei), nr. 16(24 aug.) en
nr. 22(23 nov.); 7(1975), nr. 8(26 april), nr. 10(24 mei), nr.
11(8 juni) en nr. 17(6 sept.); 8(1976), nr. 3(7 febr.), nr. 5(6
maart), nr. 7(1 april), nr. 18(25 sept.), nr. 19(9 okt.), nr.
20(23 okt.) en nr. 23(4 dec.); 9(1977, nr. 2(22 jan.) en nr.
9(7 mei); 10(1978), nr. 1(6 jan.) en nr. 5(3 maart); 11(1979),
nr. 6(17 maart) en nr. 9(5 mei). Ook wordt vaak een over-
zicht van de verschenen en nog verkrijgbare titels gege-
ven.
– In 5(1973), nr. 22(17 nov.), p. 5 maakt bisschop H. Ernst
melding van een nauwere samenwerking tussen de
Kommissie voor Liturgie in het bisdom Breda en de dio-
cesane Sint Gregoriusvereniging. Naast een bredere
verspreiding van het blad Informatie / Nederlandse
Sint Gregorius Vereniging, Bisdom Breda (beschrijving
in BKNP 2 opgenomen), dat tot dusver slechts naar een
aantal koorzangers werd gezonden, willen de twee
samenwerkende instanties ook tussentijds mededelin-
gen verstrekken via het blad van het bisdom Breda. In
dit nummer verschijnt de eerste aflevering van deze
rubriek onder de titel ‘Informatie over liturgie en kerk-
muziek’, verzorgd door de Kommissie voor Liturgie in
het bisdom Breda en de diocesane Sint Gregoriusvereni-
ging. Deze rubriek verschijnt vier keer per jaar.
– Vanaf 8(1976), nr. 6(20 maart) wordt regelmatig een
publicatie van het diocesaan instituut Jeugd en Jonge-
ren in Overweg opgenomen, getiteld Schakel / Dioce-
saan Instituut Jeugd en Jongeren, bisdom Breda. Dit
door Rud Smit geredigeerde gestencilde informatie-

blaadje bestaat sinds januari 1975 (beschreven in BKNP
4). Zie ook 9(1977), nr. 5(5 maart). In 10(1978), nr. 11(9
juni), p. 5 wordt hierover vermeld: “Zo’n keer of acht
per jaar stuurt het diocesaan instituut Jeugd en Jonge-
ren een eigen blad naar belangstellenden. Schakel heet
het en er staat veel in te lezen over wat her en der
gebeurt op het gebied van (pastoraal) werk voor jonge-
ren. Daarnaast is de goede gewoonte gegroeid een keer
per jaar een breder publiek te informeren over de acti-
viteiten vanuit het instituut. Dat gebeurt in een gedruk-
te uitgave, zoals u er nu een aantreft en die is opgeno-
men in het informatieblad van het bisdom Breda Over-
weg.”
– Vanaf 9(1977), nr. 4(19 febr.) zijn, verspreid over de in
autopsie genomen afleveringen, 13 ‘Bijschriften’ opge-
nomen, afzonderlijk genummerd en “ter lezing en
overweging”, met bijbelteksten en gebeden, gedachten
van bisschop Ernst, een gebed uit Taizé enz. Deze uitga-
ven verschijnen in een serie ‘boekjes-zonder-opsmuk:
goede inhoud voor enkele kwartjes’. De serie is ook
afzonderlijk verkrijgbaar.
– Als speciale uitgave van Overweg verschijnt m.i.v.
1977 enkele malen per jaar een apart informatiebulletin
over plannen en projecten van de Werkgroep Kerk en
Samenleving: Tot uw dienst, opgenomen in Overweg
(zie ‘Ten geleide’, 9(1977), nr. 16(19 aug.), p. 5). Reeds eer-
der is een dergelijke serie artikelen van de Werkgroep
Kerk en Samenleving in Overweg verschenen, waarvan
overdrukken te bestellen zijn bij de administratie van
Overweg: 4(1972), nrs. 10-13, 16-20 en 22.
– In 10(1978), nr. 19(6 okt.) is een gezamenlijke publica-
tie opgenomen van Missie-aktie, contactblad van de
Pauselijke Missiewerken Nederland (beschreven in dit
deel van de BKNP) en het bisdomblad Overweg. Aanlei-
ding voor deze uitgave is het zestigjarige bestaan van
de georganiseerde missiearbeid in het bisdom Breda.
– Jaargang 10(1978) bevat twee kinderkranten van Over-
weg: in nr. 21(3 nov.) en ingebonden na de laatste afleve-
ring van de jaargang. Beide kindermissiekranten zijn
uitgegeven in het kader van zestig jaar georganiseerde
missieactie van en in het bisdom Breda.
– M.i.v. 12(1980), nr. 6(15 maart) verschijnt regelmatig
een nieuwe bijlage onder de titel ‘Pluspunten’, waar-
mee de redactie aan de lezers een nieuwe dienst zal bie-
den, namelijk het vergemakkelijken van het lezen van
bijvoorbeeld de vastenbrief, door samenvattingen e.d.
Deze bijlagen zijn ook los verkrijgbaar.
– 12(1980), nr. 13(7 juli), p. 5-8: ‘Lustrumkrant Bijbels
Museum’. 
– In het autopsie-exemplaar 12(1980), nr. 22(15 nov.) ont-
breken de pagina’s 5-8 met een artikel over Solidaridad.
• relaties Voortzetting van het Bisdomblad Breda (1968-
1969)
– Hierin opgenomen: het Bisdom Breda in perspectief
(1969)3
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• autopsie Volledig
– KDC
• typering Publicatie van het bisdom Breda, die officiële
berichten van het bisdom bevat, een kerkelijke kalen-
der, een “knipselkrant van artikelen en commentaren,
vleiend dan wel vernietigend”, informatie over ontwik-
kelingen in kerk en samenleving, missienieuws, inge-
zonden stukken, teksten van de bisschop van Breda
enz. Daarnaast geeft het blad informatie over verschil-
lende dekenale en plaatselijke beraden die alom actief
zijn, alsmede over de instellingen van het bisdom,
zoals het Pastoraal Centrum, de werkgroep pastorale
gesprekken, de commissie voor liturgie, het Bedrijfs-
apostolaat, de raad voor missie, oecumene en ontwikke-
lingshulp etc. In het eerste nummer wordt het voorne-
men kenbaar gemaakt de redactieraad uit te breiden
met een lid van protestants-christelijke huize. Verschil-
lende periodieke uitgaven van diverse werkgroepen
van het bisdom Breda zijn als niet-zelfstandige publica-
ties in Overweg opgenomen (zie bijzonderheden).
• noten
(1) In deze vorm en onder deze titel verschijnt het bis-
domblad tot en met 1986, nr. 20(1 nov.). Daarna wordt
het voortgezet onder de titel Bisdomblad Breda.
(2) Onder de titel Sancta Maria is het bisdomblad in 1923
opgericht.
(3) In de rubriek ‘Perspectief’ krijgt de knipselkrant het
Bisdom Breda in perspectief een vervolg.

828
Overzicht van de huizen en zusters van de 
congregatie der zusters Dominicanessen van 
de H. Familie te Neerbosch {1949}-1962
• jaren {1949}-1962
• uitgever Dominicanessen van de H. Familie te Neer-
bosch
• plaats Neerbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• relaties Voortgezet als Catalogus van de huizen en
zusters van de congregatie Dominicanessen van de H.
Familie te Neerbosch-Nijmegen (1963-{1980})
• autopsie 1949-1951, 1961-1962
– UBN
• typering Lijst van de huizen, namen en adressen van
de Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch. De
uitgave bevat een alfabetische naamlijst en een lijst van
overledenen.

829
Padua 1928-{1963}
• jaren 1(1928/29), nr. 1(mei) – {14(1941/42), nr. 12(april)}
– 16(1946/47), nr. 1(april)1 – {32(1962/63), nr. 10(maart)}
• ondertitel Geïllustreerd maandschrift voor de St. Anto-
nius vereerders uitgegeven door de Paters Minderbroe-
ders Conventueelen ∞ {9(1936/37), nr. 7(nov.)} –
13(1940/41), nr. 7(nov.)
– Maandschrift der Paters Minderbroeders Conventuee-
len. Geïllustreerd maandschrift voor de St. Antonius
vereerders 13(1940/41), nr. 8/9(jan./dec.) – {14(1941/42),
nr. 12(april)}
– Maandschrift van de Minderbroeders Conventuelen
∞ {25(1955/56), nr. 11(febr.)} – {26(1956/57), nr. 6(sept.)}
– Maandblad Minderbroeders Conventuelen ∞
{27(1957/58), nr. 2(mei)} – {32(1962/63), nr. 10(maart)}
• uitgever Minderbroeders Conventuelen (OFMConv.)
• plaats Red. en adm.: Wijnandsrade (L.) ∞ {9(1936/37),
nr. 7(nov.)} – {14(1941/42)}
– Red.: Nunspeet, adm.: Wijnandsrade ∞ {25(1955/56),
nr. 9/10(dec./jan.)} – {26(1956/57), nr. 6(sept.)}
– Red.: Wijnandsrade, adm.: Urmond ∞ {27(1957/58),
nr. 2(mei)} – {28(1958/59), nr. 2(mei)}
– Red. en adm.: Urmond ∞ 28(1958/58), nr. 3(juni) –
32(1962/63), nr. 4(juli)
– Red.: Urmond, adm.: Wijnandsrade ∞ 32(1962/63), 
nr. 5(sept.)-{nr. 10( maart)}
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ {9(1936/37), nr. 7(nov.)} – {14(1941/42)}; 
A ∞ {25(1955/56)}-29(1959/60); B ∞ 30(1960/61)-
{32(1962/63)}
• omvang II ∞ 9(1936/37)-14(1941/42); 25(1955/56)-28(1958/
59); III ∞ 29(1959/60); II ∞ 30(1960/61)-32(1962/63)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

[1928-1932] Donatus Bakker OFMConv.
[1932-1948] Mattheus Luppes OFMConv.3

[1948-{1954}] Albertus van Kuik OFMConv.
{1957}-{1963} pater Antonius OFMConv.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(9(1936/37)-14(1941/42)); boekbesprekingen (30(1960/61)-
32(1962/63)).
• relaties Samengegaan met Golgotha (1912-1964), Kar-
melstemmen (1959-1964), St. Bernardus tijdschrift (1931-
1964), Weerklank / Augustijnen (1963-1964) en Zicht
(1960-1964) en voortgezet als Kruispunt (1965-{1980})
• literatuur Mattheus Luppes, Schets van de Geschiede-
nis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Neder-
landen van 1220 tot 1953, Hoensbroek 1954
• autopsie 9(1936/37), nr. 7(nov.) – 10(1937/38), nr. 5
(sept.); 10(1937/38), nr. 7(nov.) – 14(1941/42), nr. 4(aug.);
14(1941/42), nr. 6/7(okt./nov.) – 14(1941/42), nr. 12(april);
25(1955/56), nr. 9/10(dec./jan.), nr. 11(febr.); 26(1956/57),
nr. 2(mei), nr. 3(juni), nr. 6(sept.); 27(1957/58), nr. 2
(mei) – 32(1962/63), nr. 10(maart)
– KDC
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• typering Godsdienstig blad voor het katholieke gezin
met verhalen over Antonius van Padua, de missies
enz., een kinderrubriek en artikelen over opvoeding,
huwelijk en menselijke relaties. Bevat informatie over
de opleidingen van de Conventuelen voor belangstel-
lende jongens.
• noten
(1) “Gedurende de tweede wereldoorlog moest Padua 
op bevel van de z.g. Cultuurkamer haar publicatie
schorsen, maar zij was toch een van de eerste tijd-
schriften, die na het beëindigen van de oorlog weer 
verlof kreeg om te verschijnen. (April 1946)”, aldus 
Luppes, p. 156.
(2) De gegevens tussen vierkante haakjes zijn afkom-
stig uit Luppes, p. 156. Luppes noemt het verschijnen
van het blad in 1928 “van niet geringe betekenis voor de
heropbloei van de St. Hubertusprovincie”. Verder ver-
meldt hij dat het blad ongeveer 6500 abonnees telt.
(3) In jaargang 14(1941/42), vanaf nr. 3(juli), wordt
“pater M. Luppes, Hoensbroek” vermeld als redacteur
(ofschoon de redactie wordt gesitueerd in Wijnandsra-
de).

830
Passionistenleven 1953-1960
• jaren 1953, aankondigingsnr.(21 nov.); 1(1954), nr. 1
(25 maart) – 7(1960), nr. 3(onged.)1

• uitgever Studenten van het theologicum van de paters
Passionisten
• plaats Mook
• frequentie 3 nrs. per jaar
• formaat B
• omvang II
• redactie 1954-1956 pater Germano
• speciale nummers 1956: extra nummer met teksten
van de lezingen van het Passiecongres, van 26-28
augustus gehouden te Mook voor in hoofdzaak Neder-
landse en Belgische Passionisten
– 1957: extra nummer ‘Terugblik na 50 jaar’ (Passio-
nisten 50 jaar in Mook); volgens potloodaantekening
beschouwd als 4(1957), nr. 3 en 5(1958), nr. 1
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 3(1956)-4(1957); 5(1958), nr. 2-3; 6(1959/60);
7(1960), nr. 3
– Haastrecht, Congregatie der Passionisten ∞ overige
nummers
• typering Intern tijdschrift van de theologanten van de
Passionisten te Mook met artikelen en nieuws over de
congregatie, haar stichter Paulus van het Kruis (Paolo
Danei), spiritualiteit en geschiedenis. 
• noten
(1) Het tijdschrift ondervond volgens de redactie con-
currentie van het eveneens door de congregatie uitgege-

ven blad Boemerang, dat sinds december 1959 ver-
scheen.

831
Passionistennieuws 1965-{1971}
• jaren 1(1965), nr. 1(jan.) – {7(1971), nr. 7/8/9/(juli/aug./
sept.)}
• uitgever Paters Passionisten
• plaats Mook
• frequentie maandelijks ∞ 1(1965) – {2(1966), nr. 11
(nov.)}
– tweemaandelijks ∞ {5(1969)} – 7(1971), nr. 5/6(mei/
juni); daarna nog 1 nr. ingezien: 7(1971), nr. 7/8/9(juli/
aug./sept.)
• formaat D ∞ 1(1965) – {2(1966), nr. 11(nov.)}; B ∞
{5(1969)} – {7(1971), nr. 7/8/9(juli/aug./sept.)}
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van de Gemmabode (1939-1964)
• autopsie 1(1965), nr. 1(jan.) – 2(1966), nr. 11(nov.);
5(1969), nr. 1/2(jan./febr.) – 7(1971), nr.
7/8/9(juli/aug./sept.)
– KDC ∞ 1(1965), nrs. 4, 6, 8-10; 2(1966), nrs. 2, 4, 6;
5(1969)-6(1970); 7(1971), nrs. 1-7
– Haastrecht, Congregatie der Passionisten ∞ 1(1965),
nrs. 1-3, 5, 7, 11-12; 2(1966), nrs. 1, 3, 5, 7-11
• typering Tijdschrift met informatie over de Passio-
nisten in Nederland en hun missiegebieden in Borneo
en Brazilië. Er wordt veel aandacht besteed aan het
zaligverklaringsproces van pater Carolus Houben
(“pater Karel” uit het Limburgse Munstergeleen werd
op 3 juni 2007 heilig verklaard).

832
Pastorale gids 1965-1970
• jaren 1965, nr. 1(jan.) – 1970, nr. 12(dec.)1

• uitgever Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerk-
provincie
• plaats Red. en adm.: Heemstede
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang 1965 niet exact na te gaan, omdat niet alle 
afleveringen zijn gedateerd; V ∞ 1966-1968; IV ∞ 1969;
III ∞ 1970
• redactie 1965-1966 dr. B. van Bilsen OFM 
1965-1970 mgr. dr. A.C. Ramselaar
1965-1970 pastoor A.Th. Brouwer
1965-1970 H. Divendal, secr.
1966-1970 drs. Dominicus Pillen OFM
• register Verzamelregister over 1965, nr. 1(jan.) – 1970,
nr. 12(dec.), opgenomen in band 1 vóór de letter A,
bestaande uit:
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– Alfabetische inhoudsopgave op hoofdtrefwoorden
– Hulpregister uitgaande van de trefwoorden die in de
gidsindeling op de tweede plaats staan, met synonie-
men, letterwoorden, roepnamen enz. en combinaties
van verspreid liggende informatie over eenzelfde
onderwerp die het opzoeken kunnen vergemakkelijken
– Overzicht van trefwoorden en verwijzingen
• bijzonderheden Losbladige, maandelijkse uitgave met
informatie op alfabet volgens trefwoord, samenge-
bracht in vijf banden: band 1 A-B; band 2 C-H; band 3 
I-O; band 4 P-Pastorale; band 5 Pax-Z. Band 1 opent met
het maandelijkse voorwoord van de redactie bij elke
nieuwe informatieset met daarin een opgave van de
aanvullingen.
• relaties Voortgezet als Pastorale gids (1971-1973)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Losbladige uitgave met informatie op alfabet
voor priesters en “leken die in de pastoraal en het
apostolaat samenwerken met de priesters” (1965, nr.
9(okt.)). De uitgave is bedoeld om de onderlinge com-
municatie wat betreft de parochiële en niet-parochiële
zielzorg in de Nederlandse kerkprovincie te bevorderen
en bevat naast actualiteiten uiteenlopende artikelen
over theologische, liturgische en maatschappelijke
kwesties.
• noten
(1) “De Pastorale gids oude stijl – losbladige maandelijk-
se informatie op alfabet – is in december 1970 afgeslo-
ten met een verzamelregister. Als een soort kleine
pastorale encyclopedie behouden de vijf banden een
zekere waarde” (Pastorale gids 1971, nr. 1(jan.), p. 1).

833
Pastorale gids 1971-1973
• jaren 1971, nr. 1(jan.) – 1973, nr. 21(14 febr.)1

• ondertitel Informatie – communicatie
• uitgever Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerk-
provincie, Rotterdam ∞ 1971 – 1972, nr. 18(31 mei)
– Sekretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie
in Nederland, Utrecht ∞ 1973, nr. 19(10 jan.)-nr. 21
(14 febr.)
• plaats Red. en adm.: Heemstede 
• frequentie 15 nrs. ∞ 1971; 3 nrs. per jaargang ∞ 1972-
1973
• formaat B
• omvang I
• redactie 1971-1972 Staf van het PINK in samenwerking
met de voorlichtingsdienst van de Actie ‘Voor God’ in
Heemstede
• bijzonderheden Inhoudsopgave in de vorm van een
alfabetisch register op onderwerpen (1971).
– Gestencild.
– Er is geen jaargangnummering; de afleveringen 1971-
1973 zijn doorgenummerd: 1-21.

– Bij 1971, nr. 10(26 aug.) verschijnt als dienst aan de
abonnees Pastorale gids. Jaarboekje 1971 onder redactie
van H. Divendal, met een lijst van adressen van katho-
lieke kerkelijke, pastorale en maatschappelijke organi-
saties. Volgens het ‘Ten geleide’, p. 1 is het de bedoeling
het boekje jaarlijks te laten verschijnen, maar het blijft
bij deze ene uitgave. 
• relaties Voortzetting van Pastorale gids (1965-1970)
– Hierin opgenomen (m.i.v. 1971) Oriëntatie in kort
bestek (1969-1971)2

– Voortgezet als Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1 
(1973-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Bulletin met actuele landelijke informatie op
het gebied van het pastoraat. Daarnaast bevat het bulle-
tin ook informatie over de katholieke kerk in Europa.
De uitgave is bedoeld voor het zogenaamde kader van
de Nederlandse kerkprovincie, d.w.z. allen die actief
betrokken zijn bij pastorale activiteiten: pastores, leden
van raden, commissies en werkgroepen en besturen
van katholieke organisaties en instellingen. 
• noten
(1) In de inleiding van 1973, nr. 21(14 febr.), p. 1 wordt
aangekondigd dat dit het laatste nummer is, waarmee
“het Secretariaat van de RK Kerkprovincie heeft vol-
daan aan de verplichtingen die het ten dezen had over-
genomen van het Pastoraal Instituut van de Nederland-
se Kerkprovincie (PINK) en de Actie voor God”.
(2) Oriëntatie in kort bestek, een los, gedateerd en
genummerd bijvoegsel bij de knipselkrant Oriëntatie
geknipt voor u, wordt “ondergebracht bij de Pastorale
gids die van tijd tot tijd in een speciale sectie over het
roepingenwerk verder informatie zal geven” (Oriënta-
tie in kort bestek 3(1971), nr. 2(maart), p. 2). 
(3) In de inleiding van 1973, nr. 21(14 febr.), p. 1 wordt
meegedeeld dat het Secretariaat van de RK Kerkprovin-
cie heeft besloten tot de oprichting van een eigen infor-
matiebulletin om de communicatie binnen de katholie-
ke geloofsgemeenschap in Nederland en van daaruit
naar buiten te verbeteren. Het voelt zich daartoe
genoodzaakt onder meer door de opheffing van het
Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) per 1 februari
1973.

834
Pastorele informatie 1964-1965
• jaren 1964, nr. 1(mei) – 1965, nr. 7(juni)1

• ondertitel van het Pastoreel Studiecentrum van de
Minderbroeders ∞ 1964, nr. 1(mei)-nr. 4(juli)
– Uitgave van het Pastoraal-Instituut van de Minder-
broeders ∞ 1964, nr. 5(nov.) – 1965, nr. 7(juni)
• uitgever Pastoreel Studiecentrum van de Minderbroe-
ders ∞ 1964, nr. 1(mei)-nr. 4(juli)
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– Pastoraal-Instituut van de Minderbroeders ∞ 1964,
nr. 5(nov.) – 1965, nr. 7(juni)
• plaats Nijmegen ∞ 1964, nr. 1(mei) – nr. 4(juli)
– Stoutenburg-bij-Amersfoort ∞ 1964, nr. 5(nov.) –
1965, nr. 7(juni)
• frequentie onregelmatig
– 5 nrs. ∞ 1964; 2 nrs. ∞ 1965
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1964, nr. 2-4
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Uitgave voor Nederlandse Franciscanen
werkzaam in de gewone, buitengewone en categoriale
zielzorg en voor andere belangstellenden. Het blad ver-
wijst naar documentatie en geeft informatie over zaken
betreffende de zielzorg in Nederland. Het biedt tevens
ruimte voor opiniërende bijdragen op dit terrein. 
• noten
(1) Het laatst verschenen nummer, 1965, nr. 7(juni),
maakt gewag van nieuwe plannen. Over de uitwerking
hiervan is niets bekend.

835
Pater Roothaan-Genootschap {1980}
• jaren {1980, ongen.(nov)}1

• uitgever Bureau pater Roothaan-Genootschap
• plaats Amsterdam
• frequentie halfjaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Jaarbericht aan de leden van
het Pater Roothaan-Genootschap en alle andere belang-
stellenden (1951-{1978}) en Zó helpt pater Roothaan!
(1951-{1979})
• autopsie 1980, ongen.(nov.)
– KDC
• typering Het blad is bedoeld om de onderlinge band
tussen de vereerders van pater J.Ph. Roothaan SJ (1785-
1853) te verstevigen. Het bevat informatie van het Pater
Roothaan-Genootschap (opgericht in 1944) over de vor-
deringen op het gebied van de zaligverklaring van
pater Roothaan en gebedsverhoringen op diens voor-
spraak. 
• noten
(1) De laatste aflevering van het blad aanwezig bij het
KDC, is 1985 (okt.). Het is een uitnodiging voor de bij-
eenkomst in Amsterdam op 17 november 1985 rond het
tweede eeuwfeest van de geboorte van pater Roothaan.
Het blad is in {1987} voortgezet als Bericht aan de vrien-
den van Roothaan.

836
Pauselijk Liefdewerk van den1 H. Apostel Petrus
1947-1951
• jaren 1947, nr. 45(mei) – 1951, nr. 53(mei)
• ondertitel tot opleiding van een inlandsche2 geestelijk-
heid in de missiegebieden
• uitgever Nationaal Bureau van de Stichting het Pause-
lijk Liefdewerk van den H. Petrus
• plaats Voorschoten ∞ 1947, nr. 45(mei) – 1950, nr. 51
(mei); ’s-Gravenhage ∞ 1950, nr. 52(nov.) – 1951, nr. 53
(mei)
• frequentie tweemaal per jaar
– 1 afl. ∞ 1951
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen. 
– De doorlopende nummering van de voorloper Vlug-
schrift van het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel
Petrus wordt voortgezet.
– Alle afleveringen hebben een eigen titel of motto:
‘China aan Christus’ (nr. 45); ‘Penang’ (nr. 46); ‘Van
heinde en verre’ (nr. 47); ‘De 1000 vol’ (nr. 48); ‘Kache-
bere’ (nr. 49); ‘Alleen door gebed en offer. Ons ten voor-
beeld’ (nr. 50); ‘Door het bloed van het lam’ (nr. 51);
‘Anno Santo 1950’ (nr. 52); ‘Zij danken u…en blijven op
U rekenen’ (nr. 53).
– Per aflevering is een cumulatieve lijst opgenomen
van de priesters die sinds de vorige aflevering zijn
gewijd en van wie de opleiding door donateurs van de
Nederlandse afdeling van het SPL (St. Petrus Liefde-
werk) is betaald. Bij elke priester, die met naam, bis-
dom, vicariaat of prefectuur en datum van wijding
wordt vermeld, wordt ook de betreffende donateur
genoemd. 
• relaties Voortzetting van Vlugschrift van het Pauselijk
Liefdewerk van den H. Apostel Petrus (1921-1946)
– Voortgezet als SPL3 (1951-{1961})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van het Liefdewerk van de
H. Petrus met als hoofddoel het verwerven van finan -
ciële bijdragen voor de vorming van een inlandse 
clerus in de missiegebieden. Het blad informeert dona-
teurs (“Stichters, Weldoeners en Leden”) over inlandse
priesteropleidingen, de bouw van seminaries in de ver-
schillende missiegebieden en doet verslag van behaal-
de resultaten (wijdingen, adoptie van seminaristen
enz.). 
• noten
(1) Vanaf 1947, nr. 46(nov.): “de”.
(2) Vanaf 1947, nr. 46(nov.): “inlandse”.
(3) De afkorting staat voor Sint Petrus Liefdewerk.
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837
de Pauselijke Missiegenootschappen in het bisdom
Breda {1950}-{1952}
• jaren {1950}-{1952}
• uitgever Diocesaan Missie Comité bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie {1950}-{1952} Jac. van Poppel, secretaris DMC
(Diocesaan Missie Comité)
• relaties Voortgezet als de Pauselijke Missiewerken in
het bisdom Breda ({1962}-{1965})
• autopsie 1950-1952
– KDC
• typering Financieel jaarverslag van de drie Pauselijke
Missiegenootschappen in het bisdom Breda, waarin
per dekenaat en per parochie een overzicht wordt gege-
ven van de opbrengsten van de collecte van de Missie-
zondag, de spaargelden van de Kindsheidsdag, de con-
tributie van de Voortplanting des Geloofs en van de 
H. Kindsheid en de bijdragen voor het St. Petrus Liefde-
werk. In de afleveringen van 1950 en 1951 is tevens een
adreslijst van de hoofdzelatricen in het bisdom opgeno-
men.

838
de Pauselijke Missiewerken in het bisdom Breda1

{1962}-{1965}
• jaren {1962}-{1965}
• ondertitel over het jaar 1962 ∞ 1962
– Jaarverslag 1964. Ontmoet de wereldkerk ∞ 1964
– Verslag 1965 ∞ 1965
• uitgever Diocesaan Missie Comité bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1962; A ∞ 1963-1964; B ∞ 1965
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1963).
– Bevat voornamelijk financiële overzichten en tabel-
len. 
• relaties Voortzetting van de Pauselijke Missiegenoot-
schappen in het bisdom Breda ({1950}-{1952})
• autopsie 1962-1965
– KDC
• typering Jaarverslagen met financiële overzichten van
de binnengekomen gelden voor de drie afdelingen van
de Pauselijke Missiewerken (het Genootschap tot
Voortplanting van het Geloof, het Genootschap van de
H. Kindsheid en het Sint Petrus Liefdewerk), uitge-
splitst per dekenaat en per parochie van het bisdom
Breda. De resultaten van de missieacties worden kort
becommentarieerd.

• noten
(1) Vanaf 1963 worden de woorden “de” en “in het” in de
titel weggelaten.

839
Pax 1938-1941
• jaren 27(1938), nr. 1(jan./febr.) – 30(1941), [nr. 4]
(onged.)1

• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift voor directeu-
ren der Derde Orde van S. Franciscus
• uitgever Centraal Bureau der Derde Orde
• plaats Red.: Weert
– Adm.: Woerden
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 27(1938)-29(1940); II ∞ 30(1941)
• redactie Centraal Bureau der Derde Orde
• register ‘Register op de preken, conferenties, artikelen
en boekbesprekingen van het Maandblad voor Direc-
teuren der Derde Orde van Sint Franciscus, sinds 1938:
Tweemaandelijks tijdschrift onder de titel Pax, jaar-
gang XIII-XXVIII (1923-1939)’, 31 p., Weert 1940
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
volgens rubrieken.
– In het autopsie-exemplaar zijn nagenoeg geen omsla-
gen meegebonden; telling en precieze datering van afle-
veringen is daardoor niet meer mogelijk.
– 27(1938), ongen.(onged.), p. 170-171: schema van de
organisatie en activiteiten van de Derde Orde.
– 29(1940), [nr. 1](onged.), p. 29-36: ‘Statistiek van het
aantal leden der D.-O.-Afdelingen op 1 oct. 1939’, uitge-
splitst per district.
• relaties Voortzetting van Maandblad voor directeuren
der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië (1911-
1937)2

– Voortgezet als Praeco regis (1947-1963)3

• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift bestemd voor de
directeuren van de Derde Orde van St. Franciscus. De
directeuren waren belast met de leiding van en de ziel-
zorg voor de tertiarissen, dat wil zeggen de leden van
de Derde Orde van St. Franciscus. Het tijdschrift wil
deze priesters ondersteunen bij de uitoefening van hun
taak, door voorlichting te geven over de Derde Orde,
suggesties aan te reiken voor preken en conferenties,
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten ‘Uit de centrale’
(Bureau van de Derde Orde) te vermelden en methoden
aan te geven om de franciscaanse (‘serafijnse’) idealen
na te leven en te verbreiden. 
• noten
(1) Het autopsie-exemplaar van 30(1941), [nr. 4](onged.)
heeft op p. 144 een met de hand geschreven aanteke-
ning: “Verdere afleveringen niet meer verschenen
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wegens verbod der bezetters. Wel no. 5 nog in proef-
druk. Ab.” Ook de eerste aflevering van de opvolger
maakt melding van het feit dat de bezetter een einde
maakte aan het verschijnen van het tijdschrift (Praeco
regis 1947, [nr. 1](onged.), p. 3).
(2) De eerste aflevering van Pax opent (p. 3) met een
inleiding van de redactie: “Het blad kreeg een andere,
betekenisvoller naam [dan de voorganger Maandblad
voor directeuren der Derde Orde van St. Franciscus]. (…)
Vroegere toestanden zijn veranderd. Nieuwe bewegin-
gen ontstonden. De Katholieke Actie deed haar intree.
(…) De Derde Orde staat klaar als een leger van nieuwe
Macchabeën, om de Katholieke Actie te hulp te komen
in haar strijd voor de uitbreiding van Christus’ Rijk. (…)
In [die] strijd voor het Rijk van de Vrede wil Pax de
Directeuren voorlichten, helpen, de weg wijzen, de
methoden aangeven.”
(3) Als opvolger van Pax verschijnt m.i.v. 1947 Praeco
regis. In de tussenliggende periode is door het Centraal
Bureau der Derde Orde de eenmalige brochure de
Maandvergadering (Weert [1941], 80 p.) uitgegeven, vol-
gens de binnenkant van de omslag bedoeld om de direc-
teuren “bescheiden behulpzaam te zijn bij het leiden
van de maandvergadering” en het tijdschrift Derde
Orde mededelingen voor directeuren en bestuursleden,
dat in de jaren 1942-1944 is verschenen. Of het ook daar-
voor of daarna is uitgegeven is niet bekend. In 1946
werd de brochure Dilectio charitatis. Conferenties voor
de communiteits-vergadering, 60 p., uitgegeven door het
Centraal Bureau der Derde Orde in Brummen (dit jaar-
tal is gebaseerd op red. opmerking op achterzijde van
de titelpagina: “Deze conferenties sluiten aan bij de
maandbriefjes 1946”). De uitgave opent met: “Het was
een van onze liefste wensen, zo spoedig mogelijk na de
bevrijding, maar toch zeker bij het begin van dit jaar,
weer met ons Directeuren-tijdschrift [Pax] bij U te
komen. Helaas is deze wens tot nu toe onvervuld geble-
ven. De voorbereidingen zijn echter in volle gang. (…)
Onder de oorlog, toen al onze tijdschriften verboden
waren, hebben wij een paar keer [een] bundeltje [confe-
renties voor de communiteitsvergadering] uitgegeven,
wat door de directeuren blijkbaar zeer op prijs werd
gesteld. Daarom bieden wij U deze bundel aan als een
voorloper van ons herrijzend Directeurenblad.”

840
Peilingen 1965-1974
• jaren 1(1965/66), nr. 1(onged.) – 9(1974), nr. 1(onged.)1

• ondertitel Onderzoekt de wisselwerking tussen
bedrijf en samenleving
• uitgever Bedrijfsapostolaat Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen, Ridderkerk ∞ 1(1965/66)-3(1967/68)
– Landelijke Contactraad van het Bedrijfsapostolaat in
Nederland ∞ 4(1968/69)-5(1969/70)

– Stichting ‘Peilingen’ te Rotterdam, onder auspiciën
van Landelijk Bureau Bedrijfsapostolaat ∞ 6(1970/71)-
7(1971/72)
– Stichting ‘Peilingen’ te Rotterdam, onder auspiciën
van DISK ∞ 8(1972/73)-9(1974)
• plaats Red.: Rotterdam
– Adm.: Schiedam 
• frequentie 5 maal per jaar
– 1 nr. ∞ 9(1974)
• formaat B
• omvang I 
• redactie 1965-1974 mr. J. Weitjens SJ1

• speciale nummers 6(1970/71), nr. 4(onged.): dubbel-
nummer verzorgd door een studiegroep van bedrijfs-
aalmoezeniers, onder wie H. Collignon, ‘Demokratise-
ring van het bedrijfsleven’. Ook apart uitgegeven als
brochure.
• bijzonderheden Elke aflevering bevat een aantal (2 tot
6) doorgenummerde ‘Peilingen’: korte artikelen over
een actueel onderwerp dat van belang is voor het
bedrijfsapostolaat, bijvoorbeeld nr. 41 ‘De jeugdige
arbeider tussen tegengestelde belangen’, nr. 98 ‘Ver-
kenningen over onderaannemers’ en nr. 99 ‘Franse
priester-arbeiders over klassestrijd’. De laatste van de
‘Peilingen’, 9(1974), nr. 1, p. 47-50, draagt het nummer
107.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 4(1968/69)-9(1974)
– UBR ∞ 1(1965/66)-3(1967/68)
• typering Tijdschrift met bespiegelende, soms uitvoeri-
ge bijdragen (‘Peilingen’) over actuele vragen en proble-
men uit de praktijk van de bedrijfsaalmoezeniers en
over achtergronden van het arbeidsbestel, het sociaal-
economische leven en het industriepastoraat. Het blad
is bedoeld voor deelnemers aan gespreksgroepen in het
bedrijfsapostolaat die er stof tot overdenking vinden in
de rubriek ‘Vragen voor Peilingengroepen’. Ook wil het
blad informatie over de realiteit van het arbeidsleven
en het industriepastoraat verstrekken aan de kerkelijke
achterban. Tevens functioneert het als een ‘visitekaart -
je’ om pastores, maatschappelijk werk(st)ers, mensen
uit het beroepsonderwijs en anderen te laten proeven
van de problematiek van het bedrijfsapostolaat en zo
bij te dragen aan het realiseren van meer gerechtigheid
voor mensen in de industriële samenleving. 
• noten
(1) Jan W. Scheffers OFMCap., directeur van DISK
(Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Ker-
ken) laat in 9(1974), nr. 1(onged.), p. 1 aan de abonnees
en gebruikers van Peilingen weten dat dit het laatste
nummer van het blad is: “Het werd voor de ene man,
die de grootste zorg voor dit tijdschrift had, mr. J. Weit-
jens SJ, een steeds grotere belasting om in zijn steeds
spaarzamer wordende vrije tijd de redaktionele verant-
woordelijkheid voor Peilingen te blijven dragen.” Beslo-
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ten is “de vroegere ‘Werkcahiers’ weer in het leven te
roepen” omdat het sinds vorig jaar regelmatig verschij-
nende DISK-informatiebulletin geen plaats biedt voor
“meer uitvoerige en reflexieve achtergrondsartikelen”
(9(1974), nr. 1(onged.), p. 1-2). De uitgave DISK-cahier
verscheen als een reeks in de periode 1975-1993 en is
niet opgenomen in de BKNP.

841
de Pelgrim / Kapelaan A. Suys {1905}
• jaren {1905, nr. 1(30 juni)}1

• ondertitel Ter inlichting en voorbereiding der pel-
grimstocht naar Jerusalem onder leiding van kapelaan
Suys te Waalwijk2

• uitgever Firma Antoon Tielen
• plaats Waalwijk
• frequentie “een of tweemaal per week”
• formaat C
• omvang 4 p. ∞ 1905, nr. 1(30 juni)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• autopsie 1905, nr. 1(30 juni)
– NPM
• typering Blad ter bevordering van pelgrimstochten
naar Jeruzalem. De ingeziene aflevering bevat een arti-
kel over de islam, brieven uit Jeruzalem en een artikel
over het vaandel van de pelgrimvaarders.
• noten
(1) Het kon niet worden achterhaald of het blad nog
vaker is verschenen.
(2) Arn. A. Suys (1870-1941) is de grondvester van de
Heilig-Landstichting (1911) en oprichter van het tijd-
schrift ’t H. Land (1914-1968). Zie de Katholieke illustra-
tie 14 mei 1936.

842
de Pelgrim / Stichting Bedevaarten Nederlandse 
Heiligdommen {1980}
• jaren {1980, nr. 1(dec.)}1

• ondertitel Nieuws- en mededelingenbulletin van de
Stichting Bedevaarten Nederlandse Heiligdommen
• uitgever Stichting Bedevaarten Nederlandse Heilig-
dommen
• plaats Amsterdam
• frequentie “ongeveer 1x in de 3 maanden”
• formaat B
• omvang 9 p. ∞ 1980, nr. 1(dec.) 
• redactie Het dagelijks bestuur van de stichting is
tevens de redactie van het tijdschrift.
{1980} C.H.J. Vermolen
{1980} A.W. Leeman
{1980} H. van de Veen
{1980} F.J.H. Letschert
• autopsie 1980, nr. 1(dec.)
– KDC

• typering Blad om belangstellenden te informeren over
bedevaarten, onder andere naar Handel, Heiloo en
Parijs, die door de Stichting Bedevaarten Nederlandse
Heiligdommen worden georganiseerd en gepropa-
geerd. Het tijdschrift bevat een meditatief moment en
beoogt het gebedsleven te bevorderen. 
• noten
(1) Het blad is verschenen tot 2001 m.u.v. de jaargangen
1984-1985.

843
de Pelgrim / Tochtgenoten van Sint Frans {1940}
• jaren 1940, nr. 1(mei)-{nr. 3(dec.)}
• uitgever de Tochtgenoten van Sint Frans
• plaats Red. en adm.: Nijmegen
• frequentie tweemaandelijks
– 3 nrs. ∞ 1940
• formaat B
• omvang I
• redactie {1940} Nel Mulder
• bijzonderheden Gestencild.
– In nr. 2(aug.) is opgenomen het programma van ‘De
Grote Tocht’, een bezinningsweek voor de Tochtgeno-
ten van 24-29 augustus 1940 te Alverna/Wijchen.
• autopsie 1940, nrs. 1-3
– KDC
• typering Blad voor leidsters en meisjesleden van de
Tochtgenoten van Sint Frans. Deze (internationale)
lekenbeweging is gelieerd aan de Derde Orde van St.
Franciscus en stimuleert haar leden (vooral jongeren
en later ook gezinnen) te leven in het teken van de fran-
ciscaanse pelgrimsmentaliteit. Het blad bevat tevens
mededelingen over de activiteiten van de Tochtgenoten.

844
het Pelgrimsblad van OL Vrouw1 in ’t Zand, 
Roermond2 1927-1941
• jaren 1(1927), nr. 1(1 mei) – 15(1941), nr. 8(1 aug.)3

• uitgever Redemptoristen Kapel in ’t Zand
• plaats Roermond
• frequentie tweemaal per maand (van mei tot okt.) ∞
1(1927)
– tweemaal per maand (van mei tot okt.) en maande-
lijks in de wintermaanden ∞ 2(1928)-13(1939)
– ongeveer maandelijks (12 nrs.) ∞ 14(1940)
– maandelijks ∞ 15(1941)
• formaat C
• omvang I
• redactie Alleen vermeld in 1941.4

[1927-1936 pater J. Rats, hoofdred.]
[1936]-1941 Martin Stoks, hoofdred.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(m.u.v. 1941).
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– De eerste nummers van 1(1927) verschijnen bij 
gelegenheid van het gouden kroningsjubileum van OL
Vrouw in ’t Zand.
– 9(1935) staat in het teken van het vijfde eeuwfeest van
de verering van OL Vrouw in ’t Zand.
• relaties Voortgezet als Stemmen uit Maria’s heiligdom
(1946-1970)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven
1939
• autopsie Volledig m.u.v. 14(1940), nr. 25

– UBN
• typering Het periodiek is geheel gewijd aan de Maria-
verering, in het bijzonder aan die van OL Vrouw in ’t
Zand. Het biedt artikelen over de geschiedenis van het
beeld van de Lieve Vrouw in ’t Zand en haar verering
en schenkt daarnaast aandacht aan andere Mariapro-
cessies, pelgrimsgroepen (geïllustreerd met foto’s),
gebedsverhoringen en de Broederschap v. OL Vrouw
Behoudenis der Zieken.
• noten
(1) In 9(1935) afgekort “Vr.”.
(2) Met ingang van 10(1936) wordt “Roermond” uit de
titel weggelaten.
(3) 15(1941), nr. 1(jan.) heeft op de titelpagina een met de
hand geschreven aantekening: 1-8, niet verder versche-
nen. Stemmen uit Maria’s heiligdom 1(1946), nr. 1(1 jan.),
p. 5 deelt mee dat in aug. 1941 het Pelgrimsblad van OL
Vrouw in ’t Zand verboden werd.
(4) De overige redactiegegevens zijn ontleend aan De
Meulemeester, p. 163. 
(5) Het autopsie-exemplaar bevat een aantal dubbele
jaargangen; in 1(1927)-3(1929) en 12(1938) vullen ze
elkaars lacunes aan.

845
de Pelgrimsstaf {1945}
• jaren {2(1945), nr. 6(onged.)} – {(ongen., onged.[dec.
1945])}
• ondertitel Uitgave van en voor de Tochtgenoten van
St. Frans, groep Midden-Brabant
• uitgever Tochtgenoten van St. Frans, groep Midden-
Brabant
• plaats Hilvarenbeek1

• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.1

• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 2(1945), nr. 6(onged.), nr. 7(onged.),
ongen.(onged.[dec. 1945])
– KDC
• typering Blad voor de franciscaanse lekenbeweging
Tochtgenoten van St. Frans in Midden-Brabant met een

meditatie van de (franciscaanse) aalmoezenier, mede -
delingen en een verslag van de bijeenkomsten en acti-
viteiten. Het blad neemt in de oorlogstijd de functie 
over van de Roep van de weg (1938-{1980}), waardoor de 
informatie in het blad zich niet beperkt tot de eigen 
regio.
• noten
(1) 2(1945), nr. 6, p. 10 vermeldt als adres voor de kopij:
Gust v. Puyenbroek, Varkensmarkt A 537 Hilvarenbeek.

846
Persdocumentatie1 {1956}-1963
• jaren {1956, ongen.(aug.)} – 10(1963), nr. 107(sept.)2

• ondertitel Pauselijke maandintentie van het Aposto-
laat des Gebeds ∞ {1956, ongen.(aug.)} – 1959
– Maandintentie Apostolaat des Gebeds ∞ 7(1960), 
nr. 63(jan.)-nr. 66(april)
– Maandintentie Apostolaat van het Gebed ∞ 7(1960),
nr. 67(mei) – 10(1963), nr. 107(sept.)
• uitgever Nationaal Bureau Apostolaat des Gebeds
(m.i.v. mei 1960: Nationaal Bureau Apostolaat van het
Gebed)
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang 6 p. ∞ 1956, ongen.(aug.); I ∞ 1957; II ∞
1958-1963
• redactie Niet in het blad vermeld.
{1962} K. Douven SJ3

• bijzonderheden Gestencild. 
– M.i.v. 7(1960), nr. 63(jan.) vermeldt de titelpagina:
“Bevat gegevens en suggesties ten behoeve van persor-
ganen en katholieke organisaties, waardoor zij in staat
zijn de aktualiteit van de algemene pauselijke maand-
intenties te belichten” en “Deze persdokumentatie
wordt verzorgd in overleg met de Commissie tot
Samenwerking der Apostolaten, te weten: Pauselijke
Priester Missiebond, Apostolaat der Hereniging, Sint
Willibrord Vereniging en Apostolaat van het Gebed.” 
– Het autopsie-exemplaar bevat twee eerste afl. van
jaargang 7(1960), waarvan de ene het nummer 60 en de
andere het nummer 63 draagt. Nr. 60 bevat 9 pagina’s,
nr. 63 bevat behalve deze 9 identieke pagina’s nog drie
pagina’s extra. Nr. 63 wordt als de juiste nummering
beschouwd omdat de nummering vervolgt met nr.
64(febr.) en vervolgens doorloopt tot het laatste num-
mer 10(1963), nr. 107(sept.).
– In het autopsie-exemplaar van jaargang 10(1963) zijn
afleveringen van Informatiedienst SVD nieuws (editie
missie-intentie) ingebonden, d.w.z. na nr. 99(jan.), nr.
101(maart), nr. 102(april) zijn resp. opgenomen Informa-
tiedienst SVD nieuws nr. 182(jan. 1963), nr. 186(maart),
nr. 189(onged.[april]), elk drie p. De afleveringen van
10(1963), nr. 103(mei), 104(juni), 105/106(juli/aug.) en

845. de Pelgrimsstaf 538



107(sept.) worden gevolgd door een afzonderlijk gepagi-
neerde bijlage ‘Dokumentatie Deel III missie-intentie’
met in de voet van de eerste pagina de aantekening
“Voor gebruikers van de bulletins-SVD is dit nummer
…”, resp. de nummers 190, 191, 193 en 194 van Informa-
tiedienst SVD nieuws (editie missie-intentie). Deze num-
mers zijn ongedateerd maar vermelden wel de maand
waarop de betreffende missie-intentie betrekking heeft.
In het autopsie-exemplaar is bij 10(1963), nr. 103(mei)
een tweede bijlage ‘Dokumentatie Deel III missie-inten-
tie’ ingebonden met in de voet de aantekening “Voor
gebruikers van de Bulletins SVD is dit nummer 211”,
eveneens ongedateerd. Het betreft hier de documentatie
voor de missie-intentie van mei 1964.
• relaties Voortgezet als Dokumentatie maandintentie
(1963-1968)
• autopsie 1956, ongen.(aug.); 1957-1963 m.u.v. 1961, 
nr. 84
– KDC
• typering Het blad geeft voor pers en zielzorgers
achtergrondinformatie en commentaar bij de maandin-
tenties van het Apostolaat van het Gebed. Dit aposto-
laat, in 1861 opgericht door de Jezuïeten, formuleert
elke maand een algemene intentie voor de gebeden van
de katholieken. Deze intenties werden door de paus
bekrachtigd. Naast een theoretisch gedeelte wil het blad
suggesties voor de praktijk geven. In de meeste afleve-
ringen is een “korte uiteenzetting voor eventueel letter-
lijke overname” opgenomen. Ook is er aandacht voor de
speciale pauselijke missie-intentie van de betreffende
maand. Vanaf jaargang 10 wordt in dat kader een extra
gedeelte over missie toegevoegd. 
• noten
(1) Met ingang van 7(1960), nr. 67(mei): Persdokumenta-
tie.
(2) De jaargangen 1956-1959 kennen geen jaargang- en
afleveringsnummering. Deze nummeringen beginnen
bij 7(1960), nr. 63(jan.). Hieruit kan worden afgeleid dat
de eerste jaargang waarschijnlijk in 1954 is versche-
nen.
(3) K. Douven SJ ondertekent vaak en als enige bijdra-
gen in het blad. Douven is tevens de drijvende kracht
achter het Internationaal Informatie- en Dokumentatie-
centrum Pro Mundi Vita. 9(1962), nr. 94(aug.), p. 1 opent
met de mededeling dat “de samensteller van de maan-
delijkse afleveringen der Persdokumentatie” door druk-
ke werkzaamheden voor Pro Mundi Vita slechts een
korte aflevering heeft kunnen verzorgen.

847
Persinformaties bij het tijdschrift over ‘de 
groeiende kerk’ {1964}-{1967}
• jaren {1964, ongen.(aug./sept./okt.)} – {1967,
ongen.(juni/juli/aug.)}1

• ondertitel Uitgave van de Oblaten van Maria
• uitgever Oblaten van Maria
• plaats Duiven
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.2

• formaat C
• omvang I
• redactie {1964}-{1967} pater Wiel Claessens
{1964}-{1967} H.W.J. Derksen
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Een aantal losse afleveringen, waarop met de
hand dateringen zijn aangebracht: aug./sept./okt. 1964;
jan/febr. 1965; maart/april 1965; mei-juni-juli 1965;
aug./sept./okt. 1965; nov./dec. 1965; jan./febr. 1966;
mei/juni/juli 1966; juni/juli/aug. 1967
– KDC
• typering Stencil van 1 of 2 p. voor de pers, waarin
achtergrondinformatie wordt gegeven bij thema’s die
in de betreffende aflevering van Tijdschrift over ‘de
groeiende kerk’ (1962-1967) worden belicht. 
• noten
(1) Geen enkele aflevering is gedateerd. De datering is
vastgesteld door de behandelde onderwerpen per afle-
vering te vergelijken met de thema’s van de afleverin-
gen van Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’.
(2) Gezien de aard van de publicatie is de frequentie
waarschijnlijk gelijk aan die van Tijdschrift over ‘de
groeiende kerk’, maar door het ontbreken van een num-
mering is dit niet met zekerheid vast te stellen.

848
Personalia van vloot-, leger- en luchtmachtaalmoeze-
niers, lijst van KMT’s {1972}
• jaren {1972, ongen.(maart)}
• uitgever Bureau Hoofdvlootaalmoezenier/Bureau
Hoofdlegeraalmoezenier/Bureau Hoofdluchtmachtaal-
moezenier
• plaats ’s-Gravenhage/Voorburg/’s-Gravenhage
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de lijst vermeld.
• autopsie 1972, ongen.(maart)
– KDC
• typering De ingeziene aflevering bevat een naamlijst
van vloot-, leger en luchtmachtaalmoezeniers (registra-
tienummer cq geboortedatum, rang, seculier of regu-
lier, datum in diensttreding en gironummer) en een
lijst van de Katholieke Militaire Tehuizen met adres en
de naam van de moderator en de beheerder.
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849
Personeelslijst1 / Paters van de HH Harten {1970}-1976
• jaren {1970}-1976
• uitgever Congregatie van de Heilige Harten (SSCC),
Nederlandse Provincie
• plaats Bavel
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• relaties Voortgezet als Naamlijst … [jaartal] leden van
de Nederlandse Provincie (1977-{1980})
• autopsie 1970-1976
– KDC
• typering Het blad bevat gegevens over de communitei-
ten van de Nederlandse Provincie in Nederland, adres-
sen van leden die buiten Nederland verblijven, adres-
sen van een aantal Zusters van de HH Harten en de per-
soonsgegevens van leden met de Nederlandse nationa-
liteit. De in het voorafgaande jaar overleden en uitge-
treden leden worden met name genoemd. Tevens is de
samenstelling van enkele bestuurscommissies opgeno-
men. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: datum.
(2) J. van Westerhoven SSCC was in deze periode mis-
siesecretaris. De vermelding in elke aflevering (meestal
bij de ‘praenotanda’ nr. 4) dat vergissingen in het blad
aan hem doorgegeven moeten worden, doet vermoeden
dat hij de uitgave verzorgde.

850
Petrus Donders / Pater Donders Vereniging1 1961-
{1980}
• jaren 11(1961), nr. 1(maart) – {30(1980), nr. 4(dec.)}2

• ondertitel Tijdschrift ∞ 11(1961), nr. 2(juni) – 13(1963),
nr. 1(onged.)
– Kwartaalblad, contactblad voor zijn vereerders ∞
16(1966)-{30(1980)}
• uitgever Pater Donders Vereniging
• plaats ’s-Hertogenbosch ∞ 11(1961), nr. 1(maart) –
21(1971), nr. 2(juni); Nijmegen ∞ 21(1971), nr. 3(sept.) –
{30(1980)}
– Red. en adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 11(1961)-12(1962);
Red.: Roosendaal, adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 13(1963)-
16(1966); Red. en adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 17(1967)-
21(1971), nr. 2(juni); Nijmegen ∞ 21(1971), nr. 3(sept.) –
{30(1980)}
• frequentie driemaandelijks
• formaat A
• omvang I
• redactie 1961-1976 pater F. de Witte CSsR3

1976-{1980} pater J. Dankelman CSsR

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 11(1961)-17(1967) bevat gedeeltelijk dezelfde artikelen
inzake Suriname als de gelijktijdig verschenen afleve-
ringen van de St. Clemensbode 16(1961)-22(1967).
– 17(1967), nr. 3(sept.) en 4(dec.) van het autopsie-exem-
plaar zijn beschadigd.
• relaties Voortzetting van Mededelingen aan de vereer-
ders van Pater Donders (1951-1960)4

• autopsie Volledig 
– KDC
• typering Tijdschrift van de Pater Donders Vereniging
met als doel de verering van Petrus Donders en de
belangstelling voor de missie van Suriname te bevorde-
ren en “daarmee het proces van zijn zaligverklaring”
(zie 11(1961), nr. 1(maart), p. 2). In dat kader wordt er
aandacht besteed aan gebedsverhoringen en opvallen-
de genezingen. Ook is er een uitgebreide giftenlijst
opgenomen, o.a. voor de kosten die gemaakt moeten
worden voor het proces van zaligverklaring. Petrus
Donders werd op 23 mei 1982 zalig verklaard door paus
Johannes Paulus II.
• noten
(1) 11(1961), nr. 1(maart) heeft als titel het Petrus Donders
tijdschrift. 
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) Zie 27(1977), nr. 3(sept.), p. 1-2 waar op p. 2 pater De
Witte als redacteur wordt vermeld. De redacteuren wor-
den in het tijdschrift niet expressis verbis genoemd,
maar wel in het colofon als correspondentieadres. Voor
11(1961), nr. 1(maart) – 26(1976), nr. 2(juni) is dat pater F.
de Witte CSsR; met ingang van nr. 3(sept.) wordt dat
pater J. Dankelman CSsR (zie ook 26(1976), nr. 3(sept.),
p. 3).
(4) De eerste aflevering 11(1961), nr. 1(maart), p. 2 opent
met ‘Een gedaanteverandering’: “10 Jaar lang was het
Secretariaat van de Surinaamse Missie te Amsterdam
zo vriendelijk ons toe te staan, dat wij de St. Clemens -
bode (…) tezamen met onze Mededelingen aan de Ver -
eerders van Pater Donders toezonden aan de donateurs
en donatricen van onze Pater Donders Vereniging.
Deze prettige samenwerking blijft bestaan, maar (…) 
de inhoud van de Mededelingen wordt van nu af in 
de tekst van het boekje opgenomen.” De naamsveran -
dering en het zelfstandig verder gaan van het tijd-
schrift worden een gelukkige verbetering genoemd, 
die de aantrekkelijkheid van het tijdschrift zal verho-
gen.

851
Petrus Donders / Redemptoristen1 1924-1934
• jaren 5(1924/25), nr. 1[juli]2 – 14(1933/34), nr. 6(juli)
• ondertitel Tijdschrift van de eerw. pp. Redemptoris -
ten voor hunne missie in Suriname
• uitgever Redemptoristen
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• plaats Red. en adm.: Amsterdam ∞ {6(1925/26), nr. 1
(sept.)}3

– Red.: Paramaribo, adm.: Rotterdam ∞ {14(1933/34),
nr. 6(juli)}3

• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het blad vermeld.4

[1924-1933 A. Kuipers, red. België]
[1924-1933 J. Vola, red. Nederland]
1934 M. van Grinsven CSsR5

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Slechts 2 omslagen zijn ingezien: 6(1925/26), nr. 1
(sept.) en 14(1933/34), nr. 6(juli), in het autopsie-exem-
plaar abusievelijk ingebonden vóór 11(1930/31), nr. 1
(onged.).
– Tot en met 10(1929/30) is de datering af te leiden uit
het nihil obstat van elke aflevering. In 11(1930/31) heb-
ben de nrs. 1, 4 en 5 als nihil obstat: 1 maart 1930, ter-
wijl de laatste aflevering van 10(1929/30) als datum
nihil obstat 1 juli 1930 heeft. De nrs. 5 en 6 hebben als
nihil obstat: maart 1931. Ook in de volgende jaargangen
kan het nihil obstat nauwelijks meer als richtsnoer die-
nen. Vaak valt de datering af te leiden uit de inhoud. 
• relaties Voortzetting van het Hofbauer-Liefdewerk
(1920-1924)1

– Voortgezet als het Petrus Donders tijdschrift (1934-
1950)6

• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 152-153
• autopsie Volledig, doch slechts 2 omslagen: van
6(1925/26), nr. 1(sept.) en 14(1933/34) nr. 6(juli)
– KDC
• typering Tijdschrift van de Redemptoristen ter onder-
steuning van hun missie in Suriname. Net als de voor-
ganger het Hofbauer-Liefdewerk bevat het blad vooral
bijdragen over de opbouw van de kerk in Suriname
door Nederlandse Redemptoristen, zusters en fraters,
over de werkzaamheden van de Gerardus Majella Stich-
ting voor melaatsen en over de missionering bij India-
nen, Bosnegers, Hindoestanen, Javanen en Chinezen.
Zoals de titel aangeeft is het tijdschrift daarnaast
gewijd aan de Redemptorist Petrus Donders. Daarmee
sluit het aan bij de groeiende verering voor Petrus Don-
ders in Nederland als ‘apostel van de melaatsen’ en
‘heilige missionaris van Suriname’; de devotie voor Cle-
mens Maria Hofbauer CSsR, naar wie de voorganger
het Hofbauer-Liefdewerk is genoemd, bleef daarbij ach-
ter.
• noten
(1) In 5(1924/25), nr. 1[juli] van de voorloper het Hofbau-
er-Liefdewerk wordt op p. 1 in ‘In een nieuw kleedje’ de
naamsverandering van het tijdschrift toegelicht: “Na
rijp beraad en op aanraden van invloedrijke personen

hebben wij besloten daaraan een andere naam te geven
en als gevolg daarvan een nieuw titelblad. Petrus Don-
ders zal ons tijdschrift voortaan heeten.” De naamsver-
andering was ingegeven door de steeds grotere devotie
in Nederland voor Petrus Donders. Zie ook 14(1933/34),
nr. 6(juli), p. 132-134 ‘Een terugblik en vooruitblik’.
(2) De eerste jaargang 5(1924/25) is in het autopsie-
exemplaar ingebonden na de laatste aflevering van het
Hofbauer-Liefdewerk 4(1923/24).
(3) De plaats van uitgave kan aan de hand van de autop-
sie-exemplaren niet nader worden vastgesteld door het
ontbreken van omslagen. Volgens De Meulemeester
CSsR, p. 152-153 is de plaats achtereenvolgens Redemp-
toristenklooster te Amsterdam en te Paramaribo (1920-
1933) en klooster ’s-Hertogenbosch (1934); druk: De
Bont, Rotterdam (1924-1933) en Bergmans, Tilburg
(1934).
(4) De Meulemeester vermeldt: “les premiers rédac-
teurs de 1920 à 1933 furent le P. Jacques Vola pour la
Hollande et le P. Adrien Kuipers pour le Surinam.
Depuis 1934 le rédacteur est le P. Marin van Grinsven”. 
(5) Zie 14(1933/34), nr. 6(juli), p. 132-134 ‘Een terugblik en
vooruitblik’.
(6) In ‘Een terugblik en vooruitblik’, 14(1933/34), nr.
6(juli), p. 132-134 wordt door de redactie “een nieuwe uit-
breiding van ons tijdschrift” aangekondigd onder de
titel het Petrus Donders tijdschrift.

852
het Petrus Donders tijdschrift1 1934-1950
• jaren 15(1934/35), nr. 1(sept.) – 22(1941/42), nr. 12(aug.)2

– 23(1946/47), nr. 1(sept.) – 27(1950), nr. 2(dec.)3

• ondertitel gewijd aan de vereering en de missie van
den eerbiedwaardige, tevens orgaan der ‘Pater-Don-
dersvereeniging’ en van het ‘Hofbauer-Liefdewerk’4 ∞
15(1934/35) – 22(1941/42), nr. 1(sept.)
– Zijn persoon, zijn werk, zijn blijvende invloed ∞
22(1941/42), nr. 2(okt.) – 27(1950), nr. 2(dec.)
• uitgever Redemptoristen
• plaats Red. en adm: Den Bosch ∞ 23(1946/47) –
27(1950), nr. 2(dec.)5

• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 15(1934/35)-16(1935/36); III ∞ 17(1936/37)-
21(1940/41); II ∞ 22(1941/42)-26(1949/50); I ∞ 27(1950)
• redactie Vóór 25(1948/49), nr. 1(sept.) niet in het tijd-
schrift vermeld.
1934-1950 M. van Grinsven CSsR6

1950 F. de Witte CSsR
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1939/40 en 1946/47-1948/49); inhoudsopgaven (1934/35-
1946/47, 1948/49-1949/50; de inhoudsopgaven van
1934/35-1940/41 bestaan uit twee rubrieken: de ene
behelst de ‘Vereering’ en de andere de ‘Missie (= Suri-
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name) van den Eerbiedw. Pater Donders’ met daaraan
toegevoegd een lijst van medewerkers (Redempto-
risten, fraters en zusters)).
• relaties Voortzetting van Petrus Donders (1924-1934)
– Voortgezet als Mededelingen aan de vereerders van
Pater Donders (1951-1960)7

• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 152-153
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Anders dan zijn voorganger verschijnt dit
tijdschrift van de Redemptoristen maandelijks,
“gedeeltelijk als devotie-tijdschrift (…), gedeeltelijk als
missie-tijdschrift” (zie Petrus Donders 14(1933/34), nr.
6(juli), p. 133). In vergelijking met zijn voorganger
Petrus Donders ligt het zwaartepunt meer bij de ver -
ering van pater Donders en minder bij de missieacti-
viteiten van de Redemptoristen in Suriname. Deze
redactionele lijn komt ook naar voren in de wijziging in
de ondertitel in 1941. Vanaf dat moment is het blad via
verhalen, intenties en gebedsverhoringen feitelijk
alleen nog gericht op Petrus Donders en op het proces
van zaligverklaring van deze Tilburgse Redemptorist,
die in 1982 inderdaad zalig werd verklaard. 
• noten
(1) Met ingang van 23(1946/47), nr. 1(sept.) vervalt “het”
op de titelpagina.
(2) Volgens 23(1946/47), nr. 1(sept.), p. 15-16 kon men na
aug. 1942 nog twee jaar lang enig contact met de abon-
nees onderhouden door hun van tijd tot tijd, zesmaal in
totaal, de Mededeelingen van de Pater Dondersvereeni-
ging toe te zenden. Sinds het begin van 1944 was elk
contact onmogelijk (zie ook 23(1946/47), nr. 2(okt.), p. 31-
32).
(3) In 1950 verschenen er slechts 2 afleveringen:
27(1950), nr. 1(okt.) en nr. 2(dec.). Zie noot 7.
(4) Door de Redemptoristen werden voor de Surinaam-
se missie twee verenigingen opgericht (die anno 1997
nog bestonden): op 15 maart 1890 het Hofbauer-Liefde-
werk voor de ‘materiële’ ondersteuning en de bevor -
dering van de belangen van de missie in Suriname en
op 30 maart 1934 de Pater Dondersvereniging, die 
‘ideëel’ de verering van pater Donders wil bevorderen
(aldus een schrijven d.d. 24 april 1997 van pater J. 
Vinkenburg, provinciaal archivaris CSsR; zie Corres-
pondentie BKNP). Het Petrus Donders tijdschrift, op -
gericht in 1934, poogt zowel orgaan te zijn van het 
Hofbauer Liefdewerk als van de in dat jaar opgerichte
Pater Dondersvereniging. De samenwerking verliep
blijkbaar niet naar wens gezien het feit dat het Hof -
bauer-Liefdewerk in 1945 met een eigen tijdschrift
begon, de St. Clemensbode, dat was gewijd aan de mis-
sie van Suriname en de verering van Clemens Maria
Hofbauer. 

(5) De Meulemeester noemt Den Bosch als plaats van
uitgave vanaf 1934; druk: Tilburg (p. 152).
(6) Zie Petrus Donders 14(1933/34), nr. 6(juli), p. 132-134;
De Meulemeester, p. 152. Pater Marinus van Grinsven
CSsR overleed op 10 juni 1950 (zie ‘In memoriam’
26(1949/50), nr. 11(juli), p. 168-169).
(7) Financiële moeilijkheden dwongen de uitgever tot
een keuze tussen twee mogelijkheden: of het tijdschrift
opheffen, of het voortbestaan verzekeren door aanslui-
ting te zoeken bij een ander tijdschrift met meer
bestaansmogelijkheden. Dat werd de St. Clemensbode.
Dit “Tijdschrift gewijd aan de Missie van Suriname en
aan de verering van Pater Donders’ medebroeder, de H.
Clemens M. Hofbauer, heeft de goedheid gehad ons toe
te staan, dat wij in het vervolg hun tijdschrift aan onze
abonné’s toesturen met een aparte bijlage, uitsluitend
gewijd aan de verering van Pater Donders”, aldus de
redactie van het Petrus Donders tijdschrift 27(1950), nr.
2(dec.), p. 18. Het Petrus Donders tijdschrift werd omge-
zet in een driemaandelijks inlegvel van 4 blz. onder de
naam Mededelingen aan de vereerders van Pater Don-
ders. Deze bijlage heeft een eigen nummering en kan
blijkens latere mededelingen ook afzonderlijk worden
ontvangen. Daarmee werd de samenwerking tussen
het Hofbauer-Liefdewerk en de Pater Dondersvereni-
ging weer hersteld (zie noot 4).

853
Pinkstervuur 1946-1964
• jaren 1(1946), nr. 1(jan.) – {19(1964), nr.
3(mei/juni/juli)}1

• ondertitel Werkprogram der2 Katholieke Actie in het
bisdom Haarlem ∞ 1(1946) – 11(1956), nr. 1(jan.)
– Werkprogram van de Katholieke Actie voor de bis-
dommen Haarlem en Rotterdam ∞ 11(1956) nr. 2/3
(febr./maart)-nr. 11(dec.)
– Werkprogram3 van de Katholieke Actie en de Catholi-
ca-groepen voor4 de bisdommen Haarlem en Rotterdam
∞ 12(1957) – 14(1959), nr. 10/11(dec.)
– Blad voor katholiek lekenapostolaat ∞ 15(1960) –
{19(1964), nr. 3(mei/juni/juli)}
• uitgever Algemeen Secretariaat der Katholieke Actie
• plaats Red.: Den Haag5

– Adm.: Amsterdam ∞ {1(1946), nr. 1(jan.)}; Voorhout
∞ {1(1946), nr. 3(maart)}-nr. 6(juli); Leiden ∞ 1(1946),
nr. 7(aug.)-nr. 10(nov.); Den Haag ∞ 1(1946), nr. 11(dec.)
– {19(1964), nr. 3(mei/juni/juli)}5

• frequentie maandelijks ∞ 1(1946)-14(1959)
– tweemaandelijks ∞ 15(1960)-18(1963)
– vermoedelijk niet meer dan 3 afl. ∞ 19(1964)
• formaat B ∞ 1(1946)-6(1951); A ∞ 7(1952)-14(1959); 
B ∞ 15(1960)-19(1964)
• omvang IV ∞ 1(1946)-2(1947); III ∞ 3(1948); IV ∞
4(1949); III ∞ 5(1950); IV ∞ 6(1951)-8(1953); III ∞
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9(1954); IV ∞ 10(1955)-14(1959); II ∞ 15(1960)-17(1962); 
I ∞ 18(1963)-19(1964)
• redactie 1946 mej. E. Heukersfeld Jansen
1946 H.B.A.M. Kemna, hoofdred.
1946 dr. A.A. Olierook
1946-{1947} mej. B. Grijpink
1946-{1947} rector F.J. Bank
1946-{1947} rector H.M. van Spanje
1946-{1964} M. Duijvestijn, vanaf {1949} red.secr., 
vanaf 1962 eindred.
{1947} rector C. Broers
{1947} mej. G. Lauscher
{1947} Hans Velu
{1947}-1950; 1954-1957 deken J. Kraakman
{1949} mej. W. v.d. Hulst
{1949}-1950 drs. J. Borsten, hoofdred.
{1949}-1950 Simon Klein
{1949}-1951 mej. M. Laufersweiler
{1950} mej. L. Kokshoorn
{1951}-1955 pastoor K.J.H. Lautenschütz
{1951}-{1960} drs. G. van Lieshout, hoofdred.
1953-{1960} mevr. A. Luth-Kok
1954-1959 L.J.S. Rogier
1954-{1960} A. van Drunen
1954-{1960} drs. B.H. Evers
1955-1958 visitator P. Riep
1958-{1960} moderator J. Herrewijn
1958-{1960} aalmoezenier J. Keet
• speciale nummers 2(1947), nr. 7(juli): speciaal nummer
met de titel ‘Reddend christendom’. Katholieke Actie
bisdom Haarlem. Jaarprogram 1947/48
– 4(1949), nr. 6(juni): programma van de Katholieke
Actie in het bisdom Haarlem voor het jaar 1949-1950
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Als supplement verschijnt van 1946 tot aug./sept.
1953 een Moderatorenbijlage (beschreven in dit deel van
de BKNP).
– In het autopsie-exemplaar is als bijlage ingebonden
vóór 5(1950), nr. 7(juli): ‘Christelijke Levensversobe-
ring. Program van bezinning en apostolaat 1950-1951.
Voor katholiek Nederland opgesteld in samenwerking
van de Katholieke Actie, Standsorganisaties, Vrouwen-
en Jeugdbeweging’.
– Bij 1953, nr. 10(okt.) – 1954, nr. 8(aug.) verschijnt
maandelijks als bijlage (telkens 12-18 p.; genummerd 1
tot en met 10) een vormingscursus voor priesters en
leken, jong en oud, van de hand van dr. Klaas Steur.
– De aflevering van augustus 1946 draagt abusievelijk
nr. 6; moet zijn: 1(1946), nr. 7(aug.).
• relaties Vermoedelijk voortzetting van Practische uit-
werking van het jaarprogram der Katholieke Actie
({1942}-{1945})6

• literatuur Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke
Actie in Nederland (1934-1966) (Nijmegen 1994), p. 214-
227; 303-306

• autopsie 1(1946), nr. 1(15 jan.) – 19(1964), nr. 3(mei/
juni/juli)
– KDC
– UBU ∞ omslagen
• typering Tijdschrift dat is bedoeld om de naoorlogse
Katholieke Actie “op de puinhoopen van steden en dor-
pen” in het bisdom Haarlem (en na 1956 ook in het bis-
dom Rotterdam) stevig te verankeren: “Aan de K.A. de
grootsche taak de ware christelijke opvattingen weer
tot gelding te brengen en te doen heerschen in de har-
ten en geesten der menschen. (…) ‘Pinkstervuur’ zal in
laaiende geestdrift en apostolischen ijver leiding en
voorlichting geven bij de practische uitwerking van het
werkprogram” van de Katholieke Actie. Tot aan het
eind van de jaren vijftig wordt inderdaad vooral aan-
dacht besteed aan het werkprogram, met rubrieken
voor ascetische vorming, actie, beschouwingen,
(jonge)mannen, (jonge)vrouwen en het gezin. Vanaf ca.
1960 worden in toenemende mate ook beschouwende
en opinievormende artikelen opgenomen over de plaats
van de leek in kerk en wereld (‘lekentheologie’) en
wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen
priester en leek, aan Ecclesiagroepen en aan de Catholi-
cabeweging.
• noten
(1) Vermoedelijk is 19(1964), nr. 3(mei/juni/juli) de laat-
ste aflevering, ofschoon dat niet wordt vermeld in het
blad. Wel geeft de redactie in 19(1964), nr. 1(jan./febr.),
p. 19 aan dat Pinkstervuur niet “zo een eigen gezicht
meer heeft als voorheen” en er gesprekken en onder-
handelingen plaatsvinden met andere tijdschriften die
dezelfde doelstelling nastreven, om zo tot een “bevredi-
gende eenheid” te komen. Over het resultaat van deze
gesprekken is niets bekend. De diocesane centra voor
Katholieke Actie van de bisdommen Haarlem en Rotter-
dam worden rond deze tijd opgeheven, waardoor het
tijdschrift Pinkstervuur in 1964 ophoudt te bestaan. Zie
De Haan, p. 303-304.
(2) M.i.v. 10(1955), nr. 8(aug.): “van de”.
(3) M.i.v. 12(1957), nr. 7(juli/aug.): “Werkprogramma”.
(4) M.i.v. 12(1957), nr. 7(juli/aug.): “in”. 
(5) Bij de eerste jaargang wordt de plaats van uitgave
niet consequent vermeld; 1(1946), nr. 1(jan.) noemt als
administratieadres Amsterdam; nr. 2(febr.) en nr.
3(maart) noemen een administratieadres in Voorhout
(p. 67 en p. 83). 1(1946), nr. 6(juni), p. 197 meldt een
adreswijziging van verschillende secretariaten van de
Katholieke Actie. Het adres van de hoofdredactie van
Pinkstervuur is vanaf dan Bavoylaan 13, Den Haag.
1(1946), [nr. 7] vermeldt een administratieadres in Lei-
den en in het volgende nummer (nr. 8(15 sept.)) wordt
de lezer er nogmaals op attent gemaakt dat de admi-
nistratie van Pinkstervuur niet meer berust bij Forehol-
te in Voorhout. “Alle stukken betreffende de admi-
nistratie richte men voortaan naar: Administratie Pink-
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stervuur, Papengracht 32, Leiden. Voor redactioneele
zaken wende men zich tot de hoofdredactie: Bavoylaan
13, Den Haag.” 1(1946), nr. 11(15 dec.) meldt de totstand-
koming van een nieuw gebouw voor het Algemeen Dio-
cesaan Bureau der Katholieke Actie in Den Haag.
(6) Dit vermoeden is gebaseerd op de parallel in inhoud
(werkprogramma van de Katholieke Actie voor het bis-
dom Haarlem), de aansluiting in jaren en het feit dat in
beide uitgaven een bijlage voor de moderatoren is opge-
nomen.

854
Pioniers {1948}-1963
• jaren {2(1948), nr. 1(jan./febr.)} – 17(1963), nr. 6(onged.)
• ondertitel Uitgave van de Missionarissen van Mari-
annhill ∞ {2(1948), nr. 1(jan./febr.)} – 17(1963), nr.
6(onged.)
• uitgever Missionarissen van Mariannhill
• plaats Arcen (L), Missiehuis St. Paul
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 15(1961), ongen.(maart/april) en
ongen. (mei/juni) besteden aandacht aan het 50-jarig
jubileum van het Missiehuis St. Paul in Arcen.
– 17(1963), ongen.[nr. 3] is een ‘Bouwnummer’, gewijd
aan het nieuwe missieseminarie Mariannhill in Ven-
ray.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 16(1962), ongen.(maart/april) bestaat uit twee afzon-
derlijke afleveringen: één 8 pagina’s tellend gedeelte
voor volwassenen en één 24 pagina’s tellend ‘Logboek
voor jou!’ voor de jeugd. Uit de paginering en uit de
oplossing van de puzzel valt af te leiden dat de eerstvol-
gende aflevering die van juli/augustus is.
• relaties Voortgezet als M … [jaartal] (1964-1968)1

• autopsie 2(1948), ongen.(jan./febr.) – 17(1963), nr. 6
(onged.) m.u.v. 2(1948), nr. 2 – 3(1949)
– KDC ∞ 2(1948), ongen.(jan./febr.); 6(1952),
ongen.(maart/april); 14(1960), ongen.(sept./okt.);
15(1961)-17(1963)
– Stadsbibliotheek Maastricht ∞ overige afleveringen
• typering Missieblad van de Missionarissen van Mari-
annhill, een missiecongregatie voortgekomen uit een
abdij van Trappisten in Natal, Zuid-Afrika. Het blad
bevat geïllustreerde informatie over de missie, met spe-
ciale aandacht voor het werk van de Mariannhillers.
Daarnaast is er aandacht voor de vrouwelijke tak van
de congregatie, de Missiezusters van het Kostbaar
Bloed. Voor beide congregaties wordt gepoogd jonge-
ren te werven. Er is ook een speciale rubriek voor de
jeugd.
• noten
(1) Bescheven in BKNP deel 4.

855
Pius-almanak1 1877-1902
• jaren 3(1877)-27(1902)2

• ondertitel Broederlijk opgedragen aan regenten,
bestuurders en leden van alle katholieke gestichten en
vereenigingen in Nederland ∞ 3(1877)-4(1878)3

– Jaarboekje voor heeren geestelijken, regenten,
bestuurders, regentessen, weldoeners en leden van
katholieke gestichten en vereenigingen in Nederland
∞ 5(1879)-6(1880)
– Opgedragen aan en in de bijzondere belangstelling
aanbevolen van h.h. geestelijken, regenten, bestuur-
ders, weldoeners en leden van katholieke gestichten en
vereenigingen ∞ 7(1881)-12(1886)
– Jaarboekje voor de katholieken van Nederland voor
het jaar des Heeren … [jaartal] ∞ 25(1899/1900)
– Jaarboek voor de katholieken van Nederland voor het
jaar des Heeren … [jaartal] ∞ 26(1901)-27(1902)
• uitgever Pius-vereeniging te Amsterdam ∞ 3(1877)-
6(1880)
– C.L. van Langenhuysen ∞ 3(1877)-10(1884)
– A. Kusters ∞ 11(1885)
– J.S. de Haas ∞ 12(1886)-19(1893)
– A. Kusters ∞ 20(1894)-27(1902)
• plaats Amsterdam ∞ 3(1877)-10(1884); Alkmaar ∞
11(1885); Amsterdam4 ∞ 12(1886)-19(1893); Alkmaar ∞
20(1894)-27(1902)
• frequentie jaarlijks5

• formaat A ∞ 3(1877)-25(1899/1900); B ∞ 26(1901)-
27(1902)
• omvang III ∞ 3(1877); IV ∞ 4(1878)-5(1879); V ∞
6(1880); VI ∞ 7(1881)-27(1902)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
{1877}-{1893} H.M. Werker6

{1899/1900}-{1902} A. Kusters6

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
– De almanak bevat een groot aantal advertenties om de
onkosten te bestrijden (vgl. 17(1891), p. 6). Vanaf 4(1878)
wordt een alfabetische lijst van de advertenties toege-
voegd aan de inhoudsopgave, zodat de Pius-almanak
tevens als een bedrijvengids kan worden gebruikt. In
10(1884) worden de advertentiepagina’s apart genum-
merd: p. 32a-32p, 80a-80p, 224a-224h.
– Bevat een ‘Alphabetische naamlijst der eerw. heeren
geestelijken’ met vermelding van de woonplaatsen. In
27(1902) wordt tevens vermeld of de betreffende geeste-
lijke pastoor, rector, kapelaan, assistent of professor is.
In 11(1885)-15(1889) is de naamlijst apart gepagineerd;
daarna wordt de lijst opgenomen in de paginering van
de almanak.
– De almanak bestaat in de beginjaren uit twee delen:
een deel met informatie over de kerk, de katholieke
kalender, posttarieven enz. en een deel ‘Mengelwerk’.
Jrg. 7(1881)-15(1889) verschijnen in twee aparte uit -
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gaven: 1. één dubbele Pius-almanak en 2. twee afzonder-
lijke delen: een deel getiteld ‘Liefdadige instellingen en
katholieke vereenigingen’ en een deel ‘Mengelwerk’. De
afzonderlijk gepagineerde delen worden voorafgegaan
door een algemeen deel (‘Kalender’) met gegevens over
de bisdommen, vastendispensatiën, de kerkelijke
kalender, posttarieven enz. in Romeinse cijfers. Zie
7(1881), p. VII. Van de jaargangen 8(1882)-10(1884) is het
deel ‘Liefdadige instellingen en katholieke vereenigin-
gen’ gepagineerd in Romeinse cijfers. Vanaf 12(1886)
wordt dit deel uitgebreid tot ‘Kerkelijke overheden,
katholieke gestichten en vereenigingen in Nederland’.
Van 16(1890)-24(1898) zijn de delen weer doorgepagi-
neerd (in Arabische cijfers). Nieuwe plannen voor split-
sing van de twee delen gingen op afraden van de lezers
niet door (vgl. 17(1891), p. 6 en 18(1892), p. 5). Van
25(1899/1900) zijn de delen ‘Kalender’ en ‘Mengelwerk’
doorgenummerd met Romeinse cijfers en begint het
deel ‘Kerkelijke overheden, katholiek onderwijs,
gestichten en vereenigingen in Nederland’ opnieuw
met de paginering in Arabische cijfers. Ook in 27(1902)
is het eerste deel in Romeinse en het tweede deel in
Arabische cijfers gepagineerd. In deze afl. is het deel
‘Mengelwerk’ verdwenen.7

• relaties Voortzetting van Jaarboekje voor de leden der
katholieke vereenigingen (1875-1876)8

– Voortgezet als Onze Pius-almanak (1900-1907)9

• literatuur Frans Oudejans, Van Abraham naar Pius.
125 Jaar almanak voor katholiek Nederland, Houten
1999
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 5(1879)-27(1902)
– UBN ∞ 3(1877)-4(1878)
• typering Jaarboek, vernoemd naar paus Pius IX,
bevattende een kerkelijke jaarkalender, een deel met
gegevens over bisdommen, katholieke verenigingen en
liefdadige instellingen en post- en treintarieven en een
deel ‘Mengelwerk’ met godsvruchtige verhalen en
gedichten. Dit laatste deel heeft als doel het brengen
van katholieke lectuur als tegenwicht tegen het neutra-
le, liberale of socialistische aanbod (vgl. F. Oudejans, p.
38). Aanvankelijk bestaat de doelgroep van de almanak
uit katholieke leken; vanaf 1879 wordt deze uitgebreid
met de geestelijkheid. In de eerste jaren is het ‘alma-
nak-karakter’ door de verhalen overheersend. Het deel
met de zakelijke informatie over verenigingen en lief-
dadige instellingen wordt in de loop van de jaren echter
steeds uitgebreider evenals de gegevens over priesters
en parochies. Hierdoor krijgt de Pius-almanak steeds
meer het karakter van een praktisch adresboek. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd op de titelpagina in 3(1877)-
4(1878): “voor het jaar onzes Heeren J.C. … [jaartal]”; in
5(1879)-24(1898): “voor het jaar des Heeren … [jaartal]”.
De titelpagina van 5(1879)-27(1902) vermeldt na het jaar-

tal: “Kerkelijk goedgekeurd”. In 10(1884) en 18(1892) is
op de Franse pagina na het jaartal “Schrikkeljaar” inge-
voegd, in 22(1896) vóór het jaartal “voor het Schrikkel-
jaar”.
(2) De titelpagina van 3(1877)-11(1885) vermeldt als jaar
van uitgave steeds het jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarop de desbetreffende almanak betrekking heeft:
1876 tot en met 1884. 
(3) Op het omslag wordt de titel van de voorganger ver-
meld als ondertitel: ‘Jaarboekje voor de leden der katho-
lieke vereenigingen, in het jaar des Heeren … [jaartal]’.
(4) 11(1885)-17(1891) met vermelding “Snelpersdruk A.
Kusters, Alkmaar”. Ook de jaargangen 18(1892)-19(1893)
zijn bij A. Kusters gedrukt. Zie 25(1899/1900), p. LXVII.
(5) Voor de jaren 1899 en 1900 samen echter één uitga-
ve: 25(1899/1900).
(6) Van 7(1881) en 17(1891)-18(1892) is het voorwoord
ondertekend door H.M. Werker, voorzitter van de Pius-
Vereeniging; van 25(1899/1900)-27(1902) door A.
Kusters. Getuige A. Kusters in Pius-almanak
25(1899/1900), p. LXVII-LXVIII, en H.M. Werker in Onze
Pius-almanak, nieuwe serie 1(1900), p. 5-6, is H.M. Wer-
ker zeker van 3(1877)-19(1893) redacteur en A. Kusters
zeker van 25(1899/1900)-27(1902). Over de tussenliggen-
de jaren lopen de meningen van beide heren uiteen.
Kusters: “Bij de afrekening voor het drukken van die
uitgave [1893] gaf de heer Werker mij te kennen, dat hij
de verdere uitgave niet meer voor zijne rekening kon
nemen, zich ook niet meer met de redactie kon belasten
(…). Zóó werd ik drukker-uitgever-eigenaar van den
Pius-almanak, en de heer Werker deed daardoor
afstand van alle rechten (…) maar daar ik te goed wist,
hoe noode ZEd. de redactie en uitgave had neergelegd
(…) kon ik er niet toe besluiten hem de kroon van redac-
teur van het hoofd te nemen.” Werker schrijft echter in
een voetnoot op pagina 6: “Van ’94 af nam de Heer
Kusters op zich de proeven te zenden zonder zet- en
drukfouten en nam de exploitatie op zich (…). De redac-
tie bleef ik mij voorbehouden, zoolang ik in leven
bleef.”
(7) Voor H.M. Werker was “een Almanak zonder Men-
gelwerk […] geen Almanak”, 17(1891), p. 6. Maar toen
Werker met een eigen Onze Pius-almanak begon, zag 
A. Kusters zijn kans schoon: “Gevolg gevende aan den
dikwijls uitgedrukten wensch van Eerw. Heeren
Geestelijken en andere deskundige personen, heb ik het
Mengelwerk laten vervallen en vervangen door lectuur,
meer strookende met een Jaarboek voor Neerland’s
Katholieken”, 27(1902), p. [V].
(8) Beschreven in BKNP 2.
(9) Onze Pius-almanak (1900-1907) was in eerste instan-
tie een afsplitsing van de Pius-almanak naar aanleiding
van een conflict tussen H.M. Werker en A. Kusters.
Werker verweet Kusters dat hij de uitgave telkens niet
op tijd gereed had en dat hij een gecombineerde alma-
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nak 1899-1900 uitgaf. Daarom besloot Werker in 1900
uit te komen met een eigen uitgave: Onze Pius-almanak
(zie Onze Pius-almanak, nieuwe serie 1(1900), p. 5-6).
Van 1900 tot en met 1902 verschenen deze twee naast
elkaar. Met ingang van 1903 was de ruzie bijgelegd en
verzorgden A. Kusters en H.M. Werker samen Onze
Pius-almanak. De Pius-almanak hield toen op te bestaan
tot 1908, waarna het jaarboek opnieuw onder deze titel
verscheen (zie Oudejans, p. 38-40).

856
Pius-almanak1 1908-1971
• jaren 34(1908)2-69(1943)3

– 72(1946)4-96(1971)5

• ondertitel Jaarboek voor de katholieken van Neder-
land6 ∞ 34(1908)-73(1947)
– Adresboek van katholiek Nederland ∞ 74(1948)
– Pius-almanak1 ∞ 75(1949)-85(1959)
– Adresboek katholiek Nederland ∞ 94(1969)-96(1971)
• uitgever A. Kusters ∞ 34(1908)-41(1915)
– firma A. Kusters ∞ 42(1916)-43(1917)
– Drukkerij Ons Blad ∞ 45(1919)-66(1940)7

– NV Drukkerij De Tijd ∞ 67(1941)-96(1971)
• plaats Alkmaar ∞ 34(1908)-66(1940); Amsterdam ∞
67(1941)-96(1971)
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ 34(1908)-59(1933); B ∞ 60(1934)-96(1971)
• omvang VI8

• redactie 1908-1915 A. Kusters9

In de periode 1916-1941 niet in de uitgave vermeld.
1942-1971 H.P. (Henri) Overhoff, 1967-1971, eindred.10

1965-1967 Ferd. van Buuren 
• register Alfabetisch register: 34(1908)-96(1971) (van
34(1908)-69(1943) onder de naam ‘Alphabetische
inhoud’)
• bijzonderheden Afbeeldingen11; inhoudsopgaven
(34(1908)-45(1919)).
– Aparte alfabetische lijst van advertenties/adverteer-
ders (34(1908)-42(1916), 57(1931)-59(1933), 64(1938)-
68(1942), 77(1951)-96(1971). Van 46(1920)-56(1930) zijn de
advertenties opgenomen in de ‘alfabetische inhoud’.)
Door deze lijst kan de Pius-almanak tevens als bedrij-
vengids worden gebruikt. Een aantal advertenties is
gericht op specifieke katholieke instellingen, zoals aan-
biedingen van gestichtswasmachines, bootreizen voor
missionarissen, collectebakjes, kerkelijke gewaden,
tabernakelkasten enz. 
– Inhoudsopgaven van rubrieken: 64(1938)-69(1943).
Van 72(1946)-94(1969) opent de Pius-almanak met “Wen-
ken voor het raadplegen van den Pius-Almanak”, met
een overzicht van de rubrieken zonder verwijzing naar
paginanummers. 
– Pius-almanak verschijnt per kalenderjaar m.u.v.
88(1962/63)-93(1967/68) wanneer de uitgave per school-

jaar verschijnt. De uitgaven van 1960 en 1961 vermelden
op het omslag respectievelijk 1960/61 en 1961/62.
– Pius-almanak is geordend aan de hand van een aantal
delen of rubrieken. Deze ordening ondergaat in de loop
der jaren diverse wijzigingen:
– De almanak van 34(1908)-45(1919) begint met een alge-
meen deel met de katholieke jaarkalender en praktische
informatie over o.a. posttarieven. Daarna volgen twee
afdelingen: een afdeling ‘Ministerie, bonden, kiesver -
eenigingen, vereenigingen, gestichten, pensionaten,
kloosters, missiehuizen enz.’ en een afdeling ‘Kerkelij-
ke overheden, seminaries, parochiën, rectoraten enz.’
Vanaf 45(1919) wordt een ‘Lijst van RK scholen’ toege-
voegd. Vanaf 46(1920) zijn de gegevens over de kerkelij-
ke overheden vooraan geplaatst. In de jaargangen
48(1922)-60(1934) wordt de rubriek ‘De Heilige Room-
sche Kerk’ opgenomen, waarin de organisatie van de
pauselijke curie met alle kardinalen, afdelingen etc. is
weergegeven, en waaraan m.i.v. 54(1928) een chronolo-
gische lijst van alle pausen is toegevoegd.
– In 58(1932) wordt op p. 3-4 door de redactie een nieu-
we indeling aangekondigd: “Bij de groote uitbreiding,
die de Almanak noodzakelijk krijgen moest, daar de
organisatie van ons Roomsche Leven steeds uitgroeit,
meenden wij, dat hij beter aan zijn doel beantwoorden
zal door een systematischer groepeering der gegevens,
en een duidelijker indeeling van het geheel. Daarom is
deze jaargang ingedeeld in zes deelen, en elk deel weer
in meerdere afdeelingen.” De delen zijn: 1. ‘Het jaar (…)’;
2. ‘De Heilige Roomsche Kerk’; 3. ‘De Katholieke Kerk in
Nederland’; 4. ‘De Katholieke Kerk in de Nederlandsche
Koloniën’; 5. ‘Katholiek Nederland en de uitbreiding der
H. Kerk’; 6. ‘Katholiek Leven in Nederland’. 
– In 60(1934) worden twee kolommen ingevoerd en
komt er een nieuwe indeling in rubrieken, die in grote
lijnen, met wisselingen in de volgorde, wordt aange-
houden tot 96(1971). De indeling wordt in 61(1935) van
een nummering voorzien: [0]. ‘Het jaar … [jaartal]’
(deze rubriek, met een katholieke jaarkalender, ver-
schijnt tot en met 85(1959)); 1. ‘Nederland en het Alge-
meen Bestuur der H. Kerk’ (de rubriek ‘De Heilige
Roomsche Kerk’ keert niet terug); 2. ‘De Nederlandsche
of Utrechtsche Kerkprovincie’ (de rubrieken 1 en 2 wor-
den vanaf 73(1947) samengevoegd); 3. ‘De Parochieele
indeeling van Nederland.’ Geplaatst in Alphabetische
orde; 4. ‘De indeeling van Nederland in Bisdommen,
Dekenaten en Parochies’; 5. ‘Religieuze Orden en Con-
gregaties welke in Nederland werkzaam zijn’; 6. ‘De
Roomsch Katholieke Kerk in de Nederlandsche Kolo -
niën’ (in 61(1935) wordt “Koloniën” vervangen door
“Overzeesche Gebieden” wat in 69(1943) wordt gewij-
zigd in “Oost- en West-Indië”; van 76(1950)-83(1957) heet
de rubriek ‘De Kathol. Kerk in Indonesië, Nw.-Guinea
en Nederl. Antillen’, van 84(1958)-86(1960) ‘Nederland
en de Missiën II’. Hierna verdwijnt deze rubriek); 
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7. ‘Nederland en de Missiën en het werk der Hereeni-
ging’ (in 67(1941) wordt deze rubriek gesplitst in ‘Neder-
land en de Missiën’ en ‘Nederland en het Werk der
Hereeniging’; vanaf 73(1947) wordt deze laatste rubriek
opgenomen in de rubriek ‘Godsdienst en Eeredienst’. In
73(1947)-86(1960) heet de rubriek ‘Nederland en de Mis-
siën [vanaf 84(1958) toegevoegd: I] en Missieactie in het
Vaderland’, van 87(1961)-89(1963/64) ‘Nederlandse mis-
sionarissen en zielzorgers in het buitenland’, vanaf
90(1964/65) ‘Landen waar Nederlandse religieuzen
werkzaam zijn’); 8. ‘Godsdienst en Eeredienst’; 9.
‘Onderwijs’; 10. ‘Opvoeding’ (9 en 10 worden vanaf
73(1947) samengevoegd); 11. ‘Jeugdwerk’ (van 76(1950)-
91(1965/66) ‘Vrije jeugdvorming’); 12. ‘Cultureele instel-
lingen’; 13. ‘De Katholieke Pers’; 14. ‘Charitatief-Maat-
schappelijk werk’ (vanaf 96(1970) gewijzigd in ‘Instel-
lingen voor maatschappelijke dienstverlening’); 15.
‘Algemeen-Maatschappelijke Organisaties’ (vanaf
73(1947) opgegaan in ‘Cultureele Instellingen’); 16.
‘Stands- en Vakorganisaties en Diversen’ (in 76(1950)
gewijzigd in ‘Organisaties en instellingen op sociaal
terrein’); 17. ‘Lijst van RK Bijzondere Scholen’. Met de
namen der Hoofden dier Scholen (voor ieder bisdom
alfabetisch gerangschikt); 18. ‘Alphabetische Naamlijst
der Eerw. Heeren Geestelijken in Nederland en in de
Missiën’ (zie hierna); 19. ‘Alphabetische Inhoud’. 
– In de jaargangen na 1935 worden aan deze indeling de
volgende rubrieken toegevoegd: vanaf 64(1938) ‘Zieken
en Gezondheidszorg’; vanaf 68(1942) ‘Plaatsen waar
Rectoren werkzaam zijn’; vanaf 68(1942) ‘Lijst van
plaatsen in Nederland waar kloosters gevestigd zijn’;
vanaf 72(1946) ‘Missie-actie in het Vaderland’ (in
73(1947)-86(1960) samengevoegd met ‘Nederland en de
Missiën’, in 87(1961)-95(1970) met ‘Religieuze Orden en
Congregaties’); in 72(1946)-83(1957) ‘Sport (en ontspan-
ning)’ (in 84(1958)-87(1961) wordt ‘Sport’ toegevoegd
aan ‘Vrije jeugdvorming’); vanaf 72(1946) ‘Pensions
voor Dames en Heeren en Huizen voor ouden van
dagen’ (in 87(1961) gewijzigd in ‘Bejaardentehuizen’,
vanaf 88(1962/63) ‘Bejaardenzorg’).
– Vanaf 34(1908) is een ‘Alphabetische naamlijst der
eerw. heeren geestelijken (in Nederland en in de mis -
siën)’ opgenomen die in 37(1911) wordt uitgebreid met
priestermissionarissen. In de lijst wordt aangegeven
waar de betreffende priester is gestationeerd en of hij
deken, pastoor, rector, kapelaan, assistent,
professor/leraar of missionaris is. De naamlijst is tot
1919 en na 1933 een geïntegreerd onderdeel van de Pius-
almanak. Van 1919 tot en met 1933 verschijnt de naam-
lijst als een apart verkrijgbare bijlage onder de titel
Alphabetische naamlijst der eerw. heeren geestelijken,
waaraan in {1921}-1922 toegevoegd: “in Nederland” en
van 1923-1933 “in Nederland en in de missiën”.12 In
76(1960) wordt de rubriek gesplitst in een ‘Naamlijst
seculiere priesters’, met naast de eerder genoemde cate-

gorieën de vermelding van bouwpastoors en aalmoeze-
niers en incl. reguliere priesters die in een parochie
zijn aangesteld, en een ‘Naamlijst reguliere priesters’,
gerangschikt naar orde of congregatie, waarbij tevens
wordt aangegeven of de betreffende priester klooster -
overste, provinciaal of abt is.
– Aan 60(1934)-68(1942) zijn schutbladen en aan
78(1952)-96(1971) zijn tabbladen van dik papier toege-
voegd “waarmee de rubrieken waren onderscheiden
(en die tegelijk een aardige bron van inkomsten waren
wegens de advertenties)”, aldus Oudejans, p. 49.
• relaties Voortzetting van Onze Pius-almanak (1900-
1907)13

– In 1984 heropgericht5

• literatuur Frans Oudejans, Van Abraham naar Pius.
125 jaar almanak voor katholiek Nederland, Houten 1999
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Adresboek met jaarlijks geactualiseerde
gegevens over de katholieke kerk en katholieke instel-
lingen in Nederland, gerangschikt aan de hand van een
aantal delen of rubrieken. Anders dan de voorgangers,
waarin ook godsdienstige lectuur een plaats kreeg,
geeft de Pius-almanak na 34(1908) in principe alleen
zakelijke informatie: “Nuttig, veel geraadpleegd, hoog
gewaardeerd, maar jaar op jaar vrijwel hetzelfde” (F.
Oudejans, p. 40). De uitdijende gegevens over de katho-
lieke kerk, bisdommen, parochies, orden en congrega-
ties, katholieke verenigingen enz. vergden een telkens
aangepaste rubricering en verbetering van de indeling
(zie bijzonderheden). De Pius-almanak geeft een beeld
van de ontwikkelingen in katholiek Nederland: “Meer
dan een menschenleeftijd heeft de Pius-Almanak ieder
jaar geregistreerd de wondere ontplooiing van het
Katholieke leven in Nederland en in de Missiën. Dat
vulde in de eerste jaren slechts een kleine brochure, nu
echter vordert het dit lijvig boekwerk. Treffender dan
iets anders illustreert dit den gezegenden bloei onzer
Katholieke actie”, aldus de redactie in 60(1934), p. 3, in
een van de zeldzame redactionele inleidingen. Aan de
overzichtelijke situatie van katholiek Nederland kwam
in de jaren zestig een einde door vernieuwende en
oecumenische organisaties, alternatieve groeperingen,
bedrijfsapostolaat en persdiensten: organisaties die
eveneens een plaats kregen in de Pius-almanak.
• noten
(1) Aan de titel wordt toegevoegd in 42(1916)-43(1917):
“voor het jaar des Heeren … [jaartal]”; in 59(1933): “voor
het jaar onzes Heeren … [jaartal])”. Na 1948 variëren
titel en ondertitel. Van 75(1949)-78(1952) luidt de titel
Adresboek van katholiek Nederland met als ondertitel
‘Pius-almanak … [jaartal]’. Van 79(1953)-85(1959) luidt
de titel Jaarboek van katholiek Nederland met als onder-
titel ‘Pius-almanak … [jaartal]’. Van 86(1960)-93(1967/68)
luidt de titel Jaarboek van katholiek Nederland, zonder
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ondertitel. Op de Franse pagina wordt dan nog wel 
‘Piusalmanak’ vermeld als ondertitel. Volgens F. Oude-
jans, p. 50, vond de redacteur Henri Overhoff de naam
Pius (naar paus Pius IX) “volkomen overleefd. Als het
aan hem had gelegen had het boek nooit meer een Pius
en evenmin een almanak geheten, maar de vaste afne-
mers bleken zich van de naamswijziging niets aan te
trekken en bleven bestellingen plaatsen voor de Pius-
almanak, zodat de naam in arren moede werd heringe-
voerd.” Dat gebeurde in 94(1969).
– De rugtitel van 75(1949)-80(1954) luidt Pius-almanak…
[jaartal], van 81(1955)-91(1965/66) Adresboek van katho-
liek Nederland, die van 92(1966/67)-93(1967/68) luidt
Adresboek katholiek Nederland en die van 94(1969)-
96(1971) Pius almanak… [jaartal]. 75(1949) heeft als
omslagtitel Pius-almanak met als ondertitel ‘Adresboek
van katholiek Nederland voor het jaar onzes Heren …
[jaartal]’. Van 76(1950)-93(1967/68) luidt de omslagtitel
Adresboek (van) katholiek Nederland met van 76(1950)-
77(1951) als ondertitel: ‘Pius almanak voor het jaar
onzes Heren… [jaartal]’ en van 78(1952)-96(1971) ‘Pius
almanak’, al dan niet gevolgd door het jaartal.
(2) De jaargangnummering sluit aan op die van de Pius-
almanak (1877-1902), zij het dat de laatste afl. uit 1902
jaargangnummer 27 heeft. Bij een correcte doornum-
mering zou 1908 jaargangnummer 33 moeten hebben
i.p.v. 34. Waarschijnlijk is achteraf jaargang
25(1899/1900) voor twee jaargangnummers geteld,
zodat er een logische doornummering is ontstaan, met
dien verstande dat het Jaarboekje voor de leden der
katholieke vereenigingen uit 1875 (beschreven in deel 2
van de BKNP) als jaargang 1 geldt. 
(3) In 69(1943) zijn door de oorlogsomstandigheden niet
alle rubrieken compleet; bijvoorbeeld van de rubriek
‘Nederland en de missiën’ ontbreken de gegevens. Het
is opmerkelijk dat het verschijnen van Pius-almanak
1943 door de Duitse bezetter werd toegestaan. Volgens
Oudejans, p. 49, kan hier eigenbelang hebben meege-
speeld, omdat het adresboek nuttige informatie bevatte
voor de bezetter.
(4) De jaargangen zijn doorgenummerd ook al ver-
scheen de Pius-almanak niet in 1944 en 1945: “Na ’n
onderbreking van drie jaar verschijnt de Pius-Alma-
nak, Jaarboek voor de Katholieken, weer”, aldus het
voorwoord in 72(1946). 
(5) Jaargang 96(1971) is voorlopig de laatste Pius-alma-
nak; uitgeverij De Tijd durft het zakelijke risico van
verdere uitgave niet aan (zie Oudejans, p. 54). Vanaf
97(1984) verschijnt de Pius-almanak opnieuw: “de Pius
almanak is terug in de oude glorie”, aldus het voor-
woord van de redactie, p. 7. In 1993 gaat de Pius-alma-
nak samen met Adresboek (voor) katholiek Nederland
onder de naam Pius jaarboek: “Naast de Pius Almanak,
die van 1875 tot 1971 en van 1984 tot 1993 jaarlijks uit-
kwam, startte het Secretariaat van het R.K. Kerkgenoot-

schap in 1976 met een Adresboek Katholiek Nederland.
Tien jaar lang [1984-1993] verschenen er dus twee boe-
ken: de uitvoerige ‘Pius’ en het meer eenvoudig gehou-
den ‘Adresboek’”, aldus het voorwoord in Pius jaarboek
1994.
(6) Waaraan toegevoegd in 38(1912)-41(1915), 44(1918)-
58(1932): “voor het jaar des Heeren … [jaartal]”; 60(1934)-
69(1943): “voor het jaar onzes Heeren … [jaartal]”. In
38(1912), 46(1920), 54(1928) en 58(1932) wordt “(Schrik-
keljaar)” ingevoegd tussen “Heeren” en het jaartal; in
51(1925) “(Gulden jaar)” tussen “Heeren” en het jaartal.
(7) Pius-almanak 44(1918) vermeldt geen uitgever;
onduidelijk is of deze uitgave nog wordt verzorgd door
firma A. Kusters of al door Drukkerij Ons Blad. Uitgeve-
rij Ons Blad komt in 1918 in handen van uitgeverij De
Spaarnestad, die zal uitgroeien tot het machtigste pers-
concern van katholiek Nederland. Daarmee wordt ook
de Pius-almanak feitelijk eigendom van De Spaarne-
stad, wat overigens inhoudelijk weinig consequenties
heeft. Zie Oudejans, p. 43-44.
(8) De Pius-almanak telt doorgaans circa 1000 p.; de
grootste omvang bereikt de uitgave in 1970 met 1202 p. 
(9) In 37(1911) wordt het voorwoord, gedateerd dec. 1910,
ondertekend door A. Kusters (p. 5). In het naschrift op
p. 935, gedateerd 1 febr. 1911, wordt vermeld dat A.
Kusters wegens ziekte de redactie niet heeft kunnen
voltooien en dat deze voor dit jaar is overgenomen door
E. & A. Kusters Jr. 
(10) Henri Overhoff, archivaris en politiek tekenaar bij
dagblad De Tijd, wordt in 1941 redacteur van de Pius-
almanak als NV Drukkerij De Tijd de uitgave over-
neemt van Drukkerij Ons Blad. De titelpagina van
68(1942)-69(1943) vermeldt: “Samengesteld en geïll.
door H.P. Overhoff, archivaris van het dagblad De Tijd,
Amsterdam”. In het voorwoord van Pius-almanak
95(1970), p. 7, neemt Overhoff afscheid “na dertig maal
het adresboek te hebben samengesteld” evenals de
oprichter van de Pius-almanak, H.M. Werker, die in
1904 ook na dertig jaar afscheid nam. Hij spreekt zijn
dank uit aan “duizenden medewerkers” die de uitgave
van het jaarboek elk jaar mogelijk maakten. Op dezelf-
de pagina vermeldt een P.S. “het verzoek van de Direc-
tie NV De Tijd om de redactie van de Piusalmanak voor-
eerst te blijven voortzetten”. In 96(1971) verschijnt defi-
nitief de laatste door Overhoff geredigeerde Pius-alma-
nak. Volgens Oudejans, p. 46-49, had Overhoff de bij-
naam ‘Pius-maniak’, welke hij als een geuzennaam
beschouwde.
(11) Het jaarboek bevat tot 1917 een afbeelding van een
verdienstelijk geestelijke. Daarna wordt bij gelegen-
heid een portret opgenomen van een paus of een bis-
schop. Vanaf 68(1942) zijn in de almanak afbeeldingen
van de kerkelijke heraldiek en een kaartje met de inde-
ling van Nederland in bisdommen opgenomen.
(12) Van deze apart verkrijgbare bijlagen zijn die van
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1919, 1921-1929, 1931-1933 ingezien. De naamlijsten van
1919, 1921 en 1927 zijn geraadpleegd als bijlage van het
autopsie-exemplaar van Pius-almanak van het betref-
fende jaar, de overige onder hun eigen titel.
(13) A. Kusters in 34(1908), p. 5: “Onze Pius-almanak
voor 1908 verschijnt onder eenen nieuwen titel: Jaar-
boek voor de katholieken van Nederland. Pius-Almanak
1908, eenen titel, die, naar wij meenen, meer den
inhoud van het werk uitdrukt. Op aanraden van vele
deskundigen hebben wij het Mengelwerk eruit gelaten,
wijl er dit zoozeer niet in thuis behoorde. Het Jaarboek
toch is eene opgaaf van Katholieke Parochiën, Vereeni-
gingen enz., en daarbij is het Mengelwerk niet op zijn
plaats.” Al eerder had uitgever Kusters het ‘Mengel-
werk’ laten vervallen in Pius-almanak 27(1902), maar
door het samengaan van Pius-almanak (1877-1902) met
Onze Pius-almanak onder redactie van H.M. Werker in
1903 was dit deel weer ‘in ere hersteld’.
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Plein1 1954-1963
• jaren 1(1954), nr. 1(Pasen) – 10(1963), nr. 8(onged.)
• ondertitel Waar men elkaar ontmoet van mens tot
mens ∞ 1(1954), nr. 1(Pasen) – 4(1957), nr. 11(dec.);
7(1960), nr. 1(jan.)
– Maandblad voor mensen ∞ 7(1960), nr. 2(febr.) –
8(1961)
– Op het kruispunt van wereld en kerk ∞ 9(1962)-
10(1963)
• uitgever Stichting Plein
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks, 11 keer per jaar ∞ 1(1954)-
8(1961) 
– 6 nrs. ∞ 9(1962)
– 8 nrs. ∞ 10(1963)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1954); II ∞ 2(1955); III ∞ 3(1956)-9(1962);
II ∞ 10(1963)
• redactie 1954-1955 drs. Piet Angevaare
1954-1955 mr. Atie Leyen
1954-1959 G. van Vlijmen
1954-1960 ir. Ton Groothuis
1954-1960 drs. Th.M. Scholten
1954-1960 Fietje Steegers
1954-1963 Piet Reckman
1954-1963 S. Jelsma MSC
1955-1957 T. Miltenburg
1955-1963 dr. J.M.M. de Valk
1957-1960 Henny Dröge
1957-1961 H. Scholten
1959-1960 P. Janmaat
1959-1960 J. Polman
1959-1960 A. Steggink
1959-1960 M. Hensen OP

• speciale nummers 1961, ongen.(nov/dec.): speciaal
nummer getiteld ‘Vrede en verzoening’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1960-1963). 
– Het blad bevat een ‘Pleinagenda’, waarin activiteiten
van de Pleinbeweging worden aangekondigd.
– Sommige nummers zijn gewijd aan één bepaald
thema, zoals ‘Algerije’ (1960, dec.) en ‘Oecumene’ (1961,
juni).
– Jaargang 1962 bevat volgens het omslag “uitgewerkte
voorstellen als resultaat van stelselmatige bezinning in
verband met het komende concilie”. De gebruikelijke
rubrieken als ‘Pleinagenda’ ontbreken in deze jaar-
gang. Als aanvulling wordt het nieuwsbulletin Plein-
post uitgegeven, waarin de ‘Pleinagenda’ is opgeno-
men.1

• relaties Ten dele voortgezet als Plein-post ({1962})2

– Voortgezet als Sjaloom (1964-1973)3

• literatuur Hans Beerends, Marc Broere, De bewogen
beweging. Een halve eeuw mondiale solidariteit, Amster-
dam 2004: 3. ‘De Pioniers van de Derdewereldbewe-
ging’, p. 21-23; 29-41
– Theo M. Scholten, 50 Jaar na dato. Een terugblik op
Plein 1954, z.p./z.j.[2004]
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de Pleingroep of Pleinbeweging,
een katholiek discussiegezelschap dat in 1954 werd
opgericht door pater Simon Jelsma MSC en een aantal
geestverwanten. De redactie stelt zich ten doel
“gemeenschapsbesef te bevorderen, over alle grenzen
van kerk en levensovertuiging heen” (zie Plein 1957,
nr. 11(dec.), p. 2). Net als de befaamde tweewekelijkse
‘Pleinpreken’ van Jelsma in Den Haag wil het blad
openheid (als op een plein) in kerk en huis nastreven 
in het maatschappelijk debat over actuele wereldproble-
men. Ook wil het tijdschrift opwekken tot actie om de
wereld te veranderen. Het bevat artikelen over oecume-
ne, derde wereld, politiek, rechtvaardigheid en ontwik-
kelingswerk.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: jaartal.
(2) Plein 1961, 8(1961), ongen.(dec.), p. 2 vermeldt dat
Plein-post zes maal per jaar zal verschijnen in de maan-
den dat Plein niet uitkomt. Vermoedelijk is Plein-post
alleen in 1962 verschenen. Plein 1963 opent met de
mededeling van de redactie dat het blad “weer in de
vorm van een actueel maandblad verschijnt”.
(3) 10(1963), nr. 8, p. 109: “Het voor u liggende pleinblad
is het laatste. Met ingang van het nieuwe jaar komt er
een gloednieuw blad. In en rond dit nieuwe blad, dat in
haar naam een gave en een op-gave uitzegt – Sjaloom:
vrede, welzijn, gerechtigheid – treffen elkaar vele
vrienden.”
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Plein-post {1962}
• jaren 1962, nr. 1(jan./febr.)-{nr. 4(juli/aug.)}
• ondertitel Tweemaandelijks verschijnend stencil-bul-
letin voor allen die participeren in de Pleinbeweging ∞
1962, nr. 1(jan./febr.)-nr. 2(maart/april)
– Buitengewone editie voor allen, die sympathiseren
met de Pleinbeweging ∞ 1962, nr. 3(onged.)
– Tweemaandelijks verschijnend bulletin voor alle
sympathisanten van de Pleinbeweging ∞ 1962, nr. 4
(juli/aug.)
• uitgever Stichting Plein
• plaats Niet in de publicatie vermeld.
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang ingeziene afl. 6-16 p.
• redactie Niet in de publicatie vermeld.1

• speciale nummers 1962, nr. 3(onged.): extra editie
onder de titel ‘Operatie trefpunt’
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Afsplitsing van Plein…[jaartal] (1954-1963)2

• autopsie 1962, nr. 1(jan./febr.)-nr. 4(juli/aug.)
– KDC
• typering Bulletin met informatie, documentatie en de
agenda en de verslagen van het werk, de contacten en
de ontmoetingen van de Pleinbeweging. Het blad fun-
geert tevens als gespreksorgaan voor allen die actief
geïnteresseerd zijn in de Pleinbeweging.
• noten
(1) Vermoedelijk dezelfde redactie als Plein… [jaartal].
(2) Plein 1961, 8(1961), ongen.(dec.), p. 2 vermeldt dat
Plein-post zes maal per jaar zal verschijnen in de maan-
den dat Plein niet uitkomt. Vermoedelijk is Plein-post
alleen verschenen in 1962, toen Plein 1962 zich beperkte
tot het tweemaandelijks publiceren van ‘uitgewerkte
voorstellen als resultaat van stelselmatige bezinning in
verband met het komende Concilie’. Plein 1963, nr.
1(onged.), p. 1 opent met de mededeling van de redactie
dat het blad “weer in de vorm van een actueel maand-
blad” verschijnt.

859
PM: pro memorie 1977
• jaren 1(1977), nr. 1(febr.)-nr. 4(okt.)
• ondertitel Mededelingen vanuit het bestuur
• uitgever Provincie van de H. Martelaren van Gorcum
• plaats Utrecht
• frequentie “zesmaal per jaar”1

• formaat B
• omvang I
• redactie Redactieadres: provincialaat Minderbroeders
• autopsie Volledig
– UBU
• typering Officieel documentatie- en informatieorgaan

van het bestuur van de Nederlandse Franciscanen met
onder meer informatie over generale en provinciale
kapittels, verslagen van het missiesecretariaat en sta-
tistische gegevens. PM wordt opgericht om deze func-
tie van het vroegere tijdschrift Neerlandia seraphica
over te nemen. Deze functie is bij het verdwijnen van
Neerlandia seraphica min of meer overgenomen door
Variant, dat evenwel feitelijk is opgericht als onafhan-
kelijk opinieblad. Door de oprichting van PM hoopt de
redactie van Variant eindelijk aan haar oorspronkelijke
doelstelling te kunnen beantwoorden. Echter, nadat er
vier afleveringen van PM zijn verschenen, besluit het
bestuur dat dit communicatiekanaal niet functioneert
en wordt Variant alsnog aangewezen als het communi-
catieblad voor de provincie (zie Variant 11(1977), nr. 17
(7 okt.), p. 244; 12(1978), nr. 5(3 maart), p. 61 en nr. 10(19
mei), p. 121).
• noten
(1) Aldus 1(1977), nr. 1(febr.), p. 12: “PM verschijnt losbla-
dig en verschijnt zes maal per jaar”.

860
Pocket voor het katholieke gezin1 1962-{1966}
• jaren 1962-{1966}2

• ondertitel Sint-Michaelsalmanak. Uitgegeven ten bate
van het missiewerk SVD3

• uitgever Missiehuis Sint Willibrord (Gezelschap van
het Goddelijk Woord, SVD)
• plaats Deurne
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1962-1964; II ∞ 1964/65-1966
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van St. Michaels-almanak …
[jaaraanduiding] (1891-1961)
• autopsie 1962-1966
– KDC
• typering Gezinsblad met artikelen over godsdienstige
en maatschappelijke onderwerpen, korte verhalen, een
rubriek voor kinderen en een journaaloverzicht van 
een of twee jaar eerder. In 1964/65 kiest men voor een
andere opzet, aldus het redactioneel: “Wij zijn in deze
uitgave weer tot de oorspronkelijke opzet van de 
‘St.-Michaels Almanak’ teruggekeerd, en hebben ze
gemaakt tot een praktische handleiding voor het hele
jaar.” Het blad bevat voortaan een uitvoerige dagkalen-
der met evenementen in Nederland. Verder zijn prakti-
sche wenken voor de huishouding toegevoegd.
• noten
(1) De titel wordt gevolgd door het betreffende jaar. De
titel van de jaargangen 1964-{1966} luidt Pocket voor het
gezin.
(2) In het redactioneel van Pocket voor het gezin 1966,
gedateerd 1 juni 1965, wordt aan de lezers gevraagd ver-
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gissingen en lacunes door te geven met het oog op de
editie van 1967. Of deze editie inderdaad is verschenen,
is onbekend.
(3) In 1964/65-{1966} wordt de ondertitel niet vermeld op
het titelblad, maar wel op de achterkant.

861
Pokrof 1954-{1980}
• jaren 1(1954), nr. 1(maart/april) – {27(1980), nr. 6(nov./
dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift over Rusland en zijn christen-
dom ∞ 1(1954) – 14(1967), nr. 5(sept./okt.)
– Tweemaandelijks tijdschrift over Rusland en zijn
christendom ∞ 14(1967), nr. 6(nov./dec.) – {27(1980)}
• uitgever Kapucijnen
• plaats Voorburg
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1954-{1980} prof.dr. Zacharias Anthonisse
OFMCap., hoofdred.
1954-{1980} dr. Gabriël Münninghoff OFMCap., red.secr.
• register Alfabetisch register op telkens vier jaargan-
gen. In het autopsie-exemplaar is het register over
1954-1957 ingebonden na 4(1957), nr. 6(nov./dec.); over
1958-1961 in 8(1961), nr. 1(jan./febr.); over 1962-1965 ach-
ter 12(1965), nr. 6(nov./dec.); over 1970-1973 achter
20(1973), nr. 6(nov./dec.); over 1974-1977 vóór 24(1977),
nr. 1(jan./febr.); over 1978-1981 vóór 25(1978), nr.
1(jan./febr.). Het register over 1966-1969 ontbreekt.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Bevat een kroniek van gebeurtenissen in de oosterse
kerken en de Sovjet-Unie “die zelfs in regeringskrin-
gen” wordt bijgehouden, aldus de redactie in Pokrof
39(1992), nr. 1(jan./febr.), p. 3-4.
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Het blad wil, aldus het voorwoord in 1(1954),
nr. 1(jan./febr.) p. 2-3 voorlichting geven aan allen “die
direct of indirect bij willen dragen tot de overwinning
van het Christendom in Rusland”. Het bevat bijdragen
over Russische geschiedenis, spiritualiteit, liturgie,
kunst en literatuur en over maatschappelijke ontwikke-
lingen in de Sovjet-Unie. Verder wordt aandacht
besteed aan de Byzantijns-christelijke wereld, het
schisma tussen oosterse en westerse kerk en aan de
oecumenische beweging, vooral in de periode rond het
Tweede Vaticaans Concilie. Het tijdschrift wil tevens
bekendheid geven aan het werk van de Kapucijnen van
de Byzantijns-Slavische ritus onder Russische immi-
granten, vanuit het in 1953 in Voorburg gestichte
klooster Pokrof (‘Onder Uw bescherming’, d.i. van
Maria).
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2009}, sinds 40(1993) met

de ondertitel “Oosterse christenen, kerken en culturen”
en sinds 48(2001) als uitgave van de Katholieke Vereni-
ging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

862
de Pook 1930-1941
• jaren 1(1930/31), nr. 1(dec.) – 11(1941), nr. 9(sept.)1

• ondertitel Maandblad voor onze voortrekkers (Uitslui-
tend voor propagandisten)
• uitgever Goed Volkbureau, in opdracht van de Bos-
sche Diocesane Propaganda-Centrale Voor God en
Vaderland ∞ 1(1930/31) – 3(1933), nr. 2(febr.)
– Goed Volkbureau, in opdracht van de Bossche Dioce-
sane Propaganda- en Leekenapostolaatcentrale ∞
3(1933), nr. 3(maart)-nr. 4(april)
– Goed Volkbureau, in opdracht van de Bossche Dioce-
sane Katholieke Leekenapostolaatcentrale ∞ 3(1933), nr.
5(mei) – 11(1941), nr. 8(aug.)
• plaats ’s-Hertogenbosch
– Red.: Vught ∞ 1(1930), nr. 1(dec.) – 1936, nr. 4 (april);
Den Bosch ∞ 6(1936), nr. 5 (mei) – 7(1937), nr. 11 (nov.);
Eindhoven ∞ 7(1937), nr. 12(dec.) – 11(1941), nr. 9(sept.)
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang III ∞ 1(1930/31); II ∞ 2(1932)-11(1941)
• redactie 1930-1936 W. Kea SJ
1936-1941 J. Sicking
• bijzonderheden 1(1930/31) telt 13 afleveringen van dec.
1930-dec. 1931.
– Bevat tevens onregelmatig informatie van de Propa-
gandaclub in Rotterdam, onder redactie van de alg.
secr. J.Th. Rust. 
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1930/31), 2(1932), nr. 6, 3(1933)-11(1941)
– UBU ∞ 2(1932), nr. 1-5, 7-12
• typering Blad bedoeld voor leden van de Propaganda-
clubs, d.w.z. de afdelingen van het lekenapostolaat in
het bisdom Den Bosch: de Pook “moet iedere maand het
propagandisten-vuur komen oppoken” (1(1930), nr. 1, p.
3). Het blad opent elke maand met de agenda van de ver-
gadering van de propagandisten van de betreffende
maand. Het bevat verder gebeden, godsdienstige en
morele aansporingen en ascetische, sociologische en
catechetische bijdragen, teneinde de leek in staat te stel-
len het priesterwerk aan te vullen. Het blad besteedt
ook aandacht aan de vraag hoe het lekenapostolaat zich
verhoudt tot de Katholieke Actie, die aan het eind van
de jaren dertig in het bisdom wordt opgericht.
• noten
(1) Het is onbekend of het blad nog is verschenen na
september 1941. In 11(1941), nr. 1(jan.), p. 3-4, geeft 
J. Sicking aan dat er onlangs gevaar dreigde voor het
voortbestaan van het blad door inkrimping van het
lezersbestand, maar dat hij toch de toezegging heeft
gekregen “dat ‘De Pook’ kan blijven pooken”.
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Practische uitwerking van het jaarprogram der
Katholieke Actie1 {1942}-{1945}
• jaren {1942, ongen.(dec.)} – {1945/46, nr. 1(1 sept. 1945)}
• uitgever Diocesaan Bureau voor Katholieke Actie in
het Bisdom Haarlem
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ {1942, ongen.(dec.)} – 1943, ongen.(febr.);
A ∞ 1943, ongen.(maart) – {1944, ongen.(juni)}; B ∞
{1945/46, nr. 1(1 sept. 1945)}
• omvang II ∞ 1943
– Voor de overige jaren kon de omvang niet worden
vastgesteld.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Losbladige uitgave. 
– Elke aflevering bevat doorgaans de volgende rubrie-
ken: ‘Punten van actie’, ‘Agenda’s’, ‘Mededelingen’,
‘Moderatorenmapje’ en ‘Ledenbijlage’. Het Moderato-
renmapje is als aparte uitgave in dit deel van de BKNP
beschreven.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als Pinkstervuur
(1946-1964)2

• autopsie 1942, ongen.(dec.); 1943, ongen.(jan),
ongen.(febr.), ongen.(maart), ongen.(juni),
ongen.[nov.]; 1944, ongen.(febr.), ongen.(mei/juni);
1945, nr. 13

– KDC
• typering Uitgewerkt program van vorming en actie
voor de Katholieke Actie in het bisdom Haarlem. Nadat
paus Pius XI in 1939 de Katholieke Actie opnieuw had
aanbevolen aan alle gelovigen, werden in veel paro-
chies comités voor Katholieke Actie opgezet. Het werk-
program was bedoeld om de priesters en leiders van de
Katholieke Actie te ondersteunen en te stimuleren. Het
bevat richtlijnen voor de verschillende kerkelijke perio-
des zoals de kerst-, paas- en pinkstertijd.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd in {1942, ongen.(dec.)} – {1943,
ongen.(juni)}: “voor het kerkelijk jaar 1942-1943”. 
(2) Dit vermoeden is gebaseerd op de parallel in inhoud
(werkprogramma van de Katholieke Actie voor het bis-
dom Haarlem), de aansluiting in jaren en het feit dat in
beide uitgaven een bijlage voor de moderatoren is opge-
nomen.
(3) Van 1944, ongen.(febr.), ongen.(mei), ongen.(juni)
zijn alleen de ‘Mededelingen’ ingezien.

864
Praeco regis 1947-1963
• jaren 1(1947), [nr. 1](onged.) – 1963, ongen.(onged.)1

• ondertitel Handleiding voor directeuren der
serafijnse2 Derde Orde ∞ 1(1947)-9(1955)
– De bestuurder van de Derde Orde. Tweemaandelijks
tijdschrift ∞ 10(1956/57)
– Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geestelijke
leiding van de Derde Orde ∞ 11(1957/58)-40(1960/61)
– Tijdschrift gewijd aan de geestelijke leiding van de
Derde Orde ∞ 41(1961/62)
– Prekenbundel ∞ 1962-1963
• uitgever Centraal Bureau Derde Orde, de Rees, Brum-
men ∞ 1(1947)-9(1955)
– Centraal Bureau Derde Orde, de Rees, Brummen /
Centraal Bureau Derde Orde Sint Truiden ∞
10(1956/57)-40(1960/61)
– Centraal Bureau Derde Orde Sint Truiden ∞
41(1961/62)
– Centraal Bureau Derde Orde, de Rees, Brummen ∞
1962 en 1963
• plaats Brummen ∞ 1(1947)-9(1955)
– Brummen/St. Truiden ∞ 1956/57-40(1960/61)
– Sint Truiden ∞ 41(1961/62)
– Brummen ∞ 1962-1963
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1947)-9(1955)
– tweemaandelijks ∞ 1956/57-40(1960/61)
– éénmaal per jaar ∞ 41(1961/62)-1963
• formaat A ∞ 1(1947)-9(1955); B ∞ 1956/57-1963
• omvang II ∞ 1(1947)-40(1960/61); I ∞ 41(1961/62)-1963
• redactie 1947-1955 Abel Duindam OFM3

1956-1963 Auspicius van Corstanje OFM3

1958-1961 Franciscus van Ruyteghem OFM (voor België)
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1947-1955,
1958/59); inhoudsopgaven (1947-1957/58, 1960/61).
– De jaargangen 1(1947)-9(1955) zijn genummerd. De
volgende vier overlopende jaargangen dragen geen
jaargangnummer (1956/57-1959/60), waarna de jaar-
gangtelling weer wordt opgenomen met abusievelijk
40(1960/61) en 41(1960/61) in plaats van jaargang 14 en
15.
– In de jaargangen 3(1949)-7(1953) worden in de rubriek
‘Ad nostram doctrinam’ voornamelijk boeken bespro-
ken over het ‘Franciscanisme’.
– Gestencild (1962 en 1963).
– Omdat in het autopsie-exemplaar de meeste omslagen
of titelbladen ontbreken, is exacte datering en afbake-
ning van de afleveringen vaak niet mogelijk.
– 4(1950), nr. 1(onged.) is voor het grootste gedeelte
gewijd aan het Heilig Jaar 1950.
– In 40(1960/61) bevindt zich als ‘Bijvoegsel bij Praeco
regis, Januari 1961’ een lijst van de dagen waarop in het
jaar 1961 aan de leden van de Derde Orde de Generale
Absolutie mag worden gegeven.
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• relaties Voortzetting van Pax (1938-1941)4

– Hierin opgenomen de Bestuurder van de Derde Orde
(1920-1956)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift bestemd voor de
directeuren van de Derde Orde van St. Franciscus in
Nederland en van 1956/57 tot 1961/62 ook in Vlaanderen.
In de naam van het blad wordt tevens het programma
tot uitdrukking gebracht. Franciscus wilde de heraut
(praeco) van de grote Koning (regis) zijn. Het was zijn
roeping, net zoals bij de eerste leerlingen van Jezus, om
te prediken. Het tijdschrift bevat uiteenzettingen over
de franciscaanse spiritualiteit en over de Derde Orde,
suggesties voor preek- en conferentieteksten, boekbe-
sprekingen en soms ook geheel uitgewerkte preken in
de rubriek ‘Attende doctrinae’. De laatste jaargangen
zijn voornamelijk prekenbundels ter ondersteuning
van de directeuren bij de voorbereiding van de maande-
lijkse bijeenkomsten van de tertiarissen (leken-leden
van de Derde Orde).
• noten
(1) Tot en met 9(1955), ongen.[nov] vallen de jaargangen
samen met het kalenderjaar. De jaargangen 1(1947)-
9(1955) van het blad verschijnen enkel voor en in Neder-
land. Vanwege financiële moeilijkheden (vgl. 8(1954), p.
2 en 9(1955), p. 6) moet de uitgave van Praeco regis daar-
na worden gestaakt. Echter: “Na een korte onderbre-
king (…) kunnen wij U hiermede het eerste nummer
aanbieden van het Directeurenblad Praeco Regis ont-
staan en uitgegeven in samenwerking met onze Belgi-
sche medebroeders”, aldus de redactie in ‘Aan onze
Noord-Nederlandse directeuren’ in 1956/57, nr.
1(sept./okt.), p. 1. Aan deze samenwerking komt in 1961
een einde, aldus de provinciale commissarissen van de
Derde Orde, nadat is gebleken “dat de behoeften van de
sodaliteiten van Noord en Zuid niet voldoende gelijklo-
pend zijn” (Praeco regis 41(1961/62), p. 1, ‘Ter inleiding’).
In ‘Aan onze directeuren’ in 1962, binnenkant omslag,
erkent de commissaris Derde Orde, pater A. van Cor-
stanje OFM, dat de fusie van Praeco regis met het
Vlaamse directeurenblad op een teleurstelling is uitge-
lopen. Of het blad na 1963 is opgeheven zonder een
opvolger na te laten, kon niet met zekerheid worden
vastgesteld.
(2) 9(1955): “seraphijnse”.
(3) In de laatste aflevering van 9(1955) wordt op p. 145 in
‘Een vaarwel en een welkom’ pater Abel Duindam,
commissaris van de Derde Orde, hartelijk bedankt
“voor alles, wat hij in zijn hoedanigheid van redacteur
voor dit tijdschrift heeft gedaan”. In zijn plaats is
benoemd tot commissaris van de Derde Orde pater Aus-
picius van Corstanje, voorheen directeur van het Derde
Orde-internaat Schoonaerde.
(4) “Met Praeco regis willen wij voortzetten de goede

tradities van hetgeen het Maandblad voor Directeuren
der Derde Orde van St. Franciscus zes en twintig jaar
lang heeft gedaan en wat werd voortgezet door Pax
gedurende een viertal jaren” (Praeco regis 1947, [nr. 1]
(onged.), p. 3).
(5) Vlaams tijdschrift, wordt niet beschreven in de
BKNP.

865
Present1 1961-{1976}
• jaren 1(1961), nr. 1(febr.)2 – {1976, nr. 8(april)}3

• ondertitel Driemaandelijkse uitgave van het Dioce-
saan Missiecomité bisdom Roermond ∞ 1(1961) –
3(1963), nr. 1(jan.)
– Contactblad voor de parochiële missie-actie in het bis-
dom Roermond ∞ 3(1963), nr. 2(april) – 4(1964), nr. 1
(febr.)
– Mededelingen Diocesane Missieraad bisdom Roer-
mond ∞ 1968-1970
– Mededelingen Diocesaan Instituut voor Internationa-
le Solidariteit (DIVIS)4 ∞ 1971-1974
– Mededelingen Diocesaan Missiebureau bisdom Roer-
mond ∞ {1976, nr. 8(april)}
• uitgever Diocesaan Missiecomité bisdom Roermond
∞ 1(1961), nr. 1(febr.) – 3(1963), nr. 1(jan.)
– Diocesaan Missiebureau ∞ 3(1963), nr. 2(april) – 1970
– DIVIS ∞ 1971-1974
– Diocesaan Missiebureau bisdom Roermond ∞ {1976,
nr. 8(april)} 
• plaats Red. en adm.: Roermond
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1961)-3(1963); 2 nrs. ∞
4(1964)-6(1966); zeker 1 nr. ∞ 7(1967); 
– nrs.1-9 ∞ 1968; nrs. 10-16 ∞ 1969; nrs. 17-19 ∞ 1970; 
– nrs. 1-4 ∞ 1971; nr. 5 ∞ 1972; nr. 6 ∞ 1973; nr. 7 ∞
1974; 3 brieven ∞ 1975; {nr. 8 ∞ 1976}
• formaat B
• omvang I
• redactie Tot en met 1974 niet in het blad vermeld.
1961-1965 G. Marcus5

1966-1968 A. Wiermans5

1969-1974 P. Nelen CSsR5 

{1976} J.B. Theunissen SMM, directeur van het Dioce-
saan Missiebureau Roermond6

• speciale nummers 1962, ongen.(onged.): extra nummer
‘Luciano’, dat is “gewijd aan het nieuw te bouwen semi-
narie van Blantyre, waarin katholiek Limburg een
belangrijk aandeel heeft”. Het nummer is opgedragen
aan mgr. dr. F. Feron, “in leven voorzitter van het Dio-
cesaan Missiecomité”.
• bijzonderheden Afbeeldingen: 1961-1965, 1968-1971.
– In 1968-1970 worden de afleveringen doorgenummerd
van 1 t/m 19 en in 1971-1976 van 1 t/m 8.
– In 1975 verschijnt Present niet. In plaats daarvan wor-
den kopieën van drie brieven (op het briefpapier van
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DIVIS) aan de abonnees gestuurd over het conflict tus-
sen mgr. J. Gijsen en DIVIS over de koers van het mis-
siewerk in het bisdom Roermond.6 Deze brieven bevin-
den zich in het autopsie-exemplaar: 1) mgr. dr. P.J.
Teeuwen, voorzitter van de Raad, aan mgr. dr. J. Gijsen,
gedateerd 10 januari 1975; 2) P. Teeuwen, ‘Aan de
Priesters en religieuzen van het bisdom, de PMC’s/
kontaktpersonen en andere geïnteresseerden’, geda-
teerd 17 jan. 1975, met de bijlage ‘Waarom gaan we
door’ van Rogier van Rossum; 3) P. Nelen, ‘Aan de
Priesters en Religieuzen, de PMC’s/Kontaktpersonen
en allen, die me hun sympathie betuigden’, gedateerd
31 januari 1975.
• relaties [Voortzetting van het zelatricenblad Christi
Rijk]7

–Ten dele voortgezet als Berichten en aktualiteiten
(1975-{1980})6

• autopsie 1(1961); 2(1962), extra nummer en nr. 4;
3(1963)-6(1966); 7(1967), nr. 1; 1968-1974; 1975, 3 brieven;
1976, nr. 8
– KDC
• typering Blad met informatie voor de in het begin van
de jaren ’60 opgerichte parochiële missiecentra (PMC’s)
in het bisdom Roermond. Het is bedoeld als een contact-
blad tussen het Diocesaan Missiebureau en “de duizen-
den medewerksters en medewerkers aan de missieak-
tie in Limburg” (1968, nr. 1(18 jan.), p. 1). Het bevat finan-
ciële jaaroverzichten, gegevens over de Diocesane Mis-
sieraad, over missieactiviteiten in het bisdom Roer-
mond en over Limburgse missionarissen. In toene-
mende mate is er daarnaast aandacht voor missionaire
vorming en bewustwording en voor missionaire vraag-
stukken die na het Tweede Vaticaans Concilie op de
voorgrond treden, zoals de zin van missionering en de
verhouding missionering-ontwikkelingswerk en mis-
sionering-vredeswerk.
• noten
(1) In 1(1961), nr. 1(febr.) – 3(1963), nr. 1(jan.) wordt de
titel voorafgegaan door “De missionerende kerk van
Limburg”.
(2) Tot en met 7(1967) zijn de jaargangen genummerd. 
(3) Vermoedelijk de laatste uitgave onder deze titel, met
het financieel verslag van het Diocesaan Missiebureau
van het bisdom Roermond over 1974 en 1975.
(4) Met onderschrift: “ter behartiging van missie-, ont-
wikkelings-, en vredesvraagstukken in het bisdom
Roermond (Voortzetting en verbreding van de Dioc.
Missieraad)”. Vanaf 1971 richt de raad zich naast missie
ook op zaken die “moeilijk onder het woord ‘missie’
gevat” konden worden: ontwikkelingswerk, vredes-
werk, samenwerking met oecumenische en niet-kerke-
lijke organisaties en bewustwording vanuit een
christelijke inspiratie (zie 1971, nr. 1(jan.), p. 8). Daarom
werd gekozen voor de nieuwe naam DIVIS. Dat leverde
kritiek op, omdat sommigen ervan uitgingen dat dat

ten koste zou gaan van de aandacht voor ‘missie’. Vol-
gens het redactioneel in dezelfde aflevering was hier
sprake van een misverstand: “we staan samen voor
DEZELFDE opdracht: het HEIL van de wereld te bevor-
deren”.
(5) In de periode 1961-1965 is G. Marcus directeur van
het Diocesaan Missiebureau en secretaris van de 
Diocesane Missieraad, in welke hoedanigheid hij vanaf
1962 meestal de inleiding in het blad verzorgt. Hij
wordt opgevolgd door A. Wiermans (zie colofon
6(1966), nr. 1), die in 1968, nr. 9(18 dec.), p. 8 afscheid
neemt. Diens opvolger P. Nelen CSsR noemt hem in
1969, nr. 10(jan.), p. 1 “een voortreffelijk redacteur” 
van Present en bedankt hem voor het vele door hem
verrichte werk. 
(6) In 1974 besluit mgr. J. Gijsen, bisschop van Roer-
mond, tot een grondige reorganisatie van het missie-
werk. Dit leidt tot het ontslag m.i.v. 1 februari 1975 van
P. Nelen als missiesecretaris en directeur van DIVIS.
De adviesraad van DIVIS onder voorzitterschap van
mgr. dr. P.J. Teeuwen wordt buitenspel gezet doordat
mgr. J.B. Theunissen SMM van mgr. Gijsen de
opdracht krijgt een nieuwe adviesraad te vormen (zie
de brieven uit 1975). Onder Theunissen wordt de uitga-
ve van Present voortgezet, tenminste nog in 1976. De
oude raad o.l.v. Teeuwen besluit tot de oprichting van
een parallelle, particuliere missionaire organisatie
onder leiding van Nelen: Buro voor Internationale Soli-
dariteit (BIS). BIS geeft vanaf april 1975 het blad Berich-
ten en aktualiteiten uit, dat in dit deel van de BKNP
wordt beschreven. In die zin kan dit blad worden
beschouwd als een afsplitsing van Present.
(7) Zie Present 1968, nr. 1(18 jan.). Dit blad is niet inge-
zien en niet in de BKNP opgenomen.

866
het Priesterblad Minister Christi 1950-1967
• jaren 31(1950), nr. 1(jan.)1 – 48(1967), nr. 8-10(onged.)2

• uitgever Derde Orde der paters Kapucijnen
• plaats Red. voor Nederland: Udenhout ∞ 31(1950)-
{46(1965)}
– Adm. voor Nederland: Brugge ∞ 31(1950)-32(1951);
Hees-Nijmegen ∞ 33(1952)-37(1956); Udenhout ∞
38(1957)-41(1960); Oosterhout ∞ 42(1961)-43(1962); 
’s-Hertogenbosch ∞ 44(1963)-45(1964); Udenhout ∞
{46(1965)}
– Red. en adm. voor België: Brugge ∞ 31(1950)-
{46(1965)}
– in 47(1966) en 48(1967) geen vermelding aangetroffen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ 31(1950)-47(1966); III ∞ 48(1967)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

[{1950} pater Paschasius van der Meeren]
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[1950-{1954} pater Anacletus Snijders, 1950-{1951} hoofd-
red.] 
[1950-{1963} pater Constantinus Reijgersberg]
[1950-{1963} pater Optatus van Asseldonk, {1951} red.
secr.; {1954-1963} hoofdred.]
[1950-{1951} pater Theotimus van der Geer, 1950 red.
secr.]
[{1951} pater Quirinus Sas]
[{1954}-{1957} pater Fidelis van der Horst]
[{1954}-1958 pater Auxentius Wijnhoven]
[1958-{1963} pater Venantius de Leeuw]
[{1960}-{1963} pater Albuinus Leenhouwers]
• bijzonderheden Inhoudsopgaven, naar rubrieken
gerangschikt (1950-1967). Elke jaargang bevat tevens
een naam- en zaakregister.
– Boekbesprekingen; lijst van besproken boeken alfabe-
tisch op auteursnaam en op titel indien naam auteur
niet bekend is (1950-1965).
– Vanaf maart 1961 verschijnt tweemaal per jaar bij het
Priesterblad Minister Christi als supplement Theolo-
gisch panorama (in dit deel van de BKNP beschreven),
met samenvattingen van theologische artikelen (zie
48(1967), nr. 8-10(dec.), p. 209).
• relaties Samensmelting van Minister Christi (1947-
1949) en het Belgische tijdschrift het Priesterblad (1940-
1948)4

• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– KDC
• typering Godsdienstig tijdschrift voor priesters met
als doel hun persoonlijk leven en apostolische arbeid
met een evangelische en franciscaanse geest te bezie-
len. Het blad richt zich tot alle geestelijken in Vlaande-
ren en Nederland, maar vooral tot de priesters die
tevens derde-ordeling zijn (zie binnenzijde omslag
31(1950), nr. 1(jan.)). Het tijdschrift bevat artikelen over
praktische en geestelijke zaken die van belang zijn voor
het priesterschap, meditaties, conferenties voor reli-
gieuzen, voor derde-ordelingen en voor het Apostolaat
des Gebeds, boekbesprekingen en aantekeningen over
actuele theologische thema’s. 
• noten
(1) In de jaargangtelling wordt die van de Belgische
voorganger het Priesterblad voortgezet. De Nederlandse
voorganger Minister Christi kent slechts 3 jaargangen.
(2) “Habent sua fata libelli, zegt een oud spreekwoord.
Het geldt echter niet alleen voor boeken; ook op tijd-
schriften is het toepasselijk. Met dit nummer eindigt
de 48e jaargang en tegelijk de levensbaan van het
Priesterblad Minister Christi”, aldus de redactie in de
laatste aflevering. Zij voegt toe dat “op dit ogenblik zo
vele tijdschriften verschijnen met het doel het persoon-
lijk leven en de apostolische arbeid van de priester te

‘herbronnen’” dat het blad zijn taak als beëindigd
beschouwt (‘Ten afscheid’, 48(1967), nr. 8-10(onged.), 
p. 209).
(3) De redactiegegevens zijn ontleend aan Uni trinoque
(in dit deel van de BKNP beschreven) band 9(1948/1951),
p. 49; band 10(1951/1954), p. 59; band 11(1954/1957), p. 34;
band 12(1957/1960), p. 34, p. 179; band 13(1960/1963), 
p. 26; band 14(1963/1966), p. 28. Het tijdschrift wordt in
deze banden vermeld onder de titel van de voorganger
Minister Christi. Uni trinoque vermeldt echter geen
achternamen; deze zijn ontleend aan Slaats, p. 20-21.
Slaats noemt nog meer namen, echter zonder jaartal-
len. Het is niet duidelijk wie van deze personen redac-
teur was en wie medewerker.
(4) Minister Christi 3(1949) is hetzelfde tijdschrift als
het Priesterblad 30(1949) voor België.

867
Priester-missieblad Stella duce 1937-{1941}
• jaren 6(1937/38), nr. 1(15 okt.) – {10(1941), nr. 3(1 nov.)}1

• ondertitel Orgaan van het diocesaan missie-comité in
het bisdom Roermond2

• uitgever Diocesaan missie-comité in het bisdom Roer-
mond2

• plaats Roermond
• frequentie tweemaal per maand
• formaat B
• omvang II ∞ 6(1937/38)-9(1940/41); I ∞ 10(1941)
• redactie 1937-{1941} Fr. Feron3

• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
in de vorm van alfabetische registers (6(1937/38)-
8(1939/40)).
• relaties Voortzetting van Seminarie-missieblad (1932-
1937)4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat gratis wordt toegezonden aan de
seculiere priesters van het bisdom Roermond (later ook
van het bisdom Haarlem) zodat zij op de hoogte kun-
nen blijven van de “frissche gedachten en idealen” op
het terrein van de missieactie. Daarnaast hoopt de
redactie in zowel theoretische als praktische zin de
missiegedachte tussen de priesters te bevorderen (zie
6(1937), nr. 1(15 okt.)). Het blad bevat de rubrieken ‘Prac-
tica’ (gezien de aan de rubriek voorafgaande letter ‘F’
waarschijnlijk verzorgd door Feron), ‘Missienieuws’,
‘Intentie van het Apostolaat des Gebeds’, ‘Priester en
missie’, opgevolgd vanaf 8(1939), nr. 5 (1 dec.) door
‘Practische missiekennis’ (de twee laatstgenoemde
rubrieken worden verzorgd door dr. J.M. Drehmanns
CSsR). 
• noten
(1) Waarschijnlijk is het blad hierna niet meer versche-
nen vanwege de oorlogsomstandigheden.
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(2) M.i.v. 9(1941), nr. 14(15 april) gewijzigd in “de bis-
dommen Roermond en Haarlem”.
(3) Fr. Feron ondertekende het ‘Ten geleide’ van het eer-
ste nummer als president van het Diocesaan Missie-
comité. Hij wordt expliciet genoemd als redacteur
vanaf 8(1940), nr. 12(15 maart). Prof. dr. Fr. Feron (1896-
1958) was in deze periode docent en president van het
grootseminarie van het bisdom Roermond. 
(4) Beschreven in BKNP 4.

868
de Priester-tertiaris 1923-1941
• jaren 1(1923/24), nr. 1(okt.) – 18(1941), nr. 11(nov.)1

• ondertitel Maandschrift voor de priester-leden en
directeuren der Derde Orde van den H.V. Franciscus ∞
{3(1926)}-13(1936)
– Maandschrift voor de priesterleden en directeuren
der Derde Orde van den Heiligen Vader Franciscus ∞
14(1937)-17(1940)
• uitgever Secretariaat der Franciscaansche Derde Orde
van de Minderbroeders Capucijnen in Nederland
• plaats Red.: Breda, Kapucijnenklooster ∞ {8(1931)}2-
[13(1936)]; Hees-Nijmegen, Derde-Orde-Centrale Rivo
Torto ∞ 14(1937)-18(1941)
– Adm.: Helmond, NV Boekdrukkerij ‘Helmond’ ∞
{3(1926)}-9(1932); Roermond, J.J. Romen & Zonen ∞
10(1933)-13(1936); Brakkenstein-Nijmegen, Drukkerij 
St. Joseph ∞ 14(1937) – 15(1938), [nr. 2(febr.)]; Babberich
(Gld.), Kapucijnenklooster ∞ 15(1938), [nr. 3](maart)3 –
18(1941)
– Druk: Drukkerij St. Joseph, Brakkenstein-Nijmegen
∞ 14(1937)-18(1941)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1923/24)-18(1941)
• omvang II ∞ 1(1923/24)-10(1933); III ∞ 11(1934); II ∞
12(1935)-18(1941)
• redactie “Minderbroeders-Capucijnen”4

[{1926}-{1930} pater Engelbertus Dijkman, {1926} hoofd-
red.]5

[{1926}-{1930} pater Quirinus Sas]5

[{1930} pater Richardus van den Berg]6

[{1930}-1938 pater Gerlacus Schümmer, {1930} hoofd-
red.]7

[{1930}-{1939} pater Rudolphus Waalen]8

[1933-{1938} pater Vitus Kaarsgaren, hoofdred.]9

[1933-{1939} pater Everardus Dirven]10

[1938-{1939} pater Paschalis Apeldoorn, hoofdred.]10

[1938-{1939} pater Sebastianus van Beers]10

• bijzonderheden Boekbesprekingen (1926-1941)11;
inhoudsopgaven (1925-1940).
– Het tijdschrift is alleen verkrijgbaar samen met het
Maandschrift voor de leden der Derde Orde van den H.
Franciscus, aldus de binnenzijde van het omslag van
3(1926), nr. 1(jan.). Zie ook Maandschrift voor de leden

der Derde Orde van den H. Franciscus 11(1923), nr.
9(sept.), p. 129.
– De eerste jaargang 1(1923/24) is een overlopende jaar-
gang: nr. 1(okt. 1923)-nr. 15(dec. 1924). Daarna vallen de
jaargangen samen met het kalenderjaar.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd. In het autop-
sie-exemplaar ontbreken de meeste omslagen met de
titelpagina’s, waardoor nummering en datering vaak
niet konden worden vastgesteld. 
– 1938, nr. 1(jan.) vermeldt op de titelpagina abusieve-
lijk 14e jaargang; moet zijn: 15(1938)
– 1941, nr. 1(jan.) vermeldt abusievelijk jaargang 17;
moet zijn: 18(1941). 
– 10(1933), 14(1937), nr. 1(jan.) en 15(1938), nr. 1(jan.) heb-
ben als losse bijlage: ‘Generale absolutie. Dagen waarop
in het jaar 1933 [resp. 1937 en 1938] aan de leden der
Derde Orde de generale absolutie mag gegeven wor-
den’, 1 p. 
– In het autopsie-exemplaar van 7(1930) wordt de door-
lopende paginering vanaf p. 38 herhaaldelijk onderbro-
ken door afzonderlijk gepagineerde bladzijden (p. 81-
100) met titels van boeken en tijdschriften (franciscaan-
se en niet-franciscaanse). Dit is (een deel van) de ‘Cata-
logus der franciscaansche bibliotheek’, die het secreta-
riaat der Derde Orde volgens art. 17 van de statuten
moest onderhouden (5(1928), p. 4). In het autopsie-
exemplaar 6(1929) bevindt zich aan de binnenzijde van
de band 1929-30 een ‘Uittreksel uit het reglement der
franciscaansche bibliotheek’ en in 7(1930) op p. 110 de
mededeling: “de catalogus der Franciscaansche Biblio-
theek is binnenkort volledig afgedrukt in de Priester-
tertiaris. (…) Nieuwe aanwinsten der bibliotheek wor-
den voortaan hier gepubliceerd.” De catalogus was voor
besturen en directeuren van de Derde Orde-sodaliteiten
(katholieke verenigingen van leken) van de Minder-
broeders Kapucijnen gratis verkrijgbaar bij de redactie
van de Priester-tertiaris (8(1931), p. 24). 
• relaties Voortgezet als Minister Christi (1947-1949)
• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen
– KDC
• typering Tijdschrift dat uitsluitend voor geestelijken
en theologanten is bestemd, met als doel de directeuren
van de Derde Orde te ondersteunen bij hun taak de
derde-ordelingen op te voeden tot christelijke volmaakt-
heid volgens de geest van St. Franciscus: “de Priester-
tertiaris wil zijn invloed ten goede uitoefenen, zoowel
op het zieleleven van den priester als op dat van zijn
onderhoorige tertiarissen” (derde-ordelingen) (zie de
binnenzijde van het omslag van 14(1937), nr. 1(jan.)).
Het blad biedt teksten en thema’s voor preken en confe-
renties, priestermeditaties, uitleg over de regel van de
Derde Orde, praktische wenken, literatuursuggesties,
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statistieken van het aantal derde-ordelingen, ‘conversa-
tiones spirituales’ en bijdragen over franciscaanse
ascese.
• noten
(1) Laatste aflevering onder deze titel. In het autopsie-
exemplaar is na deze aflevering een mededeling aan de
lezer ingeplakt: “L.S., Heden ontvingen wij het bericht
dat ‘De Priester-tertiaris’ vanaf 1 november a.s. op last
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland-
sche gebied, wegens papierschaarschte, voorloopig niet
meer mag verschijnen. Hees, 25 October 1941.”
(2) Zie 8(1931), p. 24 en Uni trinoque (zie noot 4) band
3(1930/1933), p. 302. 
(3) Zie 15(1938), ongen.(onged.), p. 48.
(4) Alle redactiegegevens zijn ontleend aan Uni trino-
que band 1(1924/27)-band 6(1939/1942). Uni trinoque is
het officiële orgaan van de Nederlandse Provincie van
de Minderbroeders Kapucijnen. Hierin staan de benoe-
mingen vermeld van de redacteuren van de tijdschrif-
ten die door de orde worden uitgegeven. In Uni trino-
que worden echter geen achternamen vermeld; deze
zijn ontleend aan Slaats OFMCap., p. 24. Slaats noemt
nog meer namen, echter zonder jaartallen. Bovendien
is niet duidelijk of de genoemde personen hoofdredac-
teur, redacteur of medewerker waren. 
(5) Uni trinoque band 1(1924/1927), p. 243: “De hoofdre-
dactie (…) blijft bij P. Engelbertus. Pater Quirinus kreeg
23 april 1926 van den Bisschop van Breda het vereischte
oorlof om mederedacteur te zijn van de Priester-tertia-
ris”. Zie ook band 3(1930/1933), p. 31.
(6) Uni trinoque band 3(1930/1933), p. 31.
(7) Uni trinoque band 3(1930/1933), p. 31, band
4(1933/1936), p. 22 en band 5(1936/1939), p. 310.
(8) Uni trinoque band 3(1930/1933), p. 31, band
4(1933/1936), p. 22, band 5(1936/1939), p. 310 en band
6(1939/1942), p. 24.
(9) Uni trinoque band 4(1933/1936), p. 22 en band
5(1936/1939), p. 310.
(10) Uni trinoque band 4(1933/1936), p. 22, band
5(1936/1939), p. 310 en band 6(1939/1942), p. 24.
(11) Zie de rubrieken ‘Boekennieuws’ van 1926-1930,
‘Bibliotheca franciscana’ van 1933-1938 en ‘Bibliotheca
sacerdotis’ van 1935-1938.

869
Pro Deo1 1957-1965
• jaren 1957, nr. 1(april) – 1965, nr. 23(juli)2

• ondertitel Tweemaandelijks orgaan van het secretari-
aat der actie ‘Voor God’ ∞ 1957-1958
– Werkorgaan van het secretariaat der actie ‘Voor God’
∞ 1959, nr. 9(maart) – 1964, nr. 22(okt.)
• uitgever Secretariaat der actie ‘Voor God’3

• plaats Heemstede
• frequentie “tweemaandelijks”

– 4 nrs. per jaargang ∞ 1957-1958; 3 nrs. ∞ 1959; 2 nrs.
per jaargang ∞ 1960-1961; 1 nr. ∞ 1962; 3 nrs. ∞ 1963; 
2 nrs. ∞ 1964; 1 nr. ∞ 1965
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet als zodanig vermeld.3

• speciale nummers 1961, nr. 15/16(onged.): jubileumuit-
gave ter gelegenheid van 25 jaar actie ‘Voor God’ 1936-
1961
– 1964, nr. 22(okt.): nummer gewijd aan ‘Tien jaar actie
nieuwe stijl’. De actie ‘Voor God’ werd in 1936 opge-
richt, tijdens de oorlog afgebroken, na de oorlog onder-
deel van de landelijke Katholieke Actie en in 1954 weer
verzelfstandigd. Volgens Luykx, p. 392, heeft deze twee-
de actie ‘Voor God’ bestaan tot 1973, “toen het secretari-
aat in het kader van de reorganisatie van de Nederland-
se kerkprovincie werd opgeheven”.
– 1965, nr. 23(juli): geheel gewijd aan de geschiedenis
van de Hoeksteenreeks, die afgestemd is op de toene-
mende pastorale diensten en de vernieuwing van de
catechese
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en ongepagi-
neerd.
• relaties Voortzetting van ‘Voor God’ (1956)
• literatuur P. Luykx, De actie ‘Voor God’ 1936-1941. 
Een katholieke elite in het offensief, Nijmegen 1978 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de in 1954 heropgerichte actie ‘Voor
God’, die “christelijke beïnvloeding van de publieke opi-
nie” tot doel heeft, aldus A. Diepenbrock in de inleiding
van 1957, nr. 1(april). Het blad wil meegaan “met de vin-
dingen èn de eisen van de tijd” (1961, nr. 15/16(onged.)).
Het geeft informatie over eigen publicaties en activitei-
ten (‘vliegende bladen’, ‘Hoeksteen-uitgaven’, muur-
kranten, ‘cinema-gesprekken’, fabriekskrantjes, zgn.
‘Una Sancta-cursussen’ en ‘plein-preken’). Vanaf 1962
wil de redactie niet meer alleen verslag uitbrengen van
eigen activiteiten maar ook praktische tips en sug-
gesties geven voor het actieve apostolaat met aandacht
voor de oecumene (zie 1962, nr. 17(nov.)).
• noten
(1) In het jubileumnummer 1961, nr. 15/16(onged.) wordt
in een oproep om donateurs te werven de naam van 
het werkschrift verklaard: “En wij hebben het de naam
Pro Deo gegeven, niet alleen omdat dit de letterlijke 
vertaling is van ‘Voor God’, maar ook om te herinneren
aan een speciaal Nederlandse bijbetekenis, die Pro Deo
zegt waar kosteloos bedoeld wordt. Heel veel aposto-
lisch werk voor God moet kosteloos gevoerd worden.”
De redactie voegt toe dat dat niet wil zeggen dat de
acties ‘Voor God’ geen geld zouden kosten en vraagt
daarom financiële bijdragen van lezers en donateurs.
(2) Het tijdschrift is niet verder verschenen.
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(3) Secretaris van de actie ‘Voor God’ is Herman Diven-
dal. Secretariaat en redactie hebben hetzelfde adres 
(zie 1964, nr. 22(okt.)). De overige bestuursleden zijn 
dr. F. Houben, voorz., mgr. mr. A. Diepenbrock, vice-
voorz., en notaris F. Duynstee, penningmeester (zie
1961, nr. 15/16(onged.)).

870
Pro mundi vita1 1964-{1980}
• jaren 1964, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 83(okt.)}2

• ondertitel Centrum informationis ∞ 1964-1976
– Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 1977-1978
– Driemaandelijks tijdschrift ∞ 1979-{1980}
• uitgever Pro Mundi Vita Internationaal Onderzoek- 
en Informatiecentrum3

• plaats Tilburg ∞ 1964, nr. 1(onged.)
– Brussel ∞ 1964, nr. 2(onged.) – {1980}
– Verzendadres: Mechelen ∞ 1964, nr. 1(onged.) – 1964,
nr. 3(onged.); Amsterdam ∞ 1975-1976
• frequentie zes maal per jaar4; in feite wordt dit aantal
vóór 1976 alleen gehaald in de jaren 1965-1967. In de
overige jaren: 3 nrs. ∞ 1964; 4 nrs. per jaargang ∞
1968-1969; 5 nrs. ∞ 1970-1971; 4 nrs. ∞ 1972; 5 nrs. ∞
1973; 4 nrs. ∞ 1974; 5 nrs. ∞ 1975 
– tweemaandelijks ∞ 1976-1978
– driemaandelijks ∞ 1979-1980
• formaat B
• omvang I ∞ 1964; III ∞ 1965-1967; II ∞ 1968-1973; 
III ∞ 1974; II ∞ 1975; III ∞ 1976-1978; II ∞ 1979-1980
• redactie PMV-staf:5

[{1964}] J. Dito OP, hoofd secretariaat
[1964]-{1976} R. van Grinsven, hoofd secretariaat
[1964]-{1976} Luc Hertsens WP, sectie Afrika
[1964]-{1980} J. Kerkhofs SJ, secretaris-generaal6

{1966}-{1980} zr. Andrés Mendoza, sectie Latijns-
Amerika
{1972} Cyril Hally, sectie Australazië
{1972}-{1976} Parig Digan, sectie Azië
{1972}-{1980} Pierre Delooz, sectie Europa
{1976} Christiane Marcelle, secretariaat
{1976} Mike Singleton WP, sectie Afrika
{1976} Dominic Taylor BCS, Engelse uitgaven
{1976}-{1980} Jan Adriaenssen WP, documentatie
{1976}-{1980} Annie Jonckheere, secretariaat
{1976}-{1980} Frans Uyttendaele CICM, ambten en
gemeenschappen
• speciale nummers 1968, nr. 28: ‘De islam in Afrika’
(kaft heeft afwijkende kleur en papiersoort) vermeldt
na de inhoudsopgave op p. 3: “Daar de problemen rond
de Islam zich hoofdzakelijk in Frans- en Engels-spre-
kend Afrika en Azië afspelen, hebben wij gemeend de
uitvoerige studie van ca. 50 bladzijden, welke wij in het
Frans en in het Engels volledig als Bulletin No. 28 uit-
geven, te moeten resumeren.” 

• register Register over de jaren 1964-1976, ingebonden
vóór in het autopsie-exemplaar van 1975. Daarna wordt
vaker, doch onregelmatig, een overzicht opgenomen
van de verschenen bulletins en van andere publicaties
van Pro Mundi Vita. Een volledig register over de hier
beschreven periode is opgenomen in de brochure Pro
mundi vita. Centrum informationis, Brussel 1981, die in
het autopsie-exemplaar is ingebonden als een bijvoeg-
sel bij Pro mundi vita bulletin 1981, nr. 86(okt.).
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1977-1978). 
– Verschijnt als internationaal tijdschrift in vijf edities:
Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans. 
– De afl. zijn doorgenummerd van 1964, nr. 1(onged.) –
{1980, nr. 83(okt.)}. Alleen de afleveringen van 1977, nr.
64(jan./febr.) – {1980, nr. 83(okt.)} zijn gedateerd.
– In 1966, nr. 10(onged.) zijn aan het eind vier pagina’s
toegevoegd over de structuur, doelstelling, werkmetho-
de, correspondenten en financiën van de internationale
vereniging Pro Mundi Vita.
– In 1966, nr. 10(onged.) is direct na de kaft een inlegvel
ingebonden getiteld ‘Draagt elkanders lasten’. Hierin
wordt aangekondigd dat op verzoek van vele bisschop-
pen, hogere oversten van orden en congregaties en
lekeninstituten, PMV voortaan “in haar vijftalig bulle-
tin lijsten met aanvragen voor en aanbiedingen van
apostolische hulpkrachten voor de missiegebieden”
gaat publiceren. In de lijsten zal worden vermeld of de
aanvrage/aanbieding van deze hulpkrachten (priesters,
religieuzen en leken) wordt gesteund door een officiële
instantie (b.v. secretariaten van bisschoppenconferen-
ties, Vastenactie etc.). De bedoelde lijst is onder de titel
‘PMV-Dienst: Vraag en aanbod’ drie keer opgenomen,
in 1966, nr. 11(onged.), 1966, nr. 14(onged.) en 1967, 
nr. 17(onged.). De lijsten bevatten overigens alleen aan-
vragen, onder meer voor professoren voor een groot -
seminarie in Brazilië en voor een zustercongregatie in
Peru.
– Naast Pro mundi vita verschijnen enkele andere uitga-
ven van het onderzoekscentrum: ‘Speciale Bulletins’
(drie in de jaren 1967-1969, waarvan één in het Neder-
lands in 1967: ‘De roeping van de broeder in een dyna-
misch veranderende en postconciliaire wereld’), ‘Spe-
cial Notes/Notes Speciales’ in het Frans, Engels en
Spaans (vanaf 1968) en Pro mundi vita dossiers, met 
problemen van regionale aard, eveneens in het Frans,
Engels en Spaans (vanaf 1976). 
• literatuur Novatus Vinckx, Pro Mundi Vita. Voorge-
schiedenis en eerste jaren 1958-1964, Tilburg 1986
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift met een wetenschappelijk en een
godsdienstig doel, opgericht “om op een wetenschappe-
lijke wijze inlichtingen over de pastorale en maat-
schappelijke toestanden, die voor de [katholieke] Kerk
van belang zijn, te verzamelen, te ontleden en te ver-
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spreiden” (achterzijde omslag 1966, nr. 10(onged.)). In
elke aflevering wordt één onderwerp door een daartoe
aangezochte specialist of team behandeld. Vaak betreft
het een grondige doorlichting van de toestand van de
katholieke kerk in een bepaald land of gebied, met
inachtneming van de politieke, economische en sociale
problematiek van het betreffende land. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de vraag met welke pastorale midde-
len de problemen in het betreffende gebied kunnen
worden aangepakt. Thema’s die worden behandeld zijn
b.v.: 1966, nr. 12: ‘Betekenis van de katholieke univer-
siteit in de wereld’; 1967, nr. 18: ‘De zusterroepingen in
West-Europa’; 1968, nr. 28: ‘De islam in Afrika’; 1972,
nr. 40: ‘De bevolkingsexplosie en de toekomst van de
kerk’. Door dit tijdschrift (en andere activiteiten zoals
colloquia) wil het onderzoekscentrum Pro Mundi 
Vita de katholieke westerse kerkleiders, vooral religieu-
ze oversten, meer bewust maken van de personeels-
nood van de kerken in de niet-westerse gebieden. Het
tijdschrift wordt toegezonden aan ca. 1500 bisschop-
pen, 5000 hogere oversten en honderden centra, tijd-
schriftredacties en specialisten (pastoraal theologen,
missiologen). Het wordt gefinancierd met giften van
orden en congregaties en van instanties als Vastenactie
en Misereor (zie 1966, nr. 10(onged.), toegevoegde 
pagina’s). Na 1971 wordt de oorspronkelijke doelgroep
uitgebreid met “andere christelijke Kerken en alle orga-
nisaties die zich in christelijke geest inzetten voor de
toekomst van de mensheid, vooral waar het gerechtig-
heid en vrede betreft” (achterzijde omslag 1971, nr.
38(onged.)).
• noten
(1) Vanaf 1977, nr. 64 (jan./febr.) luidt de titel Pro mundi
vita bulletin. Deze titel wordt op andere plaatsen al eer-
der gebruikt, zie achterzijde omslag 1964, nr. 2(onged.):
“Het Pro mundi vita-bulletin verschijnt als driemaande-
lijks tijdschrift in 5 talen.” Ook wel afgekort tot PMV-
bulletin.
(2) Het laatst verschenen nummer is 1987, nr. 111(okt.).
In de inleiding stelt de secretaris-generaal Hans Van -
ackere: “Tot nu toe publiceerde Pro Mundi Vita vier Bul-
letins per jaar en per continent vier Dossiers. Deze
beide publicaties worden vervangen door Studies, een
reeks van zes vergelijkende, intercontinentale onder-
zoeken, vooral gericht op concrete pastorale proble-
men.” Het laatst verschenen nummer van Pro mundi
vita studies is 1990, nr. 17(okt.). Vanwege financiële pro-
blemen wordt het centrum per 31 december 1990 opge-
heven.
(3) In 1962 wordt het Internationaal Informatie- en
Dokumentatiecentrum Pro Mundi Vita opgericht. 
Variaties in de naam van het centrum: Internationaal
Studie- en Informatiecentrum of Internationaal Onder-
zoek- en Informatiecentrum. Het centrum wordt opge-
richt op initiatief van de Nederlanders Montanus Ver-

steeg OFM en Novatus Vinckx, toenmalig generaal
overste van de Fraters van Tilburg, en een internationa-
le groep religieuzen. Zie Novatus Vinckx, Pro Mundi
Vita. Voorgeschiedenis en eerste jaren 1958-1964, Til-
burg 1986. Aanvankelijk richt het centrum zich op
Latijns-Amerika en vooral Brazilië omdat de nood daar
zo hoog is: één derde van de kerk aldaar “dreigt in de
komende tien jaren in handen te vallen van het kom-
munisme”. Zie Mededelingen van het Internationaal
Informatie- en Dokumentatiecentrum Pro Mundi Vita
1962, nr. 1(jan.), p. 3. Dit blad, waarvan alleen deze afle-
vering op het KDC in autopsie kon worden genomen,
wordt niet in de BKNP beschreven.
(4) De achterzijde van het omslag van 1964, nr.
2(onged.) vermeldt dat het tijdschrift vier keer per jaar
verschijnt. Van 1964, nr. 3(onged.) – 1975, nr. 57(onged.)
vermeldt de achterzijde: “Het Pro mundi vita-bulletin
verschijnt als internationaal tijdschrift (minstens) zes
maal per jaar.”
(5) In feite vervult de PMV-staf de rol van (eind)redac-
tie. Zie 1966, nr. 10(onged.), toegevoegde pagina’s
achteraan, over de voorbereiding van elk bulletin: “Bij
de bestudering van elk probleem, waarover naderhand
een PMV-Bulletin gaat verschijnen, wordt eerst de voor-
naamste literatuur geraadpleegd, alsook contact opge-
nomen met enkele specialisten op het betreffende
gebied, met documentatie-centra, zowel godsdienstige
als profane en eventueel met de betreffende regering of
ambassade van het land in kwestie. Wanneer van deze
literatuur een synthese is gemaakt en de resultaten van
genoemde contacten in een eerste schema zijn ver-
werkt, wordt de studie aan een specialist toevertrouwd,
die de beste waarborgen voor een degelijke, weten-
schappelijke arbeid biedt. Daarna wordt het resultaat
van deze arbeid door de PMV-staf gecontroleerd, en de
studie eventueel aangevuld wat de conclusies of prog-
nose betreft. Vervolgens wordt de studie door specia-
listen in vijf talen vertaald.” De auteurs worden vanaf
1976, nr. 61(onged.) vermeld; daarvóór gebeurt dat
slechts sporadisch. Voor de samenstelling van de PMV-
staf zie Vinckx. Zie ook Pro mundi vita 1966, nr.
10(onged.); folder met informatie over Pro Mundi Vita,
ingebonden in 1972, nr. 41(onged.); de brochures Pro
mundi vita. Centrum informationis 1976 en 1981 (laatst-
genoemde is een bijvoegsel bij Pro mundi vita bulletin
1981, nr. 86(okt.)). 
(6) Afl. 1977, nr. 65(maart/april) en 1978, nr. 73(juli/
aug.) vermelden J. Kerkhofs SJ als eindredacteur.
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Pro nostris (1946-{1980}) / Montfortanen1 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1(mei) – {1980}2

• ondertitel Uitsluitend bestemd voor Montfortanen ∞
{1966, nr. 9(onged.)} – {1969, nr. 33(onged.)}
– Uitsluitend bestemd voor Montfortanen en geadres-
seerden ∞ {1970, nr. 51(dec.)} – {1973, nr. 76(mei)}
• uitgever Nederlandse Provincie der Montfortanen
(Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red. en adm.: Meerssen ∞ 1946, nr. 1(mei) –
{1966, nr. 9(onged.)}
– Red.: Leiden, adm.: Meerssen ∞ {1967, nr. 18(sept.)} –
{1969, nr. 33(onged.)}
– Red. en adm.: Valkenburg-Houthem ∞ {1970, nr.
51(dec.)} – {1973, nr. 76(mei)}
• frequentie onregelmatig3

– 8 nrs. ∞ 1946; 7 nrs. ∞ 1947; 6 nrs. ∞ 1948; 5 nrs. ∞
1949; 3 nrs. ∞ 1950; 10 nrs. 1971/72
– Voor de overige jaren kon de frequentie niet worden
vastgesteld.
• formaat B
• omvang I ∞ 1946-1951; II ∞ 1971/72
– Van de overige jaargangen kon de omvang niet wor-
den vastgesteld.3

• redactie 1946-{1951} M. Goltstein, voorz.
1946-1948 J. Cuppen
1946-{1951} H. Kunkels
1948-{1951} J. Jongen
1948-{1951} J. Somers
In de overige jaren niet vermeld.
• speciale nummers 1973, nr. 74A(maart): aanvullend
nummer met informatie over de retraites van dat 
jaar
• bijzonderheden Afbeeldingen (1946).
– Gestencild (vanaf {1963, ongen.(okt.)}).
– De afleveringen zijn doorgenummerd van 1946, nr.
1(mei) tot en met 1951, nr. 31(juni). Tussen juni 1951 en
1963 zijn er geen exemplaren ingezien. In 1964 of 1965
begint men met een nieuwe nummering. Het eerste
nummer van deze serie dat is ingezien is 1965, nr.
4(maart); de nummering loopt tenminste door tot 1973,
nr. 76(mei). 
– Na 1946, nr. 7(nov.) is ingevoegd het ‘Verslag van het
Provinciaal Kapittel (27-29 aug. 1946)’ (8 p.).
– In het autopsie-exemplaar is in 1947, nr. 13(juli) een
lijst met benoemingen ingebonden.
– Als bijlage van 1949, nr. 26(dec.) is in het autopsie-
exemplaar een gestencild artikel opgenomen getiteld
‘Lichtbaken 22. oct. ’49’, overgenomen uit Lichtflitsen
8(1949), nr. 6(5 nov.).
• relaties Voortzetting van Pro nostris {1942} / Montfor-
tanen4

• autopsie 1946, nr. 1 – 1951, nr. 31; 1963, ongen.(okt.);
1964, ongen.(febr.)-ongen.(maart), ongen.(nov.); 1965,

ongen.(jan.), nrs. 4 en 6; 1966, nrs. 8-9; 1967, nr. 18; 1968,
nrs. 23, 28-29; 1969, nrs. 30-31, 33; 1970, nr. 51; 1971, nrs.
52-58, 60-61; 1972; 1973, nrs. 72-76
– KDC
• typering Contactorgaan uitsluitend bestemd voor
leden van de Nederlandse provincie van de Montfor -
tanen (“wij vertrouwen op grote discretie”) met als 
doel ‘servare unitatem spiritus’: de eenheid van geest
en hart te bevorderen en te versterken binnen de 
congregatie in Nederland en in de missies in vier
werelddelen (1946, nr. 1(mei), p. 1-3). Het blad is oor-
spronkelijk vooral bedoeld voor meningsuiting en
gedachte-uitwisseling ‘in montfortaanse geest’ van 
alle Montfortanen over hun werkzaamheden, met
daarnaast wenken voor predicatie en zielzorg, studies
over de spiritualiteit, mededelingen uit de huizen en 
de archieven en uit andere provincies van de congre -
gatie. Al snel komt de nadruk evenwel te liggen op 
officiële en semi-officiële mededelingen in plaats van 
op onderlinge uitwisseling van ideeën. Volgens de
redactie komt dat door het uitblijven van kopij: 
“Plaats voor ’n discussie of polemiekje wil de Redactie
gaarne inruimen, als deze het gezag niet raakt, of 
overslaat in afbrekende critiek, want ons devies blijft
‘Servare unitatem spiritus’” (1948, nr. 16(febr.), p. 4-5).
Na 1964 bevat het blad doorgaans een officieel en een
niet-officieel gedeelte. 
• noten
(1) De titel wordt voorafgegaan door het motto “Servare
unitatem spiritus (Ephes. IV.3)”.
(2) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is 1986,
nr. 217(dec.). Tussen 1973, nr. 76(mei) en het genoemde
laatste nummer zijn geen nummers ingezien. 
(3) “Hoe dikwijls PN verschijnen zal en met hoeveel
pagina’s hangt af van twee factoren, het binnenkomen
van uw bijdragen en … de onkosten. Het streven bestaat
om elke maand voorlopig met 8 bladzijden uit te
komen” (zie 1946, nr. 1(mei), p. 3).
(4) Vanaf oktober 1942 verschijnt een getypte en gesten-
cilde (clandestiene) uitgave met bijdragen over uiteen-
lopende onderwerpen onder de naam Pro nostris. Doel
was een uitwisseling van gedachten en gegevens over
alle montfortaanse werkzaamheden. Het blad had geen
redactie en werd gevuld met bijdragen van de leden
van de congregatie, die in ruil voor hun bijdrage het
blad ontvingen. In totaal verschenen er ruim 200 p. in 7
afleveringen (zie 1946, nr. 1(mei), p. 1-3). Deze uitgave is
niet ingezien.
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Pro nostris / Norbertijnen 1929-{1980}
• jaren 1(1929), nr. 1(onged.) – 12(1940), nr. 2(onged.)
– 13(1947), nr. 1(onged.) – {45(1980), nr. 3(onged.)1

• ondertitel Driemaandelijks bulletijn der Brabantse
circarie der Premonstratenser Orde ∞ 1(1929) – 4(1932),
nr. 4(onged.)
– Op het omslag: Ephemerides2 commissionis norberti-
nae “Pro Hostia” ∞ 3(1931), nr. 3(onged.) – 12(1940), nr.
2(onged.)
– Ephemerides trimestres commissionis norbertinae
∞ 13(1947) – 16(1950), nr. 4(onged.)
– Ephemerides norbertinae trimestres ∞ 17(1951) –
32(1967), nr. 5(onged.)
– Contactblad van de Premonstratenzers uit de Bra-
bantse circarie ∞ 33(1968)-{45(1980)}
• uitgever Komiteit (Comité) Pro Hostia, m.i.v. 13(1947),
nr. 1(onged.) Comité Pro Nostris
– Verantwoordelijke uitgever: Jos Van der Veken ∞
40(1975)-42(1977), daarna niet vermeld.
• plaats Red.: Averbode ∞ 1(1929); Tongerloo ∞ 
5(1933) – 12(1940), nr. 2(onged.); Leuven ∞ 13(1947) –
14(1948), nr. 1(onged.); Jezus-Eik-Overijse ∞ 17(1951), nr.
1(onged.)-nr. 4(onged.); Tongerloo ∞ 18(1952) – 20(1954),
nr 2(onged.); Leuven ∞ 21(1955), nr. 1/2(onged.); Postel,
Retie ∞ 29(1964), nr. 3(onged.) – 32(1967), nr. 5(onged.);
verder niet vermeld; Mol (abdij Postel) ∞ 37(1972)-
{45(1980)}
– Adm.: Grimbergen ∞ 11(1939) – 12(1940), nr. 2(onged.);
verder niet vermeld; Mol ∞ 40(1975)-42(1977), daarna
niet vermeld.
• frequentie “driemaandelijks” ∞ 1(1929)-32(1967);
37(1972)-{45(1980)}3

– In de jaargangen 33(1968)-36(1971) werkt men met een
losbladig systeem; over 33(1968)-34(1969) kon de fre-
quentie niet worden vastgesteld; 6 nrs. ∞ 35(1970); 1 nr.
∞ 1971
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1929)-2(1930); II ∞ 3(1931); I ∞ 4(1932)-
12(1940); II ∞ 13(1947)-19(1953), 22(1956/57), 23(1958)-
27(1962); I ∞ 29(1964); II ∞ 30(1965)-34(1969); I ∞
35(1970)-36(1971); II ∞ 37(1972)-38(1973); I ∞ 39(1974),
omvang eerste nummer wordt gerekend bij die van
vorige jaargang3; II ∞ 40(1975)-42(1977); I ∞ 43(1978),
omvang laatste nummer wordt gerekend bij die van
volgende jaargang3; II ∞ 44(1979)-{45(1980)}
• redactie Niet steeds in het blad vermeld.
1929 fr. Basilius Vanmaele OPraem., red.secr.
1933-1940 frater Antoon van Clé OPraem., red.secr.
1947 Milo van Lee OPraem., red.secr.
1948-1951 Siardus Maes OPraem., red.secr.
1952-1954 Antoon van Clé, red.secr.
1955 Libert Verrees, red.secr.
1964-{1980} Jos van der Veken OPraem., red.secr.

– Redactieraad
1972-1977 Wilfried Verbakel
1972-1977 Ulric Edward Geniets
1972-1977 Jos Noyens
1972-1977 Jos van der Veken
1972-1977 Mechtild Brand
Daarna niet vermeld.
• speciale nummers 10(1938), nr. 3(onged.): speciaal
nummer over het leven van Willem van Roth
– 28(1963), nr. 1/2(onged.): dubbelnummer met de refe-
raten van de studiedagen 1962 over humanisme
– 31(1966), nr. 1(onged.): ‘decreet “Perfectae caritatis”
over de aanpassing en vernieuwing van het religieuze
leven van het tweede Vaticaans concilie’
– 32(1967), nr. 1(onged.): brochure ‘Motu Proprio “Eccle-
siae sanctae” van Paus Paulus VI (6 augustus 1966).
Normen om enkele decreten van het tweede Vaticaans
concilie uit te voeren’
– 32(1967), nr. 3(onged.): speciaal nummer ‘Voorlopig
schema, samengesteld door het secretariaat, dat belast
is met de voorbereiding van het generaal kapittel 1968’,
129 p.
– 37(1972), nr. 1/2(onged.): dubbelnummer over de kapit-
telwerkzaamheden in de verschillende huizen van de
circarie met daarin een overzicht en evaluatie van de
vormen tot gemeenschapsopbouw in de respectieve-
lijke huizen
– 38/39(1973/74), nr. 3/4/1(onged.): speciaal drievoudig
nummer ‘Tussenin. Verslag van het colloquium conti-
nentale der Europese Norbertijnen in de abdij van Ton-
gerlo 9-14 juli 1973’
– 43/44(1978/79), nr. 4/1(onged.): dubbelnummer met
het verslag en een evaluatie van ‘Kilnacrott ’78’
• register 6(1934), nr. 1(onged.): registers over de jaar-
gangen 1 tot en met 5
– 12(1940), nr. 2(onged.): registers over de jaargangen 6
tot en met 10
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgaven (1929, 1975-1979).
– Een aantal bijdragen is in het Latijn of Frans.
– De afleveringen van 33(1968) – 36(1971), ongen.(okt.)
zijn gestencild en niet genummerd. Ze zijn uitgegeven
in de vorm van een losbladig systeem met vijf rubrie-
ken die afzonderlijk zijn gepagineerd: A. Officiële
mededelingen; B. Artikelen, nota’s, werkdocumenten;
C. Mededelingen m.b.t. de prelatenvergadering, Pro
Nostris en de werkgroepen van de circarie; D. Persona-
lia; E. Nieuws van de orde en huizen.4

– Jaargang 22 loopt over twee jaar, 1956 en 1957; volgens
een bericht in 25(1960), nr. 1/2(onged.), p. 11 is het tijd-
schrift einde 1955 en heel het jaar 1956 niet verschenen.
• autopsie Volledig tot en met 45(1980)
– KDC ∞ 1(1929)-36(1971)
– Heeswijk, Abdij van Berne ∞ 37(1972)-45(1980)
• typering Intern blad voor de Norbertijnen, later ook
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Norbertinessen van Belgisch en Nederlands Brabant.
Aanvankelijk is de uitgave bedoeld als een band tussen
alle broeders om eensgezind het premonstratenzer ide-
aal van St. Norbertus na te streven, waarbij de nadruk
ligt op de activiteiten van de abdijen op eucharistisch
gebied en de bestudering van de authentieke traditie
van de orde (zie voorwoord 1(1929), nr. 1(onged.), p. 1 en
5). Later ligt de nadruk vooral op de bevordering van de
liefde voor de orde, het contact tussen oude en jonge
confraters en de samenwerking tussen de verschillen-
de abdijen en zusterkloosters (zie woord vooraf
13(1947), nr. 1(onged.), p. 2). Het blad bevat naast artike-
len van Norbertijnen over hun spiritualiteit, liturgie en
geschiedenis ook mededelingen, kronieken van de Bra-
bantse abdijen, norbertijnse missiekronieken en een
necrologie. 
• noten
(1) Het blad is verschenen tot en met 65(2000).
(2) M.i.v. 5(1933), nr. 1(onged.) toegevoegd: “trimestria-
les”.
(3) In werkelijkheid verschijnt het blad onregelmatig in
twee tot vijf afleveringen per jaar, waaronder veel dub-
belnummers. De laatste twee nummers van 38(1973) en
het eerste van 39(1974) vormen een driedubbelnummer
(waarvan de paginering bij die van jaargang 38(1973)
wordt gerekend, zie Omvang); de laatste afl. van
43(1978) en de eerste van 44(1979) vormen een dubbel-
nummer (waarvan de paginering bij die van jaargang
44(1979) wordt gerekend, zie Omvang). Jaargang 22,
over 1956 en 1957, telt slechts vier afleveringen (zie bij-
zonderheden).
(4) 34(1971), ongen.(okt), p. C13 bevat een mededeling
van het dagelijks bestuur van de circariale vergadering:
“Met deze aflevering wordt de huidige vorm van uitge-
ven van het tijdschrift Pro nostris beëindigd. Wij dan-
ken allen die hebben bijgedragen voor de inhoud en de
verzorging van de uitgave en denken daarbij in het bij-
zonder aan de zusters van Oosterhout.” In dezelfde afle-
vering wordt te kennen gegeven dat men terug wil
keren naar de gedrukte brochurevorm i.p.v. het losbla-
dige systeem. De eerste aflevering van 37(1972) opent
met de mededeling: “Hier dan Pro Nostris in een herre-
zen vorm. De voorbereiding en de uitbouw van het
voorbije generaal kapittel rechtvaardigde eerder de
voorbije interim-vorm van het tijdschrift. Nu overal
stilaan over de vormen tot gemeenschapswording en
gemeenschapsopbouw (communio) pogingen werden
ondernomen, en men stilaan begint te zoeken en te vra-
gen naar de diepere gronden van ons religieus leven,
dachten wij het nuttig terug te grijpen naar een vastere
publicatievorm van een trimestrieel tijdschrift” (p. 3).

873
het Provinciaal bestuurskollege aan de Provincie
Nederland1 1970-1976
• jaren 1970, nr. 1(29 sept.) – 1976, nr. 19(onged.)2

• uitgever Bestuur van de Nederlandse Provincie van de
Zusters Onder de Bogen (Liefdezusters van de H. Caro-
lus Borromaeus)
• plaats Maastricht
• frequentie onregelmatig
– 2 nrs. ∞ 1970; 5 nrs. ∞ 1971; 6 nrs. ∞ 1972; 2 nrs. ∞
1973; 1 nr. ∞ 19743; 9 nrs. ∞ 1975; 10 nrs. ∞ 1976
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 1972, nr. 11(onged.): gewijd aan vijf
jaar Nederlandse Provincie 26 juni 1967 – 26 juni 1972
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd: nrs. 1-16 over
de jaren 1970-1974 en nrs. 1-19 over de jaren 1975-1976.
• relaties Gedeeltelijke voortzetting van Mededelingen
vanuit de Provincie4 (niet in de BKNP beschreven)
– Samen met Interboni (1970-1976) voortgezet als Tus-
sentijds … (1976-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern mededelingenblad van de Nederland-
se Provincie van de Zusters Onder de Bogen, over het
beleid, de werkzaamheden en het ‘communicatie-cen-
trum’ van het bestuur. Het bevat elk jaar een agenda
met speciale bijeenkomsten en bij kerkelijke feesten
een woord van bezinning van het bestuur. In de perio-
de 1975-1976 is het blad gewijd aan de voorbereiding en
verslaglegging van het provinciaal kapittel van 1976.
• noten
(1) Van 1971, nr. 5(28 sept.) – {1974, nr. 16(15 jan.)} wordt,
m.u.v. 1972, nr. 8(jan.), “bestuurskollege” vervangen
door “bestuur”. De afleveringen van 1975-1976 verschij-
nen onder de titel Kongregatie kapittel. Zie 1975, nr.
1(onged.), [p. 1].
(2) De laatste aflevering, 1976, nr. 19(onged.), begint met
de mededeling dat dit bulletin “het laatste is in de
reeks” en dat het provinciaal kapittel aan het provinci-
aal bestuur de opdracht heeft gegeven om met een
nieuw contactblad te komen. In juli van datzelfde jaar
verschijnt het eerste nummer van Tussentijds …
(3) Het is niet bekend of er na 1974, nr. 16(15 jan.) nog
meer nummers in dat jaar zijn verschenen.
(4) Zie 1971, nr. 3(15 febr.), p. 11. Hier wordt tevens ver-
meld dat een aantal mededelingen van de Nederlandse
Provincie voortaan wordt opgenomen in het contact-
blad voor de gehele congregatie, d.i. Interboni (1970-
1976).
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Provinciebode 1936-{1959}
• jaren 1936, nr. 1(jan./febr.) – 1946, nr. 42(sept.)
– 1954/55, nr. 1(nov.)1 – {5(1959), nr. 1(sept.)}2

• uitgever Nederlandse Provincie van de Ursulinen van
de Romeinse Unie (OSU)
• plaats Boxtel ∞ {1941, nr. 29(nov.)} – {5(1959)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1936-1939
– 2 nrs. ∞ 1940 
– 3 nrs. ∞ 1941-1944
– 1 nr. ∞ 1945; 3 nrs. ∞ 1946; 1 nr. ∞ 1954 
– 4 nrs. ∞ 1955-1956
– 3 nrs. ∞ 1957
– 1 nr. ∞ 1958-1959
• formaat B
• omvang II, m.u.v. I ∞ 1945, 1958-1959
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (elke afl. begint met een
foto, meestal een afbeelding van Maria, met daarbij een
religieuze beschouwing); boekbesprekingen. 
– Gestencild.
– Jaargangnummering m.i.v. 3(1957), nr. 2(jan.).
– De afleveringnummering loopt van nr. 1(jan./febr.
1936) tot en met nr. 42(sept. 1946) en vervolgens van nr.
1(nov. 1954) tot en met nr. 9(nov. 1956). Dan volgen nog
3(1957),nrs. 2-4; 4(1958), nr. 1(mei) en 5(1959), nr. 1(sept.).
• autopsie 1936, nr. 1(jan./febr.) – 1946, nr. 42(sept.);
1954/55, nr. 1(nov.) – 5(1959), nr. 1(sept.)
– ENK, Archief Zusters Ursulinen van de Romeinse
Unie
• typering Contactblad van de Nederlandse Provincie
van de Romeinse Unie van de Orde van St. Ursula. Het
eerste nummer van 1936 vermeldt: “Deze Bode ver-
schijnt zes maal in het jaar. Hij is uitsluitend bestemd
voor de Religieuzen en mag dus niet aan buitenstaan-
ders ter lezing gegeven worden.” In het eerste nummer
van 1954, p. 1 wordt gezegd dat het blad beoogt “de een-
heid bevestigen, de verbondenheid versterken, de
onderlinge liefde doen groeien en (…) bijdragen tot de
verwezenlijking van het ‘Cor unum et anima una’ dat
de eerste gemeenschap rondom [Maria] kenmerkte”.
Elke aflevering bevat stichtende woorden van de paus
en van de generale overste, bijdragen van de verschil-
lende communiteiten en huizen, informatie uit de pro-
vincie en personalia (inkledingen, professies, verplaat-
singen, jubilea, ‘in memoriam’). 
• noten
(1) Bij de hervatting van het blad in 1954 wordt meege-
deeld (p. 2): “In de afgelopen jaren is herhaaldelijk de
wens geuit om de Provinciebode weer te laten verschij-
nen. Het Uniefeest van het Mariajaar brengt de vervul-
ling van deze wens.”
(2) Vermoedelijk niet verder verschenen.

875
Provincienieuws / Jezuïeten 1965-1968
• jaren 1965, nr. 1, nieuwe versie(okt.) – 3(1968),
ongen.(nov.)1

• uitgever Nederlandse Provincie Jezuïeten
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie onregelmatig2

• formaat B
• omvang I ∞ 1965; II ∞ 1966-3(1968) 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1967, nr. 18: extra editie, ‘Bij gele-
genheid van het aanstaande vertrek van het Jezuïeten-
theologaat uit Maastricht’, 9 p.
– 3(1968), nr. 24(mei): extra aflevering, ‘Toespraak van
prof. H. Renckens SJ bij de Roothaan herdenking 5 mei
1968, Krijtberg Amsterdam’, 6 p.
• bijzonderheden In 1967, nr. 21(dec.) verscheen het eer-
ste jaargangnummer: 3(1967); deze nummering wordt
voortgezet in 1968: 3(1968), nr. 22(jan.)-ongen.(nov.).
– Tot en met 1966, nr. 11 zijn de afleveringen doorgepa-
gineerd: p. 1-262; 1967, nr. 12 begint weer met p. 1-23, ter-
wijl de nrs. 13-17 en 19-20 de paginering van 1966 voort-
zetten: p. 263-398; nr. 21 begint abusievelijk weer met 
p. 388-413, gevolgd door twee ongenummerde pagina’s.
3(1968), nrs. 22-25 zetten de paginering van 1966 voort:
p. 414-479; de volgende drie afleveringen beginnen elk
weer met p. 1.
– Een aantal afleveringen wordt gevolgd door een ‘In
memoriam’, soms ongepagineerd, soms afzonderlijk
gepagineerd.
• relaties Ten dele voortzetting van Kontaktblad Neder-
landse Jezuïeten (1959-1964)3

• autopsie Volledig
– Nijmegen, Berchmanianum
• typering Intern mededelingenblad van en voor de
priesters van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit
van Jezus.
• noten
(1) Laatste aflevering aanwezig in het archief in het
Berchmanianum Nijmegen.
(2) De afleveringen zijn doorgenummerd. Tussen 1965,
okt. en 3(1968), juni verschenen 25 afleveringen; daarna
verschenen er in 1968 nog drie ongenummerde afleve-
ringen, gedateerd aug., sept. en nov.
(3) Het in 1968 opgerichte tijdschrift Nederlandse Jezuïe-
ten (1968-{1980}) is een gecombineerde voortzetting van
Kontaktblad J en Missienieuws. Het is niet expliciet
gericht op interne nieuwsvoorziening en kan in die zin
niet worden beschouwd als een opvolger van Provincie-
nieuws / Jezuïeten.
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Radar 1961-{1980}
• jaren [25(1961), ongen.(jan.)]1 – [{44(1980),
ongen.(dec.)}]2

• uitgever Zusters Franciscanessen van Dongen
• plaats Dongen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang [III] ∞ 37(1973)-39(1975); door het ontbreken
van afleveringen kon voor de overige jaargangen de
omvang niet worden vastgesteld.
• redactie Incidenteel vermeld.3

{1971} zuster Marietta v.d. Spek
{1971}-{1980} zuster Marianna Diepstraten
{1971}-{1980} zuster Edith de Jong
{1974}-{1980} zuster Ceciliana
{1974}-{1980} zuster Irène
• bijzonderheden Gestencild.
– In 35(1971), ongen.(maart) is een rondzendbrief (6 p.)
opgenomen van zuster Emmanuel vanuit Pati.
– 36(1972), ongen.(aug./sept.): bevat een losse bijlage
over diverse professiefeesten.
– In het Indonesische gestencilde blad Radar kecil (Klei-
ne radar) worden regelmatig gedeeltes uit Radar opge-
nomen en vice versa. Hierdoor wordt het onderling
contact tussen de Indonesische zusters op de verschil-
lende eilanden bevorderd en het contact tussen de
zusters in Indonesië en Nederland. Zie 39(1975),
ongen.(mei).
– 40(1976), ongen.(sept.) bevat als losse bijlage een ver-
slag van de ‘Werkgroep Armoede’ (8 p.).
• relaties Voortzetting van St. Franciscusblaadje (1935-
1960)4

• autopsie 33(1969), ongen.(dec.); 34(1970), ongen.(jan.);
35(1971), ongen.(maart), ongen.(april),
ongen.(aug./sept.); 36(1972), ongen.(april),
ongen.(juni/juli), ongen.(aug./sept.); 37(1973) m.u.v.
ongen.(maart), ongen.(juni), ongen.(juli); 38(1974)
m.u.v. ongen.(juni); 39(1975), ongen.(maart),
ongen.(mei)-ongen.(okt.); 40(1976), ongen.(juni),
ongen.(sept.); 42(1978), ongen.(juni),
ongen.(juli/aug./sept.); 43(1979), ongen.(april) 
– KDC5

• typering Intern blad van de Franciscanessen van Don-
gen. In april 1971 besluit het bestuur de informatie en
communicatie binnen de congregatie te intensiveren en
wordt er voor het blad een redactie benoemd. Zie
35(1971), ongen.(april), p. 2 en p. 5. Zusters wordt
gevraagd om te berichten over hun gewone doen en
laten, hun werken en denken om zodoende het onder-
linge contact op gang te brengen. Het blad opent door-
gaans met een schrijven van de overste en bevat infor-
matie over de geschiedenis van de congregatie, berich-
ten uit de huizen in Nederland en Indonesië (m.n. Java

en Sumatra) en actuele berichten, vooral jubilea, ver-
jaardagen en overledenen.
• noten
(1) Radar verscheen voor het eerst op 1 jan. 1961 (zie
35(1971), ongen.(april), p. 2).
(2) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is
51(1987), ongen.(april).
(3) 35(1971), ongen.(april), p. 5; 38(1974), ongen.(dec.), 
p. 9; 46(1982), ongen.(jan.), p. 17.
(4) In 36(1972), ongen.(april), p. 9 wordt over de geschie-
denis van het blad vermeld: “Het [congregatieblad]
bleek op 22 april 1935 te zijn geboren als geesteskind
van Mère Isabella. Het kreeg nog niet direkt een naam,
maar werd heel algemeen ‘maandblaadje’ genoemd.
Later werd het Franciscusblaadje en toen het 25 jaar oud
was mocht het zich Radar laten noemen.” 
(5) In {2010} is het blad tevens aanwezig in het archief
van de Franciscanessen van Dongen, dat op een later
tijdstip zal worden overgebracht naar het ENK.

877
Radar van het leven [1954]-[1955]
• jaren 1[1954], nr. 1(onged.) – 2[1954/55], nr. 25(onged.)1

• ondertitel Katholiek vlugschrift2

• uitgever Uitgeverij Paul Brand NV Bussum3

• plaats Red. en adm.: Bussum ∞ 1[1954], nr. 1(onged.)-
nr. 8(onged.); red.: Heemstede, adm.: Bussum ∞
1[1954], nr. 9(onged.)-nr. 25(onged.); red. en adm.: 
Bussum ∞ 2[1954/55], nr. 1(onged.)-nr. 25(onged.)
• frequentie tweewekelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (tekeningen). 
–Elk nummer, dat bestaat uit één tweezijdig gedrukt 
A-4’tje, vermeldt aan het einde de titels van de vooraf-
gaande afleveringen van de betreffende jaargang.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Vlugschrift over godsdienstige onderwerpen
in de vorm van gesprekken, brieven of verhalen die
inhaken op actuele gebeurtenissen. Het doel van het
blad is “het geloof te verlevendigen dat alleen in staat is
aan mens en maatschappij de levensinhoud te geven
die gelukkig maakt”. Omdat de “smaakvolle uitgave”
“door welke oorzaak dan ook” niet aan zijn opzet beant-
woordde werd het blad door de redactie beëindigd (zie
‘Afscheid’, 2[1954/55], nr. 25(onged.)).
• noten
(1) De jaargangnummering is vastgesteld op basis van
de inhoud (zie 1[1954], nr. 17-20 en nr. 22; 2[1954/55], 
nr. 2-3).
(2) Gevolgd door het nummer van de aflevering ∞
1[1954], nr. 1(onged.)-nr. 25(onged.).
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(3) In 1[1954], nr. 1(onged.)-nr. 8(onged.) wordt Paul
Brand alleen als uitgeverij genoemd. In 1[1954], nr. 9
(onged.)-nr. 25(onged.) wordt Paul Brand tevens als
administratieadres vermeld en m.i.v. 2[1954/55], nr. 1
(onged.) als redactie- en administratieadres.

878
Rapport1 / Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke 
Roeping {1967}-{1970}
• jaren {1967, ongen.(dec.)} – {1970, nr. 37(okt.)}
• uitgever Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping
• plaats Tilburg
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang 20 p. ∞ 1967, ongen.(dec.); 12 p. ∞ 1968, nr. 23
(okt.); 43 p. ∞ 1969, ingez. nrs.; 20 p. ∞ 1970, ingez. nrs.
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

• speciale nummers 1967, ongen.(dec.): A. Nuij OSB,
‘Voorlopig rapport over de religieuze experimenten in
Nederland’
– 1968, nr. 23(okt.): bijlage I ‘Vereiste informatie voor
een sociologisch onderzoek naar de geringe geneigd-
heid tot het priesterschap’; bijlage II ‘Voorlopige begro-
ting’
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1967, ongen.(dec.); 1968, nr. 23(okt.); 1969, 
nr. 25(jan.), nr. 27(april), nr. 30(juli)-nr. 32(nov.); 1970,
nr. 34(mei), nr. 37(okt.)
– KDC
• typering Interne uitgave ter informatie en communi-
catie, bedoeld voor de leden van het bestuur en voor
diverse groepen en instanties die bij het Oriëntatiecen-
trum voor Kerkelijke Roeping betrokken zijn. Aan de
orde komen onder meer activiteiten en publicaties van
het centrum, samenwerkingsverbanden en buitenland-
se contacten en de actuele problematiek rond religieuze
roeping en theologische en kerkelijke opleidingen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: volgnummer.
(2) Vanaf 1968, nr. 30(juli) worden de rapporten onder-
tekend door Ign. Brekelmans, directeur van het Oriën-
tatiecentrum voor Kerkelijke Roeping.

879
Recht door zee1 1946-{1980}
• jaren 1(1946/47), nr. 1(juli) – [{34(1980), nr. 11(dec.)}]2, 3

• ondertitel Orgaan van het Zeevaardersgilde van de
Sterre der Zee ∞ 1(1946/47) en buitenzijde omslag ∞
1(1946/47)-7(1952/53)
– Maandblad van het Zeevaardersgilde van Maria, Ster-
re der Zee. Bestemd voor de Hollandse4 katholieke zee-
lieden ∞ 2(1947/48) – 7(1952/53), nr. 9(maart)
– Gids voor zeevarenden ∞ 13(1959) – 16(1962/63), nr. 4
(dec.)

– Contactblad5 voor allen die met de zeevaart verbon-
den zijn ∞ 17(1963)-22(1968)
– Informatieblad voor het gezin ∞ 23(1969)-{26(1972)}
– [Maandblad voor het gezin ∞ 30(1976) – 31(1977), 
nr. 6/7(juli/aug.)]2

– [Maandblad van de Stichting Gezinskontakt Zeeva-
renden ∞ 31(1977), nr. 8(sept.) – {34(1980)}]2

• uitgever RK Zeemanshuis Stella Maris6 ∞ 1(1946/47) –
25(1971), nr. 5(okt.)
– Gezinskontakt Zeevarenden ∞ 25(1971), nr. 6(dec.) –
[{34(1980), nr. 11(dec.)}] 2

• plaats Red., adm. en corr.: Rotterdam ∞ 1(1946/47) –
6(1951/52), nr. 6(dec.); red.: Rotterdam, adm. en corr.
voor Rotterdam: Rotterdam en voor Amsterdam:
Amsterdam ∞ 6(1951/52), nr. 7(jan.) – 7(1952/53); red. 
en druk: Rotterdam ∞ 8(1953/54)-[{34(1980)}]2

• frequentie maandelijks ∞ 1(1947/48)-11(1957)7

– driemaandelijks ∞ 12(1958)-19(1965)
– tweemaandelijks ∞ 20(1966)-{26(1972)}
– maandelijks ∞ [{30(1976)}-34(1980)]2

• formaat B ∞ 1(1946/47)-11(1957); A ∞ 12(1958)-
{26(1972)}
• omvang II ∞ 1(1946/47)-3(1948/49); III ∞ 4(1949/50)-
5(1950/51); II ∞ 6(1951/52)-10(1955/56); I ∞ 11(1957); 
IV ∞ 12(1958)-16(1962); III ∞ 17(1963)-19(1965); IV ∞
20(1966)-21(1967); III ∞ 22(1968)-{26(1972)}
• redactie Niet steeds in de uitgave vermeld.
1946-1957 pater P. Koevoets SCJ, havenaalmoezenier te
Rotterdam
1946-1952 pater M. Grootscholten SCJ, havenaalmoeze-
nier te Rotterdam8

1947-{1953} ZE Heer B.J. Haanen, hoofdaalmoezenier ter
koopvaardij te Amsterdam
1952-{1972} J. Witkamp SCJ8

1952-? C. van der Burgh SCJ8

{1968} H.P.W. van Vught9

1969-{1972} A. van Vught10

• speciale nummers 22(1968), nr. 5(okt.): speciaal num-
mer (in het autopsie-exemplaar in kopievorm aanwe-
zig): ‘De twee werelden van de zeeman’, gewijd aan het
Gezinskontakt Zeevarenden
– 24(1970), nr. 5(okt.): speciaal nummer ‘Gezinskontakt
Zeevarenden’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1949/50-1957; daarna onregelmatig) en filmbesprekin-
gen (onregelmatig); inhoudsopgaven volgens onder-
werp (1946/47-1952/53).
– Bevat van 1958-1962 de rubriek ‘Wij zijn gedoopt’, met
daarin opgenomen de liturgische gebeden die het vaste
gedeelte van de H. Mis vormen. 
– Bevat van 16(1962)-18(1964) alfabetische lijsten met
wereldwijde Stella Maris contactadressen.
– 18, nr. 1(maart) abusievelijk 1963; moet zijn: 1964.
– 24, nr. 1(febr.) abusievelijk 1969; moet zijn: 1970.
• relaties Voortzetting van Apostolatus maris (1930-
{1941})11
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– Hierin opgenomen het Rijk van het H. Hart met
ingang van 23(1969), nr. 1(febr.)10

• literatuur G. Driedonkx SCJ, Apostolaat ter Zee ‘Stella
Maris’ te Rotterdam bediend door de SCJ 1934-1996, 
Nijmegen 2009
– Dianne Dekker e.a., VMG Vereniging Maritiem Gezins-
kontakt 1983-2008, z.p. 2008
• autopsie 1(1946/47)-26(1972)
– KDC ∞ 1(1946/47)-26(1972)
– Nijmegen, St. Jozefklooster Priesters van het H. Hart
∞ 27(1973), nr. 1 en nr. 3 (niet in autopsie genomen)
– KB ∞ 27(1973), nr. 5(okt.) – 34(1980) (niet in autopsie
genomen)
• typering Contactorgaan voor de Nederlandse katholie-
ke zeelieden en hun gezinsleden, voortkomend uit het
Apostolaat ter Zee, de speciale zielzorg onder de zeelie-
den. Dit apostolaat werd medio jaren dertig in Rotter-
dam toevertrouwd aan de Priesters van het H. Hart van
Jezus (SCJ) (zie Driedonkx SCJ, p. 6-7). In 1964 wordt ook
het werk in Amsterdam overgedragen aan deze congre-
gatie. Daarmee hebben de Priesters van het H. Hart in
heel Nederland de leiding over het Apostolaat ter Zee,
dat tevens is gevestigd in Schiedam, Vlissingen en
IJmuiden (zie het Rijk van het H. Hart 60(1964), nr.
9(sept.), p. 115). Aanvankelijk is Recht door zee (1946-
{1980}) er vooral op gericht “katholieke zeelieden op
geestelijk gebied datgene te bieden, wat zij door hun
nobel beroep zo node moeten missen: geestelijk voed-
sel, leiding, voorlichting en verdieping” (4(1949), nr.
1(juli), p. 1). Het blad bevat bijdragen over het Zee-
vaardersgilde van Maria, Sterre der Zee, een door pater
M. Grootscholten SCJ analoog aan de Katholieke Actie
opgezette godsdienstige vereniging van katholieke zee-
lieden (7(1952/53), nr. 2(aug.), p. 22-23). Na diens vertrek
naar Canada in 1952 wordt het Zeevaardersgilde niet
meer genoemd. Het tijdschrift geeft verder praktische
informatie over het Rotterdamse RK Zeemanshuis Stel-
la Maris, over andere vestigingen van het Apostolaat
ter Zee en over katholieke kerken in havens wereld-
wijd. Er is ruimte voor vragen, ingezonden brieven en
mededelingen, nieuws uit kerk en samenleving en voor
korte verhalen. Vanaf 1960 komen het gezin van de zee-
vaarders en met name het contact tussen de Nederland-
se zeemansvrouwen steeds meer op de voorgrond te
staan. Het blad geeft dan informatie over de activiteiten
van de in 1960 opgerichte organisatie Stella Duce, die
zich met steun van de overheid in 1965 ontwikkelt tot
de organisatie Gezinskontakt Zeevarenden (22(1968), 
nr. 5(okt.), p. 3-9). Er komt een rubriek voor kinderen en
informatie voor jongeren. Vanaf 1969 presenteert het
tijdschrift zich als een algemeen gezinsblad dat voor
een breder publiek interessant is en dat daarnaast spe-
cifieke informatie geeft voor zeevaardersgezinnen.

• noten
(1) Van 15(1961)-17(1963) wordt op het omslag Recht door
zee gevolgd door “Stella duce”; van 18(1964)-19(1965)
luidt de titel Recht door zee / Stella duce.
(2) Gegevens telefonisch verkregen van de KB.
(3) Het is onbekend of het blad hierna nog is versche-
nen. In 1983 richtten enkele zeemansvrouwen de Ver -
eniging Maritiem Gezinskontakt (VMG) op als opvolger
van de Stichting Gezinskontakt Zeevarenden. Zij begon-
nen met het blad Spuigat (zie Dekker e.a.).
(4) M.i.v. 3(1948/49), nr. 2(aug.): “Nederlandse”.
(5) M.i.v. 22(1968), nr. 5(okt.): “Kontaktblad”. 
(6) M.i.v. 20(1966), nr. 1(febr.) vervalt “RK”. 
(7) M.i.v. 11(1957) loopt de jaargang van januari tot
december (tot dan van juli tot juni). Als gevolg van deze
wijziging loopt jaargang 10 van juli 1955 tot december
1956. In deze periode verschijnen 12 afleveringen, waar-
van enkele tweemaandelijks. 
(8) In oktober 1952 wordt M. Grootscholten SCJ
benoemd voor Canada. C. van der Burgh SCJ en J. Wit-
kamp SCJ nemen zijn taken over (7(1952/53), nr. 4(okt.),
p. 53).
(9) 22(1968), 1(febr.), p. 31 vermeldt Henny van Vught als
mederedacteur: “Al sinds vele jaren mogen U en wij
genieten van zijn enthousiaste medewerking.” 
(10) De redacteur van het Rijk van het H. Hart, A. van
Vught, neemt per 1 januari 1969 de redactie over van
Recht door zee. Beide tijdschriften worden uitgegeven
door de congregatie van de Priesters van het H. Hart
van Jezus (SCJ). Omdat de redactie van mening is dat
beide bladen als “modern gezinsblad” in feite dezelfde
informatie geven, wordt het eerstgenoemde blad opge-
heven terwijl de abonnees ervan uitgenodigd worden
een abonnement te nemen op Recht door zee. Dat tijd-
schrift heeft “dezelfde vertrouwde sfeer en actuele
informatie-artikelen” en bovendien steunen de abon-
nees daarmee “het zeer sympathieke Katholieke Zee-
manswerk in Nederland”. Zie het Rijk (van het H. Hart)
64(1968), nr. 6(dec.), colofon. Enkele jeugdrubrieken uit
het Rijk worden overgenomen door Recht door zee.
M.i.v. 23(1969) krijgt het laatstgenoemde blad de onder-
titel ‘Informatieblad voor het gezin’.
(11) Recht door zee (1946-{1980})wordt niet expliciet
genoemd als opvolger van Apostolatus maris, maar de
redacteuren, de uitgevende instantie, de doelgroep en
de doelstelling zijn identiek. Recht door zee (1946-
{1980}) wordt aangekondigd als het “herleefde Recht
door zee”, waarmee vermoedelijk Apostolatus maris
wordt bedoeld of diens voorganger Recht door zee (1924-
1929) (zie Recht door zee 1(1946/47), nr. 4(okt.), p. 58).
Recht door zee (1924-1929) kon niet in autopsie worden
genomen.
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de Reclame-bazuin 1911-1913
• jaren 1(1911/12), nr. 1(18 nov.) – 2(1912/13), nr. 96(13 sept.
1913)
• ondertitel RK Advertentieblad1

• uitgever Niet in het blad vermeld.
• plaats Amsterdam
• frequentie wekelijks
• formaat E
• omvang III ∞ 1(1911/12); II ∞ 2(1912/13)
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• relaties Voortgezet als de Bazuin (1913-{1980})
• autopsie Volledig
– UBM
• typering Voorloper van het opinieweekblad de Bazuin
en als zodanig opgenomen in de BKNP. In deze eerste
twee jaren is het blad nog uitsluitend van lokaal belang
en is het een vergroot parochieblad met advertenties en
kerknieuws voor verschillende parochies. Behalve
parochiemededelingen, aankondigingen van vergade-
ringen en “leerzame en aangename lectuur” zoals een
feuilleton en humoristische stukjes, bevat het blad ook
een apologetisch element: de rubriek tegen vrijdenkers
‘Uit den Rooden Hoek’. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd tot en met 1(1911/12), nr. 13(10
febr.): “voor de City”. Daarnaast wordt vermeld: “Gratis
verspreid orgaan aan alle roomsch katholieken, wonen-
de in de parochies: HH Petrus en Paulus, H. Joseph
(Papegaai), H. Catharina, H. Augustinus, H. Franciscus
Xaverius, H. Dominicus, H. Ignatius, OL Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen (de Posthoorn).” In latere nummers
wordt daaraan toegevoegd: “St. Willibrordus (binnen)
‘het Duifje’, H. Thomas van Aquine (het Torentje), OL
Vrouwe-Kerk, H. Antonius Tichelstraat, HH Nicolaas
en Barbara (de Liefde), Allerh. Hart van Jesus en H. Vin-
centius à Paulo”.
(2) Initiatiefnemer bij de oprichting van het blad is
B.Th. de Wolf. Medio 1913 neemt H. van Wely de exploi-
tatie over. Medewerkers van het eerste uur zijn kape-
laan P. van Dorp, de redemptorist pater Th. Bensdorp,
Willem Nieuwenhuis en enkele Kapucijnen (zie de
Bazuin 45(1961/62), nr. 6(11 nov.), p. 1 en 74(1991), nr.
48/50(20 dec.), p. 7).

881
Reflector {1967}1-{1968}
• jaren {22(1968), nr. 1(onged.)}
• ondertitel Kontactorgaan van de Nederlandse Provin-
cie der Broeders van Liefde
• uitgever Broeders van Liefde
• plaats Tilburg
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.1

• formaat B
• omvang 43 p. ∞ 22(1968), nr. 1
• redactie {1968} broeder Edelwald
{1968} broeder Ewald Kerstel
{1968} broeder A. Martens
{1968} broeder G. Meeuwenoord
{1968} broeder Pax van Veldhove 
{1968} broeder Pius
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
• relaties Voortzetting van Maria-bode (1946-
{15(1961)})2

– Voortgezet als Kortom (1976-{1980})2

• autopsie 22(1968), nr. 1(onged.)
– KDC
• typering Intern blad van de Nederlandse Provincie
van de Broeders van Liefde. De redactie beoogt in deze
jaargang per aflevering telkens een thema centraal te
stellen; in dit nummer is dat: ‘het gesprek in de
gemeenschap’. Het blad bevat de rubrieken ‘Reflex’,
‘Journaal’ en ‘Van de leesplank’.
• noten
(1) Op p. 3 van de ingeziene aflevering is sprake van de
voorgaande jaargang die vier nummers had geteld,
“twee te weinig om te kunnen voldoen aan de aanvan-
kelijke opzet: zes nummers per jaargang”. De redactie
spreekt het voornemen uit dat de 22e jaargang weer zes
nummers zal omvatten. 
(2) Aldus een schrijven van de archivaris van de Broe-
ders van Liefde te Eindhoven d.d. 26 mei 2004, zie cor-
respondentie BKNP. Ook de jaargangtelling bevat hier-
voor een indicatie.

882
Regina legionis1 1953-{1959}
• jaren 8(1953), nr. 1(maart) – {14(1959), nr. 3(nov.)}
• ondertitel de Stem van het Legioen van Maria
• uitgever het Legioen van Maria in Nederland
• plaats Red.: Bunde/Heerlen ∞ 8(1953)-9(1954); Heer-
len ∞ 10(1955) – {14(1959), nr. 3(nov.)}
– Adm. voor Nederland: Heerlen ∞ 8(1953) – {14(1959),
nr. 3(nov.)}
– Adm. voor België: Vilvoorde ∞ 8(1953), nr. 4(dec.) –
10(1955), nr. 3(onged.); Brussel ∞ 10(1955), nr. 4
(onged.) – {14(1959), nr. 3(nov.)}
• frequentie driemaandelijks
• formaat A
• omvang II ∞ 8(1953)-13(1958); 24 p. ∞ 14(1959), nr. 3
(nov.)
• redactie 1953-1955 dr. L. v. Delft
1953-1955 M. Meelkop
1953-1955 A. Schmitz
1953-1957 Chr. Bloemers
1953-{1959} G. Hulsman
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1953-{1959} Fr. Robroek, dir.
1956-1957 J. Herpers
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Van 9(1954)-12(1957) zijn de afleveringen ongedateerd.
• relaties Voortzetting van Maria legionis (1946-1952)1

– Voortgezet als het Legioen van Maria ({1961}-{1980})
• autopsie 8(1953)-13(1958); 14(1959), nr. 3(nov.)
– KDC
• typering “Ook onder zijn nieuwe naam wil ons tijd-
schrift zijn: de stem van het Legioen van Maria in
Nederland” (8(1953), nr. 1(maart), p. 2). Het blad beoogt
het onderlinge contact tussen de leden (actieve en auxi-
liaire) te versterken en bij te dragen aan de vorming
van de ‘legionairen’. Behalve artikelen over onder meer
Marialeer en lekenapostolaat bevat het nieuws over de
werkzaamheden van het legioen in Nederland en in de
rest van de wereld. Daarnaast zijn er berichten en bij-
dragen opgenomen uit België.
• noten
(1) “De enige verklaring voor deze [naams]wijziging is
’n wens van het Concilium in Dublin. Het Concilium
geeft n.l. zelf ’n driemaandelijks tijdschrift uit, onder
de naam van Maria legionis, bestemd vooral voor de
Engelssprekende landen. Het Concilium zag gaarne,
dat deze naam gereserveerd zou blijven voor zijn tijd-
schrift. Vanzelfsprekend billijken wij deze wens”
(8(1953), nr. 1(maart), p. 1).

883
Reliëf 1971-{1980}
• jaren 1971, 3 onged.nrs.1

– 40(1972), nr. 1(jan.) – {48(1980), nr. 12(dec.)}2

• ondertitel Tijdschrift voor religieuzen3

• uitgever Nederlandse Franciscanen4

• plaats Red.: Rotterdam ∞ {44(1976)}-45(1977); Haar-
lem ∞ 46(1978)-{48(1980)}
– Adm.: voor Nederland en België: Megen ∞ {44(1976)}-
{48(1980)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1971; IV ∞ 40(1972)-{48(1980)}
• redactie 1971 Sigismund Verheij OFM
1971 A. Smeets OFM5

1971 P. Kragtwijk OFM5

1971-{1980} Karl Derksen OP6

1971-{1980} Henk Loeffen OFM, red.secr.
1971-{1980} Hadewych Snijdewind OP6

1972-{1980} Jan van Swieten OFM6

• speciale nummers In het autopsie-exemplaar zijn in
41(1973) en 42(1974) na resp. nr. 1(jan.) en tussen p. 48
en 49 van nr. 2(febr.) twee afleveringen opgenomen van
het SNVR-bulletin (Stichting Nederlandse Vrouwelijke 
Religieuzen), febr. 1973 en febr. 1974, resp. 8 en 10 p.,
met in een kader op de titelpagina de volgende medede-

ling: “Het SNVR-bulletin is een uitgave buiten verant-
woordelijkheid van de redaktie van Reliëf. Reliëf biedt
aan het SNVR-bulletin slechts een verzendings(onder)-
dak.”
• bijzonderheden Afbeeldingen (1971-1975, 1977); boekbe-
sprekingen; inhoudsopgaven.
– 40(1972), nr. 6(juni) bevat als “politiek statement”
(57(1989), nr. 12(dec.), p. 369) een ‘Brief van Nederlandse
generale oversten en assistenten in Rome aan de
Nederlandse bisschoppenconferentie’ d.d. 3 maart 1972
waarin dezen hun “onbehagen en verbijstering aan-
gaande de recente gebeurtenissen ten aanzien van de
Nederlandse kerkprovincie” uitspreken, evenals hun
solidariteit met de Nederlandse kerkprovincie. De
redactie publiceert de brief naar eigen zeggen omdat 
hij ruimte schept “om te toetsen uit welke geest het
nieuwe voortkomt”.
• relaties Voortzetting van de Kloosterling (1929-1971)1

• autopsie Volledig, afgezien van de meeste omslagen
van 40(1972)-45(1977)
– KDC
• typering Tijdschrift van en voor religieuzen dat op
een actuele, informatieve en kritische wijze aandacht
wil geven aan de in gang zijnde vernieuwingen van het
religieuze leven. Daarnaast handhaaft het tijdschrift de
bezinnende en godsdienstig-beschouwende artikelen
van de Kloosterling en brengt het enkele malen per jaar
een themanummer uit (zie 40(1972), nr. 1(jan.), p. 1). Het
blad wil een spreekbuis zijn voor religieuzen; tegelij-
kertijd wil het bijdragen aan de vorming en theologi-
sche begeleiding van religieuzen, door hun moeilijkhe-
den maar ook hun mogelijkheden tegen de achtergrond
van de veranderingen in kerk en maatschappij aan de
orde te stellen. In de thematische dubbelnummers
wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ‘het jaar
van de vrouw’ in 1975 en ‘tien jaar vernieuwingsbewe-
ging’ in 1978. In de rubriek ‘Kroniek’ worden actuele
zaken belicht. In de eerste drie experimentele nummers
staan vooral de vragen centraal ‘Wie zijn wij religieu-
zen?’ en ‘Waar staan wij binnen de Kerk?’ 
• noten
(1) Verschenen bij de Kloosterling, met eigen pagine-
ring. In de inleiding op de 39e jaargang van de Klooster-
ling wordt gesproken van een poging tot een vernieuw-
de opzet van het tijdschrift: “Onder de titel Reliëf hopen
wij in 1971 een drietal nummers in deze geest te bren-
gen. U ontvangt daarom in de komende jaargang negen
nummers met de vertrouwde omslag en drie nummers
in een nieuwe opzet en vorm: in maart, juni en septem-
ber.” De inhoudsopgave van deze drie afleveringen is
opgenomen in jaargang 39 van de Kloosterling. Men
kiest voor deze nieuwe opzet om het tijdschrift aan te
passen aan de eisen van de nieuwe tijd. Het traditionele
beeld van de religieus sterft uit, de accenten in het reli-
gieuze leven worden verlegd. De vormgeving van de
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Kloosterling was wat statisch en leende zich niet voor
kritisch commentaar, het opnemen van interviews, het
opnemen van persberichten en samenvattingen uit
tijdschriften, aldus Variant 6(1972), nr. 8(14 april), p. 77.
(2) Het tijdschrift is verschenen tot en met 57(1989);
door de snelle afname van het aantal abonnees (voorna-
melijk religieuzen) zag de redactie zich toen genood-
zaakt het blad te beëindigen. Met de overstap van drie
redactieleden naar de redactieraad van het tijdschrift
Tijdschrift voor geestelijk leven hoopte de redactie dat
“onze funktie van spreekbuis voor religieuzen in deze
tijd” zou worden voortgezet (zie 57(1989), nr. 9(sept.), 
p. 257).
(3) Bij de drie nummers van 1971 toegevoegd: “Alterna-
tief 1”.
(4) In 57(1989), nr. 12(dec.), p. 353 spreekt de redactie
haar dank uit aan de Nederlandse Franciscanen “die al
die jaren het verschijnen van dit tijdschrift hebben
mogelijk gemaakt”. In hetzelfde nummer wordt aange-
geven dat de overgang van de Kloosterling naar Reliëf
in 1971 was geïnitieerd door enkele Franciscanen die
verbonden waren aan de SNVR (Stichting Nederlandse
Vrouwelijke Religieuzen). Zie ‘Afscheid van Reliëf: niet
zonder pijn…’, p. 367-371. In dit artikel betreuren enkele
oud-redacteuren het verdwijnen van het blad Reliëf,
onder meer omdat het een product was “van een
vruchtbare samenwerking tussen dominikanen en
franciscanen”. 
(5) Zie ‘Afscheid van Reliëf: niet zonder pijn…’, in 57
(1989), nr. 12(dec.), p. 369. 
(6) Zie 40(1972), nr. 3(maart), p. 65.

884
Rerum ecclesiae 1957-1967
• jaren 71(1957), nr. 1(jan.) – 81(1967), nr. 12(dec.)
• ondertitel MSC-Annalen van Onze Lieve Vrouw van
het H. Hart. Tijdschrift1 voor kennis van godsdienst,
kerk en missie ∞ 71(1957)
– MSC-Annalen van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
∞ 72(1958)-77(1963)
• uitgever Missionarissen van het H. Hart, vanaf 1958
in samenwerking met Missie, een blad dat wordt uitge-
geven door de Vlaamse Jezuïeten
• plaats Red. en adm.: Tilburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie In 1957 niet vermeld.
1958-1967 J. van Geloven MSC, hoofdred.
1958-1967 F. Kolsters MSC, 1958-1965 red.secr.
1961-1963 drs. L. Beeloo MSC
1961-1965 drs. A.J. Kramer, 1965 red.secr.
1965-1967 Ben Koolen MSC
1966-1967 H. Hermans SJ

1966-1967 G. Koenen
1967 E. Parein SJ
• speciale nummers 71(1957), nr. 3(maart): nummer
gewijd aan Dochters van OL Vrouw van het H. Hart, bij
gelegenheid van hun 75-jarig jubileum
– 80(1966), nr. 1(jan.): themanummer gewijd aan mis-
siepubliciteit met daarin de bijdrage J. van Geloven
MSC, ‘80 Jaargangen Rerum ecclesiae / 25 jaargangen
Missie’, p. 1-9
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1958-
1962 en 1966-1967). 
– Van Rerum ecclesiae verschijnen tijdelijk twee neven-
uitgaven: een Melania-editie en een ALMA-editie, die
elk ten dele het tijdschrift de Brug der volken (1957-1964)
voortzetten. De twee nevenuitgaven bevatten naast een
korte ‘eigen’ inleiding twee bladzijden ‘eigen nieuws’;
in de ‘algemene uitgave’ worden deze pagina’s gevuld
met MSC-nieuws. Hoe lang de nevenuitgaven zijn ver-
schenen kon niet worden vastgesteld. Van de Melania-
editie (met als ondertitel ‘Brug der Volken’, onder
redactie van mevr. J. van Rooij-van den Heuvel i.s.m. de
redactie van Rerum ecclesiae) zijn ingezien: 79(1965), nr.
1(jan.), nr. 4(april), nr. 10(okt.) en 12(dec.); 80(1966), nr.
4(april) en nr. 12 (dec.) en 81(1967), nr. 6(juni). Van de
ALMA-editie is alleen 79(1965), nr. 1(jan.) in autopsie
genomen. 
– Vanaf 1958 verschijnen Rerum ecclesiae en Missie “in
nauwe redactionele en typografische samenwerking,
zodat op de nieuwsberichten na, welke bijzondere
gebeurtenissen melden uit de eigen apostolische werk-
kring van beide kloosterprovincies, de teksten in beide
bladen identiek zijn” (80(1966), nr. 1(jan.), p. 1).
• relaties Voortzetting van Annalen van OL Vrouw van
het H. Hart (1886-1956)
– Samengegaan met Missie (1957-1967) van de paters
Jezuïeten en voortgezet als Wereld2 ({1968})
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Als voortzetting van de Annalen van OL
Vrouw van het H. Hart geeft Rerum ecclesiae – met
name in de rubriek ‘MSC-nieuws’ – informatie over de
activiteiten van de Missionarissen van het H. Hart in de
missiegebieden en in Nederland, zoals het Una Sancta-
werk. De redactie legt de nieuwe titel uit als een verwij-
zing naar de missie-encycliek van paus Pius XI uit 1926,
Rerum ecclesiae: “alle dingen die betrekking hebben op
de Kerk” (71(1957), nr. 1(jan.), p. 1). In 1958 besluit de
redactie tot samenwerking met de Vlaamse Jezuïeten
omdat men zich niet zoals de meeste missietijdschrif-
ten wil beperken tot informatie over één missionair
instituut, maar wil komen tot een tijdschrift “over het
groeiende leven van de Kerk” met een algemeen missio-
nair karakter, waarin aandacht is voor de grote missie-
problemen van de wereldkerk. Aan de hand van de pau-
selijke missie-intenties van het Apostolaat des Gebeds
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worden de ontwikkelingen in de wereldkerk geschetst.
Vanaf 1961 staat elke jaargang in het teken van één
thema, zoals ‘Zuid-Amerika’ in 75(1961), ‘de Islamlan-
den rond de Middellandse Zee’ in 76(1962) en ‘het Conci-
lie’ in 78(1964). De wens tot overstijging van de particu-
liere belangen van de missiecongregaties, die volgens
de redactie in Nederland hebben geleid tot een teveel
aan missieblaadjes, leeft breder en leidt in 1968 tot de
oprichting van Bijeen door 19 orden en congregaties.
“In de overtuiging dat bij een samensmelting van tijd-
schriften een differentiatie noodzakelijk blijft” sluit
Rerum ecclesiae/Missie zich hier niet bij aan. De redac-
tie besluit daarentegen tot de oprichting van het nieu-
we tijdschrift Wereld, een blad dat is gericht op “missi-
onaire informatie, aangepast aan een publiek waarbij
een meer dan gewone vorming verondersteld mag wor-
den” (zie ‘Nieuwe wegen’, 81(1967), nr. 11(nov.), p. 144.
Wereld zal overigens maar gedurende één jaar in
Nederland verschijnen).
• noten
(1) 71(1957), nr. 1(jan.): “Volkstijdschrift”.
(2) Na een tienjarige samenwerking tussen Missie en
Rerum ecclesiae worden de tijdschriften m.i.v. januari
1968 voortgezet onder de titel Wereld, met een Belgisch-
Nederlandse redactie: “Zoals (…) gemeld wordt, zal ons
maandblad Rerum ecclesiae vanaf 1 januari 1968 niet
meer als een MSC-uitgave verschijnen. Het blad zal
onder een nieuwe naam Wereld overgaan naar de uitge-
verij Paul Brand te Hilversum” (zie 81(1967), nr. 11(nov.),
p. 161). Na reeds een jaar moet Uitgeverij Paul Brand de
Nederlandse uitgave echter noodgedwongen beëindi-
gen. Omdat de tweede jaargang alleen nog in België
verschijnt, wordt het tijdschrift na 1968 niet meer in de
BKNP beschreven.

885
Responsa ad quaestiones …1 conferentiis venerabilis
cleri dioecesis Buscoducensis propositas {1870}-{1876}
• jaren {1870, ongen.(onged.)} – {1876, ongen.(onged.)}
• uitgever Dioecesis Buscoducensis (bisdom ’s-Herto-
genbosch)
• plaats St. Michielsgestel: “Gestel St. Michaëlis ex
typographia dioecesis Buscoducensis in Instituto
Surdo-Mutorum”
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.2

• formaat B
• omvang I ∞ {1870}; II ∞ 1871-{1876}
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• register 1870-1875: ‘Index rerum memorabiliorum
quae ab anno 1870-’75 in conferentiis ecclesiasticis per-
tractatae sunt’ (p. I-XXX; in het autopsie-exemplaar
ingebonden na 1875, p. 750)
• bijzonderheden De jaargangen 1870-1875 zijn doorlo-
pend gepagineerd.

– Na de index is een pagina toegevoegd bevattende 
‘Corrigendum p. 57-58’ en ‘Alia corrigenda’.
– In de UBN is een tweede exemplaar aanwezig (signa-
tuur TBI 5 c 66) met in de kantlijn handgeschreven aan-
tekeningen van de Brabantse priester P. Notten (1856-
1922).2

• autopsie 1870-1876
– UBN3

• typering Uitgave van maandelijkse kerkelijke confe-
renties voor de priesters van het bisdom Den Bosch. De
publicatie behandelt via vraag en antwoord de officiële
leer van de kerk ten aanzien van kwesties die de ziel-
zorger op zijn pad kan vinden, zoals abortus, het geven
van absolutie bij zonden, de zegen voor vrouwen na
een bevalling en godslastering. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “anno” en het jaartal.
(2) De conferenties worden per maand behandeld, maar
omdat de tekst doorloopt is het onwaarschijnlijk dat er
ook maandelijks een aflevering verscheen.
(3) In 2009 is het blad niet meer aanwezig in de UBN,
maar wel in de UBU.

886
Responsa ad quaestiones Ruraemundenses …1

conferentiis venerabilis cleri hujus dioeceseos 
propositas {1870}-{1874}
• jaren {1870, ongen.(onged.)} – {1874, ongen.(onged.)}
• uitgever Typis Viduae H.H. Uyttenbroeck ∞ {1870}
– Typis J.J. Romen ∞ 1871-1872
– Typis Em. Smeets, prostant quoque: apud J.J. Romen,
L. Meyers, G. Mosmans et W. van Gulick ∞ 1873
– fasc. I: idem 1873; fasc. II: G. Mosmans; fasc. III:
Typis Fratr. Lockum ∞ 1874
• plaats Venlonae ∞ {1870}; Ruraemundae ∞ 1871-
1872; Werthae/Ruraemundae/Trajecti a.M./Buscoduci
∞ 1873; fasc. I: idem 1873, fasc. II: Buscoduci, fasc. III:
Ruraemundae ∞ 1874
• frequentie jaarlijks ∞ 1870-1873
– driemaal per jaar ∞ 1874
• formaat B
• omvang I ∞ 1870; II ∞ 1871-1872; III ∞ 1873; IV ∞
1874
• redactie 1870-1874 A.J. Verhoeven, Phil. et S. Theol.
Doct.
• bijzonderheden Index alphabeticus (1871-1872).
– Elenchus quaestionum (1873-1874).
– Errata (1870, 1874: fasc. I en II).
– In 1870-1873 worden er acht conferenties per jaar
behandeld, in 1874 zes.
• autopsie 1870-1874
– UBN
• typering Uitgave voor de priesters van het bisdom
Roermond waarin de officiële leer van de kerk ten aan-
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zien van allerlei kwesties in een aantal conferenties
wordt besproken, zoals de biecht, de doop, het huwelijk
en zonden zoals godslastering. Voor de conferenties
wordt de literaire vorm ‘responsa ad quaestiones’
gebruikt. Er wordt telkens een vraag geformuleerd en
daarop volgt systematisch het antwoord: ex theologia
morali, ex scriptura sacra, ex theologia dogmatica, ex
jure canonico en ex sacra liturgia. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “anno” en het jaartal.

887
Revue van de Romeinse Unie van de Ursulinen
{1934}-{1935}
• jaren {24(1934), nr. 2(juli)} – {25(1935), nr. 2/3(juli/
nov.)}
• uitgever Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie
• plaats Niet in het blad vermeld.
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 110 p. ∞ 24(1934), nr. 2(juli); 94 p. ∞ 24(1934),
nr. 3(nov.); 134 p. ∞ 25(1935), nr. 2/3(juli/nov.)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
– Het betreft de Nederlandse uitgave van het Franse
Revue de l’Union Romaine des Ursulines.
• autopsie 24(1934), nr. 2(juli) en nr. 3(nov.); 25(1935), 
nr. 2/3(juli/nov.)
– KDC ∞ 24(1934), nr. 2(juli); 25(1935), nr. 2/3(juli/nov.) 
– ENK ∞ 24(1934), nr. 3(nov.)
• typering De ingeziene afleveringen bevatten verslagen
van canonieke visitatiereizen van de algemene overste,
resp. naar “onze Zuid-Afrikaanse missies” van 29 janu-
ari tot 9 maart 1934, naar Oostenrijk en Joegoslavië
(juni-sept. 1934) en naar Nederland van 22 augustus tot
2 november 1935 en van 29 november 1935 tot 25 januari
1936. Dit laatste verslag is ondertekend door Marie de
Saint Jean Martin OSU Generale Overste.

888
Richting / Katholieke Actie bisdom Breda
{1948}-1965
• jaren {1948/49, nr. 1(15 sept.)}1 – 18(1965), nr. 5(nov.)2

• ondertitel Leidraad voor de Katholieke Actie in het 
bisdom Breda ∞ {1948, nr. 1(15 sept.)} – 6(1953), nr.
6(nov./dec.)
• uitgever Secretariaat Katholieke Actie bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie maandelijks,3 maar in feite onregelmatig
– 9 nrs. ∞ 1949/50; 8 nrs. ∞ 1950/51-1951/52; 6 nrs. ∞
1953; 9 nrs. ∞ 1954; 6 nrs. ∞ 1955-1956
– Van de overige jaargangen kon de frequentie niet
worden vastgesteld.

• formaat B ∞ {1948/49}-3(1949/50); A ∞ 4(1950)/51)-
6(1953); B ∞ 7(1954)-18(1965)
• omvang II ∞ 1948/49-3(1959/50); III ∞ 4(1950/51); 
II ∞ 5(1951/52)-6(1953); I ∞ 7(1954); II ∞ 8(1955)-10
(1957)
– Van de jaargangen 11(1958)-18(1965) kon de omvang
niet worden vastgesteld.
• redactie {1948} mej. J. ter Ellen
{1948}-1949 A. Aarts pr.
{1948}-1953 Jos van Campen pr.
{1948}-{1953} A. Peters, secr.
{1948}-{1953} J. Rouleau
1949-1951 mej. M. Engelhart
1949-{1953} J. Hendrikse pr.
1949-{1953} mevr. N. Mol-Sinnige4

{1953} G. de Vet, pr.5

Na 1953 niet meer in het blad vermeld.
• speciale nummers 5(1951/52), nr. 1(sept.): als eerste
nummer van de vijfde jaargang van Richting ontvan-
gen de abonnees Actio Catholica 14(1951), nr. 5:
‘Christus. Hoeksteen van het gezin. Jaarprogram 1951-
1952’ 
– 6(1953), nr. 3(mei): ‘Kromstafnummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild (vanaf 1954).
– 1948/49-5(1951/52) zijn overlopende jaargangen, waar-
bij het eerste nummer meestal in september en het
laatste nummer in juli/augustus verschijnt. Jaargang
5(1951/52) loopt vanaf nr. 1(sept. 1951) tot nr. 8(nov./dec.
1952). Vanaf jaargang 6(1953) lopen de jaargangen
gelijk met het kalenderjaar. 
– In het autopsie-exemplaar 4(1950), nr. 1(sept.) is een
zgn. strookaffiche met als opschrift ‘Rozenkrans –
Familieband’ ingelegd.
– De aflevering van 6(1953), maart/april draagt abusie-
velijk nr. 1; moet zijn: nr. 2.
– De aflevering van 6(1953), mei draagt abusievelijk 
nr. 2; moet zijn: nr. 3.
– 1955, nrs. 2-6 vermelden abusievelijk jaargang 9; 
moet zijn: jaargang 8.
– 1956, nrs. 1-4 vermelden abusievelijk jaargang 10;
moet zijn: jaargang 9.
• literatuur Peter de Haan, Van volgzame elitestrijder
tot kritische gelovige. Geschiedenis van de Katholieke
Actie in Nederland (1934-1966), Nijmegen 1994
• autopsie 1948/49, nrs. 1-2, 6; 3(1949/50)-4(1950/51);
5(1951/52), nrs. 1, 3, 6-8; 6(1953)-9(1956); 10(1957), nrs. 1-3,
5; 11(1958), nrs. 1-4; 12(1959), nrs. 2-3; 14(1961), nrs. 1-5;
15(1962), nrs. 2 en 6; 16(1963), nr. 1; 17(1964), nrs. 1, 5-6;
18(1965), nr. 5
– KDC
• typering Volgens de redactie wil de naam Richting
“tweeërlei uitdrukken: de Katholieke Actie is vast
gericht op haar doel, de verchristelijking van de wereld
en: dit blad wil richtinggevend zijn, wil de juiste koers
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aangeven voor de vorming en de actie. Meer dan alleen
mededelingenblad wil het een leidraad zijn” (1948, 
nr. 1(sept.), p. 1). Het blad geeft stof ter overdenking
voor de vier parochiële afdelingen van de Katholieke
Actie (vanaf de jaren zestig spreekt men over “kern-
groepen”): mannen, vrouwen, mannelijke jeugd en
vrouwelijke jeugd. De leden worden gestimuleerd 
deel te nemen aan godsdienstige bijeenkomsten, rozen-
kransgebed, bijbellezen, cursussen en recollecties.
Daarnaast bevat het blad informatie over activiteiten
van de Katholieke Actie, met name van de KA voor de
Vrouw, zoals voorzitstersstudiedagen, de jaarlijkse
contactdagen en retraites. De afbouw van de centrale
leiding vanuit het bisdom leidt tot de opheffing van het
blad in 1965. 
• noten
(1) De afleveringen 1948, nr. 1(sept.) – 1949, nr. 6(maart)
dragen geen jaargangnummering. Uit de nummering
van jaargang 3(1949/50) volgt logischerwijs dat 1948/49
de tweede jaargang is. In de redactionele inleiding van
1948/49, nr. 1(sept.), p. 1 wordt echter aangegeven dat er
sprake is van een nieuw begin: “Een nieuwe naam en
een nieuw kleed voor ons blad.” Het is dus onwaar-
schijnlijk dat er een eerste jaargang van het tijdschrift
in 1947/48 onder de naam Richting is verschenen.
(2) 18(1965), nr. 5(nov.), p. 6-7: “Wanneer de diocesane
leiding zich nu wil onthouden van het geven van Rich-
ting zoals het vroeger is gebeurd, heeft het blad Rich-
ting geen reden van bestaan meer. We willen daarom
met dit blad stoppen en wel vanaf dit moment. Dit
nummer van Richting is bedoeld als het laatste num-
mer van het blad.” In hetzelfde nummer wordt te ken-
nen gegeven dat het secretariaat van de Katholieke
Actie wel de diensten die Richting bood (bijv. bijbelle-
zen of een uiteenzetting over een bepaald onderwerp)
wil blijven verlenen aan die parochiële kerngroepen die
daaraan behoefte hebben.
(3) Zie colofon 1948/49, nr. 1(sept.): “Verschijnt de 15de
van iedere maand, behalve in Juli en Augustus.”
(4) N. Mol-Sinnige wordt tijdens de Tweede Wereldoor-
log voorzitster van de Katholieke Aktie voor de Vrouw
in het bisdom Breda, later ook landelijk voorzitster, en
blijft dat tot 1964. Zie Richting 17(1964), nr. 5(sept.), p. 1-
5. Volgens De Haan, p. 171 wordt de Katholieke Actie in
het bisdom Breda in de periode vóór 1957 vooral geken-
merkt door “een onder leiding van mevrouw N. Mol-
Sinnige goed werkende KA voor de Vrouw. Het overige
diocesane werk lag vrijwel stil.” 
(5) G. de Vet (bisschop van Breda in 1962-1967) volgt in
1953 J. van Campen op als directeur/aalmoezenier van
de Katholieke Actie in het bisdom Breda. Hij wordt op
zijn beurt in 1957 opgevolgd door P. Theeuwes. Zie
Richting 10(1957), nr. 1(jan.), p. 1.

889
de Ridder der Onbevlekte 1974-{1980}
• jaren 1(1974/75), nr. 1(mei) – {7(1980), nr. 2(dec.)}1

• ondertitel Maandblad ∞ 1(1974/75), nr. 7(maart) –
{7(1980), nr. 2(dec.)}
• uitgever Ridderschap der Onbevlekte
• plaats Neeritter 
• frequentie “maandelijks”
– 12 nrs. ∞ 1974/75-1977; 8 nrs. ∞ 1978; 3 nrs. ∞ 1979; 2
nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1974/75)-5(1978); I ∞ 6(1979)-{7(1980)}
• redactie 1974-{1980} Willibrord Maria Lendemeijer
OFMConv.2

• bijzonderheden Afbeeldingen (1979-1980).
– Aanvankelijk overlopende jaargangen van mei t/m
april. De 4e jaargang begint in mei 1977 en loopt door
tot december van dat jaar, waarna op 1 jan. 1978 de 5e
jaargang begint. 
• autopsie Volledig m.u.v. 1(1974/75), nr. 2
– KDC
• typering Uitgave van de Nederlandse afdeling van de
Ridderschap der Onbevlekte of Militia Immaculata, een
mariale beweging die in 1917 in Rome is gesticht door
de Poolse pater Maximilaan Maria Kolbe OFMConv. en
zes van zijn medebroeders. Volgens het colofon is het
doel van het tijdschrift de mensen bij Christus te bren-
gen door persoonlijke toewijding aan de Onbevlekte
Maagd Maria. Het blad bevat artikelen over de in 1971
zalig en in 1982 heilig verklaarde Maximiliaan Kolbe,
informatie over de wereldwijde strijd van de Ridder-
schap tegen de “satanische krachten” in samenleving
en kerk (zie 1(1974/75), nr. 1(mei), p. 5) en gebedsinten-
ties. 
• noten
(1) De uitgave verschijnt nog in {2009} onder de titel
Ridderschap van de Onbevlekte. 
(2) Pater Willibrord Maria Lendemeijer (1911-1986) was
vanaf 1965 nationaal directeur van de Ridderschap der
Onbevlekte. In die hoedanigheid verzorgde hij tot aan
zijn overlijden in 1986 het tijdschrift de Ridder der
Onbevlekte. Zie 13(1986), ongen.(april), p. 49-51: ‘In
Memoriam pater Willibrord Maria Lendemeijer’ door 
J. Debets OFMConv.

890
het Rijk van het H. Hart van Jezus1 1901-1968
• jaren 1(1901/02), nr. 1(dec.) – 40(1941), nr. 9(okt.)2

– 41(1945), nr. 1, nooduitgave(mei) – 64(1968), nr. 12(dec.)
• ondertitel Het roode3 boekje ∞ 28(1929)-40(1941)
– Het rode boekje – Uitgave van het juvenaat der
Priesters van het H. Hart van Jezus ∞ 41(1945)
– Rode boekje. Uitgave van het juvenaat H. Hart en
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tevens officieel orgaan v.h. Apostolaat v. Eerherstel
(ART) ∞ 44(1948)4

– Maandelijkse uitgave van het juvenaat H. Hart en
tevens officieel orgaan v.h. Apostolaat v. Eerherstel
(ART) ∞ 45(1949)-47(1951)
– Maandelijkse uitgave van het juvenaat te Bergen op
Zoom en officieel orgaan van het Apostolaat van Eer-
herstel ∞ 48(1952)-57(1961)
– Religieus cultureel maandblad. Uitgave van de
Priesters van het H. Hart, juvenaat H. Hart te Bergen op
Zoom ∞ 58(1962)-60(1964)
– Gezinsblad, uitgegeven door de Priesters van het 
H. Hart, juvenaat Bergen op Zoom ∞ 61(1965) – 62
(1966), nr. 4(april)
– Gezinsblad voor actuele en moderne informatie ∞
62(1966), nr. 5(mei)-nr. 12(dec.)
– Maandblad voor actuele en moderne informatie ∞
63(1967)-64(1968)
• uitgever Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ) ∞
1901-1947; 1962-1968
– Priesters van het H. Hart van Jezus en Apostolaat van
Eerherstel (ART) ∞ 1948-1961
• plaats Bergen op Zoom (Juvenaat H. Hart) 
– Red.: Bergen op Zoom, adm.: Breda ∞ 63(1967)-
64(1968)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1901/02)-60(1964); A ∞ 61(1965)-
64(1968)
• omvang III ∞ 1(1901/02); IV ∞ 2(1902/03); V ∞
3(1903/04); IV ∞ 4(1904/05)-23(1924); V ∞ 24(1925); 
IV ∞ 25(1926); III ∞ 26(1927)-33(1934); IV ∞ 34(1935)-
35(1936); III ∞ 36(1937)-40(1941); I ∞ 41(1945); II ∞
42(1946)-60(1964); IV ∞ 61(1965)-64(1968)
• redactie Tot 1948 niet in het tijdschrift vermeld.5

1948 en 1966 A. van Buuren SCJ
{1948}-1953 H. Sloekers SCJ
1949-1952 A. de Visser SCJ
1953-1966 A. van Vught SCJ; 1966-1968: eindred.
{1966} A. de Leest
{1966} H. Roosen
{1966} J. de Rooij
{1966} J. Witkamp
{1966} P. Adam
{1966} H. van Vught
• speciale nummers 24(1925), nr. 12(dec.): jubileumnum-
mer b.g.v. het 25-jarig bestaan van het juvenaat in Ber-
gen op Zoom
– 46(1950), nr. 10/11(nov./dec.) is een dubbele aflevering
b.g.v. het 50-jarig bestaan van het juvenaat H. Hart te
Bergen op Zoom, onder redactie van A. de Visser SCJ
• bijzonderheden Afbeeldingen (behalve 1945); boekbe-
sprekingen (1928-1933, 1935-1940, 1948); inhoudsopga-
ven (1901/02, 1902/03, 1905, 1908-1924, 1926-1940, 1951-
1953, 1956-1968).
– Van dec. 1947-mei 1955 verscheen als gratis bijlage

Tom; daarna werd dit jongensblad zelfstandig. Tom is
beschreven in BKNP 4.
– Vanaf 61(1965), 6(juni) kent het blad de rubriek ‘Rom-
melpot voor de jeugd’.
• relaties Opgegaan in Recht door zee (1946-{1980})6

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift voor het gezin. Het
blad is een afspiegeling van het in 1889 door de stichter
van de Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ), 
L. Dehon, opgerichte blad Le Règne du Coeur de Jésus.
Maar anders dan dit tijdschrift was het Rijk van het 
H. Hart volgens de redactie “van meet af ‘Het Roode
Boekje’ – geen voornaam tijdschrift voor ontwikkelden,
zooals Pater Dehon’s ‘Règne’, maar een populair boekje
voor heel het volk” (31(1932), nr. 1(jan.), p. 5). Het tijd-
schrift bevat geestelijke lectuur, met name gericht op
het bevorderen van de devotie tot het H. Hart van Jezus,
de uitbreiding van het Rijk van het H. Hart op aarde en
het Apostolaat van Eerherstel, en ontspanningslectuur
voor het gezin (gedichten, ‘mengelmerk’, (vervolg)ver-
halen). Daarnaast geeft het informatie over de werk-
zaamheden van de Priesters van het H. Hart in hun
missiegebieden en in Nederland. Met de opbrengst van
het blad wordt de opleiding van jongens tot priester en
broeder financieel ondersteund, evenals de overwegend
sociaal georiënteerde werkzaamheden van de congre-
gatie. Vanaf eind jaren dertig richt het tijdschrift zich
steeds meer op kerkelijke ontwikkelingen, kwesties
rond huwelijk en opvoeding en maatschappelijke
vraagstukken.
• noten
(1) Variaties in de titel: het Rijk van het Hart van Jezus
∞ 1(1901/02)-4(1904/05); het Rijk van het H. (Heilig)
Hart van Jesus ∞ 5(1905/06)-43(1947); het Rijk van het
H. (Heilig) Hart ∞ 44(1948)-60(1964); het Rijk ∞
61(1965)-64(1968). Doorgaans wordt het blad aangeduid
als het Rode boekje.
(2) 41(1945), nr. 1(mei) meldt: “October 1941 werd door de
Duitse bezetting ons Rode Boekje verboden.”
(3) Vanaf 34(1935): “rode”. Het tijdschrift met rode kaft
had al langer de bijnaam ‘het rode boekje’ en werd ook
als zodanig aangeduid in redactionele inleidingen. 
(4) 44(1948), nr. 1(jan.), p. 1 vermeldt dat het blad voor-
taan tevens officieel orgaan van het Apostolaat van Eer-
herstel is. De doelstelling en inhoud van het tijdschrift
veranderen daarmee niet. Nog steeds is het gericht op
de uitbreiding van het Rijk van het H. Hart. Het Aposto-
laat van Eerherstel werkt sinds 1947 meer intensief aan
“het verdiepen en versterken van de eerherstelgedach-
te, om zo de komst van dat Rijk te helpen bespoedigen”.
Daarom wil “het Rode Boekje graag zijn kolommen
openstellen” voor dat werk “in de geest van de grote 
H. Hart-Apostel, Pater Dehon”. 
(5) In 41(1945), p. 21 wordt meegedeeld dat het tijd-

573 890. het Rijk van het H. Hart van Jezus



schrift is gesticht door pater M. Kusters SCJ. Sinte The-
resia-maandschrift 2(1927/28), nr. 10, p. 145 schrijft naar
aanleiding van het overlijden van pater Karel Feij SCJ in
1928 dat deze lange tijd als redacteur werkzaam was
voor het Rijk van het H. Hart: “Twintig jaren lang had
hij de hoofdleiding daarvan in handen; hij bezielde het
tot wat het werd: een der populairste katholieke tijd-
schriften van Nederland.” In de jubileumuitgave
50(1954), nr. 1(jan.), p. 1 wordt vermeld: “Er is in deze
halve eeuw door velen aan ‘het Rijk’ gewerkt in redacti-
onele en administratieve zaken; het is voor ons zelfs al
uiterst moeilijk na te gaan, wie vroeger – van jaren her
– de leiding en de verdere verzorging van dit maand-
schrift in handen hadden. Een archief bestaat er nau-
welijks over.”
(6) “Vanaf januari 1969 zal ‘het Rijk’ niet meer verschij-
nen (…) omdat de uitgave-onkosten te hoog gaan
oplopen.” Met de abonnementsbijdrage had de congre-
gatie tot dan toe diverse sociale werken van de Priesters
van het Heilig Hart kunnen steunen. “Vanaf nu willen
wij ons geheel gaan richten op één van genoemde so -
ciale werken van de Priesters van het Heilig Hart en
wel het zeer sympathieke Katholieke Zeemanswerk in
Nederland, officieel bekend als Apostolaat ter Zee, ‘Stel-
la Maris’. (…) Daarom zullen wij vanaf januari 1969 al
onze kracht en tijd als redactie in dienst gaan stellen
van het gezinsblad ‘Recht door zee’, dat reeds jaren door
dit Katholieke zeemanswerk en ter ondersteuning
daarvan wordt uitgegeven. ‘Recht door zee’ heeft als
maandblad dezelfde vertrouwde sfeer en actuele infor-
matie-artikelen als ‘het Rijk’.” Zie het Rijk 64(1968), 
nr. 12(dec.), extra pagina. De eindredacteur van het Rijk,
A. van Vught, is vanaf 1969 redacteur van Recht door
zee. Hij zet in Recht door zee enkele rubrieken voort uit
het Rijk, zoals ‘Rommelpot voor de jeugd’ en actuele
informatie voor jongeren.

891
de RK familiebode 1921-1926
• jaren 1(1921), nr. 1(1 febr.) – 4(1926), nr. 3(15 maart)1

• ondertitel Nationaal2 orgaan van den Nederl. RK Bond
voor Groote Gezinnen
• uitgever Nederlandschen RK Bond voor Groote Gezin-
nen ∞ 1(1921), nr. 1(1 febr.)-{nr. 21(1 dec.)}; 3(1925), nr. 4
(15 april) – 4(1926), nr. 3(15 maart)
– Van Munster’s Uitgeversmaatschappij ∞ {2(1924),
nr. 34(24 mei)}
• plaats Red.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1921), nr. 1(1 febr.) –
3(1925), nr. 6(8 juni); Venlo ∞ 3(1925), nr. 7(7 juli)-nr.
9(15 sept.); ’s-Hertogenbosch ∞ 3(1925), nr. 10(15 oct.) –
4(1926), nr. 3(15 maart)
– Adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1921), nr. 1(1 febr.)-{nr.
21(1 dec.)}; Amsterdam ∞ {2(1924), nr. 34(24 mei)};
Utrecht ∞ 3(1925), nr. 4(15 april) – 4(1926), nr. 3(15
maart)

• frequentie eenmaal in de veertien dagen ∞ 1(1921), nr.
1(1 febr.) – {2(1924), nr. 34(24 mei)}
– eenmaal per maand ∞ {3(1925), nr. 4(15 april)} –
4(1926), nr. 3(15 maart)
• formaat E ∞ 1(1921), nr. 1(1 febr.) – {2(1924), nr. 34(24
mei)}; C ∞ {3(1925), nr. 4(15 april)} – 4(1926), nr. 3(15
maart)
• omvang 4 p. per nr. ∞ 1(1921), nr. 1(1 febr.)-{nr. 21
(1 dec.)}; 3 p. ∞ {2(1924), nr. 34(24 mei)}; 8 p. per nr. ∞
{3(1925), nr. 4(15 april)} – 4(1926), nr. 3(15 maart)
• redactie 1921-1925 H. van Alfen3

1925 J.W.F. van Meegeren3

1925 H.C.M. Wijffels
1926 “Onder redactie van het hoofdbestuur met mede-
werking van den red. secretaris H.C.M. Wijffels”
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel; 2(1924), 
nr. 34(24 mei): handwerkpatronen); boekbesprekingen
({1921}).
• relaties Voortzetting van de Familiebode ({1919})
– Voortgezet als het Gezin (1926-{1968})
• literatuur Herdenkingsuitgave bij gelegenheid van het
dertig jarig bestaansfeest van de Katholieke Bond ‘Voor
het gezin’ 1918-1948: Op de bres voor het gezin, Helmond
1948
• autopsie 1(1921), nrs. 1-21; 2(1924), nr. 34; 3(1925), nrs. 4,
6 – 4(1926), nr. 3
– UBN, op microfiche4

• typering Orgaan van de RK Bond voor Groote Gezin-
nen ter ondersteuning van de gezinsbelangen, “bijzon-
der die der groote gezinnen”. Het tijdschrift informeert
over politieke en financiële kwesties die de grote gezin-
nen raken, zoals schoolgeld, kindertoeslagen, woning-
bouw en belastingen en bevat daarnaast artikelen over
opvoedkundige kwesties vanuit een godsdienstig per-
spectief. Het bevat rubrieken als ‘Sociale berichten
betreffende gezinsbelangen’, ‘Van over de grenzen’,
‘Van school en huis’, ‘Nieuws uit de afdelingen’ en ‘Het
Opvoedingspuntje’. 
• noten
(1) De jaargangnummering is niet logisch. Jaargang 1
begint op 1 febr. 1921 en loopt mogelijk door tot 1922.
Van jaargang 2 is alleen een nummer uit 1924 ingezien:
nr. 34(24 mei). Of er in 1923 ook afleveringen zijn ver-
schenen en of die dan deel uitmaakten van jaargang 2,
is onbekend. Jaargang 3 begint waarschijnlijk op 15 jan.
1925, jaargang 4 begint op 15 jan. 1926. 
(2) M.i.v. {3(1925), nr. 4(15 april)} vervalt “Nationaal”.
(3) “Bij schrijven van 4 Juni is door den Heer H. van
Alfen ’s Bosch ontslag genomen èn als lid van het
Hoofdbestuur èn als Redacteur van het orgaan.” De
bondsvoorzitter J.W.F. van Meegeren neemt zijn taak
tijdelijk over. Zie 3(1925), nr. 7(7 juli), p. 1.
(4) Het origineel van het tijdschrift is aanwezig op het
KDC, waar het alleen met speciale toestemming kan
worden ingezien.
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RK propagandablad ‘het Hart dat heerscht’1 [1921]2-
{1956}
• jaren {203(1928/29), nr. 9(febr.)} – {47(1955/56), nr. 6
(febr.)}
• ondertitel Op omslag: Maandschrift onder de bescher-
ming van het H. Hart van Jesus4 ter verspreiding der
RK werken in Nederland opgesteld door eenige eerw. h.
geestelijken5 ∞ {20(1928/29), nr. 9(febr.)} – 31(1939/40),
nr. 2(juli)
– Op titelpagina: Geïllustreerd maandschrift ∞
{20(1928/29), nr. 9(febr.)} – 29(1937/38), nr. 8(jan.)
• uitgever Werk der Generale Communie op Kerstdag /
Propaganda-Werk ter viering van het feest van het Hei-
lig Hart ∞ {20(1928/29), nr. 9(febr.)} – {31(1939/40), nr.
2(juli)}
• plaats Oudenbosch
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ {20(1928/29)} – {31(1939/40)}; I ∞
47(1955/56), ingez. nrs.
• redactie “Eenige Eerw. H. Geestelijken” en m.i.v.
{30(1938/39), nr. 3(aug.)} “Eenige Eerw. H. Geestelijken
en Leeken”
Sporadische vermelding van de naam van een redactie-
lid:
{1929}; {1937} A. V.d. Abeele, priester
{1938}-{1939} Antoine de Spiegeleire pr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Foutieve jaargangvermelding: 1928/29, nr. 9(febr.)
vermeldt op het omslag jaargangnummer 16 en op de
titelpagina jaargangnummer 17; moet zijn: 20(1928/29).
– Het RK propagandablad te Oudenbosch gaf in de perio-
de 1924-1936 tevens vier bundeltjes uit getiteld Het Hart
dat heerscht, met als ondertitel ‘een verzameling van
gebeden en godvruchtige lezingen voor RK Geloovigen’.
Deze bundeltjes zijn aanwezig op het KDC.
• relaties Voortzetting van het Belgische tijdschrift de
Kleine missionaris ([1908]-[1921])2

• autopsie 20(1928/1929), nr. 9(febr.); 21(1929/30), nrs. 1,
5-12; 22(1930/31); nrs. 1-7, 11; 23(1931/32), nr. 1; 25(1933/34),
nrs. 1, 4, 7, 12; 26(1934/35); 27(1935/36), nrs. 4-7, 9-12;
28(1936/37), m.u.v. nr. 4; 29(1937/38); 30(1938/39), nrs. 1-
5/6, 10; 31(1939/40), nrs. 2-5, 7/8, 11; 47(1955/56), nr. 6
– KDC ∞ 20(1928/29), nr. 9; 21(1929/30), nr. 9;
22(1930/31), nrs. 7 en 11; 25(1933/34), nr. 1; 27(1935/36), nr.
12; 28(1936/37), nrs. 2-3, 5-12; 29(1937/38); 30(1938/39),
nrs. 1, 3-5/6, 10; 31(1939/40), nrs. 2-5, 7/8, 11; 47(1955/56),
nr. 6
– UBU ∞ 25(1933/34), nr. 7; 26(1934/35); 27(1935/36), nrs.
7, 9, 11
– UBM ∞ 21(1929/30), nrs. 1, 5-8, 10-12; 22(1930/31), nrs.
1-6; 23(1931/32), nr. 1; 25(1933/34), nrs. 4, 12; 27(1935/36),
nrs. 4-6, 10; 28(1936/37), nr. 1; 30(1938/30), nr. 2

• typering Tijdschrift met godsdienstige artikelen en
stichtelijke verhalen. Het blad is van oorsprong Bel-
gisch en heeft een Mechels imprimatur. Het is in
“nederige onderdanigheid aan het Kerkelijk gezag”
gericht op het stimuleren van het godsdienstige leven
van katholieken, vooral de H. Hartdevotie, familiege-
bed, nakomen van de zondagsplicht en lekenapostolaat.
Het blad komt begin jaren twintig ook in Nederland uit
in overleg met de bisschop van Breda, mgr. P. Hop-
mans (20(1928/29), nr. 9(febr.), omslag). Speciaal voor
de Nederlandse lezers bevat het de rubriek ‘Echos uit
het RK Nederland’ met informatie over godsdienstige
activiteiten zoals jeugdwerk, patronaten en andere vor-
men van lekenapostolaat.
• noten
(1) In {47(1955/56), nr. 6(febr.)}: “heerst”. Aangezien het
blad zichzelf citeert als RK propagandablad is het onder
deze titel beschreven en niet onder de titel het Hart dat
heerscht.
(2) Op de binnenzijde van het omslag van 20(1928/29),
nr. 9(febr.) wordt eraan herinnerd dat het blad ruim
twintig jaar geleden werd opgericht “met den kostbare
medehulp van den Zeer Eerw. Heer Ernest Pauwels,
zaliger” te Berchem (B.). De titelwijziging van de Kleine
missionaris in RK propagandablad vond plaats op ver-
zoek van mgr. P. Hopmans van Breda toen het blad ook
in Nederland steeds meer werd verspreid. Het eerste
nummer onder deze nieuwe titel verscheen in decem-
ber 1921 (zie binnenkant omslag 20(1928/29), nr.
9(febr.)). De Kleine missionaris wordt niet beschreven
in de BKNP.
(3) Zie bijzonderheden.
(4) M.i.v. 29(1937/38), nr. 9(febr.): “Jezus”.
(5) M.i.v. {30(1938/39), nr. 3(aug.)} wordt “de” weggela-
ten en wordt na “geestelijken” toegevoegd: “en leeken”.
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RK tijdschrift voor kerk, school en armwezen 1927-
1929
• jaren 1(1927/28), nr. 1(8 juli) – 1929/301, nr. 11(8 dec.
1929)
• uitgever Uitgeverij Foreholte
• plaats Red.: Amsterdam
– Adm.: Voorhout
• frequentie “tweemaal per maand en wel op den 8sten
en den 23sten”
• formaat C
• omvang IV ∞ 1(1927/28); V ∞ 2(1928/29); III ∞
1929/30, 11 nrs.
• redactie 1927-1929 G. Bulten
1927-1929 Pierre Cuypers
1927-1929 mej. Fé Haye
1927-1929 mr. G.C.J.D. Kropman, hoofdred.
1927-1929 mr. C.P.M. Romme
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1927-1929 pater dr. Gerard Wagenaar CM
1927-1929 mr.dr. P.J. Witteman
• speciale nummers 2(1928/29), nr. 23(8 juni 1929): bijla-
ge ter aankondiging van het periodiek Pro pace, maand-
blad van de RK Vredesbond in Nederland, 4 p. (beschre-
ven in BKNP 5)
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Veel advertenties, voornamelijk van uitgevers en
bedrijven in de bouw, regelmatig in een eigen rubriek
(met kop) bijeengeplaatst.
• relaties Voortzetting van Tijdschrift voor RK bestuur-
deren van kerk, school en armwezen (1927)2

– Voortgezet als RK tijdschrift voor kerk, school, armwe-
zen en kinderbescherming (1929-1931)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift dat informatie en advies geeft aan
katholieken die in de kerk, het onderwijs en de armen-
zorg werkzaam zijn. Omdat de ervaring leert “dat wij
ons recht moeten afdwingen” (1(1927/28), nr. 1(8 juli), p.
1) behandelt het blad financiële, juridische, technische
en sociale vraagstukken op genoemde terreinen. Het
bevat de rubriek ‘Van nabij en ver’. In haar streven het
aangename met het nuttige te verenigen plaatst de
redactie vanaf de derde jaargang het feuilleton Einde-
lijk thuis van To Hölscher, een roman die een “bijzon-
der fijn stukje kinderpsychologie bevat” (1929/30, nr. 1
(8 juli), p. 1).
• noten
(1) Anders dan de eerste en tweede jaargang heeft
1929/30 geen jaargangnummer.
(2) Op het omslag van 1(1927/28), nr. 1(8 juli) staat de
volgende mededeling ‘Van den uitgever’ (Uitgeverij
Foreholte Voorhout): “Ons werd ter overname aangebo-
den het Tijdschrift voor RK Bestuurders van Kerk, School
en Armwezen. (…) Het aangeboden tijdschrift namen
wij (…) over. Echter kwamen ons eenige veranderingen
in de wijze van uitgeven zeer gewenscht voor. Op de
eerste plaats veranderden wij de naam in RK Tijdschrift
voor Kerk, School en Armwezen.” De drie nummers van
Tijdschrift voor RK bestuurderen van kerk, school en
armwezen worden door de nieuwe uitgever uitsluitend
als proefnummers beschouwd.
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RK tijdschrift voor kerk, school, armwezen en 
kinderbescherming 1929-1931
• jaren 1929/30, nr. 12(23 dec. 1929) – 1930/31, nr. 24
(23 juni 1931)1

• uitgever Uitgeverij Foreholte
• plaats Red.: Amsterdam ∞ 1929/30; Voorhout ∞
1930/31
– Adm.: Voorhout ∞ 1929/30 – 1930/31, nr. 16(23 febr.
1931); Tilburg ∞ 1930/31, nr. 17(8 maart 1931)-nr. 24
(23 juni 1931)

• frequentie “den 8sten en 23sten van elke maand”
• formaat C
• omvang V2 ∞ 1929/30; VI3 ∞ 1930/31
• redactie 1929 Pierre Cuypers
1929 mej. Fé Haye
1929 mr. C.P.M. Romme
1929 pater dr. Gerard Wagenaar CM
1929 mr.dr. P.J. Witteman
1929-1930 mr. G.C.J.D. Kropman, hoofdred.
1929-1931 G. Bulten, 1030-31 hoofdred.4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boek- en tijdschrift -
besprekingen.
– M.i.v. 1929/30, nr. 12(23 dec. 1929) zijn de advertentie-
rubrieken (met name ‘Bouw-rubriek’ en ‘Uitgevers-
rubriek’) niet gepagineerd. De verhouding is dusdanig
dat vanaf 1929/30, nr. 13(8 jan. 1930) meestal 20 pagina’s
niet zijn gepagineerd tegen 10 gepagineerde pagina’s.
Op een deel van de niet-gepagineerde advertentiepagi-
na’s zijn de boek- en tijdschriftbesprekingen en het 
feuilleton opgenomen. 
• relaties Voortzetting van RK tijdschrift voor kerk,
school en armwezen (1927-1929)
– Voortgezet als RK tijdschrift voor kerk, school, zieken-
huis en armwezen (1931-1935)
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1929/30; 1930/31, nrs. 20-23
– UBU ∞ 1930/31, nrs. 1-19
• typering Tijdschrift dat zich ten doel stelt de katholie-
ken te informeren en te adviseren die in de kerk, het
onderwijs, de armenzorg en, anders dan zijn voorgan-
ger, ook in de kinderbescherming werkzaam zijn. De
redactie heeft daartoe de rubriek ‘RK Kinderbescher-
ming’ ingevoerd: “Wij achten dit, vooral in onze tijd,
noodig.” De rubriek “bedoelt (…) op de eerste plaats al
diegenen, die zich met kinderbescherming bezig hou-
den, nader tot elkaar te brengen” (zie 1929/30, nr. 12
(23 dec. 1929), p. 297). Voor het overige wijkt het blad
qua opzet, rubrieken en inhoud weinig af van zijn voor-
ganger. 
• noten
(1) Foutieve nummering op omslag van dit nummer,
abusievelijk nr. 23(23 juni 1931); moet zijn: nr. 24(23 juni
1931). Foutieve nummering en datering op titelpagina,
abusievelijk nr. 23(8 juni 1931); moet zijn: nr. 24(23 juni
1931).
(2) II wanneer alleen de gepagineerde rubrieken wor-
den geteld. Zie bijzonderheden.
(3) III wanneer alleen de gepagineerde rubrieken wor-
den geteld. Zie bijzonderheden.
(4) G. Bulten (1871-1955) was tevens bekend als hoofdre-
dacteur van de Katholieke onderwijzer (1901-1908) en
redacteur en medewerker van verschillende opvoed-
kundige katholieke tijdschriften, waaronder de Katho-
lieke school (1890-1934) en de RK familiebode (1921-1926).
Hij was lid van de Tweede Kamer in 1918-1929 voor de
RKSP en burgemeester van Voorhout in 1920-1938.
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RK tijdschrift voor kerk, school, ziekenhuis en arm-
wezen 1931-1935
• jaren 1931/32, nr. 1(8 juli 1931) – 8(1934/35), nr. 24(23
juni 1935)1

• uitgever Uitgeverij Foreholte ∞ 1931/32 – 1932/33, nr.
9(8 nov. 1932)
– Drukkerij Henri Bergmans & Cie ∞ 1932/33, nr. 10(23
nov. 1932) – 8(1934/35) 
• plaats Red.: Voorhout, adm.: Tilburg ∞ 1931/32 –
1932/33, nr. 9(8 nov. 1932)
– Red. en adm.: Tilburg ∞ 1932/33, nr. 10(23 nov. 1932) –
8(1934/35)
• frequentie “den 8sten en 23sten van elke maand”
• formaat C
• omvang VI ∞ 1931/32-8(1934/35)
• redactie 1931-1935 H.J.A. Briels
1931-1935 G. Bulten
1931-1935 dr. G. Kortenhorst
1931-1935 W. Oltheten
1931-1935 dr. H. v.d. Mark, redacteur-secretaris
• speciale nummers 1932/33, nr. 10(23 nov. 1932), p. 217-
314: feestuitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van
de congregatie van de Zusters van Liefde (Tilburg)
– 8(1934/35), nr. 21(8 mei 1935), p. 469-519: feestnummer
bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de
congregatie van de Franciscanessen van Heythuysen
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– De titelpagina van 1931/32, nr. 1(8 juli 1931) wordt voor-
afgegaan door vier pagina’s die openen met een artikel
getiteld ‘Ziekenhuizen’.
– Met ingang van 1932/33, nr. 5(8 sept. 1932) wordt op de
titelpagina vermeld dat het tijdschrift behalve in Neder-
land ook verschijnt in de “Nederlandsche Koloniën en
België”.
• relaties Voortzetting van RK tijdschrift voor kerk,
school, armwezen en kinderbescherming (1929-1931)
– Voortgezet als Kerk, school en ziekenhuis (1935-1941)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift dat erop is gericht informatie en
advies te geven aan katholieken die in de kerk, het
onderwijs, de armenzorg en de ziekenhuizen werk-
zaam zijn. In vergelijking met zijn voorganger(s) krij-
gen de instellingen en activiteiten van orden en congre-
gaties meer aandacht. Het blad bevat informatieve en
opiniërende artikelen, zoals technische aanwijzingen
bij de bouw van ziekenhuizen, artikelen over ziektever-
zekeringen, wetenschappelijk nieuws en de rubriek
‘Van nabij en ver’. Het blad bevat veel advertenties,
onder meer van instellingen van maatschappelijke
zorg, sociale (jeugd)zorg, gezondheidszorg en vormen
van (speciaal) onderwijs.
• noten
(1) Vermelding van jaargangnummering m.i.v.
8(1934/35), nr. 20(23 april 1935).
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de Roep van Franciscus 1945-1963
• jaren 1945, nr. 1(aug.) – 18(1963), nr. 12(dec.)1

• ondertitel Voorlopig contactschrift voor allen, die in
samenwerking met ‘De Rees’ te Brummen willen mee-
werken aan de verdieping van het godsdienstig leven
in Nederland ∞ 1945, nr. 1(aug.)-ongen.(okt.)
– Voorlopig contactschrift voor allen, die in samenwer-
king met ‘De Rees’ te Brummen in serafijnse geest wil-
len meewerken aan de verdieping van het godsdienstig
leven in Nederland ∞ 1945, ongen.(nov.) – 1946, nr.
4(april)
– Maandelijks contactschrift voor allen, die in samen-
werking met ‘De Rees’ te Brummen in serafijnse geest
meewerken aan de verdieping van het godsdienstig
leven in Nederland ∞ 1946, nr. 5(mei)-nr. 12(dec.)
– (het) Maandelijks orgaan van de serafijnse orde van
tertiarissen in de wereld ∞ 2(1947)-9(1954)
– Orgaan voor de franciscaanse beweging van leken in
de wereld ∞ 10(1955), nr. 1(jan.)-nr. 2(maart/april)
– Maandblad. Tijdschrift voor het geestelijk leven van
franciscaans georiënteerde mensen en orgaan van de
franciscaanse beweging van leken in de wereld ∞
11(1956), nr. 3(maart) – 18(1963)
• uitgever Centraal Bureau van de Derde Orde van de H.
Franciscus
• plaats Brummen
• frequentie 3 nrs. ∞ 1945
– maandelijks ∞ 1946-9(1954)
– tweemaandelijks ∞ 10(1955)
– maandelijks ∞ 11(1956)-18(1963)
• formaat B ∞ 1945, nr. 1(aug.) – 1946, nr. 6(juni); C ∞
1946, nr. 7(juli) – 2(1947); B ∞ 3(1948)-18(1963)
• omvang I ∞ 1945-2(1947); II ∞ 3(1948); III ∞ 4(1949);
II ∞ 5(1950)-18(1963)
• redactie Niet steeds vermeld, jaartallen onder voorbe-
houd.
[1945]-1954 pater Raynerius Baekers OFM2

1954-1957 pater Elias Hooij OFM3

1957-? pater Martialis Bak OFM4

1957-? pater Chrysostomus Dukker OFM4

1957-? pater Servulus Ridder OFM4

1957-? pater Gandulf Sluys (Sluijs) OFM4

1957-1960 pater Tiburtius de Jong OFM, red.secr.4

1957-1963 pater Auspicius van Corstanje OFM, red.secr.4

1960-1961 Gelasius Vrolijks OFM, red.secr.
1961-1962 Siard van der Klei OFM, red.secr.
1962-1963 Bonifatius Brouwer OFM, red.secr.
• speciale nummers 4(1949), nr. 12(dec.): ‘Het Heilig jaar
1950’, dubbelnummer
– 5(1950), nr. 11/12(dec.) en 7(1952), nr. 1(jan.): speciale
nummers over het gezin
– 8(1953), nr. 7/8(juli/aug.): dubbelnummer bij gelegen-
heid van het zevende eeuwfeest van Sint Clara’s zalige
dood
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• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1948, 1955, 1958-1963).
– In de aflevering van mei 1958 wordt kenbaar gemaakt
dat de Roep van Franciscus ook buiten de eigen kring
van tertiarissen verspreid zal worden. Het tijdschrift
zal worden uitgegeven in twee verschillende edities,
“één voor tertiarissen zoals de Roep tot nu toe was en
één voor niet-tertiarissen, maar dan zonder het eigen-
lijke Derde Orde nieuws”. In september verschijnt het
eerste proefnummer van deze tweede editie, maar
reeds in het februarinummer van 1959 wordt toegege-
ven dat deze aparte uitgave een mislukking is geweest.
• relaties Voortzetting van de Tertiaris (1913-1941)5

– Hierin opgenomen m.i.v. 11(1956) Stuwkracht (1947-
1955) en Verterend vuur (1937-1955) en m.i.v. 11(1956), nr.
2(febr.) tijdelijk Ons eens gegeven woord (1946-{1980})6

– Opgegaan in Doortocht (1963-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Algemeen Derde-Ordetijdschrift, officieel
orgaan van de Serafijnse Orde van Tertiarissen in
Nederland. Gezinsblad, bedoeld om leiding en bezieling
te geven en de beleving van het franciscaanse ideaal te
doen verdiepen. Het tijdschrift bevat aldus de redactie
voor elk wat wils: informatie over verdiepingsdagen,
cursussen, feesten, gebeurtenissen en activiteiten die
plaatsvinden op ‘De Rees’, Derde-Ordenieuws uit
binnen- en buitenland, pauselijke brieven en medede-
lingen, artikelen over de franciscaanse leefregel,
bespiegelingen op actuele maatschappelijke proble-
men, personalia, gebeden, gedichten, brieven van
lezers, een toelichting op het maandbriefje, stichtende
verhalen etc. In het septembernummer van 1951 wordt
een nauwe samenwerking aangekondigd tussen de
Derde Orde en de Katholieke Actie. Dit gaat gepaard met
een sterkere oriëntering van het blad op persoonlijk
apostolaat. 
• noten
(1) “Vanaf januari 1964 zal de Roep niet meer verschij-
nen. Hiervoor in de plaats zult U een nieuw blad ont-
vangen. Nieuw van vorm en nieuw van inhoud. Het zal
de titel dragen: Doortocht” (18(1963), nr. 12(dec.), p. 162). 
(2) Als zodanig vermeld in 9(1954), nr. 9/10(sept./okt.),
p. 130 en nr. 11/12(nov./dec.), p.162, waar zijn vertrek als
redacteur wordt meegedeeld. Zie ook de ‘Bibliografie
van de Minderbroeders der Nederlandse Provincie over
de jaren 1945 tot 1955’ die verscheen als bijlage bij Neer-
landia seraphica 25(1955).
(3) In 12(1957), nr. 6(juni), p. 82 wordt in ‘Editoriale’
afscheid genomen van “de redacteur Pater Elias Hooij.
De man die met vaardige schrijvers- en tekenaars-hand
de Roep maakte tot wat hij de laatste drie jaren was.”
(4) De zes paters worden voorgesteld in 12(1957), nr.
9(sept.), p. 114 als aantredende redacteuren. In nr.
10(okt.) wordt vermeld dat pater Tiburtius de Jong is

benoemd tot redactiesecretaris. In 15(1960), nr. 10(okt.),
p. 130 wordt zijn vertrek als redacteur aangekondigd:
“Drie jaar lang heeft Pater Tiburtius de Jong als redak-
teur de praktische leiding gehad van dit blad.” Als
medewerker zal hij nog aan het blad verbonden blijven. 
(5) In het eerste nummer, een nooduitgave van de Roep
van Franciscus, wordt op p. 6 in ‘Onze tijdschriften’
gesproken over een voorgenomen grondige vernieu -
wing van alle tijdschriften, vooral van de Tertiaris, dat
men op termijn hoopt te vervangen door een mooier en
omvangrijker blad met een meer sprekende naam: de
Lekenorde van St. Frans. Voorlopig kan deze opzet zelfs
niet bij benadering worden uitgevoerd. Daarom zal
men het voorlopig met deze nooduitgave moeten doen,
die iedere maand zal verschijnen en waarmee weer
geregeld contact kan worden gelegd tussen Brummen
en de tertiarissen. Zie ook 1945, ongen.(okt.), p. 3. Op de
titelpagina van 1946, nr. 12(dec.) wordt echter medege-
deeld dat de Roep van Franciscus de vroegere de Tertia-
ris volledig zal vervangen.
(6) “Om meer eenheid te scheppen in het werk en om de
papierlawine te verminderen zal Stuwkracht voortaan
als ‘besturen-hoek’ in de Roep opgenomen worden
evenals Verterend vuur, de ziekenbrief” (11(1956, nr.
1(jan.), p. 2). Ons eens gegeven woord wordt vanaf
11(1956), nr. 2(febr.) een rubriek in de Roep van Francis-
cus (zie p. 26), met eigen jaargangnummering en date-
ring. De rubriek heeft als ondertitel ‘Rubriek van de
communiteit voor verspreide tertiarissen’. Deze
rubriek verschijnt tot en met 12(1957), nr. 7/8(juli/aug.),
waar op p. 108 wordt meegedeeld dat men streeft naar
een aparte heruitgave van Ons eens gegeven woord. Ook
de ziekenbrief verschijnt in dat nummer van de Roep
van Franciscus voor het laatst. De rubriek ‘besturen-
hoek’ houdt al na twee nummers op. De drie in de Roep
van Franciscus opgenomen periodieken zijn in dit deel
van de BKNP beschreven.
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de Roep van de weg1 1938-{1980}
• jaren 4(1938), ongen.(jan.) – 1941, ongen.[aug.]2

– 1945, ongen.(dec.)3 – {(1980), ongen.(dec.)}4

• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift der Tochtgeno-
ten van Sint Frans ∞ 4(1938) – 5(1939), nr. 1(jan.)
– Maandblad van de Tochtgenooten van Sint Frans ∞
1940, ongen.(april) – 1941, ongen.[aug.]
– Contactblad van de5 Tochtgenoten van Sint Frans ∞
1945, ongen.(dec.) – 1948
– Tochtgenoten van St. Frans ∞ 1949 – {1951,
ongen.(sept.)}; 1964, nr. 14(febr.)
– Internationaal blad van de Tochtgenoten van Sint6

Frans, jongens, meisjes en gezinnen ∞ 22(1952)-
29(1959)
– Tochtgenoten beweging in Nederland ∞ 1964, nr. 17
(okt.) – 1970, nr. 44(febr.)
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– Maandblad voor de Tochtgenoten van7 Nederland ∞
1970, nr. 45(onged.) – 43(1977), nr. 10(dec.)
– Tweemaandelijks blad voor de Tochtgenoten van
Nederland ∞ 44(1978), nr. 1(febr.)– 46(1980),
ongen.(okt.)
– Kontaktblad van de Tochtgenoten van Sint Frans in
Nederland ∞ 1980, ongen.(nov.)-{ongen.(dec.)}
• uitgever Tochtgenoten van Sint Frans
– Franciscaanse Samenwerking te Utrecht ∞ 1976-1980
(drukken en verzenden)
• plaats Adm.: Heerlen ∞ 4(1938) – 5(1939),
ongen.(okt.); ’s-Gravenhage ∞ 1940, ongen.(april) –
1941, ongen.[aug.]; Nijmegen ∞ 1945, ongen.(dec.) –
1947, ongen.(sept.); Rotterdam ∞ 1947, ongen.(okt.)-
ongen.(dec.); Zoeterwoude ∞ 1948, ongen.(febr.) – {1951,
ongen.(sept.)}; Parijs ∞ 22(1952)-1960; Hoorn ∞ {1961,
nr. 4(okt.)} – 1969, nr. 42(sept./okt.); Haarlem ∞ {1969,
nr. 43(nov./dec.)}; Berlicum ∞ {1970, nr. 46(onged.)} –
1972, nr. 62(febr.); Wijchen ∞ 1972, nr. 63(febr.)-nr.
71(dec.); Arnhem ∞ 39(1973) – {40(1974), nr. 9[nov.]};
Utrecht ∞ 42(1976)-{1980}
– Red.: ’s-Gravenhage ∞ {1940, ongen.(april)} – 1941,
ongen.[aug.]; Watermaal-Bosvoorde (B)/Rotterdam ∞
22(1952) – 1957, ongen.(3e kwartaal); Courbevoie/Rotter-
dam ∞ 1957, ongen.(4e kwartaal); Courbevoie/Nijme-
gen ∞ 1958, ongen.(1e kwartaal) – 28(1958), nr. 2(2e
kwartaal); Courbevoie/Haarlem ∞ 28(1958), nr. 3(3e
kwartaal) – 29(1959), nr. 2(2e kwartaal); Courbevoie/Rot-
terdam ∞ 29(1959), nr. 3(3e kwartaal) – 1960,
ongen.(3e/4e kwartaal); Rotterdam ∞ 1961, nr. 1(maart);
Delft ∞ 1961, nr. 2(mei) – 1964, nr. 16(juli); Arnhem ∞
1964, nr. 17(okt.) – 1966, nr. 28(sept.); Cuijk ∞ 1966, nr.
29(dec.) – 1968, nr. 35(maart); Nijmegen ∞ 1968, nr.
36(juni) – 1972, nr. 62(febr.); Wijchen ∞ 1972, nr.
63(febr.)-nr. 71(dec.); Nijmegen ∞ 39(1973) – 40(1974),
nr. 5(juni); ’s-Gravenhage ∞ 40(1974), nr. 6(juli)-{nr.
9[nov.]}; Schijndel ∞ 42(1976) – 44(1978), nr. 3(juni); 
Tilburg ∞ 44(1978), nr. 4(sept.) – 46(1980), ongen.
(febr.); Rijsbergen ∞ 46(1980), ongen.(juni) – {1980,
ongen.(dec.)}
• frequentie onregelmatig, variërend van 1 tot 8 nrs. per
jaargang ∞ 4(1938)-1951
– driemaandelijks ∞ 22(1952)-29(1959)
– onregelmatig, variërend van 3 tot 6 nrs. per jaargang
∞ 1960-1966
– “ongeveer tweemaandelijks” ∞ 1967-1969
– maandelijks ∞ 1970-43(1977)
– tweemaandelijks ∞ 44(1978) – 46(1980), ongen.(okt.)
– maandelijks ∞ 1980, ongen.(nov.)-{ongen.(dec.)}
• formaat B ∞ 4(1938) – 1946, ongen.(maart/april); A ∞
1946, ongen.(mei/juni) – 1947, ongen.(febr.); B ∞ 1947,
ongen.(maart); A ∞ 1947, ongen.(mei/juni) – 1948,
ongen.(dec.); B ∞ 1949, ongen.(jan./febr.) – 1964, nr.
14(febr.); A ∞ 1964, [nr. 15](mei)-nr. 16(juli); B ∞ 1964,
nr. 17(okt.) – 1965, nr. 21(juni); A ∞ 1965, nr. 22(juli); 
B ∞ 1965, nr. 23(okt.) – {1980}

• omvang I ∞ 4(1938)-1941, 1945-1946; II ∞ 1947-1948; 
I ∞ 1949-{1951, ingez. afl.}; II ∞ 22(1952)-26(1956); I ∞
1957-1960; II ∞ 1961; I ∞ 1962; II ∞ 1963-1964; I ∞ 1965;
II ∞ 1966-1969; III ∞ 1970-39(1973); II ∞ 40(1974); I ∞
42(1976); II ∞ 43(1977)-44(1978); I ∞ 45(1979)-{1980}
• redactie 1938-1939 Riek Okhuyzen
1938-1941 Jan van der Putten
1945-1948 Sjef Hilgers, verantw. hoofdred.; redactie in
Nederland 1953-1957
1945-1950 Ton de Vries
1946 (tijdelijk) en 1948-1951 Gust v. Puyenbroek, redactie
in Nederland 1952-1953
1950-1951 Ans Lubbers, redactie in Nederland 1952-1953
1952-1957 Jacques en Marie-Louise Defossa, internatio-
nale hoofdredactie
1957-1960 Danielle Bonand, internationale redactie
1958-1959 Wim Hendriks, redactie voor Nederland
1960-1961 Leyda de Jong, in 1960 redactie voor Neder-
land
1961-1964 Antoon ten Hacken
1961-1964 Corrie ten Hacken
1961-1964 Jan Buckers
1964-1966 Riekske Jansen
1966-1969 Hans van de Graaf
1966-1969 Carla Wolters, m.i.v. 1969 Carla van de Graaf
1970-1972 Christ van Puyenbroek
1972-1974 Marga Pauwels
{1974} Jos Baptist
{1974} Marie-Bernadette Vergroesen
1976-1978 Peter van den Hoogenhof
1978-1979 Angela Bartelds
1978-1980 René Toemen
{1980} Joop van den Hoven
{1980} Ank Lint
– Redactiecomité8

1961 Vincent en Bernadette Kroese
1961 Ton Schreuder
1961 Riekske Jansen
1961 Lies Mulders
– Redactieraad9

1972 Susca Verhagen
1972-1974 Annemieke Bos
1972-1974 Alfons Drubers
1972-1974 Marga Pauwels
1972-1974 Christ van Puyenbroek
1972-1974 Tjeu Verhagen
• speciale nummers 1947, ongen.(okt.): lustrumnummer
1932-1947 (28 p.)
– 1960, 1e kwartaal: aflevering gewijd aan roepingen
– 43(1977), nr. 8(sept.): themanummer: ‘Tochtgenoten.
Iets voor mij?’ met een bijlage over de Vredesweek
• bijzonderheden Afbeeldingen (tekeningen); boekbe-
sprekingen (1940-1941; 1947). 
– Gestencild (1938-1941; 1947, maart, sept., nov. en dec.;
1950, dec.; 1951; 1961-1980).
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– Incidentele jaargangnummering: 4(1938) – 5(1939),
ongen.(okt.); 22(1952)-26(1956); 28(1958), nr. 2(2e kwar-
taal) – 29(1959), nr. 4(4e kwartaal); 39(1973), nr. 1(jan.) –
46(1980), ongen.(okt.).
– Doorlopende afleveringnummering: 1961, nr. 1
(maart) – 1972, nr. 71(dec.). 
– Foutieve nummering: 1972, nr. 63(febr.); moet zijn:
1972, nr. 63(maart).
– Het is onbekend of de Roep van de weg is verschenen
tussen 40(1974), nr. 9[nov.], toen er werd gewezen op
financiële moeilijkheden om het blad uit te brengen, en
42(1976), nr. 1(nov.). Jaargang 42(1976) telt drie num-
mers: nr. 1(nov.), nr. 2(dec.), nr. 3(dec.).
– In 1951, ongen.(sept.), p. 21 kondigt de redactie onder
de titel ‘Onze roep van de weg wordt een internationaal
blad’ aan dat de Tochtgenotenbeweging zich uitbreidt
en dat de behoefte groeit aan “een werkelijk internatio-
naal blad voor alle takken van de beweging”. In de
jaren 1952-1960 verschijnt de Roep van de weg in twee
gedrukte uitgaven, namelijk een Nederlandse onder de
titel de Roep van de weg en een Franse onder de titel
l’Appèl de la route, welke beide dezelfde artikelen en
hetzelfde nieuws bevatten. Eind 1960 eindigt deze con-
structie: 1960, ongen.(3e/4e kwartaal) vermeldt op de
binnenkant van de achterzijde van het omslag: “Nood-
gedwongen is dit nummer een dubbel nummer (…). De
oorzaak is, dat we voorlopig niet meer kunnen rekenen
op een bijdrage in de kosten van de kant van de Franse
uitgave l’Appèl de la route. In Nederland wordt daartoe
op het ogenblik uitgezien naar een aangepaste oplos-
sing voor de Roep van de weg. Een nieuw redactie-comi-
té zal hier zijn krachten aan geven. We zullen dus voor-
taan moeten werken met volledig eigen middelen.”
– In 43(1977), nr. 10(dec.) vermelden de ‘Mededelingen
van de Stuurgroep’ op p. 4 dat “de Roep van de weg niet
10 keer per jaar gaat verschijnen doch zes maal. Tus-
sentijds wordt dan indien nodig een veel goedkoper
bericht verzonden Blad van de weg genaamd.” Tot en
met 45(1979), ongen.(dec.) vermeldt de achterzijde
omslag dat de Roep van de weg “verschijnt naast infor-
matie- en mededelingenbrief: Blad van de weg”. In het
autopsie-exemplaar van de Roep van de weg zijn drie
afleveringen ingebonden van Blad van de weg, met als
ondertitel “Mededelingen en informatie van Tochtgeno-
tenbeweging”: na 45(1979), ongen.(dec.) Blad van de weg
1978, ongen.(4 jan.) (6 p.); na 46(1980), ongen.(febr.)
Blad van de weg 1978, ongen.(maart) (5 p.); na 46(1980),
ongen.(okt.) Blad van de weg ongen.(onged.) (waar-
schijnlijk zomer 1978; 6 p.).
– In het autopsie-exemplaar bevindt zich na 46(1980),
ongen.(febr.) na Blad van de weg een aparte uitgave geti-
teld Brief van de weg 1980, ongen.(1 april) (6 p.), aange-
kondigd als een niet volledige Roep van de weg, met
summiere informatie over de komende activiteiten en
over veranderingen die door de stuurgroep zijn doorge-
voerd. 

• relaties Voortzetting van de Tochtgenoot (1934-1937)
• autopsie 1938-1949; 1950, jan./febr., maart/april, okt.,
dec.; 1951, april, mei, juni, sept; 1952-1974; 1976-1980,
m.u.v. 1977, nr. 7(aug.)
– KDC
• typering Tijdschrift van en voor de Tochtgenoten van
Sint Frans. Deze lekenbeweging geïnspireerd door
Franciscus van Assisi vestigt zich in 1932 in Nederland
in navolging van de vijf jaar eerder door Joseph Folliet
in Frankrijk opgerichte Compagnons de St. François. De
beweging groeit ook uit in België en Duitsland. De
Tochtgenotenbeweging in Nederland ontstaat als een
beweging van jongeren met meisjes- en jongensgroe-
pen. Vanaf midden jaren veertig breidt de beweging
zich uit tot gehuwden en in 1947 tot de ‘Deuxième
étape’ (ouderen, die de grote meerdaagse tochten van
een week of meer met rugzakken niet meer willen
afleggen, en daarom tochten organiseren van één dag;
zij hebben ook een eigen blad: Maanlicht). De Tochtge-
notengroep kent vanaf het begin een zekere ambivalen-
te houding ten opzichte van de verwante franciscaanse
Derde Orde, waarvan de leden aanvankelijk verplicht
lid zijn. Anders dan de Derde Orde leggen de Tochtge-
noten de nadruk op een pelgrimsspiritualiteit of de
‘spiritualiteit van de weg’: het samen op weg zijn is de
bindende factor, en wordt vormgegeven in tochten,
weekenden, kapittels, de Roep van de weg, groepen en
internationale contacten (43(1977), nr. 1(jan). p. 3; 1947,
ongen. (okt.), p. 15-17). De Tochtgenoten kennen zowel
een lekenleiding (‘driehoek’) als een geestelijke leiding
(franciscaanse aalmoezeniers). Bij de organisatie van
de tochten wordt soms samengewerkt met Pax Christi.
De Roep van de weg doet verslag van de ondernomen
tochten, van de bijeenkomsten van de plaatselijke groe-
pen, van de jaarlijkse landelijke kapittels en internatio-
nale kapittels, van ontwikkelingen in de internationale
Tochtgenotenbeweging en van het wel en wee van de
leden van de Tochtgenotenbeweging in Nederland. Ver-
der bevat het blad religieuze beschouwingen over jong
zijn in de geest van Franciscus, bijdragen van de aal-
moezeniers en mededelingen van de hoofdleiding en de
leiders van de jongens en de meisjes. 
• noten
(1) Variatie in de titel: Roep van de weg.
(2) In de oorlogsperiode wordt de functie van de Roep
van de weg tijdelijk overgenomen door regionale bladen
van de Tochtgenoten van Sint Frans, namelijk het Roep-
je van de weg van de groep Utrecht (1943-{1946}) en de
Pelgrimsstaf ({1945}) van de groep Midden-Brabant. De
informatie in deze bladen beperkt zich niet tot de eigen
regio; om deze reden worden beide titels in dit deel van
de BKNP beschreven.
(3) Na de oorlog meldt de redactie in 1945, ongen.(dec.)
op het titelblad: “Met spanning hebben de Tochtgeno-
ten van St. Frans naar hun vroeger periodiek uitgezien.
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Voor hen betekent dit nummer, dat bedoeld is als een
voorloper op de in Januari 1946 te openen nieuwe jaar-
gang, meer dan enkel de samenbundeling van de vele
groepsbladen. De Roep wil zoals vroeger binnen en bui-
ten de Tochtgenoten-Beweging haar specifieke Tochtge-
notensfeer vertolken en ook het onderling contact zo
goed mogelijk onderhouden.”
(4) Het blad verschijnt nog in {2009}.
(5) M.i.v. 1946, ongen.(jan/febr.): “van de” vervangen
door “voor”.
(6) Afgekort tot “St.” in 1957.
(7) Ook: “v.” of “in”.
(8) Alleen vermeld in 1961, nr. 1(maart), p. 20.
(9) Over de redactieraad zie 39(1973), nr. 1(jan.), p. 2 en
40(1974), nr. 5(juni), p. 2-5.

898
het Roepje van de weg 1943-{1946}
• jaren {1(1943), nr. 2(april)} – {1946, nr. 33(dec.)}1

• ondertitel Miniatuur strijdblad der2 Tochtgenoten van
Sint Frans – groep Utrecht ∞ {1(1943), nr. 2(april)} –
1946, nr. 28(febr./maart)
– Maandblad van de Tochtgenoten van Sint Frans –
groep3 Utrecht4 ∞ 1946, nr. 29(april)-{nr. 33(dec.)}
• uitgever Tochtgenoten van Sint Frans
• plaats Red.: ∞ {1(1943), nr. 2(april)} – 1946, nr. 31(sept.)
– Red. groep Utrecht: Utrecht, red. groep Amsterdam:
Amsterdam ∞ 1946, nr. 32(okt./nov.)-nr. 33(dec.)
• frequentie 8 nrs. ∞ 1(1943); 7 nrs. ∞ 2(1944); 8 nrs. ∞
1945; 7 nrs. ∞ 1946
• formaat B ∞ {1(1943), nr. 2(april)}-nr. 6(aug.); C ∞
1(1943), nr. 7(okt.) – 1944, nr. 18(dec.); B ∞ 1945, nr. 19
(mei); C ∞ 1945, nr. 20(juni)-nr. 25(nov.); B ∞ 1945, 
nr. 26(dec.) – 1946, nr. 27(jan.); C ∞ 1946, nr. 28(febr.)-
nr. 29(april); B ∞ 1946, nr. 30(aug.)-{nr. 33(dec.)}
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld, m.u.v. 1946, nr. 32
(okt./nov.).
{1946} Ad v.d. Linden5, voor de groep Utrecht
1946 Jan Bergfeld, voor de groep Amsterdam
• bijzonderheden Gestencild. De kwaliteit van een aantal
gestencilde pagina’s is zodanig dat ze gedeeltelijk
onleesbaar zijn (1943, afl. 7(okt.).
– Jaargangnummering voor de jaren 1943-1944.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Extra editie bij gelegenheid van Kerstmis 1943 met
een brief van Noud op de Beek.
– 2(1944), nr. 12 abusievelijk febr.; moet zijn: maart;
1945, nov. abusievelijk nr. 27; moet zijn: nr. 25.
• relaties Beperkte uitgave in oorlogstijd van de Roep
van de weg (1938-{1980})6

• autopsie 1(1943), nr. 2(april) – 1946, nr. 33(dec.), m.u.v.
2(1944), nrs. 16-17
– KDC

• typering Contactblad voor de Tochtgenoten van Sint
Frans, opgericht in oorlogstijd. De informatie in het
blad beperkt zich niet tot het Utrechtse. Het blad bevat
verslagen van bijeenkomsten, bezinnende bijdragen
‘Uit het geestelijk hoofdkwartier’ (van de franciscaanse
aalmoezenier Harold Hoogeveen OFM), mededelingen
van de leiding of ‘driehoek’ en berichten van leden die
voor de arbeidsinzet naar Duitsland zijn vertrokken.
Het bevat verder opwekkende gedichten en plannen
voor na de oorlog. 
• noten
(1) Het is niet bekend of het blad nog verder is versche-
nen.
(2) M.i.v. 1(1943), nr. 3(mei) wordt “der” vervangen door
“van de”; m.i.v. 2(1944), nr. 13(april) wordt “van de” ver-
vangen door “voor de”.
(3) In 1946, nr. 33(dec.) wordt “Sint Frans – groep” ver-
vangen door “St. Frans van de groepen”.
(4) Waaraan toegevoegd m.i.v. 1946, nr. 32(okt./nov.):
“& Amsterdam”.

(5) 1(1943), nr. 4(juni) vermeldt op p. 5 dat Noud op de
Beek als student voor de arbeidsinzet naar Duitsland is
vertrokken. Zijn taak werd overgenomen door Ad v.d.
Linden, aan wie voortaan alle kopij en correspondentie
moest worden gezonden. Nadat ook hij naar Duitsland
moest afreizen, moest de kopie toegestuurd worden
aan Koen Piket (1943, nr. 6(aug.), p. 5-6). 1945, nr. 25
(nov.) vermeldt op p. 4 dat Noud op de Beek na zijn
repatriëring weer leider is geworden van de Utrechtse
groep, maar in 1945 gekozen werd voor het hoofdleider-
schap. In het volgende nummer van december 1945
wordt op p. 2 vermeld dat Ad v.d. Linden is gekozen tot
leider van de groep Utrecht.
(6) In 1945, nr. 21(juli), p. 10 vermeldt Noud op de Beek
dat de groep Utrecht in februari 1943 had besloten een
blad uit te geven dat “de taak van de Roep van de weg (…)
in beperkte kring overnemen moest” en daarom de
naam kreeg van het Roepje van de weg.

899
Roepstem van de Mariaburcht {1951}
• jaren {1951, nr. 1(jan.)}1-{nr. 4(aug.)}2

• ondertitel Buitenzijde omslag: Maandblad3 voor de
vrienden van Bouvigne
– Binnenzijde omslag: Maandblad3 voor de eucharisti-
sche mariale wereldvernieuwing
• uitgever Bouvigne
• plaats Red. en adm.: Breda
• frequentie “maandblad”, echter 4 nrs. in 1951: jan.,
maart, mei en aug. 
• formaat B
• omvang I ∞ 1951, ingez. nrs.
• redactie {1951} J. van Besouw pr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
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• autopsie 1951, nr. 1(jan.)-nr. 4(aug.)
– KDC
• typering Het tijdschrift wil, nu de tweede helft van de
twintigste eeuw is aangevangen, de Roepstem van de
Mariaburcht laten klinken om “de rijzende dageraad
van het rijk van Maria, dat het rijk van Christus vooraf
zal gaan, te verkondigen” (1951, nr. 1(jan.), p. 2). Het blad
bevat artikelen over Mariaverering, katholiek gezinsle-
ven, mgr. F.B.J. Frencken en het eucharistisch leven.
Het geeft daarnaast informatie over cursussen, oplei-
dingen en contact- en congresdagen voor meisjes en
vrouwen op kasteel Bouvigne, ook wel bekend als de
‘Mariaburcht’, en wil tevens een contactblad zijn voor
de oud-leerlingen van Bouvigne. 
• noten
(1) Vermoedelijk het eerste nummer van het blad. Zie
1951, nr. 1(jan.), p. 2 en 16, waarin de plannen voor het
blad worden ontvouwd.
(2) Het is onbekend of het blad hierna nog is versche-
nen.
(3) In 1951, nr. 4(aug.) vervangen door “Uitgave”.

900
de Roepstem uit het Oosten 1946-1970
• jaren 1946, ongen.(jan.) – 1970, nr. 3(okt.)1

• ondertitel Bulletin van het Apostolaat der Hereeni-
ging2

• uitgever Nationaal Bureau ‘Stapelen’3 

• plaats Red. en adm.: Boxtel
• frequentie 4 nrs. per jaar ∞ 1946-1962; 1964-1966
– 3 nrs. per jaar ∞ 1963; 1967-1970
• formaat B
• omvang I
• redactie 1946-1970 pater F. Wijnhoven AA, hoofdred.4

• speciale nummers 1952, nr. 1/2(jan./april): dubbelnum-
mer gewijd aan ‘Ons jubileum 1927 – 24 februari – 1952’
– 1952, nr. 3/4(juli/okt.): dubbelnummer gewijd aan een
terugblik op het zilveren jubileum van het Apostolaat
der Hereniging
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1946, 1950, 1953, 1962, 1963, 1967).
– Het titelblad vermeldt het motto van het Apostolaat
der Hereniging: ‘Dat allen een zijn’.
– 1965 abusievelijk nr. 3(okt.); moet zijn: nr. 4(okt.).
• relaties Voortzetting van Apostolaat der Hereeniging
(1932-1941)
– Voortgezet als Kontaktbrief / Apostolaat der Hereni-
ging (Apostolaat voor de Oosterse Kerken) (1972-1974)1

• autopsie Volledig m.u.v. 1950, nr. 3 en 1966, nr. 2
– KDC
• typering Orgaan van het Apostolaat der Hereniging,
in Nederland opgericht in 1927. Anders dan bij de voor-
ganger Apostolaat der Hereeniging brengt de titel nu
duidelijk tot uitdrukking dat het blad zich toespitst op

de Oosterse Kerken. Aandacht voor de protestantse
kerkgemeenschappen wordt geheel overgelaten aan de
Sint Willibrord Vereniging (opgericht in 1948) en haar
organen het Schild en Binnenlands apostolaat. De Roep-
stem uit het Oosten bevat bijdragen over de al dan niet
geünieerde Oosterse Kerken, oosterse christenen in
Nederland en Europa, liturgie en de jaarlijkse Interna-
tionale Bidweek in januari, oproepen voor financiële
ondersteuning van seminaries, een rubriek over acti-
viteiten van het herenigingswerk in Nederland en actu-
eel nieuws over ontwikkelingen in het Oosten. 
• noten
(1) Kontaktbrief 1972, ongen.(jan.), [p. 1] meldt dat in het
afgelopen jaar de Roepstem uit het Oosten niet is ver-
schenen. “Wegens allerlei omstandigheden zijn we
met de uitgave hiervan gestopt.” Voor een vernieuwd
contact met de leden en weldoeners zal voortaan jaar-
lijks in januari de Kontaktbrief verschijnen; daarnaast
zal rond de “Zondag voor de Oosterse Kerken” een krant
verschijnen. Of deze krant inderdaad is verschenen kon
niet worden vastgesteld. 
(2) Met ingang van 1947, nr. 3(juni): “Hereniging”.
(3) Het Nationaal Bureau van het Apostolaat der Hereni-
ging was gevestigd in het kasteel ‘Stapelen’, het
klooster van de paters Assumptionisten in Boxtel.
(4) Frans Wijnhoven was directeur van het Nationaal
Bureau van het Apostolaat der Hereniging dat in 1944
in Boxtel werd gevestigd. In deze functie zette hij zich
als Assumptionist – zijn congregatie kreeg in 1862 van
paus Pius IX de opdracht “zich in te zetten voor de her-
eniging van de oosterse Kerken met de Kerk van Rome”
– in voor het voortbestaan en de ontwikkeling van het
Apostolaat der Hereniging. Hij verzorgde talrijke publi-
caties en de Roepstem uit het Oosten “werd praktisch
door hem alleen volgeschreven”. Zie ‘In memoriam
pater Frans Wijnhoven AA’, het Christelijk Oosten
23(1971), nr. 4(onged.), p. 221-222.

901
Rome 1912-1915
• jaren 1(1912/13), nr. 1(15 april) – 3(1914/15), nr. 49(3
april)1

• ondertitel Tijdschrift, gewijd aan de verdediging der
katholieke beginselen ∞ 1(1912/13)-2(1913/14)
– Weekblad, gewijd aan de verdediging der katholieke
beginselen ∞ 3(1914/15)
• uitgever Bureau ‘Rome’
• plaats Rotterdam
• frequentie veertiendaags ∞ 1(1912/13)-2(1913/14)
– wekelijks ∞ 3(1914/15)
• formaat C
• omvang III ∞ 1(1912/13)-2(1913/14); IV ∞ 3(1914/15)
• redactie 1912-1915 M.A. Thompson, hoofdred.
[1912-1915 Vincent Cleerdin]2
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• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– De nieuwe jaargang begint medio april.
– Van een aantal artikelen van Thompson in Rome is
een bloemlezing verschenen onder de titel Roomsch
kruydt. Opstellen van rector M.A. Thompson. Verzameld
en ingeleid door Vincent Cleerdin, XVI + 293 p.3

• literatuur L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herbo-
ren. Katholiek Nederland 1853-1953, ’s-Gravenhage 1953
– L.J. Rogier, ‘Op- en neergang van het integralisme’, in:
Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland 12(1970), p. 257-357
– J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies over de
betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands
katholicisme 1815-1940, Nijmegen 1998
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Orgaan voor de Nederlandse voorstanders
van het integralisme. In het ochtendnummer van de
Maasbode van 17 maart 1912 neemt M.A. Thompson
afscheid als hoofdredacteur van die krant en kondigt
daarbij de uitgave van het nieuwe blad Rome aan, dat
was opgericht om “intensiever, breeder en vollediger 
de moderne dwalingen te bestrijden, op dit terrein de
meest betrouwbare voorlichting te geven en krachtig
op te komen voor het integrale Katholicisme, op het
gebied van politiek, sociale vraagstukken, godsdienst,
letteren en kunst”. Rogier omschrijft Rome als “het type
bij uitstek van een integralistisch orgaan; heel zijn
inhoud is aan de strijd tegen het modernisme gewijd.
Deze wordt gevoerd door middel van openlijke en per-
soonlijke beschuldigingen, maar ook met insinuaties
en verdachtmakingen” (zie Rogier, p. 327, noot 3). 
• noten
(1) Thompson noemt als redenen om de uitgave van het
blad te staken zijn fysieke toestand die hem niet toe-
stond zich nog langer met de redactie te blijven
belasten en de economische crisis ten gevolge van de
Eerste Wereldoorlog (zie ‘Ten afscheid’, 3(1914/15), 
nr. 49(3 april)). Rogier en De Valk noemen een andere
reden waarom het blad Rome werd opgeheven: binnen
de Nederlandse kerkprovincie bestond veel kritiek op
het blad, dat echter beschermd werd door de Haarlemse
bisschop A.J. Callier. Rogier sluit niet uit dat via een
interventie van de Romeinse curie (i.c. via mgr. B. Eras)
de bisschop van Haarlem opdracht kreeg ervoor te zor-
gen dat het blad zijn uitgave zou staken (zie Rogier, 
p. 330). Ook De Valk gaat uit van een ingrijpen van de
curie: hij kent aan kardinaal W. van Rossum CSsR “op
zijn minst een werkzaam aandeel in het verdwijnen
van Thompsons laatste strijdmiddel, het tijdschrift
Rome” toe (zie De Valk, p. 266).
(2) Zie Rogier en de Rooy, p. 551. Aldaar wordt gesteld
dat Cleerdin naar eigen zeggen vanaf sept. 1914 tot en
met april 1915 bijna alleen het blad verzorgde. Als bron
voor deze bewering wordt verwezen naar de ‘Inleiding’

in Roomsch kruydt (zie hierboven), maar aldaar werd
deze informatie niet aangetroffen. Wel wordt er op p.
XV, noot** vermeld dat Thompson reeds in september
1914 “ernstig ongesteld [was] en, ofschoon hij toch zelf
de leiding van zijn weekblad behield, moest hij, door
zijne ziekte gedwongen, tot de staking der uitgave een
groot deel der artikelen laten schrijven door anderen”.
(3) Volgens Rogier en De Rooy, p. 544 wilde geen enkele
uitgever zich met de uitgave van het boek compromitte-
ren. Volgens het titelblad is het boek gedrukt bij Lutkie
en Cranenburg te ’s-Hertogenbosch in 1915. Op de keer-
zijde van de titelpagina vermeldt Cleerdin dat hij de
verantwoordelijke uitgever is.

902
Romen’s aankondiger 1923-{1938}
• jaren 1923/24, nr. 1(14 nov.) – {15(1938), nr. 5(7 maart)}
• ondertitel Nieuws- en advertentieblad ∞ 1(1923/24),
nr. 2(21 nov.) – {2(1924/25), nr. 33(24 juni)}
– Orgaan van de Apologetische Vereeniging ‘Petrus
Canisius’ en het Geert Groote Genootschap ∞ {4(1927),
nr. 28(20 juli)} – {10(1933), nr. 30(30 aug.)}
– Orgaan van de Apologetische Vereeniging ‘Petrus
Canisius’ ∞ {11(1934), nr. 1(2 jan.} – {12(1935), nr. 9
(6 mei)}; {15(1938), nr. 5(7 maart)}
• uitgever J.J. Romen & Zonen ∞ 1(1923/24), nr. 1
(14 nov.) – {12(1935), nr. 9(6 mei)}
– Apologetische Vereeniging ‘Petrus Canisius’ ∞
{15(1938), nr. 5(7 maart)}
• plaats Roermond ∞ 1(1923/24), nr. 1(14 nov.) –
{12(1935), nr. 9(6 mei)}
– Druk: ’s-Hertogenbosch ∞ {15(1938), nr. 5(7 maart)}
• frequentie “Dit blad verschijnt iederen Woensdag” ∞
1(1923/24), nr. 1(14 nov.) – {11(1934), nr. 1(2 jan.)}
– “Dit blad verschijnt des Maandags, om de 14 dagen”
∞ {11(1934), nr. 13(18 juni)} – {12(1935), nr. 9(6 mei)}
• formaat E
• omvang 4 p. per aflevering m.u.v. 2 p. elk ∞ {4(1927),
nr. 28(20 juli)} en {5(1928), nr. 11(14 maart)}
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– 1(1923/24), nr. 28(21 mei) vermeldt dat het blad koste-
loos wordt toegezonden aan “alle RK Geestelijken, alle
Kloosters en de Inrichtingen van Opvoeding en Zieken-
verpleging, welke onder leiding staan van Kloosterlin-
gen”. M.i.v. 5(1928), nr. 1(4 jan.) wordt vermeld dat het
blad wordt gezonden aan “alle leden van het Geert
Groote Genootschap en aan de Priesterleden van de
Apologetische Vereen. ‘Petrus Canisius’”.
• autopsie 1(1923/24)-2(1924/25); 4(1927)-5(1928); 7(1930);
9(1932)-12(1935); 15(1938)
– KDC ∞ 1(1923/24), nr. 28; 2(1924/25), nrs. 27, 32-33;
5(1928), nrs. 1, 9; 8(1931), nr. 23; 9(1932), nrs. 14-17, 19-20,
28, 41; 10(1933), nrs. 4, 12-13, 17-18, 21, 23, 26, 28, 30;
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11(1934), nrs. 13, 16-17, 19, 24, 26; 12(1935), nrs. 5, 9
– NPM ∞ 1(1923/24), nrs. 1-2; 5(1928), nr. 9; 7(1930), nr. 1;
10(1933), nr. 1; 15(1938), nr. 5
– SHCL ∞ 4(1927), nr. 281; 5(1928), nr. 11; 9(1932), nr. 18;
11(1934), nr. 1
• typering Volgens 1(1923/24), nr. 1(14 nov.) is het
nieuws- en advertentieblad bedoeld om “aan de katho-
lieke uitgevers, de beoefenaars van kerkelijke kunst en
anderen de gelegenheid te bieden, aan matigen prijs
hunne producten geregeld bekend te maken bij hunne
voornaamste afnemers”. Daarnaast wil men echter
“artikelen van practischen of wetenschappelijken aard”
en “algemeene wetenswaardigheden” opnemen. M.i.v.
1927 wordt de uitgave een orgaan van de Apologetische
Vereeniging ‘Petrus Canisius’ en het Geert Groote
Genootschap; sindsdien bevat het blad mededelingen
van beide instellingen. Het aantal advertenties (voor
boeken, benodigdheden, tehuizen, uitgiften van obliga-
ties door congregaties, personeelsadvertenties etc.)
blijft evenwel onverminderd groot.
• noten
(1) Van het autopsie-exemplaar is het afleveringsnum-
mer weggevallen; het hoekje van het papier is afge-
scheurd.

903
Rond 1962-{1980}
• jaren 1962, nr. 1(april) – {1980, nr. 60(okt.)}1

• ondertitel Contactblad voor alle vrienden en bekenden
van de SVD ∞ 1969, nr. 13(jan.) – {1980}
• uitgever Missieprokuur SVD Teteringen ∞ 1962, nr. 1
(april) – {1965}
– Missiehuis SVD Teteringen ∞ {1968, nr. 12(okt.)} –
1980
• plaats Red.: Teteringen
– Adm.: Deurne ∞ m.i.v. 1970, nr. 19(mei)
• frequentie halfjaarlijks ∞ 1962 – 1968, nr. 11(mei)2

– driemaandelijks ∞ 1968, nr. 12(okt.) – {1980}
• formaat D
• omvang 8 p. per nr. ∞ 1962, nr. 1(april) – {1965, nr. 7
(april)}
– 4 p. per nr. ∞ {1968, nr. 12(okt.)} – {1980}
• redactie Niet als zodanig vermeld.
1962-1967 Ben Sanders SVD2

1962-1967 Jan Simmers SVD2

1968-{1980} Jaap Buijs SVD, hoofdred.3

1968-{1980} Jan Drost SVD, secr. 3

1968-{1980} Ad de Boer SVD3

1968-? Piet Klören SVD3

?-{1978} Henk de Beer SVD3

{1980} Jan de Hosson SVD4

• speciale nummers 1975, nr. 39/40(sept.): ‘Eeuwfeest
uitgave’ 1875-1975
– 1979, nr. 56(okt.): gewijd aan het zilveren jubileum

van het missiehuis Sint-Willibrord SVD in Deurne
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1962, nr. 1(april); 1963, ongen.(nov.); 1964, nr. 5
(mei)-nr. 6(nov.); 1965, nr. 7(april); 1968, nr. 12(okt.);
1969-1980
– Teteringen, Gezelschap van het Goddelijk Woord ∞
overige afleveringen
• typering Contactblad om de band met de ouders en
andere familieleden sterker te maken, waarbij men
tevens hoopt op enige wervende kracht voor nieuwe
leden. “U hoort hoe het tegenwoordig gaat hier en in de
missie, hoe u kunt helpen en mede zorgen voor de mis-
sionarissen” (1962, nr. 1(april) ‘Ten geleide’). Aanvanke-
lijk was het blad bedoeld voor de drie congregaties die
door Arnold Janssen in Steyl zijn opgericht: het Gezel-
schap van het Goddelijk Woord (SVD), de Missiezusters
Dienaressen van de H. Geest (SSpS) en de Slotzusters
van Steyl (Dienaressen van de H. Geest van de Altijddu-
rende Aanbidding). Wanneer het tijdschrift de Katho-
lieke missiën van de SVD in 1968 opgaat in Bijeen, krijgt
Rond meer betekenis dan voorheen: het wordt dan een
relatieblad van alleen de SVD. Ook wil de redactie in het
blad de missionaire gedachte actueel belichten, zowel
de theorie als de praktijk, zoals het werk van Kontakt
der Kontinenten (vgl. 1978, nr. 50(maart), ‘Vijftig maal
Rond’). Sinds 1968 bevat het blad de rubrieken ‘De gaan-
de en komende man’, ‘Post van missionarissen’, ‘Por-
trettengalerij’, ‘In memoriams’, ‘Uit de provincie SVD’,
‘Buitenwacht’ (over activiteiten van de SVD in Neder-
land) en sinds 1979 ‘SVD Wereldwijd’. 
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(2) In de jaren 1965-1967 verschijnen slechts vier num-
mers: “de beide redacteurs van toen, Jan Simmers en
Ben Sanders, hadden het zo druk, dat de keten num-
mers nogal gapingen vertoonde”. Vgl. 1978, nr. 50
(maart), ‘Vijftig maal Rond’.
(3) Na de opheffing van de Katholieke missiën krijgt
Rond een grotere betekenis als relatieblad. In mei 1968
verschijnt nummer 11 onder de redactie van vier nieu-
we redacteuren. Vgl. 1978, nr. 50(maart), ‘Vijftig maal
Rond’; 1984, nr. 75(juli), ‘Vijfenzeventig’.
(4) Zie 1980, nr. 59(juni), ‘Ten geleide’.

904
Rond de tafel 1968-{1980}
• jaren 23(1968), nr. 1(15 jan.)1 – {35(1980), nr. 6(nov.)}2

• ondertitel Liturgisch tijdschrift
• uitgever Werkgroep voor Liturgie, Abdij van Berne
• plaats Heeswijk
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
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• omvang III
• redactie Werkgroep voor Liturgie, Abdij van Berne
?-1970 Paschalis Jos van Kaathoven3

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven. 
– Jaarlijks verschijnt een verslagnummer van de Litur-
gische Studiedagen voor Onderwijzers en Onderwijze-
ressen die elke zomervakantie in de Abdij van Berne
worden gehouden. Deze speciale nummers zijn ook als
losse uitgaven verkrijgbaar. 
• relaties Voortzetting van het Offer (1946-1967)
– Hierin gedeeltelijk opgenomen Rubriek4 (1970-1977)
• literatuur A.W. van den Hurk OPraem., ‘Honderd jaar
tijdschriften van de Abdij van Berne: 1892-1992’, in: P.
Al OPraem. en M. Schneiders OPraem., Een soort
onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de
Norbertijnen in Nederland (Heeswijk 1992), p. 63-86
• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering In 1968 wordt het Offer omgedoopt tot Rond
de tafel. “Men vond de oude naam intussen te zeer
belast, omdat hij teveel de sfeer van ‘offertjes brengen’
opriep. De nieuwe naam mocht nog wel de gedachte
aan een offertafel oproepen, maar veel meer wilde men
denken aan het samen aan tafel gaan voor de maaltijd
des Heren en zeker ook voor het gesprek, het onderling
overleg, de uitwisseling van gedachten” (aldus Van den
Hurk, p. 78). In dit tijdschrift is de eucharistie niet lan-
ger het exclusieve thema, ook de liturgie die zich rond
de tafel vernieuwt komt ter sprake. Daarnaast is er aan-
dacht voor thema’s als kerkelijkheid-onkerkelijkheid,
zondagsplicht, een nieuw kerkbegrip, vrouw en ambt,
historische ontwikkelingen in de liturgie, bijbel en de
problematiek van het geloof in school en gezin (vgl.
23(1968), nr. 1(15 jan.), p. 2). Het tijdschrift bevat een – in
1978 uitgebreide4 – nieuwskroniek met informatie over
nieuwe uitgaven, boeken, tijdschriften en muziek en
over activiteiten op liturgisch gebied.
• noten
(1) De jaargangnummering is overgenomen van de
voorganger het Offer (1946-1967).
(2) Het laatst verschenen nummer is 57(2002), nr. 5
(onged.).
(3) Uit een In memoriam van Paschalis Jos van Kaatho-
ven (25(1970), p. 82) blijkt dat pater Van Kaathoven tot
aan zijn dood op 28 februari 1970 “intensief het tijd-
schrift Rond de tafel” heeft geredigeerd.
(4) De redactie meldt in 33(1978), nr. 1(jan.), p. 1 dat na de
opheffing van Rubriek (zie ook Rubriek 7(1976/77), nr. 6
(sept.), p. 1) er zich een groot aantal nieuwe abonnees
heeft aangemeld. “Ons tijdschrift zal in de toekomst
ook die informatie brengen, die vroeger in Rubriek was
te vinden. Deze informatie is te vinden in de nieuws-
kroniek van J. de Wolf, die aanzienlijk is uitgebreid.”

905
Roomsch-katholijk jaarboek voor het Koningrijk 
der Nederlanden 1835-1844
• jaren 1(1835)-9(1844)1

• uitgever W.A. Oukoop ∞ 1(1835)-5(1839)
– J.W. ten Hagen ∞ 6(1840)-9(1844)
• plaats Breda ∞ 1(1835)-5(1839)
– ’s-Gravenhage ∞ 6(1840)-9(1844)
• frequentie jaarlijks m.u.v. 1841
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1835); III ∞ 2(1836)-3(1837); II ∞
4(1838)-9(1844)
• redactie Niet in het jaarboek vermeld.
{1844} J.J. Burgmeijer2

• bijzonderheden Afbeeldingen (1837, 1840, 1843).
– 1(1835) verscheen nog in 1834; in de KB bevindt zich
een door de uitgever gewaarmerkt exemplaar geda-
teerd 24 november 1834.
• relaties Voortgezet als Kerkelijk Nederland (1847-
1856)2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Jaarboek met praktische overzichten. Het
bestaat uit twee delen. Het eerste bestaat uit een calen-
darium en een overzicht van het kerkelijk bestuur in
Rome en in de ‘Hollandsche Missie’, incl. namenlijsten
van kardinalen en van kapelaans en priesters in de
Nederlandse kerkdistricten; het tweede gedeelte bestaat
uit ‘Mengelwerk’ (vooral historisch van aard). In
4(1838) valt het tweede gedeelte vrijwel geheel weg, vol-
gens het voorwoord op wens van de “Hoog-Eerwaarde
Heeren Kerkvoogden” die het jaarboekje graag van
geringere omvang zagen omdat dat de prijs zou druk-
ken en de verspreiding bevorderen. In jaargang 5(1839)
en 9(1844) is er echter opnieuw sprake van een deel
‘Mengelingen’ resp. ‘Mengelwerk’.
• noten
(1) In 1841 is er geen aflevering verschenen.
(2) Het ‘Voorberigt’ van Kerkelijk Nederland 5(1851) 
vermeldt dat J.J. Burgmeijer het Roomsch-Katholijk
jaarboek in 1844 door omstandigheden had moeten 
staken. In 1847 richtte hij het blad opnieuw op “onder
den veranderden titel Kerkelijk Nederland”. De inlei-
ding van Roomsch-Katholijk jaarboek 9(1844) is met de
initialen J.J.B. ondertekend.
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Rorate 1973-{1980}
• jaren 1(1973), nr. 1(jan.) – {8(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel ROomskatholieke RAdio en TElevisie. Offici-
eel orgaan van de Stichting Sint Willibrord Omroep /
RKZ
• uitgever Stichting Sint Willibrord Omroep / Rooms-
Katholieke Zender
• plaats Red. Utrecht ∞ {3(1975), nr. 7/8(juli/aug.)} –
{8(1980), nr. 12(dec.)}
– Adm.: Utrecht ∞ 1(1973), nr. 1(jan.) – {8(1980), nr.
12(dec.)}
• frequentie maandelijks ∞ 1(1973)-5(1977); 7(1978/79)-
8(1980)2

– 4 nrs. ∞ 6(1977/78)2

• formaat B
• omvang II ∞ 1(1973)-5(1977); I ∞ 6(1977/78); III ∞
7(1978/79)-8(1980)
• redactie 1973-{1975} D.J.M. Laudy-van Dullemen
1973-{1975} A.E. Hoogenbosch
1973-{1980} pater drs. Winand Kotte3

1974-{1975} mr. W. Hollart
1974-{1975} W. Peeters
1974-{1975} ir. C.M. Steenbergen
1974-{1975} B.F.M. Stroes
1974-{1975} W.L. Tuyl
Met ingang van 3(1975), nr. 7/8(juli/aug.) niet meer ver-
meld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen, ook
besprekingen van encyclieken en andere pauselijke
documenten (onregelmatig).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Omroepblad dat is opgericht uit onvrede met
de toenmalige koers van de KRO. Het heeft als doel
“bekendheid te geven aan de leer van de Kerk in ver-
band met de communicatiemedia, zoals vastgelegd is
door het 2e Vaticaans Concilie [en] het kritisch begelei-
den van programma’s van andere omroepen” (1(1973),
nr. 1(jan.), p. 3-4). Aanvankelijk wordt gestreefd naar
het uitbrengen van een wekelijks programmablad. Om
dat te bereiken moet de RKZ (Rooms-Katholieke Zender)
recht krijgen op eigen zendtijd, waarvoor een bepaald
aantal leden noodzakelijk is (eerst 15.000, later meer).
Dat aantal wordt niet gehaald. In het orgaan wordt in
het begin vooral de rol van de media belicht, maar
gaandeweg komen ook andere vanuit een traditiona-
listisch standpunt belichte onderwerpen aan de orde,
zoals het vieren van de eucharistie, pauselijke uitspra-
ken, kerkelijke synodes, oecumene, abortus en euthana-
sie. Het blad bevat verder mededelingen over de RKZ en
over plaatselijke activiteiten, programma’s van Radio
Vaticana, brieven van lezers en een rubriek voor de
jeugd. 

• noten
(1) Het laatst verschenen nummer is 32(2005), 4e kwar-
taal. 
(2) Jaargang 6 begint met nr. 1(dec. 1977/jan. 1978) en
eindigt (vermoedelijk) met nr. 4(juli/sept. 1978). Jaar-
gang 7 begint met nr. 1(dec. 1978/jan. 1979) en loopt
door tot nr. 11(dec.), waarna jaargang 8(1980) weer het
kalenderjaar volgt en begint met nr. 1(jan.).
(3) De assumptionist Winand Kotte (1922-2006) werd
begin jaren zeventig bekend door zijn kritiek op het in
zijn ogen modernistische beleid van kardinaal B. Al -
frink. Omdat de traditionalistische pater Kotte zich wei-
gerde te onderwerpen aan de aartsbisschop, verbood
kardinaal Alfrink hem in 1975 nog langer als priester in
het aartsbisdom werkzaam te zijn. De kritiek van Kotte
op de katholieke organisaties leidde onder meer tot zijn
streven een eigen omroep op te richten en tot de oprich-
ting van het blad Rorate, waarvan hij tot het einde de
redactie voerde. Hij beschouwde zijn Sint Willibrord-
kerk in Utrecht als een enclave “te midden van een ont-
wrichte Nederlandse kerkprovincie”, die vrij was “van
de terreur van de heersende vrijzinnigheid” en waar
niet gesleuteld werd aan “dingen die door de Heilige
Geest besloten zijn en uitgesproken door de Paus”.
Rorate 8(1980), nr. 1(jan.), p. 2.

907
Rotonde / Paters van de HH Harten 1965-{1980}
• jaren 1965, nr. 1(april) – 1967, nr. 4(dec.)
– 1970, ongen.(lente)1 – 1971, ongen.(dec.)
– 1974, nr. 8(jan.)2 – {1980, nr. 30(dec.)}3

• ondertitel Nieuwsbulletin voor de familieleden, vrien-
den en kennissen van de paters en broeders van de Con-
gregatie van de HH Harten ∞ 1965-1967
– Zeer onregelmatig verschijnend nieuwsbulletin voor
de familieleden, vrienden en kennissen van de paters
en broeders van de Congregatie der HH Harten ∞ 1971 
– Nieuwsbulletin voor familieleden, vrienden en ken-
nissen van de paters en broeders van de Nederlandse
Provincie van de Congregatie der HH Harten ∞ 1974-
1979
– Nieuwsbulletin voor familieleden, vrienden en ken-
nissen van de broeders en zusters van de Nederlandse
Provincie van de Congregatie der HH Harten ∞ {1980}
• uitgever Congregatie van de HH Harten
• plaats Bavel
• frequentie onregelmatig: 2 nrs. ∞ 1965; 1 nr. ∞ 1966-
1967, 1970; 2 nrs. ∞ 1971
– “vier maal per jaar”2: 4 nrs. ∞ 1974-1975; 3 nrs. ∞
1976-1978; 2 nrs. ∞ 1979; 4 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I
• redactie {1965} C. Mastwijk
{1965} E. Blommaert
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1970-1971 C. Rademaker
1974-1980 J. van Westerhoven
• bijzonderheden Afbeeldingen (1965-1967; 1979-1980).
– Gestencild m.i.v. 1970, ongen.(lente).
– De afleveringen worden doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad voor de familieleden, vrienden
en kennissen van de Nederlandse Provincie van de Con-
gregatie van de HH Harten. Het is bedoeld als “een
samentreffen van mensen die elkaar kennen, het is een
samenkomen van vele berichten uit de hele wereld”
(1965, nr. 1(april), p. 1). Het bevat behalve nieuws uit
Nederland en andere landen waar leden van de congre-
gatie wonen en werken, allerlei informatie over kapit-
tels, opleidingen, uitzendingen, verplaatsingen, toe- en
uittredingen, jubilea en overledenen. 
• noten
(1) Het blad verschijnt niet in 1968 en 1969. Rotonde,
1970, ongen.(lente) vermeldt op de binnenzijde van het
omslag: “Rotonde? Weer een nieuw blad zult u zeggen.
Ja, inderdaad, daar lijkt het wel een beetje op. Toch is
dit blad al eens eerder verschenen en misschien herin-
nert u zich dat nog uit een ver en grijs verleden. Ons
laatste nummer, wij durven het nauwelijks te zeggen!,
kwam uit in december 1967. Dat betekent dus, dat wij
de schade moeten inhalen van meer dan twee jaar.”
(2) Het blad verschijnt niet in 1972 en 1973. 1974, nr.
8(jan.) opent met: “Het is niet onmogelijk, dat menig-
een zich niet meer kan herinneren, dat wij indertijd een
gedrukt blaadje op onregelmatige tijden toezonden aan
onze familieleden en vrienden (…). Vóór U ligt een meer
eenvoudige uitgave. Omdat wij van mening zijn, dat
het goed is ook langs deze weg contact te blijven hou-
den, willen we proberen u voortaan vier maal per jaar
Rotonde in deze vorm toe te sturen.”
(3) Het blad verschijnt nog in {2009}.

908
Rotonde / Priesters van het H. Hart van Jezus 1968-
1978
• jaren 1(1968), nr. 1(8 jan.) – 1978, nr. 3(okt.)1

• ondertitel Katernen voor en door de leden van de Pro-
vincie
• uitgever Provincialaat SCJ
• plaats Breda
• frequentie onregelmatig
– 11 nrs. ∞ 1(1968); 8 nrs. ∞ 2(1969); 10 nrs. ∞ 3(1970); 
7 nrs. ∞ 4(1971); 5 nrs. ∞ 5(1972); 6 nrs. ∞ 6(1973)-
7(1974); 4 nrs. ∞ 8(1975); 3 nrs. 9(1976); 5 nrs. ∞
10(1977); 3 nrs. ∞ 1978
• formaat B ∞ 1968-1969; A ∞ 1970-1978
• omvang III ∞ 1(1968); II ∞ 2(1969); III ∞ 3(1970)-
4(1971); II ∞ 5(1972)-10(1977); I ∞ 1978

• redactie 1968-1969 W. van Paassen
1968-1970 P. Kerstjens
1968-1978 W. van den Boogaard
1969-1976 H. Oudejans
1970-1973 A. van der Wel
1970-1978 J. van Meer
1972-1978 J. de Rooy, 1972-1973 red.secr.
1973-1978 H. Smits, 1973-1978 red.secr.
1974-1978 C. van Haperen
1975-1978 A. van Vught
• speciale nummers 3(1970), nr. 9(onged.): ‘Hoe redden
we de missie van Kongo?’, gewijd aan de problematiek
rond de missie en de missionarissen in Kongo
– 7(1974), nr. 5(sept.): ‘SCJ 50 jaar in Sumatra’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1968, 1970, 1974, 1976-
1978); inhoudsopgaven (in 4(1971) en 5(1972) worden de
inhoudsopgaven gevolgd door een zakenregister; de
inhoudsopgaven van de jaargangen 8(1975)-10(1977)
zijn gebundeld in één zakenregister).
– Gestencild (1(1968), nr. 1(8 jan.) en nr. 2(25 jan.)).
– Afleveringen van jaargang 4(1971) zijn niet gedateerd.
– 1978 heeft geen jaargangnummer.
• relaties Ten dele voortzetting van Annalen van de
Nederlandsche Provincie der Priesters van het H. Hart
van Jezus (1945-1967)2

– Voortzetting van Open forum (1967)
– Samengegaan met Kontakt (1969-1977) en voortgezet
als SCJ-kontakt (1979-{1980})3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Opinieblad voor de Nederlandse Provincie
van de Priesters van het H. Hart: “Niet alles wat Roton-
de U gaat brengen, zal zonder meer in Uw gedachten-
gang passen. Misschien hebt U er zelfs moeite mee.
Toch is een doorstroming van gedachten voor ons als
leden van één gemeenschap nodig als wij willen dat
wij een geméénschap blijven”, aldus de redactie in
1(1968), nr. 1(jan.), p. 1. Het blad bevat bijdragen en ver-
slagen van het provinciaal en generaal bestuur en van
kapittels, maar wil daarnaast ook de SCJ’ers zelf aan
het woord laten als “een platform waarop we elkaar
wat meer over ons werk, ons leven en onze ideeën kun-
nen vertellen” (6(1973), nr. 1(maart), p. 1). In de bijdra-
gen komt een breed scala van onderwerpen aan de
orde: ontwikkelingen binnen de congregatie op het
gebied van het religieuze leven, de werkterreinen in
Nederland en in de missie, jongeren, opleidingen, het
communiteitsleven, nieuwe leefgroepen, de werkgroep
‘Vernieuwing in continuïteit’ (VIC) en de zorg voor de
oudere congregatieleden. 
• noten
(1) “Het is (…) waarschijnlijk het laatste nummer van
Rotonde in deze vorm” (1978, nr. 3(okt.), p. 49). In Doku-
menten SCJ 1(1979), nr. 1(nov.) schrijft de provinciaal
W.J.M. van Paassen SCJ in een ‘Ten geleide’: “U herin-
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nert zich Rotonde. In oktober 1978 is daarvan het laatste
nummer verschenen.” Dokumenten SCJ is een reeks
met beleidsbrieven, stukken van kapittels en provincie-
raden etc., die m.i.v. 1979 onder redactie van H. Smits
verscheen. Als reeks is deze uitgave niet opgenomen in
de BKNP.
(2) Uit de inleiding op de eerste aflevering van Medede-
lingen SCJ (1(1967/68), nr. 1(dec.), p. 1) blijkt dat bij de
bestaande behoefte aan snelle berichtgeving de Anna-
len tekortschieten. De functies van het tijdschrift wor-
den overgenomen door Mededelingen SCJ (voor de actu-
ele berichten en gebeurtenissen in de provincie) en
Rotonde (voor de opiniërende artikelen).
(3) In het ‘Voorwoord’ van 1978, nr. 3(okt.) deelt de
redactie mee dat de redacties van Rotonde en Kontakt
zich buigen over een nieuwe vorm van samenwerking
“die krachten bundelt, drukkosten bespaart en tegelijk
voor beide tijdschriften en lezerskringen een aantrek-
kelijker opzet biedt”. SCJ-kontakt 1979, nr. 52(maart)
opent met de mededeling dat het blad een samensmel-
ting is van Rotonde en Kontakt.

909
de Rots 1971-{1980}
• jaren 1(1971), nr. 1(jan.) – {10(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Informatieblad voor katholieken2 ∞ 1(1971),
nr. 1(jan.) – 3(1973), nr. 2(febr.)
– Maandblad van de internationale federatie ‘Pro Fide
et Ecclesia’ ∞ 3(1973), nr. 3(maart)
– Orgaan van de internationale ‘Union Fédérale pro
Fide et Ecclesia’ ∞ 3(1973), nr. 4(april) – 6(1976), nr.
3(maart)
• uitgever Internationale Beweging Voor Paus en Kerk
∞ 1(1971) – {6(1976), nr. 3(maart)}
– Stichting ‘Voor Paus en Kerk’3 ∞ {7(1977), nr. 5
(mei)} – 10(1980)
• plaats Venlo
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1971-1976 N.A. van Rijn OP, hoofdred.4

1976-{1980} drs. Th.J.M. Verhofstad, 1976-1977 redacteur
a.i.4

1977-{1980} A. Ory, medewerker5

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– In november 1977 werd aan alle abonnees de brochu-
re over het Landelijk Pastoraal Overleg van mgr. dr. J.
Gijsen toegezonden. 
• relaties Hierin opgenomen m.i.v. 1972 Mededelingen-
blad / Beweging Voor Paus en Kerk (1970-{1980})6

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig informatieblad voor “alle recht-
zinnige Katholieken” dat ten doel heeft “de handhaving

en verdediging van de katholieke eenheid die gegrond-
vest is op Petrus, op het oppergezag van de Paus van
Rome”. De Rots zal zich “inzetten voor de ware ver-
nieuwing van de Kerk volgens de richtlijnen van het
Tweede Vaticaans Concilie en zich te weer stellen tegen
de verwarring stichtende stromingen die naar het
woord van Paus Paulus VI de Kerk met zelfvernieti-
ging bedreigen” (1(1971), nr. 1(jan.), p. 1). Het tijdschrift
wil “betrouwbare voorlichting geven over omstreden
kwesties die met Geloof en Moraal samenhangen” en
ruime aandacht geven aan het woord van de paus
(1(1971), nr. 5(mei), p. 4). Het bevat verder de rubrieken
‘Vraagbaak’, ‘Brieven van lezers’ en ‘Uit het Vaticaan’.
• noten
(1) Het tijdschrift is verschenen tot en met 17(1987), nr. 4
(april).
(2) Voorafgegaan door “Maandblad van de Internatio-
nale Beweging Voor Paus en Kerk” ∞ 1(1971), nr. 5
(mei)-nr. 12(dec.). 
(3) Toen in december 1975 de Internationale Beweging
Voor Paus en Kerk zich voegde in de toenmalige ‘Mou-
vement des Silencieux’ met haar hoofdzetel in Parijs,
maakte pater Nico van Rijn OP van de door hem opge-
richte Nederlandse afdeling een aparte stichting (zie
7(1977), nr. 5(mei), p. 58 en 10(1980), nr. 12(dec.), p. 163).
(4) Bij gelegenheid van het overlijden van Nico van Rijn
OP op 2 maart 1976 schreef de redactie a.i. dat de pater
“een hoekig karakter [had] (…): wij hebben hem
gedoogd zoals hij was, wel wetend dat hij zó was
geschapen: strak gericht op één doel, de verdediging
des geloofs”. Zie ‘Ter herdenking van pater Nico van
Rijn’, 6(1976), nr. 4, p. 38. Zijn opvolger Th. Verhofstad
wees erop dat pater Nico van Rijn het blad in 1971 was
begonnen naast de reeds bestaande Confrontatie (1964-
{1980}) en Waarheid en leven (1969-{1980}) en vooraf-
gaand aan het volgende Katholieke stemmen (1972-
{1980}) omdat het erop aan kwam “in dat kritieke jaar
een eigen pastoraal geluid te laten horen in domini-
caanse zin” (‘Tienjarig bestaan’, 10(1980), nr. 12(dec.), 
p. 163).
(5) In ‘Goed nieuws voor u’, 7(1977), nr. 11(nov.), p. 128,
deelt de redactie mee dat ze, in deze tijd dat “de vijand
ook binnen de veste [is] en het geloof van binnenuit
[wordt] verduisterd”, erin is geslaagd “een nieuwe
medewerker te vinden die er zich in gespecialiseerd
heeft de dwalingen over de evangeliën te weerleggen
op een rechtstreekse manier, namelijk uit de samen-
hang van de tekst zelf”, namelijk A. Ory.
(6) De voorbereidende werkgroep van de Beweging
Voor Paus en Kerk was in 1970 begonnen met de uitga-
ve van een jaarlijks Mededelingenblad. De tweede afle-
vering daarvan vermeldt onder ‘Belangrijke berichten’
dat de mededelingen wegens kostenbesparing voortaan
in de Rots zullen worden gepubliceerd. Dit leidde echter
tot protesten bij sympathisanten die niet geabonneerd
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waren op de Rots. Ondanks de hoge kosten van druk-
werk en porto achtte men zich daarom verplicht om het
Mededelingenblad jaarlijks te blijven rondsturen, naast
de Rots. Zie Mededelingenblad [1972], nr. 3(onged.), [p. 1]
en 1974, nr. 5(onged.), titelblad.

910
Rotterdamse servicemap voor liturgie 1971-1980
• jaren 1971, nr. 1(onged.) – 1980, ongen.(onged.)1

• uitgever Diocesane Werkgroep voor Liturgie
• plaats Rotterdam
• frequentie “De bijdragen zullen onregelmatig ver-
schijnen; maar verwacht wordt minimaal drie maal
per jaar” (1971, nr. 1(onged.), [p. iii])
– 1 nr. ∞ 1971; 3 nrs. ∞ 1972; 4 nrs. ∞ 1973-1974; 5 nrs.
∞ 1975; 4 nrs. ∞ 1976; tenminste 2 nrs. ∞ 1977; ten-
minste 1 nr. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I
• redactie 1971-1980 Diocesane Werkgroep voor Liturgie2

• register Zaakregister “over de RSL-Afleveringen 
A t/m T”, d.w.z. over 1971 – 1976, nr. 3(april) (zie 
bijzonderheden)
• bijzonderheden Inhoudsopgaven.
– In de jaren 1971-1976 is elke aflevering gekenmerkt
door een opeenvolgende letter van het alfabet: 1971: A;
1972: B-D; 1973: E-H; 1974: J-M; 1975: N-R; 1976: S-V. 
– Gestencilde, losbladige ringbanduitgave.
• autopsie Vermoedelijk volledig: 1971-1976; 1977, 2 nrs.;
1980, 1 nr. 1
– KDC
• typering De Rotterdamse servicemap (intern aange-
duid als RSL) biedt ruimte voor “informatie en kommu-
nikatie inzake liturgie ten gerieve van bisdommelijke,
dekenale en parochiële beleidsinstanties, van pastores,
pastorale werkers en liturgische werkgroepen en van
alle overigen die in liturgisch werk geïnteresseerd
zijn”. De losbladige uitgave bevat beschouwingen en
informatie over liturgie, alsmede teksten, gebeden en
muziek voor gebruik in de liturgie; soms voor speciale
vieringen als doopplechtigheden of huwelijksvierin-
gen. 
• noten
(1) Deze aflevering is volgens ‘Ter inleiding’ de “voorlo-
pig laatste aflevering van onze RSL”. In het autopsie-
exemplaar is een brief ingelegd d.d. juni 1980 van de
Diocesane Werkgroep Liturgie, waarin in aansluiting
“op onze brief van december 1978” wordt aangekondigd
dat de uitgave voorlopig zal worden gestaakt vanwege
andere taken van de werkgroep en omdat er al voldoen-
de aanbod is op het terrein van liturgie en kerkmuziek.
Voor zover bekend is het blad niet meer verschenen;
vermoedelijk is het evenmin verschenen tussen 1977,
ongen.(juni) en het nummer uit 1980.

(2) De werkgroep bestaat in 1971 uit: voorzitter: C.G.F.
Braun MSC, secretaris: A.J. Boef OFM, leden: P.H.I.
Genemans, G.H.J. Gerelings, W.H. Happel OFM, R.G.A.
Kurvers, J. Vranken jr., F. Somerwil en Ch. van Winger-
den (zie 1971, nr. 1(onged.), p. iv). Hierna is een pagina
toegevoegd met de namen van de werkgroep in de
herfst van 1975: voorzitter: R.Ph. Bär OSB, secretaris:
Br. Hub van Reisen, leden: G.H.J. Gerelings, A. van der
Gun, W.H. Happel OFM, R.G.A. Kurvers, F.A.M. Somer-
wil en J. Vranken. Op het titelblad van 1980,
ongen.(onged.) wordt H. van Reisen nog steeds
genoemd als secretaris.

911
Rozeblaadjes van de Kleine Theresia1 [1924]2-{1938}
• jaren [1(1924), nr. 7]2 – {15(1938), nr. 9(sept.)}
• ondertitel Maandblad ter verspreiding der godsvrucht
naar den geest der H. zuster Theresia van het Kindje
Jezus ∞ 7(1930), nr. 1(jan.)
– Maandblad ter verspreiding der (van de) godsvrucht
naar den geest der H. (Heilige) Theresia van het Kindje
Jezus ∞ 8(1931) – {15(1938), nr. 9(sept.)}
• uitgever “Uitgegeven ten bate van de parochies van St.
Hubertus te Maastricht en van het H. Hart te Rothem-
Meerssen” 
• plaats Red. en adm.: Rothem-Meerssen ∞ {7(1930),
nr. 1(jan.)} – 13(1936), nr. 9(sept.); Maastricht ∞ 13(1936),
nr. 10(okt.) – {15(1938), nr. 9(sept.)}
• frequentie “maandelijks”
• formaat B
• omvang II ∞ {7(1930)}-{8(1931)}; {10(1933)}-[11(1934)];
13(1936)-14(1937)
– Van de overige jaargangen kon de omvang niet wor-
den vastgesteld.
• redactie [1924]-1936 Ed. Geelen, pastoor3

1936 J. Th. Moorman, pastoor
Daarna slechts vermelding van het redactie- en admi-
nistratieadres4

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Advertenties.
• autopsie 7(1930)-8(1931); 10(1933); 11(1934), nr. 1(jan.)-
nr. 3(maart); 13(1936)-14(1937); 15(1938), nr. 9(sept.)
– KDC ∞ 7(1930)-8(1931); 10(1933); 11(1934), nr. 1(jan.)-
nr. 3(maart); 13(1936)-14(1937)
– NPM ∞ 15(1938), nr. 9(sept.)
– SHCL ∞ 1(1924), nr. 7 – 3(1926), nr. 92

– Stadsbibliotheek Maastricht ∞ 4(1927)-6(1929)2

• typering Godsdienstig blad, uitgegeven ten bate van
de parochies van Sint Hubertus te Maastricht en van
het H. Hart te Rothem-Meerssen, met bijdragen van de
hand van religieuzen van uiteenlopende orden en con-
gregaties. Het bevat gebeden, bekeringsverhalen en
stichtelijke (vervolg)verhalen over het leven van de 
H. Theresia van Lisieux en andere heiligen, over de
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missies, missionarissen en missionerende orden en
congregaties, het kloosterleven enz. Daarnaast bevat
het een kinderhoekje en een overzicht van giften. Het
blad wordt ook in België verspreid.
• noten
(1) Ook: Rozenblaadjes van de Kleine Theresia; m.i.v.
8(1931), nr. 1(jan.): “Kleine Heilige (ook: H.) Theresia”. 
(2) De eerste jaargangen zijn niet in autopsie genomen,
maar zijn in 2009 volgens de NCC wel aanwezig in het
SHCL en de stadsbibliotheek Maastricht.
(3) Bij het afscheid van pastoor Geelen als redacteur van
het tijdschrift wordt vermeld dat hij “de oprichter, de
stuwkracht en de redacteur” is geweest (13(1936), nr. 10
(okt.), p. 145).
(4) Het adres van pastoor Moorman wordt tot en met
14(1937), nr. 10(okt.) als redactie- en administratieadres
vermeld; daarna slechts als administratieadres.

912
Rozengaarde 1924-1941
• jaren 1(1924), nr. 1(1 jan.) – 18(1941), nr. 11(nov.)1

• ondertitel Geïllustreerd maandblad ter eere der Kleine
Theresia van het Kindje Jezus ∞ 1(1924) – 3(1926), nr.
5(mei)
– Geïllustreerd maandblad ∞ 3(1926), nr. 6(juni/juli) –
4(1927), nr. 8(aug.)
– Geïllustreerd maandblad2 onder de leus: van de Klei-
ne tot de Groote Theresia ∞ 4(1927), nr. 9(sept.) –
11(1934), nr. 3(maart)
– Maandschrift van de Kleine en de Groote3 Theresia ∞
11(1934), nr. 4(april) – 16(1939), nr. 2(febr.)
– Theresia-maandschrift ∞ 16(1939), nr. 4(april) –
18(1941), nr. 11(nov.)
• uitgever Ongeschoeide Karmelieten (OCD)
• plaats Geleen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1924); III ∞ 2(1925)-18(1941)
• redactie 1924-1933 pater Timotheus a S. Theresia4

1934-1941 “PP Ongeschoeide Carmelieten te Geleen”
• speciale nummers 2(1925), nr. 6(juni): Feestnummer
ter gelegenheid van de heiligverklaring van Theresia
van het Kind Jezus
– 3(1926), nr. 6(juni/juli): Feestnummer bij gelegenheid
van het vijftigjarig jubileum van de Karmel in Geleen
– 16(1939), nr. 3(maart): nummer gewijd aan ‘Paus Pius
XI. Roemrijker gedachtenis. Dankbare Hulde van de
Nederlandse Ongeschoeide Carmel’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen 
(incidenteel); inhoudsopgaven (m.u.v. 1939 en 1941).
– 1930, nrs. 2, 3 en 4 dragen abusievelijk het jaargang-
nummer 6; moet zijn: 7.
• relaties Voortgezet als het Scapulier (1946-1963)5

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1924)-16(1939), 18(1941)

– ENK ∞ 17(1940)
• typering Blad dat “den geest van den Carmel [wil] ver-
spreiden” (12(1935), 1(jan.), p. 2). Het bevat verhalen over
het leven van (de Kleine) Theresia van Lisieux en haar
geschriften en artikelen over de karmelitaanse heiligen
Theresia van Avila (‘de Grote Theresia’) en Johannes
van het Kruis. Ook de Mariadevotie krijgt een belangrij-
ke plaats. Verder zijn erin opgenomen gebeden, gedich-
ten en gebedsverhoringen. De rubrieken ‘Nieuws van
de Karmel’ en ‘Onze missies’ houden de lezers op de
hoogte van het reilen en zeilen van de Ongeschoeide
Karmelieten en Karmelietessen. Het tijdschrift is be
doeld voor alle “Karmel-vrienden”, onder wie de zelatri-
cen en zelateurs, de leden van de ‘Ridderschap van den
Arend van Lisieux’ en van de karmelitaanse Derde Orde.
• noten
(1) Het blad werd in november 1941 op last van de bezet-
ter gestaakt en nadien opgeheven. Zie Tegenwoordig
56(2001), nr. 6(dec.), p. 131.
(2) M.i.v. 4(1927), nr. 11(nov.) i.p.v. “Geïllustreerd
maandblad”: “Maandschrift”.
(3) M.i.v. 14(1937), nr. 7(juli): “Grote”.
(4) Zie 11(1934), 1(jan.), p. 2: “Tien lange jaren heeft […]
Redacteur P. Timotheus van de H. Theresia U geachte
lezers zijn tijd, zijn werk, zijn liefde gegeven en hij
heeft getracht U dichter te brengen bij de kleine H. The-
resia, U van de Kl. H. Theresia te leiden naar de Groote
H. Theresia en zoodoende bij U liefde te wekken voor
den Carmel.”
(5) Tegenwoordig 56(2001), nr. 6(dec.), p. 131 meldt dat de
redactie in 1946 aangaf dat met het verschijnen van het
Scapulier er geen sprake was van een nieuw tijdschrift:
“Dit blad en de titel wijzen er alleen op dat in plaats van
de vanouds bekende Rozengaarde (…) wij een orgaan
willen scheppen in een nieuwe vorm met nieuwe fris-
heid.” Vermoedelijk citeert de redactie van Tegenwoor-
dig hier een passage uit het ‘contact-nummer’ dat voor-
afging aan het Scapulier 1(1946), nr. 1(april) en waar-
naar in de inleiding van dit eerste nummer wordt ver-
wezen. Dit contactnummer kon niet in autopsie wor-
den genomen.

913
de Rozenkrans 1879-1964
• jaren 1(1879), nr. 1(jan./febr.) – 64(1942), nr. 2(febr.)1

– 64(1946), ongen.(onged.)2 – 82(1964), nr. 6(onged.)
• ondertitel Maandschrift onder redactie van een pater
der Predikheerenorde ∞ 1(1879)-25(1902/03)
– Geïllustreerd maandschrift voor Maria-vereering ∞
26(1904)-65(1947)
– Geïllustreerd maandschrift voor Maria-verering en
levenswijding ∞ 66(1948)
– Dominicaans maandschrift voor Maria-verering en
levenswijding ∞ 67(1949)-69(1951)
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– Dominicaans tijdschrift voor Maria-verering en
levenswijding ∞ 70(1952)-77(1959)
– geen ondertitel ∞ 78(1960)
– Dominicaans tijdschrift ∞ 79(1961)
– Tijdschrift voor het gezin ∞ 80(1962)-82(1964)
• uitgever Het tijdschrift wordt achtereenvolgens door
verschillende uitgeverijen uitgegeven, in opdracht van
de Dominicanen. Vanaf 1909 wordt er geen uitgeverij
meer in het tijdschrift vermeld.
– Langendam & Co ∞ 1(1879)-2(1880)
– W. van Gulick ∞ 3(1881)-10(1888)
– L.C.G. Malmberg ∞ 11(1889)-27(1905)
– H.P.M. Verlinden ∞ 28(1906)-30(1908)
– Paters Dominicanen ∞ 31(1909)-69(1951)
– Apostolaat van de Rozenkrans (Dominicanenklooster
Huissen) ∞ 70(1952)-82(1964)
• plaats Nijmegen ∞ 1(1879)-2(1880); ’s-Hertogenbosch
∞ 3(1881)-10(1888)3; Nijmegen ∞ 11(1889)-27(1905); 
Bergen-op-Zoom ∞ 28(1906)-30(1908); Huissen (Gld.) ∞
31(1909)-33(1911); niet vermeld ∞ 32(1912)-69(1951)4;
Huissen (Gld.) ∞ 70(1952)-82(1964)
– Red. en adm. Nijmegen {1(1879)}5; Huissen (Gld.)6 ∞
{5(1883)} – 37(1915), nr. 7(onged.); Nijmegen ∞ 37(1915),
nr. 8(onged.) – 41(1919), nr. 3(onged.); Zwolle ∞ 41(1919),
nr. 4(onged.) – 45(1923); Nijmegen ∞ 46(1924) –
{49(1927), ongen.(febr.)}7; Neerbosch ∞ 49(1927)7; Nij-
megen 50(1928)8-1951; Huissen9 ∞ 70(1952)-82(1964)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1879)-69(1951) m.u.v.
16(1894): 9 nrs.
– 8 nrs. per jaargang ∞ 70(1952)-71(1953/54)10

– tweemaandelijks ∞ 72(1954)-82(1964)
• formaat A ∞ 1(1879); B ∞ 2(1880)-82(1964)
• omvang III ∞ 1(1879)-10(1888); V ∞ 11(1889)-15(1893);
IV ∞ 16(1894); V ∞ 17(1894/95)-25(1902/03); VI ∞
26(1904); V ∞ 27(1905); IV ∞ 28(1906)-32(1910); V ∞
33(1911); IV ∞ 34(1912)-63(1941); I ∞ 64(1942); II ∞
64(1946)-70(1952); I ∞ 71(1953)-82(1964)
• redactie Paters Dominicanen11

{1905} Hyacinth Hermans OP12

1908-1911; 1924-1928 Petrus Ter Maat OP13

1924-1951 dr. Lud.M.Fr. Daniëls OP14

1924-1951 R.Th. Bruineman OP15

1952-1956 dr. A.J. Nieuwenhuis OP, red.secr.
1952-1964 D.A. Linnebank OP, hoofdred.
1952-1964 G. Foederer OP
1953-1957 St. Kreykamp OP
• speciale nummers Gedurende de eerste vijfentwintig
jaargangen verschijnen de afleveringen van oktober,
‘maand van de Rozenkrans-Koningin’, vaak als feest-
nummers ter ere van Maria
– 2(1880), ongen.(onged.)[april]: ‘het Leven der H. Catha-
rina van Senen, herdacht bij gelegenheid der vijfhon-
derdjarige gedachtenisviering van hare glorievolle
zegepraal’, afzonderlijk gepagineerd, 54 p. Tevens ver-
schenen als zelfstandige publicatie, door Alex H.H.
Bechger, Breda 1880

– 10(1888), nr. 1(onged.): feestnummer ter gelegenheid
van het gouden priesterfeest van paus Leo XIII
– 15(1893), nr. 2(febr.): jubileumnummer ter gelegen-
heid van het gouden bisschopsfeest van paus Leo XIII
– 15(1893), nr. 9(onged.): jubileumnummer ‘1868-1893’
ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van
de dominicaanse missie van Curaçao, opgedragen aan
“Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur
Henricus Alphonsus Maria Joosten”
– 25(1902/03), nr. 6(onged.): feestnummer ter gelegen-
heid van het vijfentwintigjarig jubileum van paus Leo
XIII
– 43(1921), nr. 9/10: feestuitgave ter gelegenheid van de
700-jarige herdenking van St. Dominicus’ kostbare
dood, 1221-1921
– 56(1934), feestuitgave ‘Gedenkboek op het zevende
eeuwfeest der heiligverklaring van St. Dominicus’ (152
p.; in autopsie-exemplaar ingebonden achter de laatste
aflevering van 56(1934))
– 71(1953/54), nr. 7/8(dec./jan): feestnummer ter gele-
genheid van de vijfenzeventigste verjaardag van het
tijdschrift de Rozenkrans
• bijzonderheden Afbeeldingen ∞ (1880, 1888; 1894/95-
1948; 1952-1964); boekbesprekingen ∞ (1883, 1885, 1888,
1890-1893, 1894/95-1921, 1923-1935, 1940-1946, 1948, 1950-
1951, 1959, 1962); inhoudsopgaven ∞ (1879-1941 en 1946-
1951).
– De eerste zestien jaargangen lopen gelijk met het
kalenderjaar; jaargang 16(1894) eindigt in september.
Daarna overlopende jaargangen, lopend van oktober tot
en met september: 17(1894/95)-25(1902/03). M.i.v.
26(1904) lopen de jaargangen weer gelijk met het kalen-
derjaar.
– M.i.v. 26(1904) ondergaat de Rozenkrans een ‘verjon-
ging’ en wordt op de titelpagina vermeld: “Nieuwe
reeks” (zie hierover 29(1907), nr. 12(onged.), p. 353-356).
M.i.v. 70(1952) ondergaat het tijdschrift opnieuw een
verjonging en komt de vermelding “Nieuwe reeks” na
48 jaar te vervallen.
– Bij 28(1906), nr. 9(onged.) verschijnt als gratis bijlage:
B. Teresia Pia Waszklewics van Schilfgaarde, Het
dogma der H. Eucharistie in de Romeinse catacomben,
brochure, 40 p.
– Met ingang van 37(1915) kent het blad een ‘Vragen-
bus’ (vraag- en antwoordenrubriek), geredigeerd 1915-
1942 door F. Otten OP, 1946-1948 dr. C.F. Pauwels OP,
1952-1964 D.A. Linnebank OP. In de jaren 1949-1951 is de
‘Vragenbus’ afwezig.
– De jaargangen 1942 en 1946 dragen beide het jaar-
gangnummer 64.
• relaties Voortgezet als Tijdschrift voor het gezin (1965-
{1980})
• literatuur Marit Monteiro, Gods Predikers. Dominica-
nen in Nederland (1795-2000) (Hilversum 2008), p. 146
• autopsie Volledig m.u.v. vele omslagen 
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– UBN
• typering Godsdienstig volkstijdschrift, opgericht door
pater Ceslaus Reijnen OP, provinciaal der Dominicanen
(zie 71(1953), nr. 7/8(dec./jan.), p. 80-81). Het tijdschrift
wil de Mariaverering levendig houden en verbreiden
door propaganda te maken voor een speciale uiting
daarvan: het rozenkransgebed. Naast het stimuleren
van de Mariadevotie beoogt het blad meer in het alge-
meen de godsdienstige gezindheid in de huiselijke
kring te bevorderen door het aanbieden van eenvoudige
en vrome lectuur (zie ook Monteiro, p. 146). Behalve
artikelen over het ontstaan en de geschiedenis van de
Mariadevotie bevat het tijdschrift o.a. een Mariakro-
niek, verklaringen van de voornaamste kerkelijke
plechtigheden en opsommingen van aflaten en aanbe-
volen intenties. Ook ordenieuws en berichten uit de
missiegebieden waar Nederlandse dominicanen werk-
zaam zijn, maken deel uit van de inhoud. In het feest-
nummer ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige
bestaan van het blad wordt opgemerkt: “Ondanks de
vele uiterlijke verschillen, gezien de vele generaties, die
aan de Rozenkrans hun medewerking verleenden, de
evolutie in taal en stijl, is er naast de ontwikkeling in
opzet toch immer een blijvend element aanwezig geble-
ven, een grondtoon, waaraan het blad uiteindelijk zijn
bestaan te danken heeft: een verinnigen en verdiepen
van de Maria-devotie, geïncarneerd in heel het christe-
lijk leven” (71(1953/54, nr. 7/8(dec./jan.), p. 82). Omdat in
de loop van de tijd de rozenkrans steeds minder wordt
gebeden, wordt de titel van het tijdschrift met ingang
van 1962 gewijzigd in Tijdschrift voor het gezin. 
• noten
(1) Achter 64(1942), nr. 2(febr.) is ingebonden een mede-
deling ‘Aan de abonné’s van de Rozenkrans’: “Wegens
de tijdsomstandigheden zien wij ons verplicht de uit-
gave van de Rozenkrans te staken.”
(2) Doordat in het autopsie-exemplaar de omslagen ver-
wijderd zijn, zijn nummering en datering niet altijd
vast te stellen. 
(3) M.i.v. 6(1884) heeft de uitgeverij W. van Gulick twee
adressen: ’s-Hertogenbosch en Zwolle.
(4) Vanaf deze periode is de plaats van uitgave het
adres van het redactie- en administratiebureau.
(5) De eerste jaren wordt nergens een redactieadres ver-
meld. In een terugblik op de stichting van het tijd-
schrift in 71(1953/54), nr. 7/8(dec./jan.), p. 80 wordt ver-
meld dat de redactie eerst in Nijmegen en later in Huis-
sen gevestigd was.
(6) Het redactieadres wordt niet altijd vermeld, maar
blijkt uit de inhoud (kroniek, berichten aan de abonnee,
enz.). De eerste vermelding van het redactieadres in
Huissen is aangetroffen in 5(1883), ongen.(onged.), 
p. 38.
(7) Door het ontbreken van de omslagen is niet precies
vast te stellen wanneer het redactiebureau naar Neer-

bosch (Nijmegen) is verplaatst. Vermoedelijk was dit in
mei 1927, toen het Dominicuscollege van het oude adres
in Nijmegen naar het nieuwe te Neerbosch (Nijmegen)
verhuisde (de redactie werd gevoerd door paters van
het Dominicuscollege).
(8) De jaargangtitelpagina van 49(1927), die eind 1927 is
gedrukt, meldt: “onder redactie van de paters Domini-
canen te Neerbosch”. De jaargangtitelpagina van
50(1928), die eind 1928 is gedrukt, meldt: “onder redac-
tie van eenige paters van het Sint Dominicuscollege te
Nijmegen”. Feitelijk gaat het hier om één en hetzelfde
redactieadres, namelijk het Sint Dominicuscollege in
Neerbosch, Nijmegen. 
(9) In het colofon wordt vermeld in 70(1952) – 73(1955),
nr. 3(mei/juni): “alle stukken, voor de redactie bestemd,
te richten aan de redactie-secretaris, (…) Nijmegen”.
M.i.v. 73(1955), nr. 4(juli/aug.) wordt de lezers verzocht
alle stukken betreffende de redactie op te sturen aan de
hoofdredacteur te Huissen.
(10) 71(1953), nr. 7/8(dec.1953/jan.1954) is een dubbele
aflevering. 
(11) Door het ontbreken van de meeste omslagen zijn de
redactiegegevens niet volledig te achterhalen. De eerste
redacteur was pater V. Zegers OP; later werd de redactie
overgenomen door A. van den Elsen OP, G. Verheij OP,
J. Bebelmans OP en frater N. van Hassel OP (zie 71(1953),
nr. 7/8(dec./jan.), p. 80-81).
(12) Zie het omslag van 27(1905).
(13) Zie 49(1927), ongen.(onged.), p. 276. In de inleiding
bij jaargang 46(1924) wordt vermeld dat een nieuwe
redactie het maandschrift heeft overgenomen, echter
zonder dat er namen worden genoemd. Wel wordt ver-
meld dat de nieuwe redactie een driemanschap is. In
50(1928), ongen.(sept.), p. 248 wordt afscheid genomen
van Ter Maat als hoofdredacteur. Een opmerking in de
inleiding bij 70(1952), nr. 1(jan.) doet vermoeden dat Ter
Maat later weer tot de redactie is teruggekeerd: “De
oude redactie is toch heengegaan. De Paters P. ter Maat
en L. Daniëls werden ons door de dood ontnomen. De
eerste, reeds geruime tijd terug, de laatste, op het eind
van vorig jaar.” In 64(1946), ongen.(onged.) wordt Ter
Maat op p. 14 genoemd als een van de oorlogsslachtof-
fers die door luchtbombardementen zijn gedood. 
(14) Zie 70(1952), nr. 1(jan.), p. 5. 
(15) De naam van R. Bruineman als redacteur is voor
het eerst aangetroffen in de inleiding bij de in juli 1934
afzonderlijk verschenen feestuitgave ‘Gedenkboek op
het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van St.
Dominicus’, p. 5. In de inleiding bij 70(1952), nr. 1(jan.)
wordt vermeld dat Bruineman van 1924 tot en met 1951
redacteur is geweest.
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914
Rozenregen 1925-1931
• jaren 1(1925/26), nr. 1(mei) – 7(1931), nr. 5(sept.)1

• ondertitel Maandschrift gewijd aan de vereering der
Z.2 Kl. Teresia
• uitgever Carmelstichting
• plaats Zenderen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven
(1927/28, 1928/29 in getypte vorm, 1929/30 en 1930/31);
de inhoudsopgaven van 1925/26, 1926/27 en 1928/29
bevinden zich in de inhoudsopgaven van Carmelrozen
van resp. 14(1925/26), 15(1926/27) en 17(1928/29).
– Het blad is een bijvoegsel bij Carmelrozen 14(1925/26),
nr. 1(mei) – 20(1931/32), nr. 5(sept.). 
• relaties Opgegaan in Carmelrozen (1912-1956)1

• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1(1925/26)-6(1930/31)
– KDC ∞ 7(1931), nr. 1(mei)-nr. 5(sept.) ingebonden bij
de resp. afleveringen van Carmelrozen 20(1931/32)
• typering Bijvoegsel bij Carmelrozen. De redactie van
dat blad kondigt in 13(1924/25), nr. 12(april), p. 266 aan
dat Carmelrozen “zich meer nog dan tot nu toe gaat
aanpassen aan het wèl merkwaardige verschijnsel in
het devotie-leven van de laatste jaren, nl. de vereering
der Zalige Teresia van het Kindje Jesus”. Daarom zal
met ingang van de volgende jaargang “ter krachtiger
verspreiding dier godsvrucht, een gedeelte van elke
aflevering als afzonderlijke bijlage aan de Kleine Tere-
se” worden gewijd. Elke aflevering zal in het vervolg
uit twee delen bestaan: 16 p. voor het eigenlijke maand-
schrift en 8 p. voor de bijlage “die met afzonderlijke
titel en paginering een op zich zelf staand geheel zal
vormen”. In Rozenregen zijn vooral bijdragen opgeno-
men over het leven van de kleine Teresia en de verering
voor haar; daarnaast bevat het blad gebedsacties en
gebedsverhoringen.
• noten
(1) Volgens Carmelrozen 20(1931/32), nr. 6(okt.), p. 113
moet “op voorschrift van het Hoofdbestuur der Poste-
rijen (…) de uitgave van Rozenregen zóó worden gewij-
zigd, dat het onder den hoofdtitel Carmelrozen één
geheel met ons Maria-Maandschrift uitmaakt. Overi-
gens blijft doel en samenstelling ongewijzigd.” Rozen-
regen verschijnt daarna als een aparte rubriek zonder
afzonderlijke paginering onder de titel ‘Rozenregen der
kleine H. Teresia. Ter bevordering der Teresia-devotie’
in het blad Carmelrozen tot en met 30(1941/42), nr.
4(onged.).
(2) Met ingang van 1(1925/26), nr. 2(juni): “H.”

915
Rubriek 1970-1977
• jaren 1(1970/71), nr. 1(onged.) – 7(1976/77), nr. 6(sept.)1

• ondertitel Informatiebulletin over gebed en bezinning
• uitgever Sektie Liturgie voor Religieuzen
• plaats Boxmeer ∞ 1(1970/71)
– Utrecht; adm.: Boxmeer ∞ 2(1971/72)
– Utrecht ∞ 3(1972/73), nr. 1(nov.) – 7(1976/77), nr.
3(maart)
– Zeist ∞ 7(1976/77), nr. 4(mei)-nr. 6(sept.)
• frequentie 7 nrs. ∞ 1(1970/71); 6 nrs. per jaargang ∞
2(1971/72)-7(1976/77)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1970-1977 zuster Laetitia Aarnink JMJ
1970-1977 broeder Martinus Salman FIC
1970-1977 pater Cor Nefkens OCarm., red.secr.
1977 Remund (A.) Pennings
• bijzonderheden Boekbesprekingen en besprekingen
van andere uitgaven op het gebied van de liturgie.
– Gestencild.
– De eerste gedateerde aflevering is 2(1971/72), nr. 3
(maart 1972).
– In jaargang 4(1973/74) zijn drie nummers in twee uit-
gaven samengevoegd: nr. 4/5(juni) en nr. 5/6(sept.).
– 7(1976/77), nr. 5(juli) geeft een overzicht van lopende
serie-uitgaven van liturgische teksten en over liturgie
in het Nederlandse taalgebied.
• relaties Gedeeltelijk opgegaan in Winek-info (1977-
{1980}) en Rond de tafel (1968-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad met informatie over uitgaven en acti-
viteiten die betrekking hebben op het gemeenschapsge-
bed in religieuze communiteiten; daarnaast wil het
blad de uitwisseling van liturgisch materiaal bevorde-
ren. Elk nummer geeft een overzicht van materiaal
voor het samenstellen van gebedsdiensten met het oog
op het kerkelijk jaar, bijvoorbeeld Pinksteren of
Advent. Er wordt verder aandacht besteed aan de acti-
viteiten van de Sectie Liturgie voor Religieuzen en van
andere liturgische commissies en aan cursussen, wee-
kends en bezinningsdagen in de rubriek ‘Wat er te
doen is’. Het blad bevat ook informatie over aangren-
zende terreinen, zoals de charismatische beweging en
de vredesweek.
• noten
(1) In 7(1976/77), nr. 6(sept.) kondigt de redactie op p. 1
en 5 aan dat dit het allerlaatste nummer van Rubriek is:
“De vier konferenties van religieuzen, waarvan de Sec-
tie Liturgie voor Religieuzen een gezamenlijke sectie is,
hebben gemeend in de loop van dit jaar te moeten over-
gaan tot afbouw van de Sectie” omdat werd geoordeeld
dat deze een te ‘institutioneel’ karakter had. Daarmee is
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Rubriek als uitgave van deze sectie op de tocht komen te
staan. Een groot gedeelte van de inhoud van Rubriek
zal te vinden zijn in Winek-info (1977-{1980}) en Rond de
tafel (1968-{1980}). Voor goede informatie op liturgisch
gebied wordt de lezers dan ook aangeraden zich op een
van deze tijdschriften te abonneren.

916
Rustpunten 1976-{1980}
• jaren 1(1976/77), nr. 1(nov.) – {1980/81, nr. 1(dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift voor ouderen
• uitgever Gooi & Sticht
• plaats Hilversum
• frequentie 6 nrs. per jaar
– 7 nrs. ∞ 19801

• formaat A
• omvang II
• redactie 1976-1980 A.G. Jansen
1976-1980 H. Kerckhoffs
1976-1980 mevr. Mechtild
1976-1980 frater Bellarminus Mol
1976-1980 H. Smeets, red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift dat aan ouderen van katholieken
huize rustpunten wil bieden in de vorm van gedachten
die soms een houvast kunnen geven bij “eeuwige vra-
gen en eeuwige problemen”. “Onze redactionele formu-
le is: eenvoudige leesstof om de oudere mens op geeste-
lijk gebied wat te bidden, te lezen, te overdenken te bie-
den. Soms misschien wat zwaar, soms ook luchtig”
1(1976/77), nr. 3(febr.), p. 2 ). Het blad bevat korte verha-
len en overwegingen, gedichten en gebeden, met
rubrieken als ‘Brief van oma’, ‘Psalm’, ‘Kleine ven-
sters’, ‘Wijsheden’ en ‘Ik geloof’. 
• noten
(1) In december 1980 verschijnt volgens de titelpagina
en het omslag nr. 1 van jaargang 1980/81. Dat wekt de
verwachting dat met dit nummer de vijfde jaargang
begint. De redactie meldt evenwel in het voorwoord dat
het om een speciaal, gratis nummer gaat, dat de over-
gang vormt naar een vernieuwde opzet van Rustpun-
ten. Het blad verschijnt voortaan tien maal per jaar en
opent de vijfde jaargang met 5(1981), nr. 1(febr.). Het
blad zal nog verschijnen tot en met 7(1983), nr. 10(dec.).
In dat laatste nummer wordt op p. 1 vermeld dat de uit-
gever het niet langer verantwoord acht het blad voort te
zetten door de te kleine lezerskring, waardoor het een
verliespost vormt op de begroting.

917
Saint Louis 1956-1963
• jaren [1956/57], nr. 1[zomer] – 6(1963), nr. 36(onged.)1

• ondertitel Mededelingenblad van de Broeders van
Saint Louis ∞ 2(1957/58), nr. 11(onged.) – 4(1960/61), 
nr. 29(onged. 1961)
– Contactblad van de Broeders van Saint Louis. Medede-
lingen van de broeders van Saint Louis ∞ 4(1960/61),
nr. 30(onged. 1961) – 6(1963), nr. 36(onged.)
• uitgever Congregatie der Broeders van de H. Aloysius
Gonzaga (Broeders van Saint Louis)
• plaats Oudenbosch
• frequentie 12 nrs. per jaargang ∞ 1956/57-2(1957/58)
– “6 maal per jaar” ∞ 3(1959)-6(1963)
• formaat B
• omvang I ∞ 1956/57; II ∞ 2(1957/58)-3(1959); IV ∞
4(1960/61); II ∞ 5(1962); I ∞ 6(1963)
• redactie Eenmalige vermelding in 4(1960), nr. 23
(onged.), p. 189:
?-1960 broeder Domitianus Haazevoet
1960-? vader Theophanes Negenborn
1960-? broeder Sylverius Moorman
1960-? broeder Fulgentius Knuvers
1960-? broeder Linus Berkhout
1960-? broeder Constantius Drieman
1960-? broeder Sigebertus Borghols
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Doorlopende paginering van 3(1959), nr. 13 tot en met
4(1960/61), nr. 30 (p. 1-484).
– Jaargang 4(1960/61) loopt van nr. 20 t/m nr. 31.
• relaties Mogelijk voortzetting van Saint Louis’ contact
([1949]-[{1951}]2

– Voortgezet als Saint Louis contact (1963-1965)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 4(1960/61), nr. 27(onged. 1961)
– Oudenbosch, Broeders van Saint Louis ∞ overige
nummers
• typering Contactblad van de Broeders van de H. Aloy-
sius Gonzaga (ook: Broeders van Saint Louis of Broe-
ders van Oudenbosch), voor zowel leden van de congre-
gatie als familieleden en vrienden. Het bevat persona-
lia, informatie over gebeurtenissen in de verschillende
huizen en nieuws uit de missie.
• noten
(1) Jaargangnummering begint bij 2(1957/58), nr. 11.
(2) Dit tijdschrift werd eveneens uitgegeven door de
Broeders van Saint Louis te Oudenbosch; in die uitgave
werden bovendien broeder Domitianus en broeder Syl-
verius als redactieleden genoemd.
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918
Saint Louis {1962}
• jaren {1962, nr. 1(nov.)}
• uitgever Broeders van Saint Louis
• plaats Laren
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat A
• omvang 32 p. ∞ 1962, nr. 1(nov.)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1962, nr. 1(nov.)
– KDC
• typering Enkel de eerste aflevering van het blad is
ingezien. Het periodiekje is bedoeld voor belangstellen-
den en oud-leerlingen van de school van de Broeders
van Saint Louis in Laren. Het bevat artikelen over de
geschiedenis van het huis in Laren en van de congrega-
tie in het algemeen, en daarnaast (vervolg)verhalen,
een puzzel en nieuws uit de missie.

919
Saint Louis contact1 1963-1965
• jaren 6(1963), nr. 37(onged.) – [1965], ongen.(onged.)
• ondertitel Contactblad van de Broeders van Saint
Louis ∞ 6(1963), nr. 37(onged.)-nr. 40(onged.)
• uitgever Broeders van Saint Louis
• plaats Oudenbosch/Amsterdam/Rotterdam/Roosen-
daal1

• frequentie “6 maal per jaar”
• formaat B m.u.v. A ∞ 7(1964), nr. 43(onged.)
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers [1965], nr. 44(onged.): speciaal num-
mer over Canada
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Saint Louis (1956-1963)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 6(1963), nr. 37 en nr. 40; 7(1964), nr. 43; [1965],
ongen.(onged.)
– Oudenbosch, Broeders van Saint Louis ∞ overige
nummers
• typering Contactblad van de Broeders van de H. Aloy-
sius Gonzaga (Broeders van Saint Louis), zowel voor
leden van de congregatie als voor familieleden en vrien-
den. Het bevat personalia en nieuws uit de verschillen-
de huizen in Nederland en daarbuiten.
• noten
(1) Met ingang van nr. 41(onged.) worden de nummers
steeds door een van de huizen verzorgd en treden er
variaties op in de titel: nr. 41 betreft het huis in Amster-
dam (titel: Contact Saint Louis Oudenbosch); nr. 42 het
huis in Rotterdam (titel: Contactblad Saint Louis Rotter-
dam); nr. 43 het huis in Roosendaal (titel: Op de uitkijk.

Contact Saint Louis Oudenbosch). Wie de uitgave nr. 44
heeft verzorgd (speciaal nummer over Canada) wordt
niet vermeld. Hierna verschijnt [1965], ongen.(onged.),
verzorgd door het huis in Rotterdam en getiteld Con-
tactblad Saint Louis Rotterdam.

920
Saint Louis’ contact [1949]-[{1951}]1

• jaren {1(1949/50), nr. 5(10 sept.)}1

• uitgever Broeders van Saint Louis
• plaats Oudenbosch
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld.
• redactie 19492-{1950} broeder Sylverius
19492-{1950} broeder Domitianus
19492-{1950} broeder Giovanni
• speciale nummers 1(1950), nr. 5(10 sept.): reünienum-
mer
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Mogelijk voortgezet als Saint Louis (1956-
1963)3

• autopsie 1(1950), nr. 5(10 sept.)
– Oudenbosch, Broeders van Saint Louis.
• typering In Ons leven 3(1949/50), nr. 5(sept.), p. 113-114
wordt medegedeeld dat er een contactorgaan wordt
opgericht dat bedoeld is als “een blad voor volwasse-
nen, dus niet zozeer voor jongens die pas ‘van school’
zijn. Dikwijls hebben die de eerste jaren nog hun
‘schoolorgaan’ of het persoonlijk contact. Het blad zal
de ‘geest van St. Louis’ moeten ademen: fris en blij. Het
zal moeten vertellen van ons leven en werken en alles
wat daarmee samenhangt.” Het tijdschrift is bedoeld
voor oud-leerlingen – het Instituut Saint Louis is het
oudste internaat van de congregatie –, vrienden en
familieleden van broeders en verdere belangstellenden.
De eerste jaargang ontvangt veel kritiek van broeders.
Zie Ons leven 4(1950/51), nr. 9(jan. 1951), p. 209-213,
waarin wordt opgeroepen tot vernieuwing van het blad
in de richting van serieuze bijdragen over praktische
opvoedkunde.
• noten
(1) In Ons leven 3(1949/50), nr. 6(okt. 1949), p. 133 wordt
vermeld dat het de bedoeling is dat het eerste nummer
van het “contactorgaan ‘Saint Louis’” op 10 november
1949 zal verschijnen. Het is onduidelijk hoe lang het
blad is verschenen. Het blad verschijnt in elk geval nog
in mei 1951, zo blijkt uit Ons leven 5(1951/52), nr. 2(juni),
p. 36. 
(2) Zie Ons leven 3(1949/50), nr. 5(sept.), p. 114.
(3) Dit tijdschrift wordt eveneens uitgegeven door de
Broeders van Saint Louis te Oudenbosch; in die uitgave
werden bovendien broeder Domitianus en broeder Syl-
verius als redactieleden genoemd.
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921
Sales1 1960-1976
• jaren 29(1960), nr. 1(jan.) – 45(1976), nr. 10(dec.)2

• ondertitel Maandblad voor het gezin ∞ 29(1960)-
39(1970)
– Op het omslag: 
– Salesiaanse lekenspiritualiteit ∞ 29(1960)-31(1962)
– Salesiaanse levensstijl ∞ 32(1963)-36(1967)
– Voor het gezin ∞ 37(1968)-39(1970)
• uitgever Oblaten van de H. Franciscus van Sales
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 29(1960)-{30(1961)}3; Tilburg
∞ 31(1962), nr. 4(april) – 45(1976)
– Adm.: Tilburg
• frequentie maandelijks
• formaat A ∞ 29(1960)-43(1974); B ∞ 44(1975)-45(1976)
• omvang IV ∞ 29(1960)-43(1974); III ∞ 44(1975)-
45(1976)
• redactie 1962 M. Vermeer OSFS4

1962-1976 L. van Duijnhoven OSFS
1971 Dirk Koster
1971-1976 Jos Emons
1971-1976 Gerard Steen
1972-1975 S. Sweerts
1976 J. Delsman
– Redactieraad5

1960-1962 B. Hendriks OSFS4

1960-1970 J. van de Broek OSFS5

1962-1965 drs. W. Bouwmeester OSFS
1966-1970 M. Vermeer OSFS
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanaf 40(1971) alleen themanummers.
• relaties Voortzetting van Franciscus van Sales stem-
men (1929-1959)1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ volledig m.u.v. 33(1964), nr. 1(jan.) en de
omslagen van 32(1963)
– Schijndel, Salesianum ∞ 33(1964), nr. 1(jan.)
• typering Gezinsblad dat katholieke leken wil onder-
steunen bij het leiden van een christelijk leven volgens
eigen aard en levensstaat. Uitgangspunt vormt de leer
van de H. Franciscus van Sales, grondlegger van de
lekenspiritualiteit: “Heilig-worden is geen voorrecht
van priesters en kloosterlingen” (29(1960), nr. 1(jan.), 
p. 1). Het tijdschrift bevat korte artikelen ter overwe-
ging, vaak over opvoeding, verloving en huwelijk,
deugdzaamheid en liturgie. Vanaf de jaren zestig
wordt in bezinnende bijdragen op eenvoudige, begrij-
pelijke manier stilgestaan bij allerlei ontwikkelingen in
kerk en samenleving. Het blad bevat tevens een rubriek
voor kinderen, een puzzel en vervolgverhalen. 
• noten
(1) In het openingsartikel van 29(1960), nr. 1(jan.), p. 1,
‘Een nieuwe naam’ stelt de redactie dat zij gemeend
heeft de titel eindelijk te moeten veranderen. “Francis-

cus van Salesstemmen was een lang, ouderwets woord,
voor menigeen ook een woord met een bijsmaak. (…)
We menen dat de naam Sales het voordeel heeft, dat hij
kort en zinvol is. Sales is namelijk de afkorting van
Salesiaanse lekenspiritualiteit.”
(2) Dit is de laatste aflevering van het tijdschrift. Vol-
gens de redactie waren noch de financiën noch een
gebrek aan abonnees hiervan de oorzaak, maar een
gebrek aan “bemanning”: geen van de paters wilde of
kon de taak van redacteur overnemen van L. van Duijn-
hoven. Zie 45(1976), nr. 10(dec.), ‘Het einde van Sales’, 
p. 218.
(3) Het redactieadres te Nijmegen wordt vermeld tot en
met 30(1961), nr. 12(dec.). In 31(1962), nr. 4(april), p. 98
wordt een nieuw adres van de redactie gegeven: “vanaf
heden: Huize Ave Maria te Tilburg. Redactie en admi-
nistratie bevinden zich dus nu op genoemd adres.”
(4) In 31(1962), nr. 4(april), p. 97-98 wordt door pater L.
van Duijnhoven afscheid genomen van pater Vermeer
als redacteur van Sales: “Vijftien jaar heeft hij dit blad
voortreffelijk geredigeerd en het opgewerkt tot een
maandblad dat niet van brievenbus naar oud papier
verhuist.” In dezelfde bijdrage wordt afscheid geno-
men van pater B. Hendriks die zeseneenhalf jaar lid
van de redactieraad is geweest. 
(5) Van 31(1962), nr. 1(jan.) tot en met nr. 3(maart) wordt
er geen redactieraad vermeld en worden de leden B.
Hendriks en J. van de Broek bij de redacteuren
genoemd.

922
Salesiaans nieuws 1947-1967
• jaren 6(1947), nr. 5(sept./okt.) – 26(1967), nr. 6(nov./
dec.)1

• ondertitel Vervangt voorlopig het Salesiaans tijd-
schrift. Tweemaandelijks orgaan van het werk en de
missies van Don Bosco opgericht in 1877 – Nederlandse
editie ∞ 6(1947), nr. 5(sept./okt.)-nr. 6(nov./dec.)
– Maandelijks orgaan van het werk en de missies van
Don Bosco, Nederlandse editie ∞ 7(1948) – 8(1949/50),
nr. 11(dec.)
– Internationaal maandblad van het werk en de mis-
sies van Don Bosco, Nederlandse editie ∞ 8(1949/50),
nr. 12(jan.)
– Internationaal maandblad van het werk van Don
Bosco, Nederlandse editie ∞ 9(1950)-26(1967)
• uitgever Procuur Don Bosco ∞ 6(1947), nr.
5(sept./okt.) – 9(1950), nr. 6(juli)
– Stichting Don Bosco ∞ 9(1950), nr. 7(aug.) – 12(1953),
nr. 2(maart)
– Centrale Don Boscowerk ∞ 12(1953), nr. 3(april) –
18(1959), nr. 10(dec.)
– Centrale Don Bosco ∞ 19(1959/60), nr. 1(kerstnum-
mer) – 26(1967)
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• plaats Ugchelen/Apeldoorn ∞ 6(1947), nr. 5(okt.) –
17(1958), nr. 8(sept.); ’s-Heerenberg ∞ 17(1958), nr.
9(okt.) – 25(1966), nr. 4(mei); Den Haag ∞ 25(1966), nr.
5(juni) – 26(1967)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 6(1947)
– maandelijks ∞ 7(1948)-25(1966)
– 6 nrs. ∞ 26(1967)
• formaat E ∞ 6(1947)-18(1959); D ∞ 19(1959/60) – 23
(1964), nr. 2(febr.); C ∞ 23(1964), nr. 3(maart) – 26(1967)
• omvang I
• redactie Vermeld tot en met 1959.
1948-1959 H. Bortoluzzi, directeur
1950-1967 J. Klein, (hoofd)red.2

• speciale nummers 18(1959), ongen.(onged.): ‘Roepin-
gennummer’, 4 p.
– 22(1963), [nr. 9/10(sept./okt.)]: ‘Roepingennummer’, 
8 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 23(1964), nr. 2(febr.) verschijnt als bij-
lage om de maand het jongerenblad Direct wat voor
jou!3

– De jaargangen 6(1947)-7(1948) en 18(1959)-26(1967) val-
len samen met het kalenderjaar. 8(1949/50)-17(1958/59)
zijn overlopende jaargangen en lopen van februari tot
en met januari. 18(1959) opent met nr. 1(febr.) en loopt
tot nr. 10(dec.) Daarna volgt een aflevering die is
genummerd als 19e jaargang nr. 1, met op de titelpagi-
na ‘Kerstnummer’ en op de binnenpagina’s: 19(1960),
nr. 1(jan.).
– In 7(1948) volgen in het autopsie-exemplaar na nr.
3(maart) drie afleveringen waarvan bij het inbinden de
nummering en datering geheel of gedeeltelijk zijn weg-
gevallen. De eerste aflevering van de drie verscheen in
mei. De eerstvolgende genummerde en gedateerde afle-
vering is nr. 8(aug.). Vermoedelijk ontbreekt hier nr. 4
(april).
– In het autopsie-exemplaar zijn van de jaargangen
7(1948) en 8(1949) enkele afleveringen beschadigd.
– 24(1965) opent in het autopsie-exemplaar met 24e
jaargang, nr. 2(febr.), waarbij de nummering met inkt
gecorrigeerd is in nr. 1/2.
• relaties Voortzetting van Salesiaans tijdschrift (1938-
1947)
– Voortgezet als Don Bosco nu (1968-{1980})
• autopsie Volledig [m.u.v. 7(1948), nr. 4(april)] (zie bij-
zonderheden)
– KDC
• typering Informatieblad voor Salesiaanse medewer-
kers en medewerksters van Don Bosco en andere
belangstellenden. Het blad geeft informatie over het
leven van Don Bosco (Giovanni Bosco, 1815-1888) en
over zijn leer (vooral opvoedkundige artikeltjes) en
over de Salesiaanse congregaties en hun (missie)acti-
viteiten. Het bevat tevens nieuws uit de Nederlandse
Provincie, informatie over de Salesianen wereldwijd,

kerkelijk nieuws, de rubriek ‘Salesiaans prentenboek’,
een Mariahoekje, een rubriek voor jongeren en vervolg-
verhalen.
• noten
(1) 26(1967), nr. 6(nov./dec.) is de laatste aflevering
onder deze titel.
(2) Don Bosco nu 27(1968), nr. 1(jan./febr.), p. 7 vermeldt
dat pater Jan Klein jarenlang de redactie van Salesiaans
nieuws in zijn eentje heeft verzorgd. Hij is teruggetre-
den uit de redactionele leiding van Don Bosco nu, de
opvolger van Salesiaans nieuws, omdat het nieuwe blad
“een meer journalistiek vakmanschap en een meer-
hoofdige redactie vereist”.
(3) In 19(1960), nr. 2(febr.) – 23(1964), nr. 1(jan.) kent het
tijdschrift de jongerenrubriek ‘Vuur en vlam. Nieuws
van de missieclub Don Bosco’. De rubriek wordt voort-
gezet in het tweemaandelijkse jongerenblad Direct wat
voor jou!, dat met eigen nummering en datering als
binnenblad van Salesiaans nieuws verschijnt “voor al
wat jong is boven 12 jaar” in de periode 1964, nr. 1
(febr.) – 1967, nr. 20(april/mei). Daarna volgt in 
Salesiaans nieuws 26(1967), nr. 6(nov./dec.) een ongen.,
onged. aflevering van Direct wat voor jou! met op het
titelblad: ‘Laatste nummer’ en de mededeling in
‘Afscheid en toch niet helemaal’ dat het blad voortaan
zelfstandig en in gestencilde vorm onder de nieuwe
naam Deebeetje gaat verschijnen als jeugdblad voor
kinderen van ongeveer acht tot vijftien jaar. Dit blad
kon niet in autopsie worden genomen. Het verschijnt
in elk geval nog in 1980 (zie Don Bosco nu 39(1980), 
nr. 2(april), p. 12).

923
Salesiaans tijdschrift 1938-1947
• jaren 1(1938), nr. 1(april) – 4(1941), nr. 2(onged.)
– 5(1945/46), nr. 1(onged.) – 6(1947), nr. 4(juli/aug.)1

• ondertitel Orgaan voor de medewerkers van den 
H. Joannes Bosco ∞ 1(1938), nr. 1(april) – 6(1947), nr. 2
(maart)
– Orgaan voor de medewerkers van Don Bosco – opge-
richt in 1877. Nederlandse editie ∞ 6(1947), nr.
3(mei/juni)-nr. 4(juli/aug.)
• uitgever Salesianen van Don Bosco
• plaats Red. en adm.: Leusden bij Amersfoort ∞
1(1938), nr. 1(april)-nr. 2(aug.)
– Red. en adm.: Lauradorp/Waubach ∞ 1(1938), nr. 3
(dec.) – 4(1941), nr. 2(onged.)
– Red.: Leusden bij Amersfoort, Instituut Don Bosco;
adm.: Ugchelen bij Apeldoorn, Huize Don Rua ∞
5(1945/46), nr. 1(onged.)-nr. 4(onged. 1946)
– Red.: Leusden bij Amersfoort, Instituut Don Bosco;
adm.: Ugchelen bij Apeldoorn, Missieprocuur Don
Bosco ∞ 5(1945/46 ), nr. 5(onged. 1946) – 6(1947), nr. 2
(20 maart)
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– Red. en adm.: Ugchelen/Apeldoorn, Procuur Don
Bosco ∞ 6(1947), nr. 3(mei/juni)-nr. 4(juli/aug.)
• frequentie onregelmatig
– “Verschijnt 2-maandelijks” ∞ 6(1947), nr. 3(mei/juni)-
nr. 4(juli/aug.)
– 3 nrs. ∞ 1(1938); 5 nrs. ∞ 2(1939); 3 nrs. ∞ 3(1940); 
2 nrs. ∞ 4(1941); 6 nrs. en 1 speciaal nr. ∞ 5(1945/46); 
4 nrs. ∞ 6(1947)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1938 en 1939 niet in het tijdschrift vermeld.
1940-1941 pater Joh. C.I. van Lent
1945-1947 pater Th. Vogel SDB
• speciale nummers 5(1945/46): speciaal nummer ‘Sire-
ne en roverhoofdman. Het fantastische leven van de
grootste man der negentiende eeuw’. Uitgave Salesi-
aans nieuws, Apeldoorn Procuur Don Bosco, 16 p.2

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1940-1941).
– 1947, nr. 2(20 maart) vermeldt abusievelijk 5e jaar-
gang op titelpagina; moet zijn: 6e jaargang.
– Het blad is de Nederlandse uitgave van een internatio-
naal orgaan voor salesiaanse medewerkers. Dit tijd-
schrift verschijnt al vanaf 1878 in het Franse taalgebied
onder de titel Bulletin Salésien. Organe des oeuvres de
Don Bosco. 
• relaties Voortgezet als Salesiaans nieuws (1947-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Salesianen van Don Bosco
(SDB) voor belangstellenden en met name voor salesi-
aanse medewerkers en medewerksters. Deze groep van
leken (‘coadjuteurs’ of lekenbroeders) bestaat als een
‘derde colonne’ naast de Salesianen van Don Bosco
(priesters en of broeders) en de Zusters van Maria Hulp
der Christenen (zie 3(1940), nr. 2(onged.), p. 37). Het blad
wil de eenheid en band tussen de salesiaanse medewer-
kers versterken, roepingen bevorderen en steun werven
voor het werk der salesianen. Het geeft informatie over
het ontstaan, doel en program van de salesiaanse mede-
werkers, over het leven van Don Bosco, over zijn leer
(vooral zijn pedagogie) en apostolaat (de arbeidersjeugd
in contact brengen met God en godsdienst), over de sale-
siaanse congregaties en over hun missieactiviteiten. Het
bevat tevens nieuws uit de Nederlandse Provincie (veel
aandacht voor het Studiehuis Don Bosco voor toekomsti-
ge salesiaanse priesters in Leusden), een rubriek ‘Salesi-
aans leven’ met informatie over de Salesianen wereld-
wijd, de rubriek ‘Brief aan de jongens’, gebedsverhorin-
gen, dankbetuigingen en personalia. 
• noten
(1) Laatste nummer verschenen onder deze titel.
(2) Op de achterpagina wordt vermeld: “Het vervolg op
dit verhaal vindt U maandelijks in Salesiaans nieuws.
Dat wordt gratis toegezonden aan alle Salesiaanse
medewerkers.”

924
Salvad1 1967-1971
• jaren 1967, nr. 4(april)2-1971, nr. 1(jan.)
• uitgever Nederlandse Provincie der Oblaten van Sint
Franciscus van Sales
• plaats Red. en adm.: Nijmegen ∞ 1967, nrs. 4-6; 
Tilburg ∞ 1967, nr. 7 – 1970, nr. 10; Nijmegen ∞ 1970,
nr. 11 – 1971, nr. 1
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie {1967} Theo van Rossum
1967-1969 Jan Renders
1967-1970 Wim Spann
{1969} L. v. Berlo
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel); inhouds-
opgaven (1968).
– Losbladige uitgave, bestemd voor ringband.
• relaties Voortzetting van Kontakt / Oblaten van Sint
Franciscus van Sales (1955-1967)
• autopsie Volledig
– Schijndel, Salesianum
• typering Salesiaans vademecum, dat ruimer is opge-
zet dan de voorloper Kontakt. Deze publicatie is niet
alleen gericht op onderlinge nieuwsuitwisseling, maar
ook op “interne gedachtenwisseling” en kennis van het
Salesiaanse erfgoed. In de eerste aflevering wordt uit-
gelegd dat het blad bestaat uit vier rubrieken; abonnees
kunnen zich ook, om kosten te besparen, abonneren op
slechts een deel van deze rubrieken. Rubriek 1 geeft
informatie over de Nederlandse Provincie, haar leden
en haar projecten in binnen- en buitenland. Rubriek 2
bevat salesiaanse en met het congregatieleven verbon-
den teksten, zoals vertalingen en studies. Rubriek 3
volgt de actualiteit, ontwikkelingen in de wereldkerk,
met name in de missiegebieden. Rubriek 4 is bedoeld
voor het snel en doelmatig publiceren van actualiteiten
als kritieken, voorstellen en vergaderingsverslagen. 
• noten
(1) De titel Salvad vormt een afkorting van ‘Salesiaans
Vademecum’.
(2) Eerste aflevering onder deze titel, zo blijkt uit de
inhoud. Het afleveringsnummer 4 is geen volgnummer
maar verwijst naar de maand van verschijnen: april.

924. Salvad 598



925
Salvatoriaanse hulpaktie voor Zuid-Amerika1 {1968}-
{1980}
• jaren {5(1968/69), nr. 3(onged.)} – {17(1980), nr.
6(nov./dec.)}2

• uitgever “Verantw. uitgever”: pater Frans Driessen,
Salvatoriaan ∞ {5(1968/69), nr. 3(onged.)} – 16(1979), 
nr. 2(maart/april)
– “Verantw. uitgever”: pater Jan Leenders ∞ 16(1979),
nr. 3(mei/juni)-{17(1980)}
• plaats Hamont (B)/Budel
• frequentie driemaandelijks ∞ {5(1968/69), nr. 3
(onged.)} – 12(1975), nr. 1(jan./maart)
– tweemaandelijks ∞ 12(1975), nr. 2(april/mei) – {17
(1980)}
• formaat B
• omvang I (4 p. per nummer)
• redactie Niet in het blad vermeld, behalve in 1974.
{1974} pater Jan Leenders, eindred.
• speciale nummers 14(1977), extra nummer bij nr. 3
mei/juni, met een overzicht van de projecten die in 1976
door de hulpactie zijn gefinancierd (6 p.)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 1970 Franse en Duitse uitgave op 
aanvraag.
– Met ingang van 1974 verschijnt het blad ook in het
Engels.
• autopsie 5(1968/69), nr. 3; 6(1969/70); 7(1970/71), nr. 1;
8(1971/72), nr. 4; 9(1972/73), nr. 4; 10(1973/74);
11(1974/75), nrs. 1 en 4; 12(1975)-17(1980)
– KDC
• typering Blad van de Salvatoriaanse hulpactie, een
Belgisch/Nederlandse organisatie die in 1963 werd
opgericht door de Nederlandse pater Salvatoriaan 
F. Driessen (1912-1981). Het blad is gericht op het werven
van financiële steun voor ontwikkelingsprojecten van
paters, zusters en leken in Zuid-Amerika, Afrika en
Azië. Het bevat brieven van missionarissen en ontwik-
kelingswerkers, informatie over de activiteiten van de
organisatie, en legt verantwoording af over de beste-
ding van de gelden.
• noten
(1) Met ingang van 7(1970/71), nr. 1(juni/aug.) toege-
voegd: “en ontwikkelingsgebieden in Afrika en Azië”.
(2) Het blad verschijnt nog in {2009}.

926
Salvo 1947-1969
• jaren 1(1947/48), nr. 1(sept.) – 22(1969), nr. 11(kerst-
nummer)1

• ondertitel Maandblad voor de Nederlandse strijd-
krachten2 ∞ 1(1947/48)-3(1949/50)
– Weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten ∞
4(1950/51) – {5(1951/52), nr. 3(aug.)}
– Katholiek weekblad voor de Nederlandse strijdkrach-
ten ∞ {7(1953/54), nr. 15(4 jan.)} – 14(1960/61)
– Katholiek periodiek voor de Nederlandse strijdkrach-
ten ∞ 15(1962), nr. 1(1 jan.)-nr. 3(20 jan.)
– Katholiek tijdschrift voor de Nederlandse strijdkrach-
ten ∞ 15(1962), nr. 4(1 febr.) – 21(1968)
– Tijdschrift voor militairen uitgegeven door het Natio-
naal Katholiek Thuisfront ∞ 22(1969), nr. 1(jan.)
– Maandblad voor militairen uitgegeven door het
Nationaal Katholiek Thuisfront ∞ 22(1969), nr. 2(febr.)-
nr. 11(kerstnummer)
• uitgever Katholiek Thuisfront ∞ 1(1947/48) –
2(1948/49), nr. 8(onged.)
– Bureau Katholieke Geestelijke Verzorging ∞ 2
(1948/49), nr. 9(onged.) – {5(1951/52), nr. 3(30 aug. 1951)}3

– Nationaal Katholiek Thuisfront ∞ 9(1955/56), nr. 27
(3 april)4 – 22(1969)
– Druk/advertenties: NV Uitgeversmaatschappij De
Gelderlander ∞ {7(1953/54), ongen.(Kerstmis)} –
21(1968); Druk/adm.: NV Lumax ∞ 22(1969)
• plaats Red.: Den Haag ∞ 1(1947/48) – [6(1952/53), nr. ?
(juli)]5; Nijmegen ∞ [{6(1952/53), nr. ?(juli)}]5; Den Haag
∞ {8(1954/55), nr. 26(28 maart)} – {9(1955/56), nr. 1(3
okt.)}6; Nijmegen (redactiesecretariaat) ∞ {9(1955/56),
nr. 5(31 okt.)}6 – 14(1960/61), nr. 38/39(19 juni); Den Haag
(hoofdred.) / Nijmegen (red.secr.) ∞ 14(1960/61), nr.
40(3 juli) – 15(1962), nr. 12(10 april); Den Haag ∞
15(1962), nr. 13(1 mei) – 21(1968); Utrecht ∞ 22(1969)
– Adm.: Den Haag ∞ 1(1947/48) – 9(1955/56), nr.
25/26(19 maart); Nijmegen ∞ 9(1955/56), nr. 27(3 april) –
16(1963), nr. 5(11 maart); Utrecht ∞ 16(1963), nr. 6(25
maart) – {19(1966)}; niet vermeld ∞ 20(1967)-21(1968);
Utrecht ∞ 22(1969)
– Druk: Nijmegen ∞ {7(1953/54), ongen.(Kerstmis)} –
21(1968); Utrecht ∞ 22(1969)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1947/48)-3(1949/50)
– wekelijks ∞ 4(1950/51)-14(1960/61)
– 34 nrs. ∞ 15(1962)
– tweewekelijks ∞ 16(1963)-20(1967)
– maandelijks ∞ 21(1968)-22(1969)
• formaat B ∞ 1(1947/48)-{6(1952/53), [nr. 17](Kerst-
mis)}; D ∞ ∞ {7(1953/54), ongen.(Kerstmis)} –
14(1960/61)7; C ∞ 15(1962)-21(1968); D ∞ 22(1969)
• omvang III ∞ 1(1947/48)-3(1949/50); V ∞ 4(1950/51);
niet vast te stellen (vermoedelijk V) ∞ 5(1951/52)-
6(1952/53); V ∞ 7(1953/54)-14(1960/61); III ∞ 15(1962)-
20(1967); II ∞ 21(1968); I ∞ 22(1969)
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• redactie Niet altijd in het blad vermeld.8

1947 Bram van Echt
1947-1948, 1955-1957; 1960-1966 L.A.M. Goossens OFM,
1960-1966 hoofdred.9

1948-1953 Anton Erwich
1948-1955 J.B. van Croonenburg CSSp., hoofdred.10

1952-1957 G.F.H. Veldhuis
1952-1959 W.H. Arts MSC, 1953-{1955} eindred., 1957-1959
hoofdred.
1953-1959 H.M.L. Kerkhoffs, 1953-{1955} eindred., {1956}-
1959 red.secr.
1960-{1962} B.W.J. Arts
1960-{1962} Th.H.M. Fritschy MSF
1960-{1962} J.F.M. Homulle, directeur NKT 
1960-{1962} H.Th.M. Jansen, red.secr.
– Redactieraad8

1950-1951 P.C. Groenendijk
1950-1952, 1957-1959 G.F.H. Veldhuis
1950-1951, 1958-1960 Th.H.M. Fritschy MSF
1951-1952 W.H. Arts MSC
1951-1952 P.H.A. Cools
1951-1952 Th. op het Veld
1951-1952 W.G. Vroom
1955-1960 B.W.J. Arts
1955-1960 J.F.M. Homulle, directeur NKT
1957-1960 dr. L.A.M. Goossens OFM
1959-1960 H.Th.M. Jansen
1969 drs. R. Bär
1969 B.Q. Groot
1969 F.A.M. Keesen
1969 Th.J. Kempers
1969 J.E.C. Kuitenbrouwer
1969 L.A. Smith
1969 F.J. v.d. Vlugt
1969 P.H.J. Wols
• speciale nummers 1(1947/48), nr. 3/4(nov./dec.):
‘Demobilisatie-nummer’
– 1(1947/48), nr. 6/7(jan./febr.): ‘scholings-nummer’
– 2(1948/49), ongen.(aug.): jubileumnummer ‘Bij het
feest van de Gouden Trouw’, het 50-jarig regeringsjubi-
leum van Koningin Wilhelmina
– 4(1950/51), nr. 34(29 maart): ‘Trouw-nummer’ (dit
nummer is in het autopsie-exemplaar tweemaal aan-
wezig, waarbij een klein verschil is opgevallen: het ene
is genummerd en gedateerd en het andere, dat niet is
ingebonden maar los is bijgevoegd, is ongenummerd
en ongedateerd, met als vermelding: ‘Extra editie’
– 4(1950/51) in het autopsie-exemplaar achterin inge-
bonden als extra edities drie ‘Veteranen-nummers’:
extra editie nr. 1 Herhalingsoefeningen ’50, extra editie
nr. 2 Herhalingsoefeningen 1951 en extra editie nr. 3
Herhalingsoefeningen ’51, alle drie afzonderlijk gepagi-
neerd (8 p.) 
– [1953], ongen,(onged.): ‘Watersnood-nummer’
– 11(1957/58), nr. 1(1 okt.): feestnummer ‘Na 10 jaar Salvo’

– 12(1958/59), nr. 27(30 maart): extra overdruk voor
Salvo van het blad Memento: een krant voor passiezon-
dag, formaat E, 4 p., uitgegeven door Oostpriesterhulp
en het Comité Middagklok, Den Bosch
– 13(1959/60), nr. 30/31(2 mei): themanummer ‘De mei -
dagen van 1940’
– 13(1959/60), nr. 41/42(11 juli): themanummer ‘Jazz…
toen en nu’
– 13(1959/60), nr. 46(15 aug.): themanummer ‘Wat is er
in Afrika aan de hand?’
– 14(1960/61), nr. 35(29 mei): ‘Oecumenisch nummer’
– 14(1960/61), nr. 38/39(19 juni): ‘Tour de France num-
mer’
– 14(1960/61), nr. 40(3 juli): ‘Vacantie nummer’
– 14(1960/61), nr. 45/46(14 aug.): ‘Biak nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
({1953/54}-1968, in de daaraan voorafgaande jaargangen
zeer incidenteel).
– Het blad bevat advertenties, veelal van bedrijven die
werkgelegenheid bieden aan militairen die uit dienst
treden.
– 14(1960/61) loopt van nr. 1(2 okt. 1960) tot en met nr. 62
(11 dec. 1961). Op p. 1 van dit laatste nummer wordt aan-
gekondigd dat ‘Wij het anders gaan doen’: “Met het vol-
gende nummer, het Kerstnummer, zal de vijftiende
jaargang van Salvo beginnen.” Het formaat wordt
gewijzigd en ook voor de inhoud zijn nieuwe plannen.
De 15e jaargang begint inderdaad met een kerstnum-
mer dat is gedateerd 15(1962), nr. 1(1 jan.). Vanaf die
datum vallen de jaargangen samen met het kalender-
jaar.
– 11(1957/58) eindigt met twee afleveringen beide geda-
teerd: 11(1957/58), nr. 52(23 sept.).
– In het autopsie-exemplaar eindigt de band 12(1958/59)
met nr. 51(20 sept.). De band 1959/60 opent met 12(1959),
nr. 52(5 okt.), met potlood gecorrigeerd in 13(1959), nr. 1
(5 okt.). Deze aflevering wordt gevolgd door 13(1959/60),
nr. 2(12 okt.). 
– 12(1958/59), 18 mei 1959 tot en met 1 juni 1959 abusie-
velijk nr. 32 tot en met nr. 34; moet zijn: nr. 33 tot en
met nr. 35.
– 1959/60, nr. 37(15 juni) tot en met nr. 41(20 juli) abu-
sievelijk jaargang 13; moet zijn: jaargang 12.
– 14(1960/61), 13 nov. 1961 abusievelijk nr. 57; moet zijn:
nr. 58.
– 15(1962), 20 okt. abusievelijk nr. 27; moet zijn: nr. 29.
• relaties Hierin opgenomen het Vizier (1949-1950)
– Voortgezet als Salvo-publikatie (reeks; niet in de
BKNP opgenomen)11

• autopsie 1(1947/48)-4(1950/51); 5(1951/52), nr. 3;
6(1952/53), [nr. 17](Kerstmis); 7(1953/54), ongen.(Kerst-
mis), nrs. 15-52; 8(1954/55) m.u.v. nrs. 14 en 34;
9(1955/56) m.u.v. nr. 14; 10(1956/57) m.u.v. nrs. 7-8, 25;
11(1957/58)-22(1969)
– KDC
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• typering Tijdschrift van het (Nationaal) Katholiek
Thuisfront voor de katholieke godsdienstige verzor-
ging van de Nederlandse strijdkrachten, dat tot 1950
verschijnt als maandblad voor met name de “jongens
overzee” in Nederlands-Indië, maar dat na de onafhan-
kelijkheid van Indonesië wordt omgevormd tot week-
blad voor militairen in het binnenland. De titel wordt
als volgt verklaard: “Een salvo, dat iedere soldaat, die
ingedommeld is, wil wakker schudden (…) tot bewust
leven” (1(1947/48), nr. 1(sept.), p. 2). Het wil de soldaten
in hun militaire leven het contact helpen houden met
de burgerwereld en behandelt dan ook gevarieerde the-
ma’s die aansluiten bij de actualiteit: van sport, kunst,
muziek, film tot filosofie, literatuur, wereldpolitiek en
werkgelegenheid. Daarnaast bevat het allerhande
mededelingen (vóór 1950 vooral m.b.t. uitzendingen
naar Indië, mutaties, repatriëringen, demobilisaties
enz.) en informatie over regelingen, beroepskeuze en
opleidingen. Opgenomen zijn tevens stichtelijke verha-
len, dagboekfragmenten, een katholieke weekkalender,
reisverslagen, nieuws van het Katholiek Thuisfront,
een vragenrubriek en een ontspanningsrubriek met
puzzels, raadsels en grappen. In vergelijking met het
tijdschrift G 3 dat bekend staat als “meer vooruitstre-
vend, (…) een avant-garde blad” voor geestelijke verzor-
ging van katholieke militairen, richt Salvo zich vooral
tot “die rekruten die minder met de moderne problema-
tiek te maken hebben” (zie Salvo 11(1957/58), nr. 1(1 okt.),
p. 3). Niet alleen wordt het blad verspreid in alle kazer-
nes; ook burgers kunnen een abonnement nemen. 
• noten
(1) Op p. 2 van de laatste aflevering wordt melding
gemaakt van “moeilijkheden over Salvo enerzijds van
het Bestuur NKT en anderzijds van de redaktie van het
door Thuisfront uitgegeven blad”. De redactie heeft
besloten terug te treden, waardoor dit kerstnummer
verschijnt onder de directe verantwoordelijkheid van
het Dagelijks Bestuur van de Stichting Nationaal
Katholiek Thuisfront. Uit het door de Stichting Natio-
naal Katholiek Thuisfront uitgegeven blad Bulletin
1970, nr. 5(okt.), p. 3 blijkt dat Salvo met ingang van 1
januari 1970 als periodiek is opgehouden te bestaan.
(2) 1(1947/48), nr. 2(okt.) – 2(1948/49), [nr. 1](aug.) “Geïl-
lustreerd maandblad”. Tot en met 2(1948/49), nr. 5(dec.)
wordt aan de ondertitel toegevoegd: “uitgave van
Katholiek Thuisfront”.
(3) Ofschoon op de titelpagina wordt vermeld “uitgave
van het Bureau Katholieke Geestelijke Verzorging”,
wordt in veel afleveringen medegedeeld dat het Natio-
naal Katholiek Thuisfront de uitgave financiert en ver-
zendt. 
(4) Voorafgaand aan deze aflevering is de uitgever
lange tijd niet vermeld. 
(5) Doordat deze jaargang niet in autopsie is genomen,
is niet precies duidelijk vanaf welk nummer de redactie

in Nijmegen wordt gevoerd. In het jubileumnummer
11(1957/58), nr. 1(1 okt.) wordt vermeld op p. 3: “Op 20
juli 1953 verhuisde de redactie van Den Haag naar Nij-
megen.”
(6) In de tussenliggende afleveringen wordt geen redac-
tieadres vermeld. Het adres verandert omdat aalmoeze-
nier Van Croonenburg uit de redactie stapt. Zie
9(1955/56), nr. 3(17 okt.), p. 1. 
(7) M.u.v. 12(1958/59), nr. 27(30 maart): extra overdruk
voor Salvo van het blad Memento: een krant voor passie-
zondag: formaat E.
(8) De redactie wordt niet altijd vermeld; evenmin
wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen redactie
en redactieraad. Na 1962 alleen vermelding hoofdredac-
teur; in 1967-1968 slechts vermelding van redactieadres.
Onvolledige redactiegegevens over de eerste 10 jaargan-
gen zijn aangevuld met informatie uit het jubileum-
nummer 11(1957/58), nr. 1(1 okt.) waarin de redacteuren
van tien jaar Salvo worden genoemd.
(9) Zie ‘Ten afscheid’, 2(1948/49), nr. 2(sept.), binnen-
kant omslag: majoor drs. L.A.M. Goossens sluit door
zijn benoeming tot directeur van de Caritas-missie “het
militaire gedeelte van zijn loopbaan, althans voorlopig”
af. In het artikel wordt afscheid van hem genomen als
oprichter en redacteur van Salvo. Vanaf 1956 wordt hij
weer genoemd als redactielid. In het kerstnummer van
19(1966) neemt Goossens opnieuw afscheid (p. 16).
(10) “Een man treedt uit de redactie van Salvo (…). Aal-
moezenier van Croonenburg heeft (…) per 1 Nov. a.s.
ontslag uit de militaire zielzorg gevraagd” (9(1955/56),
nr. 3(17 okt.), p. 1).
(11) In Bulletin / Stichting Nationaal Katholiek Thuis-
front 1970, nr. 5(okt.), p. 3 wordt medegedeeld dat Salvo
met ingang van 1 januari 1970 als periodiek is opgehou-
den te bestaan. “In de plaats hiervan (…) zullen wat meer
gerichte brochures, affiches e.d. verschijnen”, waarna
een opsomming volgt van reeds verschenen brochures.
Op het KDC zijn de volgende publicaties aanwezig: Salvo-
Publikatie 1970, nr. 1: ‘IA Ezels voor Tunesië’; 1970, nr. 3:
‘Ontmoeting van militairen in Lourdes’; 1970, nr. 4: een
brochure over ontwikkelingshulp; 1971, nr. 1: ‘Schoppen-
aktie’; 1971, nr. 5: ‘Bericht uit Bethlehem’.

927
Samen kerk 1975-{1980}
• jaren 1(1975/76), nr. 1(Kerstmis)1 – {6(1980/81), nr. 1
(dec. 1980)}2

• ondertitel Informatieblad van het bisdom Haarlem
• uitgever Bisdom Haarlem
• plaats Red.: Haarlem 
– Adm.: Haarlem ∞ 1(1975/76) – 5(1979/80), nr.
2(jan./febr.); Voorburg ∞ 5(1979/80), nr. 3(febr.) (op de
voorpagina staat echter nog steeds red. en adm. beide
in Haarlem); Haarlem ∞ 5(1979/80), nr. 4(maart/april)
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• frequentie tweemaandelijks
• formaat D
• omvang I
• redactie Doorgaans niet in de uitgave vermeld. 
{1980} Tijn Hottinga
• speciale nummers 5(1979/80), nr. 3(febr. 1980): Extra
synodenummer. Brief van mgr. Zwartkruis ‘Aan de
Pastores en alle leden van de plaatselijke geloofsge-
meenschap in het bisdom Haarlem’, 4 p.
– Ingevoegd in 5(1979/80), nr. 5(mei/juni 1980):
‘Lustrum krant Bijbels Museum, opgericht in 1925 in
Amsterdam’, 4 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1978-1979).
• autopsie Proefnummer, 1(1975/76) – 6(1980/81), nr.
1(dec.) m.u.v. 3(1977/78), nr. 5
– KDC
• typering Kerkelijk informatieblad dat op de eerste
plaats een nieuws- en geen opinieblad wil zijn, en dat
de onderlinge communicatie in het bisdom wil bevor-
deren, met nieuws uit de kerk van heinde en ver en uit
het bisdom. Men kan zich niet op het blad abonneren,
de verspreiding wordt verzorgd door de dekenaten en
de parochies. Er bestaat een nauwe samenwerking tus-
sen de redactie van Samen kerk en die van Tussenbeide,
het bisdomblad voor Rotterdam. Zes van de acht pagi-
na’s zijn gelijk. Alleen de diocesane bladzijden verschil-
len. De krant is als volgt samengesteld: twee bladzijden
informatie uit het eigen bisdom, twee bladzijden
nieuwsvoorziening uit kerkprovincie en wereldkerk,
drie bladzijden voor een meer thematische behandeling
van onderwerpen die samenhangen met de actuele
geloofsbeleving (om het werk van de redactie als geheel
te verlichten wordt het thematische gedeelte om en om
behartigd door de redactieleden van elk van de twee bis-
dommen. Zie Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam
6(1977), nr. 3(nov.)). De laatste bladzijde is zoveel moge-
lijk afgestemd op jeugdigen. In het Informatiebulletin /
Bisdom Rotterdam 4(1975), nr. 3(nov.), p. 1 wordt ver-
meld dat het Rotterdamse bisdomblad Tussenbeide
(1973-{1980}) en het Haarlemse bisdomblad Samen kerk
de functie vervullen van de bisdombladen Onderweg /
Bisdom Rotterdam (1966-1969) en Sursum corda (1945-
1968) die enkele jaren daarvoor wegens financiële pro-
blemen zijn opgeheven.
• noten
(1) Aan 1(1975/76), nr. 1(Kerstmis) gaat een ongedateerde
aflevering vooraf: jaargang 1, nummer 1, een gratis
proefnummer dat volgens het Informatiebulletin / Bis-
dom Rotterdam 4(1975), nr. 3(nov.), p. 2 half november
is verschenen. 
(2) Samen kerk verschijnt nog in {2010}.

928
Samen / Nederlandse Hervormde Karmel 1970-{1980}
• jaren 7(1970), nr. 1(jan.) – {17(1980), nr. 10(onged.)}1

• ondertitel Intern kontaktblad van de Nederlandse 
Hervormde Karmel
• uitgever Nederlandse Hervormde Karmel
• plaats Red.: Haaren ∞ 7(1970)-14(1977); Beek en
Amsterdam ∞ 15(1978)-18(1980)
– Adm.: Egmond a/d Hoef ∞ 7(1970) – 9(1972),
ongen.(mei); Drachten ∞ 9(1972), nr. 5(juli) – 18(1980)
• frequentie 10 maal per jaar, m.u.v. 1970 ∞ 12 nrs.;
1974-1975 ∞ 11 nrs. 
• formaat B
• omvang V ∞ 1970; IV ∞ 1971-1978; III ∞ 1979; IV ∞
{1980}
• redactie Het adres van de hoofdredactie wordt ver-
meld; de namen van de redactieleden worden inciden-
teel genoemd.2

1970 pater Ignatius Wishaupt (Karmel Hazerswoude)
1970 zuster Joanna (Karmel Beek), hoofdred.
1970-1972 zuster Liduine (Karmel Egmond)
1970-1974 zuster Agnes ten Den (Karmel Arnhem) 
1970-1976 pater Eligius Willems (Karmel Hazerswoude)
1970-1977 zuster Ancilla (Karmel Haaren), hoofdred.3

1970-1977 zuster Isabel (Karmel Hulst)
1972-{1980} zuster Angela (Karmel Drachten)
1974-{1980} Frans Maas (Karmel Amsterdam)
1976-{1980} frater Willem Willems (Karmel Amster-
dam), hoofdred. m.i.v. 1977
1977-? zuster Rosa (Karmel Egmond)
1977-{1980} zuster Francesca (Karmel Beek), hoofdred.
1977-? zuster Maria Theresia (Karmel Oirschot)
{1980} pater Timotheus Boelaars
• speciale nummers 9(1972), ongen.(mei): extra nummer
‘Verslag Provinciaal Kapittel 1972’ 
– 10(1973), nr. 1(jan.): dubbelnummer bij gelegenheid
van de honderdste geboortedag van Theresia van
Lisieux
• register Samen. Globaal overzicht 1970-1999. Register
van de volgende onderwerpen: ‘Constituties’, ‘Rond
onze wetgeving’, ‘Actualiteiten’, ‘Teksten van de orde’,
‘Karmel – Varia’, ‘Mystiek – Spiritualiteit’, ‘Diversen’,
‘Heilige Theresia van Jezus’, ‘Heilige Johannes van het
Kruis’, ‘Heilige Theresia van Lisieux’, ‘Edith Stein’
• bijzonderheden Afbeeldingen (tekeningen van frater
Placidus Heesbeen, Fraters van Tilburg)4; boekbespre-
kingen.
– Gestencild.
– De nummers worden doorgepagineerd vanaf 9(1972). 
– Het laatste nummer van elk jaar bevat een financieel
overzicht.
– 8(1971), nr. 9(nov.) bevat een apart gepagineerd ver-
slag (11 p.) van de ‘Karmel-Bezinningsweek 1971’, Box-
meer 5-10 oktober.
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• relaties Voortzetting van Tegenwoordig / Nederlandse
Hervormde Karmel (1964-1969)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern contactblad van de Nederlandse Her-
vormde Karmel (OCD, Ongeschoeide Karmelieten en
Karmelietessen, vanaf 1971 in het verband van een fede-
ratie; zie 8(1971), nr. 3(april), p. 4). Het blad is bedoeld
voor paters én zusters, een blad “dat onderwerpen aan-
snijdt die ons allen ter harte gaan en waarover we
graag met elkaar van gedachte wisselen, en waarin we
aan elkaar iets proberen door te geven van dat wat ons
Karmel-leven inspireert” (7(1970), nr. 4(april)). Daar-
naast wil het een visitekaartje naar buiten zijn
(13(1976), 6(onged.), p. 152). Het blad bevat verslagen van
kapittelvergaderingen en contactdagen, artikelen over
de geschiedenis van de orde, bezinnende en getuigende
bijdragen van de leden van de Karmel en daarnaast wat
minder serieuze bijdragen. Het aantal bijdragen van de
karmelieten blijft achter bij dat van de karmelietessen:
“Het is mogelijk dat onze medebroeders drukker zijn
dan wij zusters. Ook dat ze, als vrouwen beginnen te
spreken, liever zwijgen. (…) Toch blijven wij het spijtig
vinden, dat er van deze kant zo bar weinig komt”
(7(1970), nr. 12(dec.), p. 15; zie ook 14(1977), nr. 2(onged.),
p. 68-69). In 1975 kondigt de redactie aan dat ze zich
actiever gaat opstellen bij het verwerven van kopij,
onder meer door vertegenwoordigers uit de redactie af
te vaardigen naar kapittelvergaderingen (12(1975), nr.
5(juni), p. 103). Op die manier hoopt men een beter zicht
te krijgen op wat er leeft (of niet leeft) in de provincie.
Vanaf 1977 bevat de uitgave enkele malen per jaar een
‘leit’-artikel (onder meer over ‘onze geestelijke ouders’
en ‘gezag en democratie’) waaromheen zich gespreks-
groepjes kunnen vormen (15(1978), nr. 3(onged.), p. 65-
66). In de rubriek ‘Allerlei van vandaag op morgen’ zijn
personalia opgenomen, ook van leden in IJsland, Brazi-
lië en Indonesië. Ook is nieuws opgenomen uit Kar-
mels in andere delen van de wereld, waaronder een
zogenaamd dodenregister. 
• noten
(1) 36(1999), nr. 4(nov.) is de laatste aflevering. Op p. 1
van dit nummer meldt de redactie dat het blad wordt
opgeheven omdat “de opzet – onderlinge communicatie
van de gemeenschappen – niet meer bewaarheid wordt
vanwege de toenemende vergrijzing en de fusies van
onze karmels”. 
(2) Zie ‘Redactie-verandering’, 7(1970), nr. 3(maart), 
p. 1-2, p. 31; ‘Ten geleide’, 9(1972), nr. 5(juli), p. 123; ‘Ten
geleide’, 11(1974), nr. 11(dec.), p. 337; ‘Een woord vooraf’,
13(1976), 6(onged.), p. 152; 14(1977), nr. 8(onged.), p. 254
en nr. 9(onged.), p. 286; ‘Ten geleide’, 17(1980), nr. 4
(onged.), p. 118.
(3) Zie ‘Dankwoord aan Ancilla’, 14(1977), nr. 10(onged.),
p. 343.
(4) Zie ‘Ten geleide’, 11(1974), nr. 11(dec.), p. 337.

929
Samen paraat {1953-[1954]}
• jaren {19531-[1954]}2

• ondertitel Voor de begunstigers van het Nationaal
Katholiek Thuisfront
• uitgever Nationaal Katholiek Thuisfront
• plaats Den Haag
• frequentie [jaarlijks]
• formaat B
• omvang I
• redactie Secretariaat Nationaal Katholiek Thuisfront
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1953-1954
– KDC
• typering Propagandablad voor de begunstigers van
het Nationaal Katholiek Thuisfront.
• noten
(1) Uit een mededeling in Nationaal Katholiek Thuis-
front 1953, nr. 25(juli), p. 8 blijkt dat er eerdere num-
mers van Samen paraat zijn verschenen: “Zo pas is er
weer een aflevering van ons propagandablad Samen
paraat van de pers gekomen. Dit nieuwe nummer
heeft, bij een gelijk aantal bladzijden, een aannemelijk
groter formaat dan het vorige. Het houdt dus aanzien-
lijk meer in. En niet alleen naar hoeveelheid, ook naar
hoedanigheid is het inhoudsrijker. Bovendien ziet het
er typografisch en illustratief aantrekkelijker uit. Van
deze nieuwe aflevering is een extra editie gemaakt, spe-
ciaal voor Eindhoven waar (onder leiding van de heer
Jonkers, de nieuwe Gewestelijke Commissaris) een ste-
delijke ledenactie op starten staat.”
(2) Op de titelpagina van de aflevering van 1954 is het
jaartal slechts met potlood vermeld. Toch is uit de
inhoud wel op te maken dat het hier om de jaargang
van 1954 gaat: op p. 8 wordt een overzicht gegeven van
de bedragen die het Katholiek Thuisfront tot en met
1953 ter beschikking heeft gesteld aan militaire tehui-
zen.

930
Samen zoeken 1960-1968
• jaren 1960, nr. 1(nov.) – 1968, nr. 25(onged.)1

• ondertitel Blad voor weduwen
• uitgever Diocesane Katholieke Actie Bisdom Breda
• plaats Breda
• frequentie 3 nrs. per jaar
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Themanummers.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en tussen 1961,
nr. 2(febr.) en 1965, nr. 14 niet gedateerd. Wel meldt 
nr. 5 op de achterzijde dat met dit nummer de nieuwe
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jaargang [1962] begint en nr. 10 dat hiermee de jaar-
gang [1963] eindigt. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Katholieke Actie van het
Bisdom Breda, meer in het bijzonder van het Wedu-
wencomité, ter ondersteuning van weduwen, met
name met kinderen. De redactie wil bereiken dat de
weduwen God (opnieuw) leren ervaren als een licht-
punt in hun moeilijke leven (zie 1968, nr. 25(onged.), 
p. 2-4). Het blad bevat bezinnende bijdragen, praktische
raadgevingen, ervaringsverhalen, gedichten, de
rubriek ‘Nader contact’ voor vragen en antwoorden en
informatie over bezinningsdagen, retraites en vakan-
ties voor weduwen. 
• noten
(1) Laatste nummer van het blad. De redactie bericht in
1968, nr. 25(onged.), p. 15 dat zij meer weduwen de hel-
pende hand wil toesteken dan alleen de 425 abonnees
van het blad. Daarom zal er voortaan elke twee maan-
den een brief uitgaan naar alle hun bekende weduwen.
“Omdat Samen zoeken in zijn huidige vorm toch wel
heel dierbaar is geworden, vooral omdat het tot stand
kwam in nauwe samenwerking met Mgr. De Vet en het
zo duidelijk zijn stempel draagt, zal één van de zes
brieven van 1969 dan ook geen brief, maar een nummer
van Samen zoeken zijn zoals U het tot nog toe gekend
heeft.” Op p. 16 wordt in een ‘Ten geleide’ toegevoegd:
“Samen zoeken werd nu naar verhouding te duur. Het
Bisdom Breda kon niet zóveel blijven bijdragen.” Het is
niet bekend of er in 1969 inderdaad nog een nummer is
verschenen van Samen zoeken.

931
Samenspel / Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid 1959-1970
• jaren 22(1959), nr. 1(april) – 32(1970), nr. 2(juni)1

• ondertitel Contactblad van de Zusters van Liefde, 
Tilburg2

• uitgever Zusters van Liefde, Congregatie van OL
Vrouw Moeder van Barmhartigheid 
• plaats Tilburg ∞ 22(1959) – 30(1968), nr. 1(maart)
– Red.: Roermond, adm.: Tilburg ∞ 30(1968), nr. 2
(juni) – 32(1970)
• frequentie onregelmatig, variërend van 2 tot 4 nrs. 
per jaargang
• formaat B
• omvang II ∞ 22(1959)-26(1963); I ∞ 27(1964); II ∞
28(1965)-31(1969); I ∞ 32(1970)
• redactie 1959-1960 zuster Bavonia
1959-1962 zuster Cecilia
1959-1963 zuster Arnoldi(e)
1959-1964 zuster Mediatrix Hoes, hoofdred. tot 1961
1959-{1966} zuster Seraphine

1959-1970 zuster Liesbeth Oostendorp, 1968-1970 hoofd-
red.
1961-1963 zuster Jean Bosco
1961-1965 zuster Jesualda Kwanten
1964-1965 zuster Serva Dalleu
1965-{1966} zuster Willibalde Rademaker, hoofdred.
1965-{1966} zuster Noëlla
1965-{1966} zuster Michelle
– Met ingang van 1967 worden behalve de hoofdredac-
trice alleen nog medewerkers vermeld
• speciale nummers Zomer 1961: extra editie, 24 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1959-1962).
– De jaargangnummering van Ons congregatieklokje
wordt voortgezet in Samenspel.
– Samenspel is niet verschenen in 1967; na 29(1966)
volgt 30(1968).
• relaties Voortzetting van Ons congregatieklokje (1938-
1958)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 22(1959), nr. 1(april), nr. 3(dec.)
en 23(1960), nr. 1(febr.)
– Tilburg, Zusters van Liefde ∞ 22(1959), nr. 1(april) en
23(1960), nr. 1(febr.)
• typering Contactorgaan van de Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
(Zusters van Liefde van Tilburg), dat de onderlinge een-
heid in de congregatie beoogt te bewaren en versterken.
Het blad geeft allerlei nieuws uit en over de congregatie
(personalia, aankondigingen en verslagen van feesten,
jubilea, activiteiten, retraites), nieuws uit Rome, mis-
sienieuws, beschouwingen over het kerkelijke leven in
binnen- en buitenland, (fragmenten uit) redevoeringen
enz. In tegenstelling tot de voorganger Ons congregatie-
klokje is Samenspel niet alleen bedoeld voor het interne
kloosterlijk publiek, maar voor iedereen die zich met de
congregatie verbonden voelt. Na het laatste nummer
van 1966 vindt er een koerswijziging plaats en wordt
het congregatieblad een provincieblad; dit wordt aange-
kondigd op p. 1 van 29(1966), nr. 3(dec.): “vanaf januari
1967 zal Samenspel niet meer verschijnen als een blad
van de hele Congregatie van de Zusters van Liefde. Nu
de verdeling van de Congregatie in Provincies een feit
is geworden, en het Generaal Bestuur zich in Rome
gaat vestigen, zullen de afzonderlijke Provincies ook
hun eigen bladen gaan verzorgen, zodat Samenspel zijn
karakter van ‘Generaal Blad’ gaat verliezen.”
• noten
(1) 32(1970), nr. 2(juni) vermeldt op p. 16: “Samenspel
gaat alweer verdwijnen (…) het kapittel heeft besloten
Samenspel om te zetten in een jaarlijkse uitgave voor de
presentatie naar buiten en op te richten een blad voor
de kommunikatie binnen de provincie, waarin o.a.
wordt opgenomen een vrije rubriek voor ingezonden
stukken.” Met dit laatste blad wordt vermoedelijk
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bedoeld IKR informatie – kommunikatie – relatie (1971-
1976). De voorgenomen jaarlijkse publicatie als opvol-
ger van Samenspel is niet aangetroffen. Het is niet
zeker of dit blad ooit is verschenen.
(2) Met ingang van 25(1962), nr. 1(april) wordt vermeld:
“Samenspel is het contactblad van de Zusters van Liefde
(te/van) Tilburg”.

932
Samenspraak 1971-{1980}
• jaren 1(1971/72), nr. 1(nov.) – {9(1980), nr. 4(onged.)}1

• ondertitel Kommunikatieorgaan van de kanonie
(canonie) van Berne ∞ 1(1971/72), nr. 4(febr. 1972) –
{9(1980)}
• uitgever Werkgroep Interne Kommunikatie Abdij van
Berne
• plaats Heeswijk
• frequentie maandelijks ∞ 1(1971/72)
– 8 nrs. ∞ 2(1973)
– maandelijks ∞ 3(1974)
– 5 nrs. ∞ 4(1975)
– 3 nrs. ∞ 5(1976)
– 4 nrs. ∞ 6(1977)
– 6 nrs. waarvan 1 dubbelnr. ∞ 7(1978)
– 3 nrs. ∞ 8(1979)
– 4 nrs. waarvan 1 dubbelnr. ∞ {9(1980)}
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1971/72); II ∞ 2(1973)-4(1975); I ∞
5(1976)-6(1977); II ∞ 7(1978); I ∞ 8(1979)-{9(1980)}
• redactie Werkgroep Interne Kommunikatie
{1971} K. den Boer
{1971} P. van Loon
{1971} W. Verbakel
• speciale nummers 6(1977), nr. 1(maart) speciaal num-
mer met de materie voor de canoniedag van 12 april
1977
• bijzonderheden Afbeeldingen (1977, 1979); illustraties.
– Gestencild.
• autopsie Volledig
– Heeswijk, Abdij van Berne
• typering Intern blad van de Norbertijnen, gewijd aan
onderlinge communicatie. Het bevat statuten en regle-
menten (met betrekking tot o.a. oudedagsvoorziening),
verslagen van werkgroepen, kanonieraad en huiskapit-
tels, informatie over activiteiten, bijv. van de groep Jon-
gerenkontakten.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2009}.

933
Sancta Liduina 1931-1933
• jaren 1(1931/32), nr. 1(okt.) – 2(1932/33), nr. 18(22 april)1

• ondertitel Gewijd aan de voorbereiding van het vijfde
eeuwfeest
• uitgever St. Liduina-Comité
• plaats Schiedam
• frequentie maandelijks ∞ 1(1931/32)
– 6 nrs. ∞ 2(1932/33)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1931/32); II ∞ 2(1932/33)
• redactie 1931-1933 C. Kramers Thz.
1931-1933 P. Groenendaal
1931-1933 Th.J. Oostendorp
1931-1933 A.J. Raaffels, kapelaan
1931-1933 L.J. Stolwijk
1932-1933 M.F.X.M. van Woesik
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven 
(van 1931/32 en 1932/33 gezamenlijk).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift dat zich ten doel stelt “het voeren
van een krachtige propaganda ter viering van het vijfde
eeuwfeest van Sinte Lydwina” (1(1931/32), nr. 1(okt.), 
p. 1). Daarnaast wil het de devotie tot deze Schiedamse
heilige bevorderen en haar naamsbekendheid in Neder-
land vergroten. Het bevat artikelen over de heilige, over
haar leven en heiligverklaring en aankondigingen en
verslagen van kerkelijke vieringen en de jaarlijkse
bedevaart.
• noten
(1) Dit is het laatste nummer. De redactie neemt
afscheid “omdat wij de ons gestelde taak naar mense-
lijke kracht vervuld hebben”, namelijk de voorberei-
ding van het vijfde eeuwfeest van het overlijden van de
H. Liduina op 30 april 1933. Zie 2(1932/33), nr. 18
(22 april), p. 290-291. In 1979/80 verschijnt er opnieuw
een blad onder de titel Sancta Liduina, nu ter voorberei-
ding van het zesde eeuwfeest van haar geboorte.

934
Sancta Liduina 1979-1980
• jaren 1979, nr. 1(onged.) – 1980, nr. 12(onged.)1

• ondertitel Uitgave van de St. Liduina-vereniging, ter
voorbereiding op het zesde eeuwfeest van haar geboor-
te in 1980
• uitgever St. Liduina-vereniging
• plaats Schiedam
• frequentie “maandelijks in de periode april 1979 –
april 1980”2

– 8 nrs. ∞ 1979; 4 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang II ∞ 1979; I ∞ 1980
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• redactie J.L.J.M. Meyer3

• speciale nummers 1979, nr. 3(onged.): aflevering
gewijd aan de bedevaart van juni
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad ter voorbereiding van het zesde eeuw-
feest van de geboorte van de H. Liduina van Schiedam,
met als doel haar bekendheid in Nederland en haar vere-
ring als nationale heilige te bevorderen. In 1930 ver-
scheen – eveneens onder de naam Sancta Liduina – ook
een voorbereidingsblad; toen voor het vijfde eeuwfeest
van haar afsterven. De redactie beschouwt het als haar
“plicht, om net als in 1930 het gehele land te boodschap-
pen over haar naderend eeuwfeest” (1979, nr. 1(onged.),
p. 3-4). Het blad bevat verhalen over de heilige, ingezon-
den brieven en artikelen, gebeden, informatie over ge-
bedsdiensten, novenen en de jaarlijkse bedevaart in juni.
• noten
(1) In dit laatste nummer neemt de redactie afscheid:
“wij hadden aan deze taak een grens gesteld”, namelijk
het zesde eeuwfeest van de geboorte van de H. Liduina
(18 maart 1980).
(2) Het laatste nummer is evenwel verschenen ná de
bedevaart van juni 1980; zie 1980, nr. 12(onged.), p. 2.
(3) 1979, nr. 1(onged.), p. 1-3 vermeldt zijn of haar adres
als het redactieadres.

935
Sancta Maria 1923-1957
• jaren 1(1923/24), nr. 1(20 sept.) – 18(1941), nr. 33
(14 aug.)1

– 19(1945), nr. 1(24 mei) – 31(1957), nr. 12(28 maart)
• ondertitel Kerkelijk weekblad voor het bisdom van
Breda ∞ 1(1923/24) – 15(1938), nr. 31(4 aug.)
– Officieel kerkelijk weekblad voor het bisdom van Breda
∞ 15(1938), nr. 32(11 aug.) – 18(1941), nr. 33(14 aug.)
– Kerkelijk weekblad voor het bisdom Breda ∞
19(1945)-31(1957)
• uitgever Uitgevers-Vennootschap De Grondwet,2

Roosendaal
• plaats Red.: Breda; adm.: Roosendaal ∞ 1(1923/24) –
19(1954), nr. 31(20 dec.)
– Roosendaal ∞ 19(1954), nr. 32(27 dec.) – 31(1957)
• frequentie wekelijks
• formaat B ∞ 1(1923/24)-20(1946); C ∞ 21(1947)-31(1957)
• omvang V ∞ 1(1923/24)-6(1928/29); VI ∞ 7(1929/30); 
V ∞ 8(1931)-16(1939); IV ∞ 17(1940); III ∞ 18(1941); II ∞
19(1945); III ∞ 20(1946)-30(1956); I ∞ 31(1957)
• redactie [1923-1951] mgr. P.A.W. Hopmans3

1923-{1928} conrector A.F. Smet4

[1929-1937 Van Campenhout]5

1937-1945 rector J. van Besouw6

1945-1957 rector G. van Dongen7

• speciale nummers 7(1929/30), nr. 54(9 okt.): ‘Feestnum-
mer ter gelegenheid van het veertigjarig priesterfeest
van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseig-
neur Petrus Hopmans, bisschop van Breda’, met als bij-
lage een tekening door L. Imandt
– 16(1939), nr. 44(onged.): ‘Speciale opname’ ter gelegen-
heid van het 25-jarig episcopaat van mgr. Hopmans
– 19(1945), nr. 32(27 dec.): ‘Feestnummer ter gelegen-
heid van de uitverkiezing en bisschopswijding van
mgr. Baeten, verzorgd door de ZeerEerw. Heer J. van
Besouw’
– 22(1948), nr. 22/23(1 juni): ‘Feestnummer ter gelegen-
heid van het 150 jarig bestaan van het grootseminarie’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1929 (bijlage bij spec.
nr. 54), 1939, 1945-1946, 1948, 1951-1956); boekbesprekin-
gen (m.u.v. 1945); inhoudsopgaven (m.u.v. 1941 en
1957).
– Overlopende jaargangen, lopend van oktober tot en
met september ∞ 1(1923/24)-7(1929/30). Jrg. 7 loopt door
tot het einde van 1930. Jrg. 8 vangt aan per 1 januari
1931.
– Doorlopend gepagineerd, m.u.v. 19(1945).
– Ongepagineerd ∞ 19(1945).
• relaties Ten dele voortgezet als Analecta Bredana
(1956-1965)8

– Voortgezet als Onderweg/ Bisdom Breda (1957-1968)9

• autopsie Volledig m.u.v. alle omslagen 
– UBN
• typering Officieel orgaan van het bisdom Breda, infor-
matieblad voor de priesters, religieuzen, kerkelijke
instellingen en gelovigen van het bisdom. Doelstellin-
gen van de redactie zijn verdieping van het godsdien-
stige leven van zowel ‘hooggeleerden’ als de ‘midden-
laag’ en stuwing van de Katholieke Actie in het bisdom.
Aan zowel kerkelijke als burgerlijke of wereldlijke ont-
wikkelingen wordt aandacht besteed. Het tijdschrift
brengt nieuwsberichten en geschiedkundige feiten van
het bisdom, officiële kerkelijke mededelingen, beurt-
lijsten der altijddurende aanbidding, personalia (benoe-
mingen, wijdingen, jubilea, overlijdensberichten etc.),
een kerkelijke kalender, missienieuws, godsdienstige
en historische artikelen, lezingen uit de H. Schrift, ver-
slagen, statistieken en aankondigingen, stichtende ver-
halen uit heiligenlevens, bijdragen m.b.t. missieactie,
liturgie, catechese, pauselijke documenten, katholieke
instellingen en verenigingen. Het blad bevat veel arti-
kelen van mgr. Hopmans.3

• noten
(1) “Katholieke vereenigingen [werden] opgeheven en
(…) na den 14n Augustus 1941 [moest] ook ons dioce-
saan weekblad Sancta Maria verdwijnen” (19(1945), 
nr. 1(24 mei), p. 1: ‘Hoofd boven water’).
(2) Vanaf 1945: Uitgevers-Maatschappij De Grondwet
NV.
(3) Hopmans wordt niet als zodanig vermeld in het tijd-
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schrift, maar in de eerste afleveringen van de opvolger
Onderweg wordt herhaaldelijk benadrukt dat mgr.
Petrus Adrianus Wilhelmus Hopmans altijd de eigen-
lijke redacteur van Sancta Maria is geweest. 
(4) Vanaf 5(1927/28), nr. 29(12 april) wordt geen redac-
teur meer vermeld.
(5) Zie Onderweg 1(1957), nr. 2(6 april), [p. 1].
(6) Zie 14(1937), nr. 33(19 aug.), p. 257.
(7) “Bij het vertrek van Rector van Besouw naar Rome
zal Rector G. van Dongen van Mariadal te Roosendaal
de Redaktie van Sancta Maria op zich nemen” (19(1945),
nr. 31(20 dec.)).
(8) “Daar het diocesane weekblad Sancta Maria zich
niet goed leent voor de opname van de officiële medede-
lingen, die wij zo vaak aan onze priesters moeten doen,
beginnen wij naast Sancta Maria met de uitgave van
Analecta Bredana”, aldus Joseph Baeten, bisschop van
Breda in Analecta Bredana 1(1956), nr. 1(onged.), p. 1.
(9) Onderweg 1(1957), nr. 1(9 febr.), p. 1 vermeldt dat
Onderweg op het punt staat Sancta Maria af te lossen.

936
Savelberg1 1965-{1980}
• jaren 18(1965), nr. 1(15 jan.) – {33(1980), nr. 4(4e 
kwartaal)}2

• ondertitel Maandblad der Kleine Zusters van de 
H. Jozef ∞ 18(1965)-20(1967)
– Uitgave van de Kleine Zusters van de H. Jozef ∞
21(1968)-33(1980)
• uitgever Moederhuis der Kleine Zusters van de 
H. Jozef
• plaats Heerlen
• frequentie maandelijks ∞ 18(1965)-20(1967)
– tweemaandelijks3∞ 21(1968)-24(1971)
– driemaandelijks (15e jan., april, juli, okt.)3 ∞ 25(1972)-
33(1980)
• formaat B
• omvang III ∞ 18(1965)-19(1966); II ∞ 20(1967)-22(1969);
I ∞ 23(1970)-33(1980)
• redactie Niet in het blad vermeld.4

[1965-? zuster Rosaria (A.M.C. Borghans), hoofdred.5]
[{1965} zuster Ubalda]
[{1965} zuster Loyala]
1965-1977 zuster Josette6

[{1965} zuster Jerôme]
[{1965} zuster Marcella]
[{1965} zuster Cypriënne]
[{1965} zuster Nestora]
[{1965} zuster Elvira]
[{1965} zuster Othilia]
[{1965} zuster Rosalien]
[{1965} zuster Goretta]
[{1965} pater M. van Delft]
• speciale nummers 25(1972), nr. 3(mei/juni) is groten-

deels gewijd aan de herdenking van het ‘eeuwfeest
Kleine Zusters van de H. Joseph 1872-1972’.
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1977,
1978).
– De jaargang van de voorganger liep van 11 februari,
de sterfdag van mgr. Savelberg, tot 15 januari. De eerste
aflevering van Savelberg, 18(1965), nr. 1(15 jan.), begint
met p. 201-220, een voortzetting van de paginering van
de voorganger, waarvan de laatste aflevering eindigt
met p. 199. 18(1965), nr. 2(15 febr.) opent met p. 21 en is
met de volgende afleveringen doorgepagineerd, zoals
alle jaargangen.
– De binnenzijde van het achterblad van Savelberg ver-
meldt tot 20(1967), nr. 9(15 nov.) dat de jaargang van het
“Maandblad Mgr. Savelberg en zijn stichting loopt van
15 januari tot 15 december”. M.i.v. 20(1967), nr. 10(15
dec.) spreekt het colofon over “het Tijdschrift Savel-
berg”.
• relaties Voortzetting van Mgr. Savelberg en zijn stich-
ting (1948-1964)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Kleine Zusters van de H.
Jozef (ook wel: H. Joseph), met veel aandacht voor het
leven en werken van mgr. P.J. Savelberg, stichter van
de congregatie, en voor de voortgang van het proces
van de zalig- en heiligverklaring van Savelberg en van
zuster Bertilla (Maria Wilhelmina à Campo). Daarnaast
bevat het bijdragen over de werkzaamheden van de
zusters in Nederland en in de missies van China, Indo-
nesië en Kenia en is er ook enige ruimte voor de acti-
viteiten van de Broeders van de H. Joseph, eveneens een
stichting van Savelberg. Het tijdschrift bevat tevens een
rubriek met verkregen gunsten, (vervolg)verhalen, een
rubriek voor de jeugd en personalia (jubilea en uitzen-
dingen naar de missie).
• noten
(1) De redactie licht in 18(1965), nr. 1(15 jan.), p. 201 de
nieuwe titel aldus toe: “Om praktische redenen is de
toevoeging … ‘en zijn stichting’ achter de naam wegge-
laten (…). Men houdt tegenwoordig immers van ‘kort
en bondig’, mede daarom de verkorting van de titel tot
Savelberg zonder meer.” 
(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) Om bij de stijging van de onkosten en de verminde-
ring van het aantal abonnementen de geldende abonne-
mentsprijs te kunnen handhaven, is inkrimping van
de frequentie tot een “twee-maands tijdschrift” noodza-
kelijk, aldus vermeldt de binnenkant van het omslag
van 20(1967), nr. 10(15 dec.). Om dezelfde financiële rede-
nen verschijnt het blad met ingang van 25(1972) een-
maal per kwartaal (25(1972), nr. 1(jan./febr.), p. 5). 
(4) In Onder ons / Kleine Zusters van de H. Joseph
3(1963/64), nr. 4(maart/april), p. 2 worden de redactie en
de nieuwe redactieraad van de voorloper genoemd. Ver-
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moedelijk bestaan de redactie en de redactieraad nog
uit dezelfde personen wanneer het blad enkele maan-
den later wordt voortgezet onder de nieuwe titel Savel-
berg. Behalve de hier genoemde namen is er ook sprake
van Tante Toos (pseudoniem; zij verzorgt de rubriek
voor de jeugd) en “er komt nog een schuilnaam, Zr. Ria
of zoiets, maar die is nog in de maak.”
(5) In 30(1977), nr. 4(4e kwartaal), p. 49 wordt in een ‘In
memoriam’ zuster Maria Rosaria (A.M.C. Borghans)
herdacht die “lange tijd dit blad verzorgd [heeft], toen
het nog een maandblad was”. 
(6) In 30(1977), nr. 1(1e kwartaal), p. 1 deelt de redactie
het vertrek van zuster Josette mee “die zoveel jaren (…)
zorg gedragen heeft voor het blad”.

937
het Scapulier 1946-1963
• jaren 1(1946), nr. 1(april)1 – 18(1963), nr. 2(febr.)
• ondertitel Maandblad van Nederlands Ongeschoeide
Carmel ∞ 1(1946) – {3(1948), nr. 11(nov.)}
– Katholiek magazine voor Nederland ∞ 4(1949) –
9(1954), nr. 10(okt.)
• uitgever Ongeschoeide Karmel in Nederland (OCD)
• plaats Adm.: Geleen
– Red.: Geleen ∞ 10(1955), nr. 2(febr.) – 10(1955), nr. 5/6
(mei/juni); Smakt, Venray ∞ 10(1955), nr. 7/8(juli/
aug.) – 17(1962), nr. 11(dec.); voor de overige jaren niet
vermeld
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1946)-3(1948); III ∞ 4(1949)-13(1958),
15(1960)-17(1962); I ∞ 18(1963)
• redactie Niet in het blad vermeld in de jaren 1946-1947
en 1959.2

1948 fr. Amandus
1948-1949 Albertus a sa. Agnete OCD, eindred. in 1949
1949 Angelus a so. Elia OCD
1949 Antonius a sa. Anna OCD
1949 Petr. Thomas OCD
1949-1958 pater Joannes a Cruce OCD
1960-1963 pater Alfons Kroese OCD
1963 Ben Mathis, red.secr.
• speciale nummers 6(1951), nr. 4/5(mei/juni): ‘Jubileum-
nummer van de Ongeschoeide Carmelieten 1876-1951’
– 7(1952), nr. 12(dec.): nummer gewijd aan Theresia van
Lisieux
– 8(1953), nr. 1/2(jan./febr.): ‘Carmelietessen-nummer’
– 13(1958), nr. 5/6(mei/juni): nummer gewijd aan het 25-
jarig jubileum van het Theresia-college in Geleen
– 17(1962), nr. 10(nov.): ‘Jubileum-nummer – Tweede
deel’: ter gelegenheid van 400 jaar Ongeschoeide Car-
mel
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen in de
rubriek ‘Van boek en blad’.

– 8(1953), nr. 12(dec.) en 9(1954), nr. 1(jan.) vormen een
dubbelnr., waarbij op p. 221 van de 8e jaargang tevens
p. 1 van de 9e jaargang begint; 12(1957), nr. 12(dec.) en
13(1958), nr. 1(jan.) vormen eveneens een dubbelnum-
mer.
• relaties Voortzetting van Rozengaarde (1924-1941)
– Voortgezet als het Scapulier tegenwoordig (1963-1966)
• autopsie 1(1946)-18(1963), m.u.v. 3(1948), nrs. 6 en 12;
4(1949), nrs. 4, 10 en 11; 5(1950), nr. 1; 7(1952), nrs. 6 en 11;
12(1957), nrs. 7-8; 15(1960), nrs. 1-7; 17(1962), nr. 9
– KDC ∞ 1(1946)-2(1947); 3(1948), m.u.v. nrs. 6 en 12;
4(1949), m.u.v. nrs. 4, 10 en 11; 5(1950), m.u.v. nr. 1;
6(1951); 7(1952), m.u.v. nrs. 6 en 11; 8(1953)-11(1956);
12(1957), nrs. 3-4, 12; 13(1958), nrs. 1-10; 15(1960), nrs. 8-11;
16(1961), nrs. 1-4, 9; 17(1962), nrs. 1, 10-11
– ENK ∞ 12(1957), nrs. 1-2, 5-6, 9-11; 13(1958), nrs. 11-12;
14(1959), nrs. 1-11; 16(1961), nrs. 5-8, 10-11; 17(1962), nrs. 2-
8; 18(1963), nrs. 1-2
• typering Opvolger van Rozengaarde “in een nieuwe
vorm met nieuwe frisheid” (vgl. Tegenwoordig 56(2001),
nr. 6(dec.), p. 131). De titel verwijst naar het scapulier als
teken van Maria’s bescherming en van de toewijding
van de Karmel aan haar. De binnenzijde van het
omslag vermeldt tot 1960 dat het een volkstijdschrift is
“voor kennis van godsdienst, Mariadevotie en Karmeli-
taans leven”. Het blad bevat daarnaast de rubrieken
‘Van vrouw tot vrouw’, het humoristische ‘O, die
wereld’ en ‘Van overal’ met korte nieuwsfragmenten
uit kerk en samenleving en wetenswaardigheden. In
1962 wil het blad volgens de binnenzijde van het
omslag een “rustpauze zijn in deze jachtige tijd” en
streeft het naar “openheid voor de levende God”. 
• noten
(1) Jaargang 1 loopt van april 1946 tot en met dec. 1946,
met een groot aantal dubbelnummers: nr. 7/8(okt.), 
nr. 9/10(nov.) en nr. 11/12(dec.). De jaargangen daarna
volgen het kalenderjaar. 
(2) In 1959 wordt een aantal “vaste medewerkers” ver-
meld, namelijk pater Christoffel, pater Gregorius, pater
Paulinus, pater Silverius, broeder Quirinus en Kees
Zwaard.

938
het Scapulier tegenwoordig 1963-1966
• jaren 18(1963), nr. 3(maart) – 21(1966), nr. 11(dec.)
• uitgever Ongeschoeide Karmelieten (OCD)
• plaats Adm.: Geleen
– Red.: Hazerswoude-Rijndijk
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 18(1963)-19(1964); II ∞ 20(1965)-21(1966)
• redactie 1963-1966 drs. Alfons Kroese OCD, hoofdred.
1963-1966 Ben Mathis, red.secr.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
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• relaties Voortzetting van het Scapulier (1946-1963)
–Voortgezet als Tegenwoordig / Nederlandse Karmel
(1967-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 18(1963), nr. 8; 19(1964), nr. 1-2, 4, 11; 20(1965)-
21(1966)
–ENK ∞ overige nummers
• typering Voortzetting van het Scapulier en qua karak-
ter vergelijkbaar met zijn voorganger met o.m. dezelfde
rubriek ‘O, die wereld’. Men wil volgens de binnenzijde
van het omslag “een verantwoorde eigentijdse lectuur
bieden, geïnspireerd vanuit de levensstijl van de her-
vormde Karmel”. M.i.v. 1965 zoekt de redactie aanslui-
ting bij de nieuwe ontwikkelingen in kerk en samenle-
ving met de rubrieken ‘Geloven in deze wereld’, ‘Ver-
dieping’, ‘Van 2 kanten’ en ‘Jonge kerk – jonge mens’.
Het tijdschrift, dat vier jaar verschijnt, is een over-
gangsblad tussen het Scapulier, met zijn wat kortere
rubrieken over wetenswaardigheden en actualiteiten,
naar Tegenwoordig, met wat langere, meer verdiepende
bijdragen. 

939
Schakel / Franciscaanse Lekenorde Kapucijnen 1967-
{1980}
• jaren 1967/68, nr. 17(26 sept. 1967) – {17(1980), nr. 69
(15 dec.)}1

• ondertitel Driemaandelijks service-orgaan van de
franciscaanse2 gemeenschap ∞ 1967/68, nr. 17(26 sept.
1967) – 1969/70, nr. 27(15 maart 1970)
– Driemaandelijks franciscaans service orgaan com-
missariaat DO Den Bosch ∞ 9(1970/71), nr. 28(15 juni
1970)
– Driemaandelijks3 franciscaans service orgaan ∞
9(1970/71), nr. 29(15 sept. 1970) – 10(1972/73), nr. 36
(15 sept. 1972)
– 3-maandelijks franciscaans serviceorgaan van de
regio Brabant FLO ∞ 10(1972/73), nr. 37(15 dec. 1972)-
nr. 39(15 juni 1973)
– 3-maandelijks franciskaans service orgaan van de
regio raad Brabant FLO ∞ 10(1972/73), nr. 40(15 sept.
1973) – 17(1980)
• uitgever Commissariaat Derde Orde (DO) ∞ 1967/68 –
9(1970/1971), nr. 32(15 juni 1971)
– Regio Raad Brabant Franciscaanse Lekenorde (FLO)4

∞ 9(1970/71), nr. 33(15 sept. 1971) – 17(1980)
• plaats Uitgave: ’s-Hertogenbosch ∞ 1967/68, nr. 17
(26 sept. 1967) – 9(1970/71), nr. 28(15 juni 1970); Breda ∞
9(1970/71), nr. 29(15 sept. 1970)-{17(1980)}
– Adm.: Goirle ∞ 1967/68, nr. 17(26 sept. 1967) –
1968/69, nr. 21(15 sept. 1968); Waalwijk 1968/69, nr. 22
(15 dec. 1968) – 1969/70, nr. 26(15 dec.)
– Red. en adm.: Breda ∞ 1969/70, nr. 27(15 maart 1970) –
{17(1980)}, nr. 69(15 dec.)

• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet altijd in het blad vermeld.5

{1971}-{1976} Rob Kessels
{1980} Nicasius Happel OFMCap.
{1980} Mw. R. Fekkes, red. ass.
• speciale nummers 1978, aug. is een gezamenlijke uitga-
ve van de franciscaanse tijdschriften: Doortocht (1963-
{1980}), FM (1971-{1980}), Schakel en Variant (1967-{1980})
met als titel: ‘En waar de broeders ook verblijven… 750
jaar franciskaans leven in Nederland 1228-1978’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild ∞ 1967/68, nr. 17(26 sept. 1967) – 9(1970/
71), nr. 30 (15 dec.).
– De jaargangen lopen in principe van 15 september tot
15 juni. Tot en met 1970, nr. 27(15 maart) ontbreekt de
jaargangnummering. De volgende aflevering is geda-
teerd: 9(1970), nr. 28(15 juni). Deze jaargang loopt door
tot en met nr. 33(15 dec. 1971) gevolgd door jaargang
10(1972/73), nr. 34(15 maart 1972)-nr. 41(15 dec. 1973). 
De daarop volgende jaargangen vallen samen met het
kalenderjaar.
– Aflevering 33 komt tweemaal voor: 9(1970/71), nr. 33
(15 sept. 1971) en 9(1970/71), nr. 33(15 dec. 1971), gevolgd
door 10(1972), nr. 34(15 maart) enz.
• relaties Voortzetting van Service (1962-1967)
• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1967, nr. 17(26 sept.) – 17(1980) met uitzonde-
ring van 14(1977)-16(1979) en 17(1980), nr. 68(sept.)
– KB Den Haag ∞ 14(1977)-16(1979); 17(1980), nr. 68
(sept.)
• typering Regionaal service-orgaan voor tertiarissen
van het commissariaat Den Bosch van de Minderbroe-
ders Kapucijnen, opgezet volgens de formule van
Carissime confrater (zie 1969, nr. 24(15 juni), p. 6). 
“De bedoeling van dit blad is een schakel te zijn 
tussen leden onderling, tussen besturen, tussen 
besturen en leden en leden en besturen” (1967, nr. 
17(26 sept.)). Het blad bevat, vaak in de vorm van 
knipsels, informatie over de activiteiten van de inter -
nationale lekenbeweging Framino, de verschillende
leefgroepen, verslagen van bijeenkomsten, jongeren-
weekends en personalia. De naam Derde Orde wordt
begin jaren zeventig vervangen door Franciscaanse
Leken Orde (FLO). In de loop van de jaren neemt de
inbreng van de leken in het blad af en wordt de inbreng
van religieuzen steeds groter, waarbij het accent ver-
schuift van informatie over activiteiten en bijeenkom-
sten van lekengroepen naar religieuze beschouwingen
over franciscaanse spiritualiteit en de betekenis van
Franciscus van Assisi. 
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• noten
(1) Het laatste nummer van het tijdschrift is 27(1989),
nr. 105. In 1989 is het blad opgegaan in Doortocht.
(2) In 1967/68, nr. 17(26 sept. 1967): “franciskaanse”.
(3) M.i.v. 9(1970/71), nr. 30(15 dec. 1970): “3maandelijks”.
(4) 9(1970/71), nr. 33(15 sept. 1971) meldt op p. 8: “In de ver-
gadering van 5 juni 1971 werd (…) het besluit genomen
ons voortaan als ‘Regio-Raad’ op te stellen. (…) Zowel
Bankrekening als Postrekening zullen de naam ‘Regio-
Raad-Brabant FLO’ krijgen. (…) Het 3-maandelijks blad
Schakel waarvan de Raadsleden de redactie vormen, is
dus een uitgave van deze Raad. De titels commissaris en
commissariaat zijn verleden tijd geworden.”
(5) Zie 9(1970/71), nr. 33(15 sept. 1971), p. 8: leden van 
de regioraad vormen de redactie. In juli 1972 heeft de
regioraad besloten om met een trio de redactie voor
Schakel te vormen, zie 10(1971/72), nr. 36(15 sept. 1972),
p. 8. In de bibliografie van Slaats, p. 25, worden ver-
schillende namen vermeld, echter zonder jaartallen en
zonder onderscheid tussen redacteurs en medewer-
kers. In deze bibliografie ontbreekt echter de naam 
Rob Kessels.

940
de Schakel / Maristen 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1(21 febr.) – {1980, nr. 86(onged.)}1

• ondertitel Contact-blad der Nederlands-sprekende
Maristen ∞ {1957, nr. 34(jan.)}
– Kontaktorgaan van de Nederlandse Maristen ∞
{1966, nr. 65(onged.)}
• uitgever Paters Maristen
• plaats Differt (B) ∞ 1946-1948; Glanerbrug ∞ 1949-
1950; Lievelde ∞ 1951-1956; Glanerbrug ∞ {1957}
– Red.: Lievelde ∞ 1965; Harreveld ∞ {1966}; Lievelde
∞ {1968}; Glanerbrug ∞ {1969}; Weurt ∞ {1974}; Lievel-
de ∞ {1978}
• frequentie onregelmatig
– 5 nrs. ∞ 1946; 1965; 4 nrs. ∞ 1947; 1952; 1957-1958;
1962-1963; 1966; 1975; 3 nrs. ∞ 1948; 1950; 1953-1954;
1956; 1959-1960; 1964; 1 nr. ∞ 1949; 1961; 1970; 1976; 1978;
2 nrs. ∞ 1951; 1955; 1967-1969; 1974; 1977
– Het blad verscheen niet in 1971-1973 en 1979.
• formaat B ∞ 1946-1948; C ∞ 1949 – 1951, nr. 17(25
febr.); B ∞ 1951, nr. 18(18 dec.) – {1980}
• omvang I
• redactie Incidenteel in de uitgave vermeld.2

1946 Chris Kamphuis
{1947} R. van Broekhoven
{1952} J.E. de Smit
1963-? A. de Block
1963-? B. Sessink
1963-? H. Kronenberg
1965-{1966} Wim van Olffen
{1968} Johan van Buggenhout

{1970} Cor van de Wiel
{1974} Henk Overdijk
{1974} Wim van Midden
{1974} Peter Westerman
{1978} A. Blommerde
• bijzonderheden Gestencild.
– Het blad is doorgenummerd. Nummer 46 verscheen
abusievelijk tweemaal: nr. 46(mei 1960) en nr. 46(dec.
1960). In 1962 verscheen nr. 49(maart) en 49b(april). 
Nr. 56(okt. 1964) wordt gevolgd door nr. 59(dec. 1964). 
• autopsie Volledig
– Hulst, Paters Maristen
• typering Intern blad van de Nederlandstalige Maristen,
opgericht vanuit België (Differt) en gericht aan alle 
Maristen om “regelmatig, op bepaalde tijden van het
jaar, al het nieuws te vergaderen, bundelen en ver -
zenden” (1946, nr. 1(21 febr.)). Het bevat nieuws uit de pro-
vincie, informatie over de huizen in Nederland en in de
missie, personalia (jubilea en verjaardagen). Tevens bij-
dragen over de ontwikkelingen in kerk en samenleving.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog in {2010}.
(2) Zie ook Jan Snijders, ‘De tweehonderdste schakel’,
in: de Schakel 2009, nr. 200(sept.), p. 7-10.

941
de Schakel / Missionarissen van Afrika [1948]-
{[1980]}1

• jaren [1948], nr. 1[april] – {[1980]}1

• uitgever Provincialaat der Witte Paters
• plaats Boxtel
• frequentie onregelmatig
• formaat C ∞ [1948], nr. 1[april] – 1949,
ongen.(aug./sept.); B ∞ 1949, ongen.(okt.) – {1980}
• omvang I
• redactie 1948-{1974} pater Teepe WP
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie Volledig tot en met 1974
– KDC ∞ 1966, nr. 151(nov.); 1968, nr. 161(juni); 1969, nr.
165(febr.)-nr. 166(mei); 1974, nr. 189(juni)
– Boxtel, provincialaat der Witte Paters ∞ overige
nummers
• typering Contactblad van de Missionarissen van Afri-
ka (Witte Paters) van de Nederlandse Provincie voor de
confraters in binnen- en buitenland. Het bevat door-
gaans een inleidend woord van de provinciale overste,
mededelingen, personalia (zieken, overledenen, wijdin-
gen, vertrekkende en aankomende confraters van de
Nederlandse Provincie), achtergrondinformatie over de
missiegebieden waar de paters werken en bijdragen
over ontwikkelingen in de kerk en in de congregatie. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
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942
Schakel Nederland1 1979-{1980}
• jaren 1979, nr. 1(jan.) – {1980, nr. 6(onged.)}2

• uitgever Nederlandse Provincie van de Ursulinen van
de Romeinse Unie (OSU)
• plaats Malden
• frequentie in principe maandelijks
• formaat B
• omvang IV3

• redactie Niet in het blad vermeld.4

• speciale nummers 1980: extra nummer gewijd aan
Maria van de Menswording Guyart 1599-1672, Ursuline
van Tours, bij haar zaligverklaring op 22 juni 1980
• bijzonderheden Afbeeldingen (1979-1980).
– Gestencild.
• autopsie 1979, nr. 1[Boxtel], [nr. 3](maart)[Kerkrade],
ongen.(april)[Maastricht], ongen.(april)[Nijmegen], 
[nr. 8](aug.)[Weert], nr. 9[september][Venlo],
ongen.(okt.)[Venray], ongen.(dec.)[Den Helder]; 1980,
nr. 1(onged.)[Roermond], nr. 2(onged.)[Boxtel], nr.
3(onged.)[missiegroep], nr. 4(onged.)[Echt], nr.
5(onged.)[Weert], nr. 6(onged.)[Kerkrade], extra num-
mer(onged.)
– KDC
• typering Communicatieblad van de Nederlandse Pro-
vincie van de Romeinse Unie van de Orde van de H.
Ursula. Elk huis van de provincie verzorgt beurtelings
de kopij. Het blad bevat berichten van het provinciaal
bestuur, gedichten, actuele informatie uit de huizen en
historische bijdragen, berichten uit kranten en perso-
nalia (overlijden).
• noten
(1) Het eerste nummer draagt als titel Sint Ursula. Op 
p. 2 wordt aan de lezeressen gevraagd een voorstel te
doen voor een naam voor het contactblad.
(2) Het is niet bekend of er in 1980 nog meer nummers
zijn verschenen. Het laatste nummer van het blad aan-
wezig op het KDC is 1993, ongen.(nov.) en in het ENK
1994, ongen.(juni).
(3) De omvang is bepaald op basis van de aanwezige
exemplaren: 8 nrs. in 1979 en 7 nrs. in 1980. In 1979 is
nog minstens één ander nummer verschenen, name-
lijk nr. 2 (zie 1979, [nr. 3](maart), p. 2).
(4) Elk nummer wordt beurtelings door een van de hui-
zen verzorgd waardoor de redactie telkens wisselt. Zie
1979, nr. 1(jan.), p. 27.

943
Schepter en kruis1 1935-1946
• jaren 1(1935), nr. 1(jan.) – 7(1941), nr. 7/8(juli/aug.)
– 1945, contactnr.(dec.)2

– 8(1946), nr. 1(sept.)-nr. 3(dec.)3

• ondertitel Volksorgaan voor Nederland van de mont-
fortaansche Mariadevotie; Volksorgaan voor Neder-
land van het montfortaansche missieleven ∞ 1(1935)-
7(1941)1

– Volksorgaan voor Nederland van de montfortaansche
devotie ∞ 1945, contactnr.(dec.) – 8(1946)
• uitgever Montfortanen (Gezelschap van Maria SMM)
• plaats Red.: H. Landstichting, Nijmegen ∞ 1(1935) –
8(1946), nr. 1(onged.); Oirschot ∞ 8(1946), nr. 2(okt.)-
nr. 3(dec.) 
– Adm.: Hoensbroek 
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1935); II ∞ 2(1936)-7(1941); 8 p. ∞ 1945,
contactnr.(dec.); I ∞ 8(1946)
• redactie 1935-1936 pater Jos. M. Frissen
1936-1940 pater C.M. Heijligers
1940-1946 pater J.H. Bokeloh
1946 paters Montfortanen
• speciale nummers 1(1935), nr. 5(mei): gewijd aan Maria
– 1(1935), nr. 6(juni): missienummer
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen 
(incidenteel); inhoudsopgaven (1935-1940).
– Tot en met 7(1941) wordt steeds ook de jaargangnum-
mering van de voorganger aangegeven: “2e Jrg. – 28e
van Onze missionarissen” enz.
– M.i.v. 5(1939), nr. 1(jan.) heeft het blad een nieuw
omslag van de hand van de kunstschilder Alex Asper-
slagh. Op p. 6 licht hij de afbeelding van Maria en
Louis-Marie Grignion de Montfort toe en maakt van de
“gelegenheid gebruik eens te wijzen op de vele smake-
looze voorstellingen die tot in den treure het leger van
missie- en devotietijdschriften tot heden hebben ont-
sierd”.
• relaties Voortzetting van Onze missionarissen (1920-
1934)4

– Gesplitst in Alles voor allen (1947-1950) en In slagorde
(1947-1964)5

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1935)-2(1936); 3(1937), nr. 12; 4(1938), nrs. 3, 5,
7-8, 11; 5(1939), nrs. 1-2, 4; 1945, contactnr.(dec.); 8(1946),
nrs. 1-3
– Montfortanen, Berg en Dal ∞ overige afleveringen
• typering Tijdschrift van de Nederlandse Montforta-
nen, met twee centrale thema’s in twee onderdelen,
namelijk Mariadevotie en missieactiviteiten. Het blad
onderscheidt zich van zijn voorganger Onze missiona-
rissen door de aandacht voor Maria op de eerste plaats
te zetten in het eerste deel, gevolgd door een deel over
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de montfortaanse missieactiviteiten in Congo, Malawi,
Mozambique, Madagascar, Vancouvereiland, Haïti,
Columbia, IJsland en Denemarken, doorgaans aan de
hand van brieven van missionarissen. Het bevat daar-
naast congregatienieuws, zoals uitzendingen, en een
rubriek ‘Giften’.
• noten
(1) Het betreft hier de omslagtitel. Het blad bestaat uit
twee onderdelen, elk met een eigen titel en ondertitel:
Maria’s schepter … volksorgaan voor Nederland van de
montfortaansche Mariadevotie … en Jezus’ kruis, volks-
orgaan voor Nederland van het montfortaansche missie-
leven. De naoorlogse afleveringen verschijnen enkel
onder de titel Schepter en kruis. Zie ook noot 4.
(2) De eerste aflevering na het verschijningsverbod
door de bezetter tijdens de oorlog.
(3) Laatste aflevering onder deze titel: “Vanaf Januari
zal Schepter en kruis verschijnen onder nieuwe naam
en in andere vorm” (binnenkant omslag).
(4) In de inleiding van 1(1935), nr. 1(jan.), p. 1-2 stelt de 
redacteur pater Jos M. Frissen dat besloten is tot een wij-
ziging van de titel, omdat Onze missionarissen niet de
hele lading dekte van het tijdschrift dat immers zowel
missionair als mariaal was. Vandaar de nieuwe titel: de
schepter is het symbool van Maria’s koningschap en het
kruis is het teken van de verlossing welke de missiona-
ris aan de ‘arme heidenen’ brengt. Maar Schepter en
kruis is wel “het kind van Onze missionarissen”. Net als
dat blad zal het nieuwe blad aandacht besteden aan 
Maria en missie, “alleen de mariale trek komt beter uit,
is bovendien uitgesproken Montfortaansch”.
(5) “Schepter en kruis zal voortleven en uitbloeien in
twee tijdschriften”: Alles voor allen (AVA) wordt mont-
fortaans missietijdschrift; In slagorde wordt mariaal
montfortaans tijdschrift. Vgl. 8(1946), nr. 3(dec.), p. 31
en binnenzijde omslag. De twee onderdelen waaruit
Schepter en kruis bestaat worden op die manier verzelf-
standigd. Zie ook Schepter en kruis 8(1946), nr. 1, waarin
de redactie op de binnenzijde omslag vermeldt: “Reeds
verschillende malen werd ons gevraagd ook voor de
minder ontwikkelde menschen de godsvrucht tot
Maria volgens Grignion de Montfort uiteen te zetten.
We zijn daarom besloten een eenvoudig maar goed ver-
zorgd tijdschrift uit te geven, speciaal hieraan gewijd.”

944
Scheut 1950-1958
• jaren 46(1950), nr. 6(juni)1 – 57(1958),
ongen.(sept./okt.)
• ondertitel Annalen van Sparrendaal. Maandblad van
de Nederlandse afdeling van de Missionarissen van
Scheut ∞ 46(1950), nr. 6(juni) – 47(1952), nr. 6(juli)
– Annalen van Sparrendaal. Maandblad van de Neder-
landse Provincie van de Missionarissen van Scheut ∞

47(1952), nr. 10(dec.) – 54(1955), ongen.(jan./febr.)
– Annalen van Sparrendaal ∞ 54(1955), ongen.
(maart) – 57(1958)
• uitgever Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria (CICM; Missionarissen van Scheut)
• plaats Vught
– Adm.: Leidschendam ∞ 53(1953), nr. 9(okt.) – 57(1958)
• frequentie maandelijks ∞ 47(1951)-53(1954)
– 10 maal per jaar ∞ 54(1955) – 57(1958),
ongen.(juli/aug.)
– tweemaandelijks ∞ 57(1958), ongen.(sept./okt.)
• formaat B
• omvang II ∞ 1950; III ∞ 1951; II ∞ 1952-1954; III ∞
1955; II ∞ 1956-1959
• redactie 1951 drs. G. Linssen
1951 C. Hoogedoorn
1951 A. Verschure
1951-1952 C. van der Zant
1952-1955 dr. A. van den Eerenbeemt
1955-1957 drs. J. Linskens
1957-1958 A. Verhoeven
• speciale nummers 55(1955), ongen.[juli/aug.]: nummer
gewijd aan 25 jaar College Sparrendaal 1930-1955
• bijzonderheden Afbeeldingen. 
– Onregelmatigheden in de jaargangtelling: 1951 en
1952 hebben beide jaargangnummer 47; 1953 en 1954
jaargangnummer 53. Daarna volgen 54(1955),
ongen.(jan./febr.) en 54(1955), ongen.(maart), waarna
het jaargangnummer verspringt naar 55(1955),
ongen.(april)-ongen.(dec.). 1956 heeft eveneens jaar-
gangnummer 55, gevolgd door 56(1957) en 57(1958).
• relaties Voortzetting van Annalen der Missionarissen
van Sparrendaal (1901-1950)
– Voortgezet als Missies van Scheut (1959-1963)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Nederlandse afdeling
(m.i.v. dec. 1952 “provincie”) van de Missionarissen van
Scheut. Het tijdschrift wil “door actuele en gedegen arti-
kelen, een frisse toon en een aantrekkelijke opmaak de
missieliefde aanwakkeren en een sterke band vormen
tussen de missionarissen en het thuisfront” (47(1951),
nr. 1(jan.), p. 2); daarnaast wil het roepingen stimule-
ren. Het blad besteedt vooral aandacht aan de missiege-
bieden van de Missionarissen van Scheut in China,
Congo, de Filippijnen, Indonesië, Japan, Amerika en
Guatemala (vanaf 1955) en bevat daarnaast kort actueel
missienieuws, personalia (m.n. bij uitzending, jubilea
en overlijden van missionarissen), een jeugdrubriek
‘Wij zijn jong’, een vervolgverhaal en een lijst met 
giften. 
• noten
(1) Jaargang- en afleveringsnummering van de voor-
ganger worden voortgezet.
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945
Scheut hier en elders 1968-{1980}
• jaren 1968, nr. 1(onged.) – {1980, ongen.(dec.)}1

• uitgever Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria (CICM; Missionarissen van Scheut)
• plaats Vught, Sparrendaal
• frequentie “verschijnt vier maal per jaar”
• formaat C ∞ 1968, nr. 1(onged.) – 1972, nr. 1(maart); 
B ∞ 1972, nr. 2(juni) – 1980, ongen.(dec.)
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild (m.i.v. 1972, nr. 2(juni)).
• relaties Gedeeltelijke voortzetting van Scheut missie-
kroniek (1964-1967)2

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1968, nrs. 1, 3-4; 1969, nrs. 1, 3-4; 1970, nrs. 1, 
3-4; 1971; 1972, nr. 1-2; 1973-1980
– Vught, Sparrendaal, Missionarissen van Scheut ∞
1968, nr. 2; 1969, nr. 2; 1970, nr. 2; 1972, nrs. 3-4
• typering Blad van de Nederlandse Provincie van de
Missionarissen van Scheut met het voornaamste
nieuws over de congregatie en haar leden, bedoeld voor
degenen “die door familiebanden of anderszins een
relatie hebben met de congregatie” om op die manier de
band te onderhouden (zie Scheut hier en elders, 1968, 
nr. 1(onged.), titelblad). 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) Scheut missiekroniek geeft behalve concrete infor-
matie over de congregatie ook meer algemeen missie-
nieuws. Dit laatste deel krijgt m.i.v. 1968 een plaats in
Bijeen, waarin de Missionarissen van Scheut samen
met een groot aantal andere religieuze instituten parti-
ciperen.

946
Scheut missiekroniek 1964-1967
• jaren 97(1964)1, nr. 1(onged.) – 1967, nr. 6(onged.)
• uitgever Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria (CICM; Missionarissen van Scheut)
• plaats Vught, Sparrendaal
• frequentie tweemaandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1964-1966 Ad. van Veldhoven
1966-1967 A. Baas
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Missies van Scheut (1959-1963)1

– Gedeeltelijk voortgezet in Bijeen (1968-{1980}) en
gedeeltelijk in Scheut hier en elders (1968-{1980})2

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1964-1966; 1967, nrs. 1-2

– Vught, Sparrendaal, Missionarissen van Scheut ∞
1967, nrs. 3-6
• typering Tijdschrift van de Missionarissen van
Scheut. In het eerste nummer geeft de redactie op het
titelblad aan dat ze niet op de oude voet wil verdergaan,
omdat Missies van Scheut was geworden tot “een tijd-
schrift als zovele andere, dat zijn eigen gezicht verlo-
ren had. (…) De algemene voorlichting die er op het
gebied van missie- en ontwikkelingsgebieden door dag-
bladen, radio en televisie gegeven wordt, heeft het
bestaan van een groot aantal missietijdschriften over-
bodig gemaakt.” Besloten is de vorm en de inhoud te
veranderen: “[wij] willen U graag in een meer persoon-
lijk contact brengen met het wel en wee van onze missi-
onarissen (…) die U kent als zoon, broer of vriend of die
U onder hun weldoeners mogen rekenen”. Door het
geven van informatie hoopt de congregatie interesse te
kweken “die zal resulteren in de geestelijke en materië-
le steun, die zij zo nodig hebben”. Het blad bevat naast
personalia (wijdingen, vertrek naar de missie, overlij-
den) artikelen over de landen waar de Missionarissen
van Scheut werkzaam zijn, hun concrete werkzaamhe-
den en de geschiedenis van de congregatie.
• noten
(1) De titelpagina van de eerste aflevering vermeldt dat
dit blad de voortzetting van de Annalen van Sparrendaal
is. In historische zin moge dat juist zijn, in bibliografi-
sche zin niet. De Annalen van Sparrendaal werden in
1950 opgevolgd door Scheut (1950-1958) en dit blad op
zijn beurt in 1959 door Missies van Scheut (1959-1963).
Hoe men ertoe is gekomen het eerste nummer te laten
starten met jaargang 97 is onduidelijk: de Annalen van
Sparrendaal verschenen voor het eerst in 1901 en de
voorganger daarvan, Missiën in China en Congo, ver-
scheen voor het eerst in 1889. Afgezien van dit eerste
nummer hebben de nummers van Scheut missie -
kroniek geen jaargangnummer.
(2) De algemene missie-informatie vindt men vanaf
1968 in Bijeen; Scheut hier en elders is vooral bedoeld
voor congregatieleden en hun familie en vrienden. Zie
Scheut hier en elders 1968, nr. 1(onged.), titelblad.

947
het Schild 1919-1961
• jaren 1(1919/20), nr. 1(1 juli) – 23(1941), nr. 2(aug.)1

– 23(1945/46), nr. 3(sept.)1 – 38(1961), [nr. 9](onged.)2

• ondertitel Apologetisch maandblad ∞ 1(1919/20)-
5(1923/24)
– Apologetisch maandblad. Uitgave der AV3 Petrus
Canisius ∞ 6(1924/25)-7(1925/26)
– Apologetisch tijdschrift4. Uitgave der AV Petrus 
Canisius ∞ 8(1926/27)-26(1948/49)
– Maandschrift der St. (Sint) Willibrordus-Vereniging5

∞ 28(1950/51)-38(1961)
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• uitgever Apologetische Vereniging Petrus Canisius6

∞ 1924-1948
– Sint Willibrordus-Vereniging7 ∞ 1948-1961
• plaats Red.8: Driebergen, seminarie Rijsenburg ∞
1(1919/20) – 5(1923/24), nr. 6(dec.); Zevenaar ∞
5(1923/24) nr. 7(jan)-nr. 12(juni); Warmond9 ∞
6(1924/25)-18(1936/37); Rotterdam9 ∞ 19(1937/38)-
26(1948/49); Warmond9 ∞ 27(1949/50)-{30(1953)}
– Adm.8: Driebergen, seminarie Rijsenburg ∞
1(1919/20)-{6(1924/25)}; Schiedam ∞ 9(1927/28)10 –
{11(1929/30), nr. 4(okt.)}; ’s-Hertogenbosch ∞
{27(1949/50)}-29(1951/52); Oegstgeest, Secretariaat der 
St. Willibrordus-Vereniging ∞ {30(1953)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1919/20)-5(1923/24); III ∞ 6(1924/25); 
IV ∞ 7(1925/26) ; V ∞ 8(1926/27); VI ∞ 9(1927/28)-
20(1938/39); V ∞ 21(1939/40)11; IV ∞ 22(1940/41); III ∞
23(1941/45/46)-38(1961)
• redactie Niet steeds in het tijdschrift vermeld en niet
altijd te achterhalen door het ontbreken van omslagen.
1919-1924 “Onder Redactie van: eenige leden der Apolog.
Vereenig. ‘Petrus Canisius’”
1919-1924 prof.mag.dr. Th.H. van Oppenraay red.secr.,
hoofdred.12

?-1924 dr. D.A.W. Sloet12

[1919]-1930 D. Huurdeman13

1924-1939 prof. H.Th. Mets14

1924-1941 F. Otten OP15

1924-1948 prof. J.P. Verhaar, hoofdred.16

1929 J.H. Niekel, waarnemend hoofdred.17

1930-? prof.mr. W.P.J. Pompe13

1930-1939 prof.dr. Fr. Feron13, 14

1939-1941 prof. H. Fortmann14

1939-1941 prof. K. Steur14

1946-1953 prof.dr. H.L.M. van Rooyen OSC14, 18

1946-{1953} prof.dr. C.F. Pauwels OP14

1948-1952 prof.dr. W.K. Grossouw16

1948-{1953} prof.dr. J.C. Groot, hoofdred.16

1951-{1953} Gabriël Smit
1953-? dr. G. de Gier MSC
1953-? dr. A. Hulsbosch OESA
1954-[{1959}] dr. Armandus Fiolet OFM18

• speciale nummers 25(1947/48), ongen.(mei/juni): feest-
nummer bij gelegenheid van het zilveren jubileum van
het tijdschrift
• register 1919-1929, 1930-1934 en 1935-1939: Algemeen
alphabetisch register van personen, zaken, boeken,
schriftuurplaatsen en medewerkers over de jaargangen
(…) [de betreffende jaartallen] van het apologetisch tijd-
schrift het Schild
• bijzonderheden Afbeeldingen (1948/49); boekbespre-
kingen; inhoudsopgaven. 
– Jaargang 1(1919/20) tot en met jaargang 29(1951/52)
zijn overlopende jaargangen; jaargang 29 strekt zich

uit over anderhalf jaar (tweede helft 1951 en geheel
1952) met behoud van hetzelfde aantal nummers. Met
ingang van 30(1953) lopen de jaargangen parallel met
het kalenderjaar.
– 38(1961), [nr. 6], p. 148-168 bevat het rapport van dr. Fr.
Thijssen, De oecumenische beweging in haar verhouding
tot de pastorale zorg bij de persoonlijke gang naar – en
éénwording met de katholieke kerk. Dr. J.C. Groot, voor-
zitter St. Willibrordus-Vereniging, tekent er in het voor-
afgaand ‘Woord vooraf’ bij aan dat het hier om een
door de Commissie Theologie en praktijk besproken
conceptrapport gaat. 
• relaties Voortgezet als Oecumene (1962-1966)2

• literatuur W.A.J. Munier, ‘Van de kleine naar de grote
oecumene. Bladerend in de tijdschriften van de Apolo-
getische Vereniging Petrus Canisius en de St. Willi-
brordvereniging’, Jaarboek van het Katholiek Documen-
tatie Centrum 4(1974), p. 99-132
– Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret
van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998, Nijmegen
1998
• autopsie Volledig, met uitzondering van een groot
aantal omslagen en titelbladen
– UBN
• typering Apologetisch tijdschrift, met name gericht
op de Reformatie. In het eerste nummer kondigt Felix
Otten OP het tijdschrift aan onder het kopje ‘Wat wij
willen’: “De naam van ons tijdschrift Het Schild klinkt
als een parool. Ons doel valt samen met dat der Apolo-
getische Vereeniging Petrus Canisius: de Katholieke
Kerk in haar wezen en streven meer en meer bekend te
maken en tegen aanvallen te verdedigen. Wij hebben
zoowel katholieken als niet-katholieken op het oog”
(1(1919/20), nr. 1(1 juli), p. 2). Het studieuze tijdschrift
was vooral bedoeld voor het verdiepen van de geloofs-
kennis van leken en dus was het streven “bevattelijk en
populair” te zijn (ibidem). Om de niet-katholieken (i.e.:
protestanten) te bereiken werden gratis abonnementen
verspreid (veelal onder dominees en niet-katholieke
theologiestudenten), die werden betaald met giften van
katholieke lezers. Onder de in 1924 aangetreden hoofd-
redacteur J.P. Verhaar maakte het tijdschrift een grote
bloei door. Het aantal abonnementen groeide snel tot
boven de 10.000. De fors uitdijende rubrieken ‘Vragen-
bus’, ‘Op de(n) uitkijk’ (m.i.v. 6(1924/25): korte signale-
ringen van de resultaten van de apologetische actie en
van de ontwikkelingen op religieus gebied in anders-
denkende kringen) en ‘Correspondentie’ (m.i.v.
7(1925/26)) waren er verantwoordelijk voor dat de jaar-
gangen in omvang toenamen tot bijna 600 pagina’s. In
de ‘Vragenbus’ kwamen vragen over “geloofsleer en
geloofspraktijken, geloofsverdediging, Bijbel, kerkge-
schiedenis enz.” aan de orde (6(1924/25), nr. 2(aug.), 
p. 30). De rubriek was zo succesvol dat het leidde tot een
zelfstandige uitgave: F. Otten, J. Verhaar, Het verlos -
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sende antwoord op kwellende vragen. Moderne apolo -
getische encyclopedie, Utrecht 1939. Het Schild ontwik-
kelde zich tot een invloedrijk blad met doorwrochte
artikelen over de katholieke geloofsleer, de proble -
matiek van bekeerlingen, belangrijke religieuze bewe-
gingen en moderne stromingen buiten de katholieke
kerk. In zijn jaarlijkse inleiding benadrukte Verhaar
telkens opnieuw “dat we meer verklarend en verdedi-
gend dan aanvallend willen optreden. Ons werk moet
opbouwend, niet afbrekend zijn. Wij willen het vele
goede, wat wij ook bij andersdenkenden waarnemen,
erkennen en waardeeren, en daarnaast de groote heer-
lijkheid van onze religie uitdragen over de wereld. 
En wij willen dit doen in irenischen geest, zonder 
onze andersdenkende mede-menschen opzettelijk te
kwetsen” (9(1927/28), [nr. 1(juli)], p. 4). Desondanks kon
polemiek nooit vermeden worden volgens Verhaar en
hij bleef huiverig tegenover nieuwe oecumenische 
initiatieven (25(1948/49), nr. 1(juli), p. 3-4). Daarmee
kwamen het tijdschrift en de Apologetische Vereeni-
ging Petrus Canisius (AVPC), die de traditionele apolo-
getica uitdroegen, steeds meer op gespannen voet te
staan met de rond de Tweede Wereldoorlog sterk op -
komende beweging van het katholieke oecumenisme.
Het leidde uiteindelijk tot “een reconstructie van de
AVPC” (sommigen spreken van een ‘paleisrevolutie’),
uitmondend in de oprichting van de St. Willibrordus-
Vereniging (SWV) in 1948: de naam Petrus Canisius,
verbonden met geloofsverdediging tegenover het 
protestantisme, werd vervangen door de naam van 
de meer neutrale eerste geloofsprediker in Nederland
St. Willibrord (Jacobs, p. 4; 18-28). De SWV nam voor-
taan de uitgave van het Schild voor haar rekening. De
eerste voorzitter J.G.M. Willebrands wees erop dat
onder Verhaar het blad meer was ingesteld “op ver -
dediging dan op het bekend maken van de Katholieke
Kerk” waardoor wel werd gesproken “van een moder-
ne herdruk van de oude mondstopper” (26(1948/49), 
nr. 5, p. 97-98). De opvolger van Verhaar, J.C. Groot, 
was meer gericht op levende prediking dan op een
papieren oorlog (28(1950/51), nr. 1(juli), p. 1-3). Onder
hem ontwikkelde het Schild zich tot een tijdschrift 
van oecumenische theologie op basis van “de oecu -
menische gedachte” als een nieuwe methode van apo -
logetica (Jacobs, p. 48-49). De ontwikkelingen bij de
katholieken, binnen de Wereldraad van Kerken en
binnen de afzonderlijke kerkgemeenschappen van 
de Reformatie werden van dichtbij gevolgd. Gratis
abonnementen voor niet-katholieken bleven gehand-
haafd, evenals de rubrieken ‘Correspondentie’, 
‘Vragenbus’ en ‘Kroniek’ (het oude ‘Op de uitkijk’, 
nu met vooral bijdragen over oecumenische ontwik -
kelingen in binnen- en buitenland), die overigens wel
sterk in omvang afnamen. Toch bleef de oorspronke-
lijke apologetische insteek van het Schild een hinder-

paal in de nieuwe situatie, waarna besloten werd het
tijdschrift op te heffen en te laten opgaan in een nieuw
blad: Oecumene.
• noten
(1) De 23e jaargang loopt van juli 1941 tot en met juni
1946. In juli en aug. 1941 verschenen de eerste twee afle-
veringen. Daarna werd het tijdschrift door de Duitse
bezetter verboden. Na de oorlog hervatte het Schild “zijn
verantwoordelijke taak” en wist zich gesteund door
“vele sympathieke brieven (…) nadat de circulaire over
het wederverschijnen was rondgezonden”, aldus het
redactioneel in de eerste aflevering die na de oorlog ver-
scheen: sept. 1945, nr. 3. Ook de doorlopende paginering
is voortgezet: 1941, p. 3-56; 1945, p. 57-288.
(2) In deze laatste aflevering schrijft de redactie op p.
217 onder de titel ‘Aan de lezers van het Schild’: “Er is
van de kant van de redactie enige moed nodig om te
durven constateren, dat hun tijdschrift na zoveel jaren
trouwe dienst zijn eigenlijke doel niet meer kan vervul-
len.” Met ingang van 1 januari 1962 wordt gestart met
een nieuw katholiek tijdschrift voor oecumenische
bezinning, waarin het Schild helemaal opgaat: Oecume-
ne.
(3) “Apologetische Vereeniging” ∞ 6(1924/25), nr.
1(juli)-nr. 3(sept.).
(4) “maandschrift” ∞ 14(1932/33) en 21(1939/40)-
26(1948/49).
(5) “Willibrordusvereniging” m.i.v. 36(1959).
(6) Aanvankelijk werd het blad verzorgd door enkele
leden van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius
(AVPC). “Eerst na de reorganisatie van de AVPC, welke
in 1923-’24 haar beslag kreeg, werd het tijdschrift uitga-
ve en eigendom der vereniging als zodanig” (Munier, 
p. 107).
(7) In 1948 ging de Apologetische Vereniging Petrus Ca-
nisius over in de St. Willibrordus-Vereniging, die daar-
mee ook de uitgevende instantie werd van het Schild.
(8) Door het ontbreken van een groot aantal omslagen
konden het administratie- en het redactieadres niet
voor alle jaren worden vastgesteld.
(9) Het redactieadres, waar vermeld, is vanaf 1924 het
adres van de hoofdredacteur prof. J.P. Verhaar. Het
redactionele inleidende artikel op de jaargangen wordt
door hem ondertekend met vermelding van plaats-
naam. Tot en met jaargang 18(1936/37) is dat Warmond.
Met ingang van 19(1937/38)-26(1948/49) wordt het Rot-
terdam. De rubriek ‘Vragenbus’ vermeldt in 18(1936/37),
nr. 8 – 26(1948/49), nr. 2 (p. 25) Rotterdam als redactie -
adres. Van 27(1949/50)-30(1953) konden er weer omsla-
gen worden ingezien en is het redactieadres weer War-
mond, het adres van redacteur prof.dr. J.C. Groot, de
opvolger van Verhaar. Tot en met 33(1956) (m.u.v.
32(1955)) schrijft hij de redactionele inleiding, echter
met ingang van 28(1950/51) zonder vermelding van
plaatsnaam.
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(10) In 9(1927/28), nr. 1(juli), p. 3 wordt in ‘Ter inleiding’
medegedeeld: “het bestuur van PC [heeft] het besluit
genomen, om een afzonderlijk Propaganda-Secretariaat
van Het Schild op te richten, hetwelk vanaf heden
gevestigd is te Schiedam (…). Behalve dat door dit Secre-
tariaat bijna de geheele administratie wordt overgeno-
men, is op dit bureau een afzonderlijke propaganda-
afdeeling ingericht.” 
(11) De jaargang telt officieel 512 p. In de paginering zijn
echter de pagina’s 161-192 weggevallen.
(12) 6(1924/25), nr. 1(juli), p. 1 spreekt over “den vroege-
ren hoofdredacteur” Th.H. van Oppenraaij. Mededeelin-
gen aan de leden van de Apologetische Vereeniging
Petrus Canisius, 1924, nr. 3(onged.), p. 35 meldt: “Dr.
D.A.W. Sloet en Dr. Mag. Th.H. van Oppenraaij, bedank-
ten als lid der redactie van Het Schild.”
(13) In 11(1929/30), nr. 12, p. 551 meldt J. Verhaar dat
deken Huurdeman per 14 mei 1930 is benoemd tot vica-
ris-generaal van de aartsbisschop van Utrecht. Verhaar
memoreert dat Huurdeman al vanaf 1919 als redacteur
verbonden was aan het Schild (ofschoon hij pas in 1924
als zodanig in het blad wordt vermeld). In de inleiding
van 12(1930/31), p. 3 meldt Verhaar dat Huurdeman
vanaf het begin lid was van de redactieraad en dat hij
wordt opgevolgd door prof.dr. Feron. Tevens wordt
prof. mr. Pompe geïntroduceerd als nieuw redactielid.
(14) Het redactioneel van 21(1939/40), p. 3 meldt dat 
praeses Feron en pastoor Mets uit de redactieraad zijn
getreden wegens drukke werkzaamheden. In hun
plaats “komen twee jonge krachten: de professoren
Fortmann en Steur, van wier medewerking de lezers
van het Schild veel goeds zullen mogen verwachten”.
Fortmann en Steur bedankten tijdens de oorlog even-
eens “wegens drukke werkzaamheden”. Zij werden
opgevolgd door prof. dr. H.L.M. van Rooyen OSC en
prof. dr. C.F. Pauwels OP. Deze laatste nam de Vragen-
bus-redactie over van pater Otten. Zie 23(1941/45/46),
[nr. 10(april 1946)], p. 207.
(15) Pater Felix Otten OP verzorgde de redactionele inlei-
dingen van 1(1919/20)-5(1923/24) en nam de rubriek
‘Vragenbus’ voor zijn rekening. Hij overleed in 1944 
tijdens de evacuatietocht van de Dominicanen uit hun
klooster in Huissen (zie 23(1941/45/46), nr. 3(sept. 1945),
p. 57; 25(1947/48), p. 218).
(16) J.P. Verhaar overleed plotseling op 10 aug. 1948. In
het ‘In memoriam prof. J.P. Verhaar’, 26(1948/49), nr. 2,
p. 49 benadrukt de redactie dat hij een zeer persoonlijk
stempel heeft gedrukt op het blad en dat hij ervoor
zorgde dat het steeds op tijd en steeds nauwkeurig ver-
zorgd verscheen. Dr. J.G.M. Willebrands, voorzitter van
de St. Willibrord-Vereniging, kondigde enkele maan-
den later aan dat Verhaar als hoofdredacteur werd
opgevolgd door prof. J.C. Groot en dat de redactie werd
uitgebreid met een exegeet, namelijk prof. dr. W. Gros-
souw (26(1948/49), nr. 5, p. 97-98). 

(17) Uit een mededeling in 11(1929/30), nr. 1, p. 4 blijkt
dat J.P. Verhaar wegens ziekte is verhinderd zijn redac-
teurschap waar te nemen. Met ‘Een persoonlijk woord’
(nr. 4, p. 170) hervat hij zijn werkzaamheden en
bedankt hij collega Niekel, die gedurende zijn ziekte de
hoofdredactie heeft waargenomen.
(18) Dr. H. van Rooyen ziet zich genoodzaakt zich uit de
redactie terug te trekken; hij wordt opgevolgd door dr.
A. Fiolet OFM, aldus 31(1954), nr. 1, p. 2. Fiolet is in elk
geval nog redactielid in 1959, vlg. Neerlandia seraphica
29(1959), nr. 4(april), p. 154. Jacobs (p. 49) wijst erop dat
de Franciscaan Armand Fiolet een grote rol heeft
gespeeld bij het doortrekken van de oecumenische lijn
in het Schild.
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Schrift 1969-{1980}
• jaren 1969, nr. 1(febr.) – {1980, nr. 72(dec.)}1

• uitgever “Uitgegeven onder auspiciën van de Katholie-
ke Bijbelstichting”
• plaats Red. en adm.: Heilig-Landstichting, Nijmegen
∞ 1969 – 1976, nr. 44(april); Nijmegen ∞ 1976, nr.
45(juni) – 1978, nr. 55(febr.); H. Landstichting ∞ 1978,
nr. 56(april) – 1980
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie 1969-1980 B. van Iersel, 1969-1975 hoofdred.
1969-1975 P. Drijvers
1969-1977 P. Verhoeven
1969-1980 J. Bokeloh
1969-1980 A. van den Ende, red.secr.2

1975-1980 N. Tromp2

1977 L. Verbeek
1977-1980 I. Eldering-Jonckers Nieboer
1977-1980 H. van Geene
1980 A. Blommerde
• register ‘Index Schrift 1-100’: Index over nrs. 1-100 op
onderwerp, ingebonden na 1985, nr. 100(sept.) (op rood
papier)
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (in de vorm van een index op auteurs -
namen).
– Doorlopende nummering.
– Alle nummers zijn themanummers.
• relaties Samensmelting van het Heilig Land (1914-
1968), het Boek der Boeken (1952-1968) en de Jeruzalem-
vaarder (1962-1968)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift gewijd aan de H. Schrift: “Hoewel
ook de landen waar de Schrift ontstaan is de belangstel-
ling genieten van lezers en redactie (…) is het toch voor-
al dat merkwaardige boek zelf, waaraan het blad is
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gewijd” (1969, nr. 1(febr.)). Het rijk geïllustreerde popu-
lair-wetenschappelijke blad is bedoeld voor zowel vak-
exegeten als andere “bijbelgebruikers en bijbellezers”
(1979, nr. 61(febr.), p. 2). De aandacht gaat uit naar de
bespreking van de Schrift binnen het kader van heden-
daagse vraagstukken, Bijbelse theologie en Bijbelse
geschiedenis. De rubriek ‘Uit de wereld van de bijbel’
bevat actueel nieuws. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2008}.
(2) In 1980, nr. 12(dec.), p. 240 deelt de redactiesecretaris
mee dat hij met ingang van het komende jaar zijn taak
neerlegt. Zijn opvolger wordt Harry Manie. Het
illustratieve gedeelte blijft de taak van Anton van den
Ende. Ook Nico Tromp heeft zijn plaats in de redactie
ter beschikking gesteld. In de vacature is voorzien door
Anton Blommerde.
(3) “Het tijdschrift dat U nu voor het eerst in handen
hebt komt in de plaats van drie andere bladen en vormt
de voortzetting van het Heilig Land, de Jeruzalem-
vaarder en het Boek der Boeken, voorheen uitgegeven
door de Heilig-Landstichting, door de Nederlandse
Commanderije van de Ridderorde van het H. Graf van
Jeruzalem en het Genootschap van Jeruzalemvaarders
en door de Paters Montfortanen” (1969, nr. 1(febr.), p. 2).
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SCJ-kontakt 1979-{1980}
• jaren 1979, nr. 52(maart)1 – {1980, nr. 58(dec.)}2

• ondertitel Berichten en mededelingen van en over de
Priesters van het Heilig Hart
• uitgever Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ)
in Nederland
• plaats Breda
– Red.: Bergen op Zoom ∞ {1979, nr. 52(maart)}
• frequentie 3 nrs. ∞ 1979; 4 nrs. ∞ 1980 
• formaat D
• omvang I
• redactie 1979-{1980} Wils van den Boogaard
1979-{1980} Koos de Rooij
1979-{1980} Hans Smits
1979-{1980} Ger Witkamp
1979-{1980} Ad van Vught, eindred.
{1980} Piet Adam
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– Bijlage bij 1979, nr. 52(maart): ‘SCJ-Rotonde’, met een
voorbeschouwing op het komende kapittelverslag,
gedateerd maart 1979 (2 p.).
– Bijlage bij 1980, nr. 55(april): ‘Rotonde/Visies en
meningen van en voor SCJ-ers’, gedateerd april 1980 
(4 p.).
• relaties Samensmelting van Rotonde (1968-1978) en
Kontakt (1969-1977)3

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift, ontstaan uit Rotonde en Kontakt,
bedoeld voor zowel de interne communicatie van de
congregatie als de externe communicatie met familiele-
den en geïnteresseerden. “Memoires, interviews en
brieven, zoals die èn in Rotonde èn in Kontakt gebruike-
lijk waren, worden aan de gehele (…) lezerskring in en
rond de SCJ aangeboden.” In de rubriek ‘SCJ in korte
trekken’ wordt nieuws uit Mededelingen SCJ voor fami-
lie en vrienden overgenomen en toegelicht (met name
verplaatsingen, jubilea en overlijden). Voorheen werd
‘vakliteratuur’ voor de SCJ-gemeenschap in Rotonde
gepubliceerd; nu wordt er onder deze titel een apart
gepagineerde bijlage opgenomen in SCJ-kontakt wan-
neer daartoe stof voorhanden is (zie 1979, nr. 52(maart),
p. 1).
• noten
(1) De nummering is een voortzetting van de numme-
ring van Kontakt, waarvan nr. 51 verscheen in novem-
ber 1977. SCJ-kontakt vermeldt in 1979, nr. 52(maart), 
p. 1 dat er in 1978 geen Kontakt is verschenen.
(2) Het tijdschrift verschijnt onder de naam SCJ-contact
nog in {2009}.
(3) In de laatste aflevering van Rotonde, p. 49, bericht de
redactie dat zij zich met de redactie van Kontakt buigt
“over een nieuwe vorm van samenwerking”. Deze
samenwerking resulteerde in SCJ-kontakt. Daarnaast
verschijnt m.i.v. 1979 de uitgave Dokumenten SCJ, met
beleidsbrieven, stukken van kapittels en van provincie-
raden (zie Dokumenten SCJ 1(1979), nr. 1(nov.), p. 1).
Deze reeks, waarvan de laatste aflevering aanwezig op
het KDC in 2004 is verschenen, is niet opgenomen in de
BKNP.

950
SDBeetjes1 1967-{1980}
• jaren 1(1967), nr. 1(april) – {14(1980), nr. 6(dec.)}2

• ondertitel Contactorgaan van de Nederlandse Salesia-
nen ∞ 3(1969), nr. 2(juni) – {14(1980)}
• uitgever Salesianen van Don Bosco
• plaats Den Haag
• frequentie 5 nrs. ∞ 1(1967); tweemaandelijks ∞
2(1968); driemaandelijks ∞ 3(1969)-5(1971); tweemaan-
delijks ∞ 6(1972)-{14(1980)}
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1967)-6(1972); II ∞ 7(1973)-{14(1980)}
• redactie 1967-1972 Jan Korff de Gidts3

1967-1975 Ad van Luyn
1967-{1980} Henk Lansheer
1972 Nico Meurkens
1972-{1980} Bert van Balkom
1972-{1980} Adri Maat
1975-1976 H. Snel
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1976-{1980} J. Raaijmakers
• bijzonderheden Gestencild.
– Vanaf 8(1974) bestaat een gedeelte van elke aflevering
uit groen gekleurde bladen onder de titel ‘DBeeldvor-
ming’. In 8(1974), nr. 1(febr.) wordt hierover gezegd:
“Dit initiatief sluit onmiddellijk aan bij een wens van
het Provinciaal Kapittel, een soort ‘schriftelijke handlei-
ding’ te schrijven over ‘Don Bosco en het salesiaanse’.”
De titel wordt in hetzelfde nummer als volgt aangekon-
digd: “De naam houdt niet in dat er iemand gaat probe-
ren alle anderen te vormen. Het is een vraag en een uit-
nodiging. Wat voor beeld vormen wij ons van Don
Bosco? Als we er iets van zeggen, dragen we misschien
bij tot een juistere algemene beeldvorming, niet alleen
van wat Don Bosco was of wilde, maar van wat hij voor
ons betekent of betekenen kan. Dat is dan wel gezamen-
lijke DBeeldvorming. Anders gezegd: klim eventueel
rustig in de gordijnen, maar neem schrijfmateriaal
mee, laat het ons weten, doe het kond. Draag kortom bij
tot onze gezamenlijke DBeeldvorming. Schriftelijk
graag!” Met ingang van 9(1975), nr. 3(juni) werd de titel
veranderd in: ‘Don Bosco-in-zicht’. Vanaf 9(1975) ver-
schijnen er af en toe ook teksten op geel gekleurde bla-
den. Dit betreft meestal bijlagen.
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Intern informatie- en contactblad van de
Nederlandse Salesianen van Don Bosco. Het blad bevat
nieuwsberichten en mededelingen uit de verschillende
huizen van de Nederlandse Provincie, personalia, ver-
slagen van vergaderingen van de provinciale raad,
mededelingen over missies, missiewerkers en missie-
organisaties, informatie over commissies en werkgroe-
pen en andere informatie over de activiteiten van de
medebroeders in het jeugdwerk en het ontwikkelings-
werk.
• noten
(1) Het eerste nummer verscheen onder de titel SDBulle-
tin. In 1(1967), nr. 2(mei) wordt geschreven: “Daar geen
suggesties voor een nieuwe naam zijn binnenge-
stroomd, dopen we ons blad SDBeetjes; het geeft toch
zo’n beetje alles over SDB.”
(2) Het blad bleef verschijnen tot en met 33(1999).
(3) Pas m.i.v. 5(1971), nr. 2(juni) wordt de redactie voluit
in het tijdschrift vermeld. In de daaraan voorafgaande
jaargangen worden slechts de initialen van de leden
van de redactiewerkgroep vermeld.

951
Serafijnse schakel 1945
• jaren 1945, nr. 1(jan.)-nr. 12(dec.)
• ondertitel Maandelijks contactblad tussen de Derde-
Orde Communiteiten van Wijchen en Alverna
• uitgever Communiteiten der Franciscaanse Derde
Orde
• plaats Alverna/Wijchen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1945 W. Renckens
1945 Lam. Dinnissen
1945 Doortje Smulders
1945 Jan Holterman
1945 Truus Verbiesen
1945 Nel Berben-Mulder
• autopsie Volledig
– UBU
• typering Uitgave bedoeld voor het onderlinge contact
tussen de Derde Orde Communiteiten van Wijchen en
Alverna. Het blad werd uitgegeven omdat er gezien de
oorlogssituatie geen contact meer was met de Derde
Orde centrale in Brummen. Toen dat wèl weer het geval
was en de Roep van Franciscus in augustus 1945 ver-
scheen, werd de Serafijnse schakel overbodig geacht.
Het godsdienstig blad bevat in hoofdzaak ‘aansporen-
de’ artikelen.

952
Service 1962-1967
• jaren 1962, nr. 1(sept.) – 1967, nr. 16(juni)
• ondertitel Van de landelijke leiding der Capucijnen-
Derde Orde aan de directeuren en besturen der plaatse-
lijke afdelingen ∞ 1962, nr. 1(sept.) – {1964, [nr.
8](jan./febr.)}
– Oriëntering Derde Orde – Minderbroeders-Kapucij-
nen ∞ {1965, nr. 10(juni)} – 1965, nr. 11(dec.)
– Oriëntering DO – leefgroepen – Minderbroeders-
Kapucijnen ∞ 1966, nr. 12(april) – 1967, nr. 16(juni)
• uitgever Derde Orde Minderbroeders Kapucijnen
• plaats niet in het blad vermeld ∞ 1962, nr. 1(sept.) –
{1964, [nr. 8](jan./febr.)}
– ’s-Hertogenbosch ∞ {1965, nr. 10(juni)} – 1967, nr. 16
(juni)
• frequentie “iedere twee maanden” (1962, nr. 1(sept.), 
p. 3-4)
– “enige malen per jaar” (1965, nr. 10(juni), p. 1)
– 2 nrs. ∞ 1962; 5 nrs. ∞ 1963; 1 of 2 nrs. ∞ 1964; 2 of 3
nrs. ∞ 1965; [3 nrs.] ∞ 1966; 2 nrs. ∞ 1967
• formaat B
• omvang I ∞ 1962; II ∞ 1963; I ∞ 1964-1967
• redactie Niet in het blad vermeld.
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{1967} Theo (Jesualdus) de Ronde OFMCap.1

{1967} Rob Kessels1

• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1963, juli/aug. abusievelijk nr. 5; moet zijn: nr. 6.
– 1964, jan./febr. abusievelijk nr. 1; moet zijn: nr. 8.
• relaties Voortgezet als Schakel / Franciscaanse Leken-
orde Kapucijnen (1967-1989)
• literatuur Gaudentius (Sjef) Slaats OFMCap., Biblio-
grafie publicaties van de Nederlandse Kapucijnen Provin-
cie in de jaren 1882 tot aan 2005, ’s-Hertogenbosch 2005
• autopsie 1962, nr. 1 – 1964, [nr. 8]; 1965, nrs. 10-11; 1966,
nr. 12 en [1966], ongen.(onged.); 1967, nrs. 15-16
– KDC
• typering Contactblad van de landelijke leiding van de
Derde Orde beweging van de Minderbroeders Kapucij-
nen, “die stimulerend, coördinerend en helpend moet
optreden om de plaatselijke leiding (…) de nodige rug-
gesteun te geven”, aangezien de Derde Orde beweging
de naoorlogse crisis nog lang niet te boven is. “Ons
maandblad de Franciscaanse heraut voorziet maar
gedeeltelijk in deze behoefte.” Gekozen is voor een gere-
geld schriftelijk contact tussen de landelijke leiding en
de plaatselijke directeuren en besturen in de vorm van
“een simpel, pretentieloos geschriftje” met als enige
opzet het contact te verzorgen door het verlenen van
service in de breedste zin van het woord (1962, nr.
1(sept.), p. 2-3). Het blad bevat verslagen van plaatselijke
initiatieven, mededelingen van de landelijke leiding,
nieuws, richtlijnen, programma’s, plannen, tips en een
kroniek. In 1964 verschijnt een nieuw en gezamenlijk
kaderblad van de Franciscaanse Derde Ordes voor de
directeuren en bestuursleden voor Nederland en België
onder de titel Oriëntering. Het blad Service verdwijnt
daarmee niet. Het blijft bestaan “voor onze persoonlijke
zaken, als echte ‘dienst’ van het commissariaat”, maar
wordt wel kleiner (1963, nr. 7(nov./dec.), p. 1) en geeft
vooral informatie over wat er in de verschillende afde-
lingen leeft, welke vernieuwingen er plaatsvinden, de
contacten in binnen- en buitenland en plannen. Vanaf
1965 vindt er in de Derde Orde beweging van de Kapu-
cijnen een reorganisatie plaats volgens een driejaren-
plan: vormen van leefgroepen (1965/66), reorganisatie
van de top (1966/67) en inzet voor de eigen omgeving
(1967/68). Aan het begin van deze laatste “overschake-
ling” wordt het blad Service opgevolgd door Schakel (zie
Schakel 1967/68, nr. 17(26 sept. 1967), p. 2: ‘Verantwoor-
ding’).
• noten
(1) Zie Service 1967, nr. 15(maart), p. 2. Slaats, p. 25 ver-
meldt ook Alfred van de Weijer, echter zonder jaartal-
len. Het is niet duidelijk of Van de Weijer redacteur of
medewerker was.

953
Signalement {1970}-{1971}
• jaren {1970), nr. 2(jan.)}1 – {3(1971/72), nr. 1(dec.)}2

• ondertitel Voor paus en kerk ∞ {1971, nr.
18(april/mei)}
• uitgever Niet in het blad vermeld.
• plaats Red.: Goes ∞ {1970, nr, 2(jan.)} – {1971, nr.
18(april/mei)}; Domburg ∞ {3(1971/72), nr. 1(dec.)}
• frequentie onregelmatig
• formaat B ∞ {1970, nr. 2(jan.)}-nr. 8(25 mei); C ∞
1970, nr. 9(juni)-{nr. 10(aug.)}; {1971, nr. 18(april/mei)}; 
B ∞ {3(1971/72), nr. 1(dec.)}
• omvang I ∞ 1970, nrs. 2-10; 8 p. ∞ 1971, nr. 18; 19 p. ∞
3(1971/72), nr. 1(dec.) 
• redactie {1970} M. Bakker
{1970} J. Bitter
{1970} L.A.A. van de Boog3

{1970}-{1971} D. van Damme
{1970} P. Menheere
{1970}-{1971} J. Polfliet
{1970} J. Steenbergen3

{1970} J. Uitterhoeve
• speciale nummers 1969/70, nr. 2a(jan.): extra editie
met een vertaling van de brief van paus Paulus VI aan
kardinaal B. Alfrink, overgenomen uit l’Osservatore
Romano 1970, nr. 4(22 jan.)
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 1969/70, nrs. 2-10; 1971, nr. 18; 3(1971/72), nr. 1
– KDC
• typering Blad van en voor behoudende katholieken
met als doel “de vrijzinnigheid te beteugelen en haar de
plaats te wijzen, waar zij krachtens haar aard thuis-
hoort: buiten de katholieke kerk” (1969/70, nr. 2(jan.),
[p. 1]). De uitgave bevat pausgezinde artikelen over
godsdienstige en kerkelijke zaken en bijdragen tegen
de te vrijzinnig geachte ontwikkelingen in de katholie-
ke kerk in Nederland.
• noten
(1) Het is niet duidelijk of het eerste nummer in 1969 of
in 1970 is verschenen.
(2) Het is niet bekend of het blad nog langer is versche-
nen.
(3) In maart 1970 verlaat Van de Boog de redactie. Steen-
bergen treedt toe als nieuw lid. Zie 1970, nr. 4(maart).
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Sint Antonius1 1895-1967
• jaren 1(1895), nr. 1(jan.) – 47(1941), nr. 8(aug.)
– 48(1946), nr. 1(jan.)2 – 70(1967), nr. 6(nov./dec.)
• ondertitel Maandschrift voor de vereerders van den
grooten wonderdoener van Padua ∞ 1(1895)-18(1912)
– Geïllustreerd maandschrift voor het katholieke volk
∞ 19(1913)-40(1934)
– Missietijdschrift voor het katholieke volk ∞ 41
(1935) – 47(1941), nr. 8(aug.)
– Missiemaandschrift voor het katholieke volk ∞
48(1946)-50(1948)
– Missietijdschrift voor het katholieke volk ∞ 51(1949)-
53(1951)
– Maandschrift voor het katholieke volk ∞ 54(1952)-64
(1962)
– Maandblad voor het katholieke volk ∞ 65(1963)-69
(1966)
– Nieuws uit de franciscaanse beweging3 ∞ 70(1967)
• uitgever Paters Franciscanen
– Jos J. van Lindert ∞ 1(1895)-14(1908)
– Wed. Ammerlaan ∞ 15(1909)-22(1916)
• plaats Uitgave: Cuyk a/d Maas ∞ 1(1895)-14(1908);
Woerden ∞ 15(1909)-22(1916)
– Red.: Wychen ∞ 1(1895), nr. 1(jan.)-nr. 11(nov.); red.
Megen ∞ 1(1895), nr. 12(dec.) – 32(1926); Weert ∞
33(1927) – 66(1964), nr. 4(juli/aug.); Brummen Gld. 
∞ 66(1964), nr. 5(sept./okt.) – 68(1966), nr. 2(maart/
april); Woerden ∞ 68(1966)4, nr. 3(mei/juni) – 70
(1967) 
– Adm. en uitgave: Woerden, St. Antonius ∞ 23(1917)-
70(1967)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1895)-50(1948)5

– tweemaandelijks ∞ 51(1949)-70(1967)
• formaat B ∞ 1(1895)-6(1900); A ∞ 7(1901)-14(1908); 
B ∞ 15(1909)-55(1953); C ∞ 56(1954)-58(1956); B ∞
59(1957)-70(1967)
• omvang III ∞ 1(1895)-9(1903); IV ∞ 10(1904); III ∞
11(1905)-14(1908); IV ∞ 15(1909)-46(1940); III ∞ 47(1941);
II ∞ 48(1946)-55(1953); I ∞ 56(1954)-57(1955); II ∞
58(1956)-60(1958); I ∞ 61(1959); II ∞ 62(1960)-70(1967)
• redactie 1895-1896 “Eenige Paters Minderbroeders
Recollecten”
1897-1934 “Eenige Paters Minderbroeders”
Verder niet in het tijdschrift vermeld tot 1953.6

[{1913} pater Petrus Nielen]
[{1913} Gijsbertus Hesse]
[{1913} Marius Lamers]
[{1913} David de Kok]
[{1926}-1931 pater Petrus Nielen, hoofdred.]
[{1926}-1927 pater Deodatus Vergeer]
[{1926}-1931 pater Cunibertus Sloots]
[{1926}-1927 pater Mamertus Staal]
[{1926}-1928 pater Calasanctius Verhaar]

[{1926}-1927 pater Juvenalis Pompen]
[{1926} pater Rosarius van Berkel]
[{1926} frater Ericus Uppenkamp]
[1928-1931 pater Castus Vermeij (Vermey)]
[1928-{1934} pater Eusebius Kemp]
[1928-1933 pater Nicolaus (Nicolaas) Lohuis]
[1928-1930 pater Victorianus Kruitwagen]
[1929-1930 pater Climacus Bayer]
[{1931} Daniel van Wely]
[{1931-1942} pater Marculphus Heijer]
[{1931-1932} pater Elpidius Bruna]
[1931-{1932} pater Perpetuus Palant, hoofdred.]
[{1934} Parmenius Büller]
[1946-1949 pater Herman Hagen, hoofdred.]
[1949-1953 pater Gaudentius Moolenaar, hoofdred.]
[1959-{1960} pater Odilo Hogema, assistent-redacteur]
[1953]-1962 Bruno Groen OFM [hoofdred., vanaf 1956
redacteur]
1962-1967 Arnoldinus [B.] Janssen OFM
1966-1967 G. Ris OFM
– Redactieraad
[{1948} pater Odulf van der Vat]
[{1948} pater Theophanes Notenboom]
[{1948} pater Raynerius Baekers]
[{1948} pater Gaudentius Moolenaar] 
• speciale nummers 32(1926), nr. 9(sept.): ‘Missie-num-
mer. Bij het zevende eeuwfeest van Sint Franciscus’
Zaligen Dood’
– 37(1931), nr. 6/7(juni/juli): ‘Feestaflevering 7e eeuw-
feest van zijn [Sint Antonius’] zaligen dood’ (met platen
in kleur; ook verschenen als zelfstandige uitgave)
– 60(1958), nr. 5(sept./okt.): gewijd aan ‘25 jaar aposto-
laat in Friesland’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1904-1939; 1962); inhoudsopgaven (1895-1907; 1909-
1940).
– De afleveringen 1966, nr. 5(sept./okt.) en nr.
6(nov./dec.) dragen het jaargangnummer 69 (i.p.v. 68);
in 1967 wordt deze telling voortgezet: 70(1967), nr. 1
(jan./febr.) en verder.
• relaties Voortgezet als Beweging (1968-1970)3

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Godsdienstig volkstijdschrift, aanvankelijk
vooral gewijd aan de verering van de H. Antonius van
Padua, met verhalen over zijn leven en wonderdaden,
stichtelijke (vervolg)verhalen, verzen en een rubriek
‘Verkregen en gevraagde gunsten’ (waarbij de redactie
tot 1900 in een voorwoord verklaarde dat zij geen ander
gezag toekende aan de hier vermelde buitengewone
wonderen dan de H. Kerk eraan toeschreef). Vanaf het
begin van de twintigste eeuw is er aandacht voor socia-
le en politieke zaken, drankbestrijding, geestelijk leven
en geloofsverdediging en neemt de aandacht toe voor
algemene franciscaanse onderwerpen: geschiedenis,
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verhalen, activiteiten en missiegebieden (vooral van de
Nederlandse Franciscanen in China en Brazilië). Dit
laatste element krijgt een steeds groter gewicht; het
blad heeft vanaf 1909 tevens de functie de missiearbeid
van de Nederlandse Franciscanen financieel te steunen
(15(1909), nr. 1(jan.), p. 1-3). In opdracht van het provinci-
aal bestuur wordt het blad in 1934 omgevormd tot een
missietijdschrift “zoo nochtans, dat de verspreiding
van de devotie tot St. Antonius behouden blijft, alsook
het karakter van de goede lectuur” (40(1934), nr.
11(nov.), p. 321). De (godsdienstige) verhalen en de
rubrieken ‘Antonius helpt altijd’ en missiegiften blij-
ven behouden en er wordt met een kinderrubriek
gestart. Naast bijdragen over (nieuwe) franciscaanse
missiegebieden en de vermelding van het vertrek van
missionarissen, worden ook de activiteiten van de
zustercongregaties waarmee de Franciscanen ter plaat-
se samenwerken belicht. Vanaf de jaren vijftig is het
missiekarakter minder prominent aanwezig; het doel
blijft: “Stem te geven aan een Heilige die over de hele
wereld bekend en geliefd is om zijn onverwoestbaar
geloof in de goedheid” (56(1954), nr. 1(jan./febr.), p. 2).
Het blad besteedt nu ook aandacht aan de nieuwe ont-
wikkelingen in kerk en missie, met name op het gebied
van ontwikkelingswerk, lekenmissie en aan activitei-
ten van de Franciscanen in Nederland. 
• noten
(1) Sint-Antonius ∞ 1(1895)-15(1909).
(2) De redactie schrijft op p. [1]: “Nu zijn we er weer. Het
verbroken contact is hersteld. Er is een begin gemaakt,
bescheiden nog wel en niet zoals we het graag hadden
gehad, maar de omstandigheden maakten een ander en
beter begin onmogelijk.”
(3) De ondertitel van Sint Antonius 70(1967) verwijst
reeds naar de opvolger Beweging, ook in typografische
zin op het omslag. Dat de grens tussen beide titels niet
scherp is wordt door de redactie bevestigd in Beweging
(70(1968), nr. 1(jan./febr.), p. 5): “Voor u ligt het geheel
vernieuwde tijdschrift; Sint Antonius, nieuws uit de
franciscaanse Beweging. (…) (Antonius of Beweging –
kies wat u mooier vindt)”. Overigens heeft de eerste
jaargang van Beweging hetzelfde jaargangnummer als
de laatste jaargang van de voorloper. Aan de redactie
was ook al het voorstel gedaan om aan Bijeen mee te
doen. De redactie besluit echter om het tijdschrift niet
in Bijeen te laten opgaan, omdat Sint Antonius geen
echt en exclusief missieblad is. In Bijeen zou de bericht-
geving beperkt worden tot de missie, en de redactie wil
meer vertellen dan over de missie alleen. Zie Variant
1968, nr. 1(5 jan.), p. 14-15. 
(4) M.i.v. 1966 werken de redacties van drie franciscaan-
se tijdschriften die in opdracht van de Nederlandse pro-
vincie worden uitgegeven, samen in het Franciscaans
Informatiecentrum te Woerden. Het gaat om de tijd-
schriften Sint Antonius, de Gewijde rede (1924-1967) en

de Kloosterling (1929-1971). In 1967 wordt Variant (1967-
{1980}) hieraan toegevoegd. Zie Variant 1967, nr. 23(15
dec.), p. 285.
(5) M.i.v. 50(1948), nr. 5/6(mei/juni) verschenen er dub-
belnummers omdat de redactie er niet in slaagde de
vooroorlogse omvang te evenaren (zie 50(1948), nr. 11/12
(nov./dec.), p. 190). 
(6) De tussen vierkante haken vermelde gegevens zijn
afkomstig uit Jaarverslag van de Provincie der Neder-
landsche Minderbroeders 1913, p. 13-14; Neerlandia sera-
phica 2(1928), nr. 5(juni); 3(1929), nr. 1(jan.), p. 11; 3(1929),
nr. 12(dec.), p. 491; 4(1930), nr. 12(dec.), p. 492; 5(1931), nr.
7(juli), p. 370, nr. 8(aug.), p. 424; 6(1932), nr. 2(febr.), 
p. 58; 19(1949), nr. 1(febr.), p. 6 en nr. 5(aug), p. 260;
26(1956), nr. 2(febr.), p. 56-57; de jaarverslagen die als
bijlagen verschijnen bij Neerlandia seraphica; de Biblio-
grafie van de Minderbroeders der Nederlandse Provincie
over de jaren 1945 tot 1955 die verscheen als bijlage bij
Neerlandia seraphica 25(1955) en uit de daarna in dat
tijdschrift jaarlijks verschijnende bibliografie.

955
Sint Antonius almanak1 1953-{1961}
• jaren 53(1953) – {62(1961)}2

• uitgever Missieprocure paters Minderbroeders ∞
1953-1955
– Administratie SS Franciscus en Antonius ∞ 1956-
{1961}
• plaats Red.: Weert, adm.: Woerden ∞ 1953-1955
– Woerden ∞ 1956-{1961}
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1953-1955; A ∞ 1956-{1958}; {1960}-{1961}
• omvang I ∞ 1953-1955; II ∞ 1956-1958, 1960-{1961}
• redactie Niet in de almanak vermeld.3

[1952-1953] pater Gaudentius Moolenaar
[1953-{1961}] pater Bruno Groen
• speciale nummers 57(1957): ‘Winterlicht. Vertellingen-
boek voor kerst- en winterdagen’ door Paul Haimon
– 58(1958): ‘Wachters bij Heilige Plaatsen’
– 1960: Alice Curtayne, ‘Sint Antonius van Padua’
– 62(1961): bundel met diverse verhalen van diverse
auteurs
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Foutieve jaargangnummering 62(1961); moet zijn:
jaargang 61. Het voorgaande jaar 1960 heeft geen jaar-
gangnummer.
• relaties Voortzetting van St. Antonius missie-almanak
(1939-1952)
• autopsie 1953-1961, m.u.v. 1959
– KDC
• typering Almanak met informatie over feestdagen en
heiligenkalender. De uitgave bevat verhalen, vaak met
een franciscaans karakter, en ter ontspanning voor
jong en oud fabels en feiten, toneelspel, liederen en
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puzzels. Vanaf 1957 verschijnt de almanak doorgaans
met een aparte titel in de vorm van een afgerond boek
of verhalenbundel van één of meer auteurs.
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd het jaartal. Bij 54(1954) en
56(1956) wordt toegevoegd “voor het jaar …”. Op het
omslag van 1954-1955 en 1960-1961: “Sint Antonius-
almanak”.
(2) Het is onduidelijk of het blad nog verder is versche-
nen. In het autopsie-exemplaar zijn de afleveringen van
1960 en 1961 ingebonden samen met een uitgave geti-
teld Irian Barat West Nieuw-Guinea, Woerden [1964],
waarin evenwel nergens wordt verwezen naar de Sint
Antonius almanak. Onder dezelfde signatuur is bij het
KDC opgenomen de Vlaamse uitgave Sint Antonius
almanak 1969.
(3) De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan
Neerlandia seraphica 26(1956), nr. 2(febr.), p. 78;
27(1957), nr. 2(maart), p. 87; 28(1958), nr. 4(april), p. 191;
31(1961), nr. 2(febr.), p. 61 en 76; 33(1963), nr. 2(febr.), 
p. 50 en de Bibliografie van de Minderbroeders der
Nederlandse Provincie over de jaren 1945 tot 1955 die
verscheen als bijlage bij Neerlandia seraphica 25(1955).

956
St. Antonius missie-almanak1 1939-1952
• jaren 42(1939)-45(1942)
– 46(1946)-52(1952)
• uitgever PP Minderbroeders ∞ 1939-1949
– Missieprocure paters Minderbroeders ∞ 1950-1952
• plaats Woerden
– Red.: Weert, adm.: Woerden ∞ 1946-1952
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1939-1942; I ∞ 1946-1952
• redactie Niet in de uitgave vermeld.2

[1946-1949] pater Herman Hagen
[1949-1952] pater Gaudentius Moolenaar
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van St. Antonius-almanak …
[jaaraanduiding] (1908-1938)
– Voortgezet als Sint Antonius almanak (1953-{1961})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Almanak met informatie over feestdagen,
heiligenkalender en posttarieven uitgegeven ten bate
van de missies van de Nederlandse Franciscanen. De
uitgave bevat stichtelijke verhalen over de H. Antonius
van Padua, bijdragen over de franciscaanse missiege-
bieden en informatie over de orde, en daarnaast vertel-
lingen, fabels en feiten, toneelspel, liederen en puzzels
ter ontspanning voor jong en oud.
• noten
(1) Variaties in de titel: Sint Antonius missie-almanak ∞

43(1940)-45(1942) en 49(1949); Sint Antonius missie
almanak ∞ 46(1946); Sint Antonius almanak ∞
47(1947); Sint Antonius missiealmanak ∞ 48(1948),
50(1950), 52(1952); Sint Antonius missiealmanak voor
het jaar (…) ∞ 51(1951). Titel op omslag van 52(1952):
Sint Antonius almanak.
(2) De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de
Bibliografie van de Minderbroeders der Nederlandse 
Provincie over de jaren 1945 tot 1955, die verscheen als
bijlage bij Neerlandia seraphica 25(1955).

957
Sint Antonius’ zorg 1953-{1955}
• jaren 1(1953), nr. 1(sept.) – {2(1955), nr. 2(juli)}
• ondertitel Maandblad der Minderbroeders-Conventu-
elen in Frankrijk
• uitgever Minderbroeders-Conventuelen
• plaats Red.: Bordeaux-Bastide
– Adm.: Rotterdam
• frequentie onregelmatig
• formaat A
• omvang 32 p. per afl.
• redactie 1953-1955 pater Lucas de Bruin OFMConv.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Ofschoon de ondertitel (‘Maandblad’) en de (jaar-
gang)nummering suggereren dat het hier een regulier
tijdschrift betreft, blijken de drie ingeziene afleverin-
gen op het omslag na exact dezelfde tekst en afbeeldin-
gen te bevatten. 
– Het omslag vermeldt: “Uitsluitend voor volwassenen.
Niet laten rondslingeren!”
• autopsie 1(1953), nr. 1(sept.) en nr. 3(nov.); 2(1955), nr. 2
(juli)
– KDC
• typering Uitgave bevattende een uitgewerkt artikel uit
de Maasbode d.d. 25 okt. 1952 van J.H. Hofwijk ‘Mensen
die geen echo hebben’, gewijd aan de zielzorg van de
Minderbroeders Conventuelen in een armenwijk van
Bordeaux. Het blad is gericht op het verwerven van
financiële steun en roepingen.

958
St. Antonius-almanak1 1908-1938
• jaren 1908-1938
• ondertitel Uitgegeven door eenige paters Minderbroe-
ders ten voordeele der buitenlandsche missies, aan
hunne orde toevertrouwd ∞ 1908-1909
– Samengesteld door eenige paters Minderbroeders ten
voordeele der buitenlandsche missies, aan hunne orde
toevertrouwd ∞ 1910-1924
– door eenige paters Minderbroeders ten voordeele
hunner buitenlandsche missies ∞ 1925
– Samengesteld door eenige paters Minderbroeders ten

956. St. Antonius missie-almanak 622



voordeele der buitenlandsche missies, aan hun orde
toevertrouwd ∞ 1926-1928
– ten bate van de buitenlandsche missiën ∞ 1929-1935
• uitgever Gebroeders Klene (drukkerij), “Eenige paters
Minderbroeders” ∞ 1908-1909
– Wed. Ammerlaan ∞ 1910-1918
– “PP Minderbroeders”2 ∞ 1936-1938
• plaats Hilversum, red.: Woerden ∞ 1908-1909; Woer-
den ∞ 1910-1918; adm.: Woerden, red.: Weert ∞ 1919-
1924; adm.: Woerden ∞ 1925; adm.: Woerden, red.:
Weert ∞ 1926; adm.: Woerden 1927-1938
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1908-1935 “eenige Paters Minderbroeders”3

[{1913}] Petrus Nielen OFM
[{1913}] Gijsbertus Hesse OFM 
[{1913}] Marius Lamers OFM
[{1913}] David de Kok OFM
[{1927}-1932] pater Petrus Nielen, hoofdred.
[{1927}-1929] pater Deodatus Vergeer
[{1927}-1932] pater Cunibertus Sloots
[{1927}-1929] pater Mamertus Staal
[{1927}-1928] pater Juvenalis Pompen
[{1927}-1930] pater Calasanctius Verhaar
[1930-1932] pater Castus Vermeij (Vermey)
[1930-1933] pater Eusebius Kemp
[1930-1933] pater Nicolaus Lohuis
[1931-1933] pater Elpidius Bruna
[1931-1933] pater Marculphus Heijer
[1932] pater Perpetuus Palant, hoofdred.
• speciale nummers 1926: Jubileumalmanak ter gelegen-
heid van de 700e herdenking van Franciscus’ sterfdag
• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven (1910-
1926).
– Jaargangnummering van 12(1909)-38(1935).
– Met bijvoeging van losse platen (1908-1935) en een
wandkalender (1911-1918). 
– Kolomnummering i.p.v. paginanummering (1911-
1935).
• relaties Voortzetting van Antonius-almanak… [jaar-
aanduiding] (1898-1907)
– Voortgezet als St. Antonius missie-almanak (1939-
1952)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave met informatie over jaar-
tellingen, feestdagen, heiligenkalender, titulatuurlijst,
maanstanden en verduisteringen, markten en kermis-
sen en gegevens over de katholieke hiërarchie in Neder-
land. De almanak wordt uitgegeven om de franciscaan-
se missies in China en Brazilië financieel te steunen en
draagt een duidelijk franciscaans stempel door stichte-
lijke verhalen over de volksheilige Antonius van
Padua, bijdragen over de missies van de Franciscanen,

informatie over de franciscaanse orde en over de moge-
lijkheden om er in te treden en over de Derde Orde. De
uitgave is bedoeld zowel ter godsdienstige onderrich-
ting als ter ontspanning van jong en oud met luimige
verhalen, gedichten en rebussen.
• noten
(1) Met de toevoeging “voor het jaar onzes Heeren …
[jaartal]” ∞ 1908-1924. 
Variaties in de titel: Sint Antonius almanak ∞ 1925-
1936; St. Antonius almanak ∞ 1937-1938. Afwijkende
titel op het omslag: St. Antonius almanak ∞ 1909-1910;
St. Antonius almanak ∞ 1911-1912; St. Antonius almanak
∞ 1913-1924.
(2) Feitelijk werd het blad vanaf 1908 door de Francisca-
nen uitgegeven.
(3) De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan Jaar-
verslag van de Provincie der Nederlandsche Minderbroe-
ders 1913, p. 13-14; Neerlandia seraphica 2(1928), nr.
7(aug.), p. 215; 3(1929), nr. 4(april), p. 145; 4(1930), nr.
6(juni), p. 226; 5(1931), nr. 4(april), p. 158 en nr. 8(aug.),
p. 424; 6(1932), nr. 2(febr.), p. 58 en aan de jaarverslagen
die als bijlagen verschijnen bij Neerlandia seraphica.

959
Sint Antonius-bode1 1905-1959
• jaren 1(1905), nr. 1(jan.) – 37(1941), nr. 9(sept.)
– 1945, voorlopige uitgave(dec.)2

– 38(1946), nr. 1(jan.) – 55(1958/59), ongen.(dec.)3

• ondertitel Godsdienstig maandschrift voor het katho-
lieke volk onder bescherming van den H. Antonius van
Padua ∞ 1(1905)-12(1916)
– Godsdienstig maandschrift voor het katholieke volk
onder de bescherming en ter vereering van den H.
Antonius van Padua ∞ 13(1917)-34(1938)
– Een maandschrift onder de bescherming en ter veree-
ring van den H. Antonius voor de missiën ∞ 35(1939),
nr. 1(jan.)-nr. 2(febr.)
– Een maandschrift ter ere van den H. Antonius en
voor de missiën ∞ 36(1940), nr. 1(jan.)-nr. 2(febr.),
37(1941), nr. 1(jan.) en nr. 3(maart)-nr. 5(mei)
– Maandschrift uitgegeven door de Missiezusters van
den H. Antonius te Asten tot ondersteuning van haar
missiewerk ∞ 37(1941), nr. 7(aug.)-nr. 8(sept.)
– Een godsdienstig tijdschrift ter ere van de(n) H. Anto-
nius van Padua voor de missiën, uitgegeven door de
Missiezusters van de(n) H. Antonius te Asten ten bate
van haar missiewerk4 ∞ 1945, voorlopige uitgave
(dec.) – 43(1951), nr. 2(febr.)
– Godsdienstig maandschrift ∞ 51(1955)-53(1957)
– Volksmaandblad voor het gezin ∞ 54(1958)-
55(1958/59)
• uitgever Missiewerk Sint Antonius ∞ 1(1905)-12(1916)
– Missiehuis St. Antonius ∞ 13(1917) – 17(1921), nr.
11(nov.)

623 959. Sint Antonius-bode



– Zuster-Missiehuis St. Antonius, ∞ 17(1921), nr. 12
(dec) – 37(1941)
– Missiezusters van de H. Antonius ∞ 1945, voorlopige
uitgave(dec.) – 55(1958/59)
• plaats Boerdonk-Erp ∞ 1(1905) – 17(1921), nr. 11(nov.);
Asten ∞ 17(1921), nr. 12(dec.) – 55(1958/59)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1905)-4(1908); IV ∞ 5(1909)-12(1916); 
II ∞ 13(1917)-37(1941); 8 p. ∞ 1945, voorl. uitgave; II ∞
38(1946); I ∞ 39(1947)-40(1948); II ∞ 41(1949)-51(1955);
III ∞ 52(1956)-55(1958/59)
• redactie Alleen als zodanig vermeld in 1941: M.J.J. Vis-
sers, verantw. hoofdred.
[1905-1923] G. van Schijndel5

[{1923}-1947] zr. Joanna Vermunt5

• speciale nummers 34(1938), nr. 2/3(febr./maart): feest-
nummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de congregatie
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1923 regelmatig);
boekbesprekingen (1959); inhoudsopgaven (1906-1910,
1912-1941, 1949-1954).
– Het autopsie-exemplaar van 23(1927) opent abusieve-
lijk met de aflevering van december met inhoudsopga-
ve 1927, p. 179-191, gevolgd door de aflevering van janua-
ri, p. 1 enz.
– De nummering van de jaargangen verloopt onregel-
matig. Vóór de oorlog verschenen er 37 jaargangen. 
De jaargangnummering wordt na de oorlog doorgeteld
met 38(1946). 1955 draagt echter abusievelijk het jaar-
gangnr. 51 in plaats van het reguliere nr. 47. Deze fou-
tieve nummering wordt voortgezet, ook in de opvolger
Antoniusbode. 
– M.i.v. 51(1955) zijn de afleveringen niet meer genum-
merd.
• relaties Voortgezet als Antoniusbode (1960-1967)
• literatuur Vefie Poels, Vrouwen van het grote missie -
uur. Geschiedenis van de Missiezusters van Asten vanaf
1913, Nijmegen 1997
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 11(1915); 17(1921)-18(1922); 19(1923), nrs. 10-12;
22(1926)-23(1927); 26(1930)-27(1931), alle zonder omslagen
m.u.v. 11(1915), ongen.(jan.) en 19(1923), nrs. 10-12; 1945,
voorlopige uitgave(dec.); 40(1948), nr. 9; 51(1955), juli-
aug., okt.-dec.; 52(1956)-54(1958); 55(1958/59) m.u.v.
ongen.(dec. 1959)
– Asten, Missiezusters Franciscanessen van de H.
Antonius ∞ overige afleveringen
• typering Missietijdschrift opgericht door pastoor G.
van Schijndel als een eenvoudig en goedkoop gezins-
blaadje voor de ‘gewone’ mensen, met stichtelijke ver-
halen over Antonius van Padua, godsdienstige onder-
richtingen, missieverhalen, brieven van missionaris-
sen, de rubriek ‘Gunsten toegeschreven aan den H.
Antonius’ en een lijst van giften. In de loop van de tijd

besteedt het tijdschrift steeds meer aandacht aan de
activiteiten van de Missiezusters van de H. Antonius,
zeker nadat zij vanaf 1924 eigen missieterreinen aanna-
men in Noorwegen, Belgisch Congo, West-Borneo en
Aruba. Het bevat tevens een rubriek voor de jeugd en
personalia. Qua oplage ontwikkelde het blad zich tot
het tweede missietijdschrift in Nederland na de Katho-
lieke missiën (zie Poels, p. 34-38, 103-105).
• noten
(1) Vaak wordt de titel geschreven als St. Antoniusbode.
(2) In 1945 verschijnt een aantal ongedateerde brieven
aan zelatricen en abonnees: ‘’t Paasklokje van de Anto-
niusbode’, ‘Feestklokje’ (medio 1945) en ‘Een afscheids-
groet’ (november, t.g.v. het vertrek van vier zusters
naar Congo). In dec. 1945 verschijnt weer een eerste,
voorlopige, uitgave van het tijdschrift Sint Antonius-
bode (8 p.) (zie Correspondentie BKNP: schrijven van zr.
Angeline Hanegraaf, d.d. 20 mei 2003). M.i.v. 1946 ver-
schijnt de Sint Antonius-bode weer regelmatig.
(3) Jaargang 55 begint met 55(1958/59), ongen.(dec.
1958/jan. 1959) en eindigt met 55(1958/59), ongen.(dec.
1959). Het decembernummer van 1958 en het januari-
nummer van 1959 vormen vanwege financiële redenen
samen één aflevering (zie 55(1958/59), ongen.(dec.
1958/jan. 1959), p. 1).
(4) In de voorlopige uitgave van 1945 ontbreekt “ten
bate van haar missiewerk”. Dit zinsdeel wordt vervan-
gen door “tot ondersteuning van haar missiewerk” ∞
43(1951), nr. 3(maart) – 50(1954).
(5) Zie Poels, p. 103-104. Tevens wordt zuster Leonarda
Sybom genoemd als redactioneel medewerkster en
wordt vermeld dat “in de jaren vijftig en zestig (…) de
redactie [werd] gevoerd door zuster Callista Beckers en
zuster Yvonne Waarsenburg”.

960
Sint Antonius-klokje {1915}-{1920}
• jaren {2(1915/16), nr. 1(mei)} – {6(1919/20), nr. 12(mei of
juni)}1

• ondertitel Orgaan der Broederschap en Meierijsche
Bedevaart te Nijnsel (St. Oedenrode, N. Br.) ∞
{2(1915/16), nr. 1(mei)} – {5(1918/19), nr. 1(mei)}
• uitgever Broederschap en Meierijsche Bedevaart te
Nijnsel (St. Oedenrode)
• plaats Red. en adm.: Nijnsel, pastorie
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV ∞ 2(1915/16)-4(1917/18); II ∞ 5(1918/19); 
III ∞ 6(1919/20)
• redactie {1915}-{1920} J.A.M. Panken, pastoor
• autopsie 2(1915/16), nr. 1(mei) – 6(1919/20), nr. 12(mei 
of juni)
– UBU
• typering Godsdienstig tijdschrift. Het bevat veel arti-
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kelen over St. Antonius van Padua en diens verering in
Nederland en daarnaast algemeen godsdienstige arti-
kelen en stichtelijke verhalen. Met gegevens over de
Antonius-bedevaarten naar Nijnsel.
• noten
(1) Willem Munier, ‘Nijnsel’, in: P.J. Margry en Ch. Cas-
pers (samenstelling en red.), Bedevaartplaatsen in
Nederland. Deel 2: Provincie Noord-Brabant (Hilversum
1998), p. 647 meldt ten onrechte dat pastoor Panken
zich in 1918 al genoodzaakt zag de uitgave van het blad
te staken wegens al te hoge kosten.

961
Sint Bavo 1898-1956
• jaren 1(1898), nr. 1(onged.) – 1944, nr. 1139(17 sept.)
– 1945, nr. 1140(9 sept.) – 1956, nr. 1307(dec.)
• ondertitel Godsdienstig weekblad v.h. (voor het) bis-
dom Haarlem; op jaargangomslag: Godsdienstig week-
blad van (voor) het bisdom Haarlem ∞ 1(1898)-33(1930)
– Godsdienstig weekblad voor het bisdom Haarlem,
tevens orgaan van het liefdewerk OANP1 (op jaargang-
omslag: Godsdienstig weekblad voor het bisdom Haar-
lem) ∞ 34(1931)-36(1933)
– Uitgave van het liefdewerk voor de arme parochies in
het bisdom Haarlem (op jaargangomslag: Godsdienstig
tijdschrift voor het bisdom Haarlem) ∞ 37(1934) –
45(1942), nr. 10(10 mei)
– Geen ondertitel (wellicht op de verwijderde omsla-
gen) ∞ 44(1942), nr. 1081(31 mei) – 51(1948)2

– Op afleveringsomslag: Uitgave van het liefdewerk
voor de arme parochies in het bisdom Haarlem ∞
52(1949)-54(1951)
– Op afleveringsomslag: Maandelijkse uitgave voor het
liefdewerk van de arme parochies in het bisdom Haar-
lem ∞ 55(1952)-59(1956)
• uitgever Vereeniging van Sint Bavo ∞ 1(1898)-36(1933)
– Liefdewerk voor de arme parochies in het bisdom
Haarlem ∞ 37(1934)-59(1956)
• plaats Red. en adm.: Amsterdam ∞ 1(1898)-15(1912)
– Red.: Voorschoten, adm.: Leiden ∞ 16(1913) – 25(1922),
nr. 8(19 febr.)
– Red.: Voorschoten, adm.: Nijmegen ∞ 25(1922), nr. 9
(26 febr.) – 27(1924), nr. 15(13 april)
– Red.: Voorschoten, adm.: Velseroord ∞ 27(1924), 
nr. 16(20 april) – 29(1926), nr. 44(31 okt.)
– Red.: Voorschoten, adm. IJmuiden ∞ 29(1926), nr. 45
(7 nov.) – 32(1929), nr. 9(3 maart)
– Red.: Oegstgeest, adm.: IJmuiden ∞ 32(1929), nr. 10
(10 maart)-nr. 14(7 april)
– Red.: Oegstgeest, adm.: Voorschoten ∞ 32(1929) nr. 15
(14 april) – 59(1956)
• frequentie wekelijks ∞ 1(1898)-36(1933)
– veertiendaags ∞ 37(1934)-50(1947)
– maandelijks ∞ 51(1948)-59(1956)

• formaat B ∞ 1(1898)-26(1923); C ∞ 27(1924)-36(1933); 
B ∞ 37(1934)-59(1956)
• omvang VI ∞ 1(1898)-20(1917); V ∞ 21(1918)-24(1921);
VI ∞ 25(1922); V(III)3 ∞ 26(1923)-33(1930); VI ∞
34(1931)-44(1941); III ∞ 45(1942)-47(1944); I ∞ 48(1945);
III ∞ 49(1946)-57(1954); II ∞ 58(1955)-59(1956)
• redactie In 1898-1912 alleen vermelding van medewer-
kers.
1898-1901 J.A.J. Pluymaekers
1898-1902 C. Scheiberling pr.
1898-1907 W.F. van Nieuwenhoff SJ
1898-1911 C.J. Juffermans pr.
1898-1912 B.P. Aalberse pr.
1898-1912 J.D.J. Aengenent pr.
1898-1912 Th. Bensdorp CSsR
1898-1912 R. Bouman SJ
1898-1912 C. de Gruyter pr.
1898-1912 M.P.J. Möllmann pr.
1898-1912 G.C. van Noort pr.
1898-1912 E.H. Rijkenberg pr.
1898-1912 M.A. Thompson pr.
1900-1909 W.H.J. Willeman pr.
1912 A.J. Melkert pr.
Na 1912 niet steeds vermeld; jaartallen derhalve onder
voorbehoud.
{1913} G.M.A. Beukers pr., hoofdred.
{1913}-{1917} Th.M. Bekkers pr.
{1929}-{1933} J.C.C. Groot pr.
{1936}-{1953} H. Sondaal pr.
• speciale nummers 39(1936), nr. 4(11 febr.): Feestnum-
mer bij gelegenheid van de bisschopswijding van mgr.
J.P. Huibers
– 42(1939): afzonderlijk gepagineerd speciaal nummer
gewijd aan de jeugdbeweging onder de bisschoppen
Callier, Aengenent en Huibers
– 51(1949), nr. 7(2 mei): nummer gewijd aan de kathe-
draal St. Bavo en aan het tijdschrift zelf ter ere van het
50-jarig bestaan van beide
– 57(1954), nr. 1282(15 aug.): speciaal nummer bij gele-
genheid van het 55-jarig priesterschap van monseig-
neur J.P. Huibers
• bijzonderheden Afbeeldingen (1898-1942, 1948-1956);
boekbesprekingen (1898-1901, 1930-1942, 1946-1951, 1954-
1955); inhoudsopgaven volgens rubrieken (1898-1940).
– In 6(1923)-33(1930) bestaan er twee uitgaven onder de
titel Sint Bavo, de ‘gebruikelijke’ en een ‘kleinere’. De
gebruikelijke editie wordt gepagineerd in arabische 
cijfers; de kleinere gedurende 26(1923)-27(1924) in
romeinse cijfers, gedurende 28(1925)-33(1930) in arabi-
sche cijfers tussen haakjes.
– De afleveringen openen met de vaste rubriek ‘Com-
municanda ordinariatus Harlemensis’ (waaraan vaak
toegevoegd: “Medede(e)lingen bisdom Haarlem”). Deze
rubriek heeft een eigen nummering, die doorloopt over
de verschillende jaargangen: nr. 1-1307.2
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• relaties Ten dele voortgezet als Analecta voor het bis-
dom Haarlem (1954-{1980})4

– Voortgezet als de Nieuwe kerk (1957-1963)5

• autopsie Volledig m.u.v. een aantal omslagen
– KDC
• typering Godsdienstig blad dat aanvankelijk wordt
uitgegeven ten bate van de bouw en de versiering van
de kathedraal van het nog jonge bisdom Haarlem en
dat al gauw tevens het podium wordt van de zoge-
naamde ‘Communicanda ordinariatus Harlemensis’
(zie bijzonderheden). Vanaf 1934 is het blad ook het
orgaan voor het liefdewerk voor de arme parochies in
het bisdom. In deze jaren kent het blad een gevarieerde
inhoud. Vanaf de oorlogsjaren na 1942 wordt de inhoud
teruggebracht tot enkel de vaste rubriek ‘Communican-
da ordinariatus harlemensis’ en is Sint Bavo slechts
nog een diocesaan mededelingenblad. Hoewel blijkens
de ondertitel op het omslag in de jaren 1949-1956 de
aandacht weer primair naar de arme parochies in het
bisdom uitgaat, is dat de facto niet het geval en blijft
het blad de functie vervullen van mededelingenblad
voor het bisdom Haarlem (en m.i.v. juni 1956 tevens
voor het bisdom Rotterdam). 
• noten
(1) Onze Arme Nieuwe Parochies.
(2) Vanaf mei 1942 vervult het blad vrijwel alleen de func-
tie van mededelingenblad van het bisdom Haarlem. De
rubriekstitel ‘Communicanda ordinariatus Harlemen-
sis’ wordt zo prominent onder de titel geplaatst, dat men
wel van een ondertitel zou kunnen spreken. Ook ont-
breekt vanaf mei 1942 de jaargangnummering en volgt
het tijdschrift niet meer de eigen nummering van de afl-
everingen, maar de doorlopende nummering van de ru-
briek ‘Communicanda ordinariatus Harlemensis’ (zie
bijzonderheden). Na 45(1942), nr. 10(10 mei) volgen 1942,
nr. 1081(31 mei) – 1956, nr. 1307(dec.).
(3) V heeft betrekking op de paginering van de gebrui-
kelijke editie, III op de kleinere editie (zie bijzonderhe-
den).
(4) In Analecta voor het bisdom Haarlem 1(1954), nr.
1(sept.), p. 1 verantwoordt de bisschop van Haarlem,
mgr. J.P. Huibers, in ‘Aan de priesters van ons Bisdom’
de uitgave van de Analecta. Gedurende ruim 55 jaar
waren deze mededelingen van het bisdom opgenomen
in Sint Bavo, aanvankelijk uitgegeven als godsdienstig
weekblad ten bate van de nieuwe kathedraal, later ook
het orgaan van het Liefdewerk voor de arme parochies
in het bisdom. De uitgroei van het bisdom maakte de
uitgave van een afzonderlijk communicatie-orgaan tus-
sen het bisdom en de geestelijkheid noodzakelijk, een
orgaan uitsluitend bestemd voor de clerus. Sint Bavo
blijft gewoon voortbestaan. 
(5) “Omdat de taak: ‘Communicanda’ te zijn voor de
beide Bisdommen, van Sint Bavo is overgenomen door
onze Analecta, blijft toch die andere doelstelling:

belangstelling, medeleven en hulp te vragen voor de
kerkenbouw en de vele financiële zorgen, die daarmede
voor de beide bisdommen gepaard gaan. ‘Het Liefde-
werk der Arme Parochies’ blijft bestaan, en krijgt een
eigen blad, onder de titel De Nieuwe Kerk, (…) dat (…) de
omzetting is van Sint Bavo” (1956, nr. 1307(dec.), p. 159).

962
St.1 Bernardus tijdschrift 1931-1964
• jaren 1(1931/32), nr. 1(1 aug.) – 11(1941/42), nr. 5(april)
– 12(1946), nr. 3(juni)2 – 31(1964), nr. 3(dec.)3

• ondertitel Tijdschrift der paters Cisterciënsers4 –
Aanbidders v.h.4 Allerheiligste4 Sacrament – OLV4 van
Onsenoort – Nieuwkuijk (N.-Br.)4 ∞ 1(1931/32) – 6(1936/
37), ongen.(aug.)
– Voor Nederland en Belgie. Tijdschrift der paters
Cisterciensers-Bernardijnen van het klooster ‘Marien-
kroon’ ∞ 6(1936/37), ongen.(okt.)-ongen.(dec.)
– Voor Nederland en België. Tijdschrift der paters
Cisterciensers (Bernardijnen) klooster ‘Marienkroon’
∞ 6(19367/37), ongen.(febr.) – 9(1939/40), ongen.(okt.)
– Tijdschrift der paters Bernardijnen klooster Mariën-
kroon ∞ 9(1939/40), onged.(dec.) – {11(1941/42), nr. 5
(april)}
– Uitgave van de paters Cisterciënsers ∞ {13(1946/47),
nr. 2(dec.)} – 24(1957/58), nr. 1(aug.)
– Tweemaandelijkse uitgave van abdij Mariënkroon5

∞ 24(1957/58), nr. 2(okt.)-nr. 6(juni)
• uitgever Paters Cisterciënzers (Bernardijnen)
• plaats Nieuwkuijk
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B ∞ 1(1931/32)-11(1941/42); C ∞ 12(1946), nr. 3
(juni) – 13(1946/47), nr. 2(dec.); B ∞ 14(1947/48)-24(1957
/58); C ∞ 25(1958/59)-31(1964)
• omvang II ∞ 1(1931/32)-11(1941/42); 4 p. ∞ 12(1946), nr.
3(juni); 8 p. ∞ 13(1946/47), nr. 2(dec.); I ∞ 14(1947/48)-
19(1952/53); II ∞ 20(1953/54); I ∞ 21(1954/55)-31(1964)
• redactie Tot 1957 en na 1958 niet als zodanig vermeld.
1931-1957 pater Joannes van Engelen, hoofdredacteur6

1957-{1958} pater Gummarus Meijs
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– De paginering van 2(1932/33) wordt voortgezet in
3(1933/34), waarvan het eerste nr. begint met p. 143.
– In het autopsie-exemplaar is i.p.v. 4(1934/35), nr. 1
(aug.) de aflevering 2(1932/33), nr. 1 ingebonden.
– Het titelblad van febr. 1937 en april 1937 vermeldt abu-
sievelijk zevende jaargang i.p.v. zesde jaargang.
– 15(1948/49), nr. 4(febr.) en nr. 5(april) dragen abusie-
velijk respectievelijk nummer 3 en 4. 
– In 21(1954/55), nr. 1(aug.) is opgenomen Ons-eigen-
tuintje, met als ondertitel “Jeugdblad van het St. Ber-
nardus tijdschrift”, eerste jaargang, nr. 1. Het blad (2 p.)
is doorgepagineerd en maakt ook verder niet de indruk
een aparte uitgave te zijn. De uitgave (in de ondertitel
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ook: St. Bernardus tijdschrift resp. Bernardustijdschrift)
wordt doorgenummerd tot tweede jaargang, nr. 10. Dit
laatste nummer is opgenomen in: 22(1955/56), nr. 4
(febr.). Van 22(1955/56), nr. 5(april) – 25(1958/59) blijft
‘Ons eigen tuintje’ opgenomen als rubriek voor de
jeugd, maar niet meer met eigen ondertitel en eigen
nummering.
• relaties Samengegaan met Weerklank / Augustijnen
(1963-1964), Karmelstemmen (1959-1964), Padua (1928-
{1963}), Golgotha (1912-1964) en Zicht (1960-1964) en
opgegaan in Kruispunt (1965-{1980})3

• autopsie 1(1931/32)-3(1933/34); 4(1934/35) m.u.v. nr. 1 en
nr. 3; 5(1935/36) – 9(1939/40), nr. 5(april)7; 10(1940/41) –
11(1941/42), nr. 5(april); 12(1946), nr. 3(juni); 13(1946/47),
nr. 2(dec.); 14(1947/48)-24(1957/58); 25(1958/59) m.u.v.
nr. 3; 26(1959/60)-29(1962/63); 30(1963/64) m.u.v. nr. 1;
31(1964)
– UBN
• typering Als tijdschrift van beschouwende monniken
(Cisterciënzers) presenteert het blad zich in de eerste
aflevering als “een unicum in ons land”. Het blad wil
Nederland weer zijn oude Cisterciënzer geschiedenis
laten zien en de oude Cisterciënzer traditie herstellen
en handhaven, “het Eucharistisch leven in Nederland
onder alle standen” verdiepen, de devotie tot Maria
bevorderen en het beschouwend aanbiddingsleven in
de missielanden verbreiden (1(1931/32), nr. 1(aug.), p. 3-
6). Het tijdschrift bevat artikelen over de geschiedenis
van de orde, haar spiritualiteit, het huidig reilen en 
zeilen in Nederland en daarbuiten (o.a. Afrika, Oost-
Europa, Canada en Denemarken), bijdragen over litur-
gie, Marialegenden, gebedsverhoringen, een (vervolg)-
verhaal, een rubriek voor de jeugd en informatie over
de mogelijkheid om in te treden in de orde. Halverwege
de jaren vijftig neemt het devotionele gehalte van het
blad af en komt de nadruk steeds meer op de jeugd te
liggen.
• noten
(1) {12(1946), nr. 3(juni)} en 24(1957/58), nr. 2(okt.) – 31
(1964/65): “Sint”; echter in 24(1957/58), nr. 2(okt.)-nr.
6(juni) op de binnenzijde van het omslag nog: “St.”
(2) Dit is het eerste nummer dat na de oorlog ver-
schijnt. Het nummer heeft geen ondertitel; het is
onduidelijk waarom deze eerste aflevering nummer
drie draagt. De redactie meldt onder de titel ‘Wij steken
van wal’ dat het leven langzamerhand weer normaler
wordt: “Zo kan ook eindelijk na lang wachten, ons tijd-
schrift weer verschijnen” nadat het blad in 1942 was
opgeheven “wegens papierschaarste enz.”
(3) 31(1964), nr. 2(okt.) bericht op p. 9 dat “het U zo ver-
trouwde St. Bernardus-tijdschrift […] zeer binnenkort in
nieuwe vorm en onder andere naam [zal] verschijnen.
Verschillende gelijkgerichte ‘paters-tijdschriften’ (…)
zijn een combinatie aangegaan.” Dit nieuwe tijdschrift,
dat maandelijks zal verschijnen, is Kruispunt.

(4) M.i.v. 3(1933/34), nr. 5(april): “Cisterciensers”, “van
het”, “Allerh.”, “Vrouw” en “(N.B.)”.
(5) Aldus op de binnenzijde van de omslagen;
24(1957/58), nr. 3(dec.)-nr. 6(juni) vermeldt op de buiten-
zijde: “Uitgave abdij ‘Mariënkroon’, Nieuwkuyk”; deze
vermelding blijft m.i.v. 25(1958/59), nr. 1(aug.) gehand-
haafd.
(6) Prior Servatius van Vugt bedankt Joannes van Enge-
len bij gelegenheid van het tweede lustrum van het
blad als “redacteur, die wars van alle lofuitingen, niets
liever doet, dan stil zijn gang gaan in zijn arbeid voor
het tijdschrift” (11(1941/42), nr. 1(aug.), p. 4). In 24
(1957/58), nr. 1(aug.), p. 8 wordt vermeld dat dom Joan-
nes van Engelen, “oprichter en hoofdredacteur van het
St. Bernardus-tijdschrift”, gekozen is tot abt van het
klooster Mariënkroon. In het volgende nummer, nr. 2
(okt.), p. 17 neemt hij afscheid als hoofdredacteur.
(7) Waarschijnlijk is 9(1939/40), nr. 6(juni) niet versche-
nen in verband met de inmiddels ontstane oorlogsitua-
tie. 10(1940/41), nr. 1(aug.) maakt er op de eerste pagina
melding van dat de tijden weer “rustiger geworden
zijn”. Het vervolgverhaal ‘Uit ’t leven’ van dit nummer,
p. 13, sluit aan bij het verhaal uit 9(1939/40), nr. 5(april),
p. 146.

963
St. Bonifacius [1913]-[1915]
• jaren [1913, begin okt.]1 – [1915, eind dec.]2

• ondertitel Kerkelijk weekblad voor het katholieke
Friesland
• uitgever J.G. de Vries
• plaats Sneek
• frequentie wekelijks (vrijdag)
• formaat E
• omvang Ingeziene afl.: 4 p.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• relaties Opgegaan in Ons Noorden (1913-1964)2

• autopsie 3(1915), nr. 115(10 dec.)
– NPM
• typering Weekblad voor katholiek Friesland met ker-
kelijk en politiek nieuws, stichtende bijdragen en fami-
lieberichten.
• noten
(1) De begindatum is afgeleid van de jaargang- en afle-
veringnummering.
(2) In het nummer van 10 dec. 1915 wordt de abonnees
meegedeeld dat er onderhandelingen zijn gevoerd met
Ons Noorden, welke erin hebben geresulteerd “dat ons
blad 1 Januari 1916 zal ophouden te bestaan. (…) Zoo is
voorkomen, dat opnieuw de gemoederen in gisting
raken, de zoo noodzakelijke eenheid verbroken wordt.”
Met de uitgave van St. Bonifacius was in 1913 begonnen
toen het tweemaal per week verschijnende blad Ons
Noorden (1882-1913) werd omgezet in het dagblad Ons
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Noorden (1913-1964), dat in Groningen werd uitgegeven.
De Vries te Sneek was ook de drukker geweest van het
nieuwsblad Ons Noorden.

964
Sint1 Camillusbode 1950-1968
• jaren 1(1950/51), nr. 1(aug.) – {19(1968), nr. 1(sept./
okt.)}2

• ondertitel Maandblad gewijd aan de verering van de
H. Camillus ∞ 1(1950/51)-2(1951/52)
• uitgever Paters Camillianen
• plaats Roermond, Sint Camillushuis
• frequentie maandelijks ∞ 1(1950/51)-{15(1964/65)}
– tweemaandelijks ∞ {17(1966/67)}-19(1968)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1950/51)-{15(1964/65)}; I ∞ {17(1966/
67)}-19(1968)
• redactie 1950-? G.M.W. Schreur OSCam.
• bijzonderheden Afbeeldingen
• relaties Voortgezet als Camillusbode ({1969}-1975)2

• autopsie 1(1950/51), nr. 1(aug.) – 15(1964/65), nr. 11/12;
17(1966/67)-18(1967/68); 19(1968), nr. 1
– KDC ∞ 8(1957/1958), nr. 11/12; 12(1961/62), nr. 6;
17(1966/67), nr. 1; 18(1967/68), nr. 6; 19(1968/69), nr. 1
– Roermond, Paters Camillianen, overige afleveringen
• typering Blad van de Nederlandse Camillianen
(OSCam.) dat erop gericht is het werk van de orde –
vooral ziekenverpleging – meer bekend te maken. In de
bijdragen komen de activiteiten van de orde in Neder-
land, het seminarieleven in het St. Camillushuis
(kasteel Schöndeln in Roermond) en de missie aan bod.
De uitgave bevat daarnaast bijdragen over gezondheid
en ziekte, verhalen en een jongerenrubriek. 
• noten
(1) Ook: “St.”
(2) Camillusbode 19(1969), nr. 3(jan./febr./maart) ver-
wijst op [p. 3] naar het “december-nummer 1968”.
Omdat dit nummer niet kon worden ingezien, kan niet
worden vastgesteld of het decembernummer de laatste
aflevering van Sint Camillusbode is, of het eerste num-
mer van Camillusbode.

965
St. Camillusbode1 1976-{1980}
• jaren 26(1976), brief 1(onged.) – {30(1980), brief 2(dec.)}1

• uitgever Camillianen
• plaats Roermond ∞ 26(1976) – 28(1978), brief 1(zomer)
– Roermond / Vaals / ’s-Hertogenbosch, adm.: ’s-Herto-
genbosch ∞ 28(1978), brief 2(winter) – 30(1980)
• frequentie tweemaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.

• speciale nummers 26(1976), brief 2(onged.): gewijd aan
het werk van de orde in Peru
– 27(1977), brief 1(onged.): gewijd aan problemen rond
ziekte en gezondheid
• bijzonderheden Gestencild.
– De nummers verschijnen als ‘brieven’, die met
ingang van 28(1978) zijn gedateerd.
• relaties Voortzetting van Camillusbode ({1969}-1975)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Gratis contactblad met mededelingen over
leven en werk van de Nederlandse Camillianen. Behal-
ve actuele informatie en personalia bevatten de brieven
ook informatie over de stichter en de geschiedenis van
de orde en over de werkterreinen in Nederland en in de
missie.
• noten
(1) Met ingang van 30(1980), brief 2(dec.) luidt de titel
wederom Camillusbode. Onder deze titel verschijnt het
blad nog in {2008}.

966
Sint Carolus klokje {1927}-{1940}
• jaren {3(1927/28), nr. 1(juni)} – {16(1940), nr. 1(mei)}1

• uitgever Zusters Onder de Bogen (Liefdezusters van
Carolus Borromeus)
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 3(1927/28); III ∞ 4(1928/29)-13(1937/38);
IV ∞ 14(1938/39)-15(1939/40); 22 p. ∞ 16(1940), nr. 1
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 13(1937/38), ongen.(29 april): ‘1837 –
29 april – 1937’, extra nummer, gewijd aan het 100-jarig
jubileum van de stichting van de congregatie door Moe-
der Elisabeth
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel).
– De jaargangen lopen aanvankelijk van juni tot en met
mei; m.i.v. 6(1930/31) lopen ze van mei tot april. Het
overgangsjaar 5(1929/30) loopt van juni tot april; in dat
jaar verschijnen 11 nummers, in de nummering wordt
nr. 9 overgeslagen: nr. 10(febr.) volgt op nr. 8(jan.).
– De aflevering van november heeft doorgaans een
feestelijk tintje in verband met de feestdag van Carolus
Borromeus op 4 november.
– Jaargang 9(1933/34), nr. 7(nov.) draagt de verkeerde
nummering: het moet zijn nr. 8(dec.). Deze aflevering
is ingebonden vóór de aflevering die ongenummerd is
en als datum november 1933 draagt. Hierna volgt het
reguliere nr. 9(jan. 1934).
– 14(1938/39), nr. 1(mei) en nr. 2(juni) zijn in verschil-
lende uitvoeringen uitgebracht: eenmaal volgens het
formaat en de lay-out van de voorafgaande nummers
en eenmaal volgens het formaat en de lay-out van de
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volgende nummers. De eerstgenoemde uitvoering is in
het autopsie-exemplaar achter jaargang 13(1937/38) in
dezelfde band ingebonden. De tweede uitvoering is met
de overige afleveringen van die jaargang ingebonden in
een band.
– 16(1940), nr. 1(mei) is in het autopsie-exemplaar inge-
bonden na jaargang 15 in dezelfde band. De aflevering
bevat als toevoeging ‘laatste berichten’, waarin wordt
vermeld dat de zusters in Noorwegen het goed maken
ondanks de inval van de Duitsers. 
• autopsie 3(1927/28)-9(1933/34), 10(1934/35) m.u.v. nr. 10
(febr.); 11(1935/36)-15(1939/40); 16(1940), nr. 1(mei)
– KDC
• typering Intern tijdschrift van de Zusters Onder de
Bogen, opgericht “om den band tusschen de verschil-
lende afdeelingen te verstevigen” (zie 10(1934/35), nr. 2
(juni), [p. 8]). Het bevat informatie uit de huizen in
Nederland en in de missies in Indonesië en Noorwegen
en daarnaast gebeden, godsdienstige verzen, persona-
lia, actuele mededelingen (visitatiereizen, professies,
overlijden, jubilea, benoemingen van oversten en raad-
zusters) en giften voor de missies (m.n. St. Olavsbus-
jes). 
• noten
(1) Vermoedelijk is het tijdschrift niet verder versche-
nen.

967
Sint Christophorus1 [1920]-{1933}
• jaren [1(1920), nr. 1(9 jan.)]2 – [15(1934), nr. 15(12 april)]1

• ondertitel Orgaan van de Nederlandsche RK Vereeni-
ging van Marine-Personeel St. Christophorus afwisse-
lend met RK marine-weekblad ∞ {2(1921)} – 14(1933), 
nr. 44(2 nov.)
– Op titelpagina: Orgaan ter uiteenzetting der katholie-
ke beginselen; op omslag: RK marine-weekblad ∞
14(1933), nr. 45(9 nov.)-{nr. 51(21 dec.)}
• uitgever Ned. RK Vereeniging van Marine-Personeel
St. Christophorus ∞ {2(1921)} – 14(1933), nr. 44(2 nov.)
– Vlootaalmoezenier H.J.M.M. Alink3 ∞ 14(1933), nr. 45
(9 nov.)-{nr. 51(21 dec.)}
• plaats Den Helder4

• frequentie wekelijks
• formaat C ∞ {2(1921)}; D ∞ 1921, lustrumnummer 
(25 okt.) en {3(1922)} – {5(1924), nr. 4(31 jan.)}; E ∞
{5(1924), nr. 6(14 febr.)}-{nr. 41(23 okt.)}; C ∞ {5(1924), 
nr. 42(30 okt.)} – {7(1926), nr. 8(23 febr.)}; D ∞ {7(1926),
nr. 12(23 maart)}; C ∞ {9(1928), nr. 3(19 jan.)} – {14(1933),
nr. 51(21 dec.)}
• omvang [III] ∞ {2(1921)}-{4(1923)} en {6(1925)}; [IV] ∞
{9(1928)}; V ∞ {10(1929)}; [V] ∞ {11(1930}-{12(1931)}; V ∞
{13(1932)}-{14(1933)}
• redactie [1920-1921] en 1933 H.J.M.M. Alink, vlootaal-
moezenier5

Vanaf [juni 1921]1 is de redactie in handen van het dage-
lijks bestuur van de RK Vereeniging van Marine-Perso-
neel en vanaf [mei 1928]1 van de Stichting De Katholieke
Pers. Als voorzitter van de Stichting De Katholieke Pers
is A.W.P. Angenent redacteur van Sint Christophorus.
• speciale nummers 1921, 25 okt.: lustrumnummer
– 4(1923), nr. 15(13 april): propagandanummer voor Indië
– 4(1923), nr. 35(31 aug.): feestnummer ter gelegenheid
van het zilveren regeringsjubileum van HM Koningin
Wilhelmina
– 10(1929), 8 aug.: Indisch nummer
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1930).
– Foutieve nummering: 2, nr. 1(4 jan.) en nr. 2(11 jan.)
abusievelijk 1920; moet zijn: 1921; in 6(1925), 9(1928) en
12(1931) is een aanzienlijk aantal afleveringen te hoog of
te laag genummerd; 10(1929), nr. 1(3 jan.) op buitenzijde
omslag abusievelijk 1928; moet zijn: 1929; in 10(1929)-
12(1931) wordt soms het jaargangnummer, soms het afle-
veringsnummer niet vermeld en soms ontbreken beide.
– Als kopblad verscheen in de loop van 1920 tot en met
dec. 1922 de Heldersche post.6 Vanaf jan. 1923 verscheen
de Heldersche post als zelfstandig blad (beschreven in
deel 1 van de BKNP). 
• relaties In het lustrumnummer d.d. 25 okt. 1921, p. 4
wordt vermeld dat er vóór de uitgave van een eigen
weekblad een rubriek was voor ‘de Roomsche Marine-
mannen’, eerst in de Katholieke militair, later in de
Nieuwe Heldersche courant (resp. beschreven in deel 5
en deel 1 van de BKNP)
– Voortgezet als Stella maris (1934-[1940])
• literatuur L.A.M. Goossens, ‘De Nederlandsche
Roomsch-Katholieke Vereeniging van Marinepersoneel
St. Christophorus’, in: Marineblad 88(1978), nr. 7(juli),
p. 346-358
• autopsie 2(1921), nr. 1(4 jan.) – 14(1933), nr. 51(21 dec.)
met veel lacunes
– IISG
• typering Orgaan van de Nederlandsche RK Vereeni-
ging van Marine-Personeel. Het blad propageert de
organisatie van het rooms-katholieke marinepersoneel
in katholiek verband. In het tijdschrift zijn berichten
opgenomen over de vereniging en de marine; verder
bevat het artikelen over godsdienst, politiek, staatsin-
richting, maatschappijleer en de Nederlandse overzee-
se koloniën.
• noten
(1) Volgens Goossens verscheen het laatste nummer
onder de titel RK Marineblad. Hij vermeldt op p. 346:
“Het eerste nummer van het weekblad St. Christopho-
rus verscheen 9 januari 1920. Het laatste nummer,
onder de oorspronkelijke naam, draagt als datum 2
november (Allerzielen!) 1933. Moeizaam en ‘door vijan-
den belaagd’ vervolgt het strompelend als RK Marine-
blad zijn weg naar het definitieve einde: nummer 15
van de XVe jaargang, 1934, 12 april. Eén week later, op
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19 april 1934, verschijnt het nieuwe blad: Stella maris.
Orgaan voor het RK Marinepersoneel.”
(2) Vgl. het feestnummer van 8 juni 1932 van de Helder-
sche post.
(3) Uit de mededelingen in 14(1933), nr. 45(9 nov.), p. 2
en nr. 46(16 nov.), p. 2 en 3 blijkt dat vlootaalmoezenier
H.J.M.M. Alink voorlopig de verantwoordelijkheid voor
het periodiek overneemt. Als gevolg van het nieuwe
‘reglement militaire belangenvereenigingen’ i.v.m. de
muiterij op de Zeven Provinciën is er namelijk geen
katholiek verenigingsorgaan meer. Alink vermeldt dat
hij daarom contact wil opnemen met het Apostolaat ter
Zee of de Militaire Broederschap.
(4) Vanaf 14(1933), nr. 45(9 nov.) wordt geen plaats van
uitgave vermeld.
(5) Gedurende de gehele bestaansperiode van het blad is
Alink medewerker voor de rubriek ‘film van de week’.
(6) Het feestnummer van 8 juni 1932 van de Heldersche
post vermeldt dat Sint Christophorus vanaf het begin in
januari 1920 ook Helders nieuws bracht: “Reeds dade-
lijk bleek, dat wilde men aan de verlangens van de
abonnees te Den Helder voldoen, het noodig was het
Heldersche nieuws zoo uitvoerig mogelijk op te nemen.
Daardoor ontstond al spoedig een speciaal Heldersche
editie, d.w.z. nadat de oplaag voor het RK Marineweek-
blad [= Sint Christophorus] was afgedrukt, werd het
zetsel gewijzigd en met uitvoerig Heldersch nieuws
aangevuld, van een andere kop voorzien en onder de
titel de Heldersche post aan de katholieken te Den Hel-
der thuisbezorgd.”

968
St. Claverbond 1920-1940
• jaren 32(1920), nr. 1(jan.)1 – 52(1940), nr. 10(onged.)
• ondertitel Uitgave der PP Jezuïeten ten bate hunner
Missie op Java ∞ 35(1923)-52(1940)
• uitgever Jezuïeten
• plaats ’s-Gravenhage ∞ 32(1920)-34(1922); Nijmegen
∞ 35(1923)-52(1940)
• frequentie maandelijks (behalve in april en augustus)
• formaat B
• omvang IV ∞ 32(1920)-41(1929); III ∞ 42(1930)-
49(1937); IV ∞ 50(1938)-51(1939); III ∞ 52(1940)
• redactie {1921}-1922 pater F. Klene SJ2

1923-{1937} pater W. Keller SJ2

1920-1936 pater J. van Rijckevorsel SJ3

• speciale nummers 1939, nr. 3(onged.): ‘Jubileum-
Uitgave bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
den St. Claverbond 1889-15 maart-1939’, 48 p.
• register ‘Register op de eerste 50 jaargangen van het
tijdschrift St. Claverbond 1889 tot en met 1938: I. Schrij-
vers-register; II. Platen register; III. Personen-register;
IV. Historisch-geographisch register; V. Zaken-
register’4

• bijzonderheden Afbeeldingen; inhoudsopgaven.
• relaties Voortzetting van Berichten uit Nederlandsch
Oost-Indië (1889-1919)
– Voortgezet als Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië
voor de leden van den St. Claverbond (1941-1946)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Orgaan van de St. Claverbond, opgericht om
de missie van de Jezuïeten op Java met gebed en finan-
ciën te steunen. De naamsverandering brengt tot uit-
drukking dat het accent wordt verlegd naar de bond, die
de uitgave verzorgt. Evenals de voorganger geeft het
tijdschrift veel informatie over de Jezuïetenmissie op
Java, maar behalve berichten uit het eigen missiege-
bied, zal het nieuwe tijdschrift nog twee andere rubrie-
ken bevatten, een missiekroniek en een rubriek voor de
algemene missiebelangen van de kerk. Immers: “In
onze tijd van steeds toenemende liefde en belangstel-
ling voor de missiën, komt het ons wenschelijk voor,
dat de lezer niet slechts op de hoogte blijft van het
wedervaren eener enkele missie. Heel het grootsche,
heerlijke missiewerk der Katholieke Kerk, zoowel het-
geen reeds tot de geschiedenis behoort, als wat met
zooveel inspanning en succes in onze dagen wordt tot
stand gebracht, heeft recht op uw warme belangstel-
ling” (32(1920), nr. 1(jan.), p. 2; zie ook Berichten uit Java
55(1947), nr. 1(jan.), ongepagineerd: ‘Ter oriëntering
van onze nieuwe abonné’s’).
• noten
(1) De meeste omslagen ontbreken. Deze gegevens zijn
afgeleid uit de inleiding van de eerste aflevering, waar-
in sprake is van de 32e jaargang en een maandelijkse
verschijningsdatum, uitgezonderd in de paas- en
zomervakantie (‘Bij den nieuwen jaargang’, 32(1920),
nr. 1(jan.), p.1).
(2) Zie ook ‘75 jaargangen Claverbond’, Missienieuws
75(1967), nr. 6(nov.), p. 10. 
(3) Volgens de inleiding bij de nieuwe jaargang op p. 2
van 32(1920) zal pater J. van Rijckevorsel de redactie op
zich nemen van de rubriek over katholieke missione-
ring (zie typering). Uit het register op de eerste 50 jaar-
gangen blijkt dat hij tot en met 1936 bijdragen heeft
geleverd.
(4) Het betreft hier een register op de titels Berichten uit
Nederlandsch Oost-Indië (1889-1919) en St. Claverbond
(1920-1940).
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St. Clemensbode 1945-1967
• jaren 1945/46, nr. 1(dec.) – 22(1967), ongen.(sept.)1

• ondertitel gewijd aan de missie van Suriname en de
verering van den H. Clemens ∞ 1945/46, nr. 1(dec.)-
nr. 3(juli); 3(1948) – 11(1956), nr. 3(sept.)
– Orgaan van het Hofbauer-Liefdewerk. Uitgave van
het2 secretariaat der Surinaamse Missie ∞ 1945/46, 
nr. 3(sept.1946) – 7(1952), nr. 2(juni)
– Contactblad ∞ 16(1961), nr. 1(maart) – 22(1967),
ongen.(sept.)
• uitgever Hofbauer-Liefdewerk / Secretariaat der Suri-
naamse Missie (Redemptoristen)
• plaats Rotterdam ∞ 1945/46, nr. 1(dec.) – 5(1950), 
nr. 4(dec.) 
– Amsterdam ∞ 6(1951), nr. 1(maart) – 22(1967)
• frequentie driemaandelijks 
– 2 afl. per jaargang ∞ 20(1965)-22(1967)
• formaat B ∞ 1945/46, nr. 1(dec.)-nr. 3(juli); A ∞ 1946,
nr. 3(sept.)3 – 22(1967), ongen.(sept.)
• omvang I ∞ 1945/46; II ∞ 2(1947)-5(1950); I ∞ 6(1951)-
22(1967)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1945/46, nr. 3(sept.): Majella-num-
mer
– 5(1950), nr. 1(maart): jubileumnummer ter gelegen-
heid van 60 jaar Hofbauerliefdewerk 
– 14(1959), nr. 1(maart): Feestnummer bij het gouden
jubilee van de heiligverklaring van de H. Clemens
Maria Hofbauer
– 21(1966), ongen.(maart): ‘Eeuwrond’, feestnummer bij
het eeuwfeest der paters Redemptoristen in Suriname
(1866-1966)
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargangnummering begint bij 2(1947) en valt
vanaf dan samen met het kalenderjaar.
– 1963 draagt abusievelijk als jaargangnummer: 26;
moet zijn: 18; 1964, nr. 3(sept.) en nr. 4(dec.) dragen 
abusievelijk het jaargangnummer 27; moet zijn: 19.
– In 6(1951), nr. 1(maart) – 15(1960), nr. 4(dec.) is in de
autopsie-exemplaren meegebonden: Mededelingen aan
de vereerders van pater Donders, een driemaandelijks
inlegvel van 4 p. (beschreven in dit deel van de BKNP)
Zie het Petrus Donders tijdschrift, 27(1950), nr. 2(dec.), 
p. 18. Voor de verzelfstandiging van het inlegvel zie
Petrus Donders 11(1961), nr. 1(maart), p. 2.
• relaties Voortzetting van Jaarbrief aan de zelatricen 
en leden van het Hofbauer-Liefdewerk ({1906}-{1939})4

– Voortgezet als Aan de weldoeners van het Hofbauer-
liefdewerk (1968-{1980})5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missie- en devotietijdschrift van de Redemp-
toristen met “mededelingen over onze missie, de
melaatsenverpleging en het Hofbauerliefdewerk”,

aldus de St. Clemensbode 1945/46, nr. 1(dec.), p. 2. Het
tijdschrift besteedt aandacht aan de verering van de 
H. Clemens Maria Hofbauer, zoals gebedsverhoringen
en ‘Giften ter ere van St. Clemens’ en bevat informatie
en verhalen over en uit de Surinaamse missie. Er is een
aparte rubriek voor de zelatricen en zelateurs van het
Hofbauer-Liefdewerk.
• noten
(1) “Dit is de laatste Clemensbode die in deze vorm ver-
schijnt. De kosten van het drukken en verzenden en al
wat daarbij komt” zijn te hoog geworden (22(1967),
ongen.(sept.), p. 1). Als gevolg daarvan verschenen er al
in de jaargangen 20(1965)-22(1967) slechts 2 nrs., in
maart en in september; zie 19(1964), nr. 4(dec.), p. 2 (zie
ook schrijven d.d. 8 juli 1997 van pater J. Vinkenburg,
provinciaal archivaris CSsR, correspondentie BKNP).
(2) M.i.v. 5(1950), nr. 1(maart) “Uitgave: Secretariaat der
(…)”.
(3) 1945/46, nr. 3 komt tweemaal voor: juli 1946 en sept.
1946.
(4) Zoals uit ‘Nieuw leven’, St. Clemensbode 1945/46, nr.
1(dec.), p. 2 blijkt, is de St. Clemensbode een voortzetting
van “onze gewoonte eenmaal ’s jaars hun [zelatricen,
leden en weldoeners van het Hofbauerliefdewerk] een
brief toe te zenden”. Ondanks financiële moeilijkheden
wordt de St. Clemensbode vier maal per jaar gratis
onder hen verspreid. 
(5) Omdat na september 1967 de St. Clemensbode niet
verder kon verschijnen, wordt de oude gewoonte van
“een eenvoudige jaarbrief” (22(1967), ongen.(sept.), p. 1)
weer opgenomen met de jaarlijkse uitgave Aan de wel-
doeners van het Hofbauerliefdewerk.
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Sint Corneliusbode [1925]-{1939}
• jaren [1(1925/26, nr. 1(dec.)]1 – {13(1938/39), nr. 12(nov.)}
• ondertitel Maandblad voor de Broederschap van Sint
Cornelius te Borgharen en voor de vereerders van den
Heiligen Patroon tegen zenuwlijden ∞ {5(1929/30), 
nr. 9(febr.)} – {13(1938/39), nr. 12(nov.)}
• uitgever Wijnands en Stegen ∞ {5(1929/30), nr. 9
(febr.} – {7(1931/32), nr. 5 (okt. 1931)}
• plaats Borgharen
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ {5(1929/30-10(1934/35)}; tenminste I ∞
11(1935/36)-13(1938/39)
• redactie {1929-1939} “Z. Eerw. Heer Pastoor te Borg -
haren”2

• autopsie 5(1929/30), nr. 9(febr. 1930), nr. 11(april) –
10(1934/35), nr. 12(mei 1935); 11(1935/36), nr. 1(juni) en 
nr. 2(juli); 12(1937/38), nr. 2(jan. 1938); 13(1938/39), nr. 11
(okt.) en nr. 12(nov.)
– UBM
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• typering Uitgave voor de leden van de Broederschap
met godsdienstige artikelen, stichtelijke verhalen en
mededelingen.
• noten
(1) De begindatum is afgeleid van de jaargang- en 
afleveringnummering.
(2) Volgens Pius-almanak 1933, p. 513 was J.M.H. van
Kan pastoor van Borgharen. Borgharen wordt er
genoemd als bedevaartsplaats van de H. Cornelius:
paus en martelaar en patroon tegen zenuwziekten.

971
St.1 Dominicus’2 Derde Orde 1931-1954
• jaren 1(1931/32), nr. 1(15 april) – 11(1941), nr. 7(15 okt.)
– 1941/1945, overbruggingsnummer(15 okt. 1941 – 
15 aug. 1945)3

– 1945, ongen.(15 dec.) en 1946, ongen.(15 febr.)
– 16(1946/47), nr. 1(15 april) – 24(1954), nr. 11(dec.)
• ondertitel Maandschrift voor de4 tertiarissen ∞
1(1931/32)-17(1947/48)
– Maandschrift ∞ 23(1953)-24(1954)
• uitgever Centraal Bureau van de Derde Orde (Neder-
landse Provincie der Dominicanen)
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 1(1931/32) – 8(1938/39), nr. 7
(15 okt. 1938); Huissen (Gld.) ∞ 8(1938/39), nr. 8
(15 nov.) – 11(1941), nr. 7(15 okt.); Zwolle ∞ overbrug-
gingsnummer(15 okt. 1941 – 15 aug. 1945) – 17(1947/48),
nr. 3(sept./ okt.); Huissen (Gld.) ∞ 17(1947/48), nr.
4(nov./dec.) – 24(1954)
– Adm.: Nijmegen ∞ 1(1931/32) – 11(1941), nr. 7(15 okt.);
Zwolle ∞ 1941/1945, overbruggingsnummer(15 okt.
1941 – 15 aug. 1945); Nijmegen ∞ 1945, ongen.(15 dec.) –
17(1947/48), nr. 4(nov./dec.); Venlo ∞ 17(1947/48), nr. 5
(jan./febr.) – 23(1953), nr. 8(sept.); Beek bij Nijmegen ∞
23(1953), nr. 9(okt.) – 24(1954)
• frequentie maandelijks m.u.v.:
– 6 nrs. per jaargang ∞ 16(1946/47)-17(1947/48)
– 8 nrs. ∞ 18(1948)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1931/32)-10(1940/41); II ∞ 11(1941); I ∞
1941/45, overbruggingsnummer(15 okt. 1941 – 15 aug.
1945), 1945, ongen.(15 dec.) en 1946, ongen.(15 febr.); 
II ∞ 16(1946/47); I ∞ 17(1947/48); II ∞ 18(1948); III ∞
19(1949)-20(1950); II ∞ 21(1951)-24(1954)
• redactie 1931-1941 pater Ceslaus Piels OP, provinciaal
promotor
1945-1947 pater D. Terstegen OP, provinciaal promotor
1947-1954 pater C.D. van de Ven OP, provinciaal promo-
tor
• speciale nummers 1(1931/32), nr. 11/12(15 febr.): feest-
nummer ter ere van H. Albertus de Grote bij diens hei-
ligverklaring
– 10(1940/41), nr. 11/12(15 maart): tweede lustrum -
nummer

– 18(1948), nr. 5(1 sept.) en 19(1949), nr. 9(1 sept.): num-
mers gewijd aan het nationale congres van de Derde Orde
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1931/32-1940/41; 1947/48-1953). 
– In het autopsie-exemplaar is de inhoudsopgave van
5(1935/36) met de hand geschreven.
– Het overbruggingsnummer en de afleveringen van 15
dec. 1945 en 15 febr. 1946 hebben geen jaargangnum-
mer.
– Jaargang 16, nr. 1 is abusievelijk gedateerd: 15 april
1941. Dit moet zijn: 15 april 1946.
– Overlopende jaargangen tot en met 17(1947/48). Jaar-
gang 18(1948) loopt van 1(mei)-8(dec.), waarna de jaar-
gangen het kalenderjaar volgen.
• relaties Voortgezet als Zwart op wit (1955-1974)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift voor de Derde Ordeleden (tertia-
rissen) van de Dominicanen, bedoeld om hen nog meer
te doordringen van de geest van de grote dominicaanse
familie (1(1931/32), nr. 1(15 april), p. 3). Het orgaan biedt
artikelen over het geestelijk leven van tertiarissen, hei-
ligenlevens en -verering met een sterke nadruk op
Mariale devotie, het (leken)apostolaat van de Derde-
Ordelingen en de geschiedenis van de Eerste, Tweede
en Derde Orde. Verder zijn er rubrieken met mededelin-
gen, informatie over activiteiten uit de afdelingen,
retraitestukken, regelverklaringen en een vragenbus. 
• noten
(1) 17(1947/48)-20(1950) en 23(1953)-24(1954): “S.”. De
omslagen wijken gedurende de gehele verschijnings-
periode regelmatig af van de op de titelpagina gehan-
teerde vorm: afwisselend “S.”, “St.” en “Sint”.
(2) De apostrof is regelmatig weggelaten.
(3) In de inleiding wordt meegedeeld dat het maand-
schrift in oktober 1941 door de bezettende macht werd
verboden. “Wat niemand verwonderde, want het stelde
zich slechts in dienst der waarheid, en nooit in dienst
van nazileugens.”
(4) M.i.v. 1941/1945, overbruggingsnummer(15 okt. 1941
– 15 aug. 1945) wordt “de” weggelaten.
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S. Dominicus penning1 [1933]-1967
• jaren [1933], nr. 108(juni)2 – 1942, [nr. 140](1 okt.)3

– 1945, [nr. 141](1 jan.) – 1967, nr. 14(onged.)
• ondertitel Mededeelingen voor de weldoeners van den
St. Dominicuspenning ∞ 1942, [nr. 140](1 okt.)
– Mededeelingen voor onze leden ∞ 1946, nr. 142(eerste
kwartaal) – 1947, nr. 149(vierde kwartaal)
– Mededelingen voor onze leden. Liefdewerk St. Domi-
nicus-penning voor de missiën der paters Dominicanen
in Curaçao, Puerto-Rico en Zuid-Afrika ∞ 1948, nr. 150
(eerste kwartaal)-nr. 152(derde kwartaal)
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– Gratis tijdschrift voor alle vrienden van de Domini-
caanse missie ∞ 1961, nr. 2(onged.)(eerste nieuwe num-
mer)-nr. 3(dec.)
– Gratis contactblad voor alle vrienden van de Domini-
caanse missiën ∞ 1962, nr. 4(april) – 1967, nr. 14
(onged.)
• uitgever Dominicanen: het Liefdewerk St. Dominicus
Penning
• plaats Zwolle ∞ [1933], nr. 108(juni) – 1954, nr. 176
(derde kwartaal); Huissen (Gld.) ∞ 1954, nr. 177(vierde
kwartaal) – 1967, nr. 14(onged.)
– Red.: Zwolle, adm.: Nijmegen ∞ [1933], nr. 108(juni) –
1942, [nr. 140](1 okt.)
– Red.: Zwolle ∞ 1945, [nr. 141](1 jan.);
– Red. en adm.: Zwolle ∞ 1946, [nr. 142](eerste kwar-
taal) – 1954, nr. 176(derde kwartaal); Huissen (Gld.) ∞
1954, nr. 177(vierde kwartaal) – 1967, nr. 14(onged.)
• frequentie 2 nrs. ∞ [1933]
– 3 nrs. ∞ [1934]
– driemaandelijks ∞ [1935]-1941 
– 1 nr. elk ∞ 1942 en 1945
– viermaal per jaar ∞ 1946-1960
– 3 nrs. ∞ 1961
– tweemaal per jaar ∞ 1962-1966
– 1 nr. ∞ 1967
• formaat B
• omvang I ∞ [1933]; II ∞ [1934]-1936; [II] ∞ 1937; II ∞
1938-1939; I ∞ 1940-1942; 4 p. ∞ 1945, nr. [141](1 jan.); 
I ∞ 1946-1966; 16 p. ∞ 1967, nr. 14(onged.)
• redactie [1933]-[1934] pater R.Th. Hagemans OP4

[1934]-1951 pater N.A. van Rijn OP5

1951-1959 p.fr. Vinc. W. Ditters OP5

1959-1967 pater Jordanus Oonk OP5

• speciale nummers [1934], nr. 110(onged.): ‘In memori-
am: pater Bertrandus Krugers, missionaris van Cura-
çao, pater Christophorus Krugers OP, pater Servatius
Verwilst, missionaris van Porto-Rico’
– 1963, nr. 6(onged.): ‘Puerto-Rico-nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Enkele afleveringen zijn in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
– Vanaf de eerste aflevering ([1933], nr. 108(juni) tot en
met 1962, nr. 201(eerste nummer) zijn de afleveringen
doorgenummerd. Daarna begint een nieuwe reeks:
“Wij willen onze St. Dominicus-penning een ander kleed
aantrekken. Wij zouden het graag meer willen aanpas-
sen aan onze moderne smaak”, aldus 1961, nr. 201(eer-
ste nummer)(onged.), p. 1. Dit nummer is zowel de laat-
ste aflevering van de oude reeks als het eerste nummer
van de nieuwe reeks. Het volgende nummer is 1961, nr.
2(eerste nieuwe nummer), gevolgd door nr. 3(dec.) etc.
Omdat het blad gratis was en het betaalbaar moest blij-
ven, werd besloten het vernieuwde tijdschrift twee-
maal i.p.v. viermaal per jaar te laten verschijnen.
– Het blad was blijkens herhaalde mededelingen op de

aanwezige omslagen “niet in de handel”.
– In de band 1935-1941 ontbreken voor zover valt na te
gaan enkele afleveringen: na [1936, nr. 120(dec.)] volgen
twee ongen. onged. afleveringen waarvan de eerste te
dateren is op juli 1937, de tweede op okt. 1937, waarna
met omslag 1938, nr. 125(jan.) volgt. Gezien de verschij-
ningsdata: jan., april, juli, okt., zouden dit de nrs.
123(juli) en 124(okt.) zijn en ontbreken de nrs. 121 en 122. 
– Na 1938, nr. 128(okt.) volgen in het autopsie-exem-
plaar 1939, nr. 130(april), nr. 131(juli), een ongen., onged.
afl. [nr. 132(okt.)], gevolgd door een aflevering uit 1937,
[nr. 124(okt.)]. Deze aflevering is inderdaad tweemaal
ingebonden, in 1937 en in 1939. Daarna volgen [1939, 
nr. 129(jan.)] en nogmaals [1939, nr. 132(okt.)] eveneens
tweemaal ingebonden, 1940, nr. 133(jan.).
– De afleveringen van 1966, nr. 12(onged.) – 1967, nr.
14(onged.) hebben een dubbele nummering: de normale
nummering en een nummering als ‘Familieblad nr. 1 –
Familieblad nr. 3’. In 1965, nr. 11(onged.) kondigt de
redactie aan het tijdschrift meer tot een familieblad te
maken, een contactblad “tussen ons en de missionaris-
sen en de missionarissen en hun familie”. 
• relaties Voortzetting van Lectuur voor de leden van den
S. Dominicus-Penning ([1900]-[1933])
– Voortgezet als Dominicuspenning (1967-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. [1937, nrs. 121 en 122] en een
groot aantal omslagen
– KDC
• typering Missietijdschrift bestemd voor de leden van
het gelijknamige liefdewerk tot ondersteuning van de
missies van de Nederlandse Dominicanen in Curaçao,
Puerto Rico en Zuid-Afrika. Het bevat informatie en ver-
halen over en uit die gebieden (ook van de Nederlandse
Dominicanessen), lijsten van overleden leden, een ver-
antwoording van giften en oproepen tot steun aan bij-
zondere projecten. In toenemende mate bevat het blad
ook informatie over de katholieke kerk in andere landen
dan de dominicaanse missiegebieden, en informatie
over de activiteiten van de Dominicanen in Nederland.
• noten
(1) Variaties in de titel: St. Dominicus-penning en St.
Dominicuspenning; van 1948, nr. 153(vierde kwartaal) –
1960, nr. 201(vierde kwartaal) luidt de titel Missie
illustratie van de St. Dominicus-penning (St. Dominicus-
penning). Op het omslag wordt m.i.v. 1963, nr. 7(onged.)
Dominicuspenning vermeld als titel.
(2) In het autopsie-exemplaar ontbreekt een groot aan-
tal omslagen en daarmee de jaren, de data van verschij-
nen en de nummering. Een aantal gegevens kon uit
interne verwijzingen worden afgeleid. In de band 1930-
1935 van de voorganger volgen na de laatste aflevering
([1933], nr. 107(april)), de afleveringen 108-113 van S.
Dominicus penning, te dateren 1933, nr. 108(juni) – 1935,
nr. 113(jan.). Deze laatste aflevering (met omslag) is ook
opgenomen in de band S. Dominicus penning 1935-1941.
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(3) Deze laatste aflevering in de oorlog bevat slechts 4 p.
en is gedateerd: Zwolle/Nijmegen, 1 okt. 1942, maar is
vermoedelijk wel in de nummering opgenomen. De
volgende aflevering is gedateerd: Zwolle, 1 jan. 1945,
eveneens een afl. van slechts 4 p. Deze aflevering opent
met de mededeling dat het contact met het administra-
tiekantoor in Nijmegen is verbroken en men in onze-
kerheid verkeert over wat er na het bombardement van
17 sept. 1944 met kantoor en medewerker pater Kolk-
man is gebeurd. Ook deze aflevering is vermoedelijk in
de nummering opgenomen. De eerste genummerde
aflevering is 1946, nr. 145(vierde kwartaal), waaraan
twee met viltstift genummerde afleveringen vooraf-
gaan: nrs. 142(1946, eerste kwartaal) en 143(1946, twee-
de kwartaal) en een ongen. aflevering (1946, derde
kwartaal).
(4) In [1934, nr. 112(okt.)], p. 1 neemt pater R.Th. Hage-
mans OP afscheid als redacteur van S. Dominicus pen-
ning vanwege zijn benoeming tot pastoor te Alkmaar, en
wordt zijn opvolger geïntroduceerd: pater N.A. van Rijn.
(5) Met ingang van 1945, [nr. 141](1 jan.) staat pater N.A.
v. Rijn OP vermeld als “Algemeen Directeur v.d. St.
Dominicus Penning”; uit ‘De gaande en de komende
man’ (1951, nr. 164(derde kwartaal), p. 1) blijkt dat hij als
zodanig afscheid neemt na bijna 17 jaar al zijn energie
in dienst gesteld te hebben “van ons Missiewerk, om de
St. Dominicuspenning tot grote bloei te brengen. (…) Hij
was al die jaren de redacteur van ons tijdschrift (…).”
Zijn opvolger is p.fr. Vinc. W. Ditters OP, die deze taak
tot en met 1959 vervult. Zie 1959, nr. 196(derde kwar-
taal), p. 1-2, waar afscheid van hem wordt genomen
nadat hij bijna 9 jaar als algemeen directeur de afleve-
ringen van S. Dominicus penning heeft verzorgd en nr.
197(vierde kwartaal) waar zijn opvolger J. Oonk OP
wordt genoemd.

973
St. Fidelis 1946-1960
• jaren 21(1946), nr. 1(juni)1 – 35(1960), nr. 4(okt.)
• ondertitel Tijdschrift van het missiewerk der paters
Capucijnen2

• uitgever Paters Kapucijnen
• plaats Red. en adm.: Tilburg 
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

1946-1950 pater Valentinus (G.Th. Driesen), hoofdred.
[1946-1960 pater Gentilis van Loon, 1954 hoofdred.]
[1951 pater Redemptus Reijgersberg, hoofdred.]
• speciale nummers 28(1953), nr. 4(onged.) jubileum-
nummer bij gelegenheid van het gouden priesterfeest
van Mgr. Mathias L. Brans
– 30(1955), nr. 4(nov.): ‘1905-1955. Vijftig jaar capucij-
nenmissie op Borneo.’

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1953).
– Jaargangnummering van voorloper wordt voortgezet.
• relaties Voortzetting van Sint Fidelisklokje (1922-1941)
– Samengegaan met Capucijnen-almanak (1954-1961) en
Naamloos blad (1959-1960) en voortgezet als Met kap en
koord (1961-{1980})4

• autopsie 21(1946)-35(1960) m.u.v. 34(1959), nr. 1
– KDC ∞ 21(1946)-31(1956); 32(1957), nrs. 1 en 4
– UBT ∞ overige nrs.
• typering Missietijdschrift van de Nederlandse Kapu-
cijnen, orgaan van de missiebond, bedoeld om de steun
aan de missie in Indonesië te bevorderen. Als eenvou-
dig contactblad bevat het geen journalistiek werk van
grootse allure, maar eenvoudige berichtgeving voor
belangstellende lezers, aldus 25(1950), nr. 4(okt.). Behal-
ve berichten over aankomende en vertrekkende missio-
narissen en over de gang van zaken in de missie bevat
het tijdschrift personalia, geschiedkundige bijdragen
over missionarissen uit de franciscaanse geschiedenis,
mededelingen van en over de St. Fidelis Missiebond,5

etc.
• noten
(1) De jaargangtelling van de voorloper Sint Fidelisklok-
je, met als laatste jaargangnummer 20(1941), wordt
voortgezet. 
(2) “paters” verdwijnt m.i.v. 31(1956), nr. 2.
(3) Gegevens zijn ontleend aan de inhoud en aan Uni
trinoque band 8(1945/48), nr. 4(juni 1946), p. 57); band
9(1948/51), nr. 3(okt. 1948), p. 49; band 10(1951/52), p. 59;
band 11(1954/57), p. 34; band 12 (1957/60), p. 34; band
13(1960/63), p. 26. 
(4) “Met het verschijnen van dit blad houdt de Kapucij-
nenalmanak (vroeger Borneo-almanak), die sinds 1911
jaarlijks werd uitgegeven ten bate van de missie, op te
bestaan. Ook het kwartaalblad Sint Fidelis, dat sinds
1920 gezonden werd aan de leden van de Sint Fidelis
Missiebond, zal niet meer verschijnen, evenmin als 
het Blad zonder naam, dat driemaal per jaar door het
seminarie te Oosterhout werd uitgegeven. Al deze 
uitgaven zijn opgenomen in het nieuwe blad dat voor 
U ligt: Met kap en koord” (1961, nr. 1(maart), p. 1). Alle
genoemde titels zijn beschreven in dit deel van de
BKNP. Hierbij moet worden opgemerkt dat het ge -
noemde Blad zonder naam onder de titel Naamloos 
blad is beschreven en niet moet worden verward met
het tijdschrift BZN (Blad zonder Naam), een uitgave 
van de Bond zonder Naam te Haarlem, die wordt
beschreven in BKNP 5.
(5) De St. Fidelis Missiebond is de Nederlandse afdeling
van het Serafijns Liefdewerk der HH Missen, een inter-
nationale instelling van de paters Kapucijnen, die jaar-
lijks vele missen opdragen voor al diegenen en tot
intentie van al diegenen die hun missiewerk over heel
de wereld steunen.
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S. Fidelisklokje1 1922-1941
• jaren 1(1922), nr. 1(1 jan.) – 20(1941), nr. 4(1 okt.)2

• ondertitel Gratis orgaan voor de leden van het Sera-
phijnsch3 Werk4 der Heilige5 Missen [St. (Sint) Fidelis-
Missiebond]4 ∞ 1(1922), nr. 1(1 jan.) – 20(1941)
• uitgever Kapucijnen
• plaats Red. en adm.: Grave-Velp
• frequentie vier maal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie pater Andreas (H. Kivits)6

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Met ingang van 1924 wordt het jaargangnummer ver-
meld: 3(1924). De afleveringen van de eerste twee jaar-
gangen zijn doorgenummerd: 1922, nr. 1(1 jan.) – 1923,
nr. 8(1 okt.). Jaargang 3(1924) begint met nr. 1(jan.).
• relaties Voortgezet als St. Fidelis (1946-1960)
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Tijdschrift van de internationale vereniging
‘Seraphijns Werk der HH Missen’ van de paters Kapucij-
nen, dat aan de leden en de zelatricen gratis wordt toege-
zonden. Deze Nederlandse afdeling van de vereniging is
opgericht onder de naam Sint Fidelis-Missiebond. Het
doel van de Bond is steun op stoffelijk en geestelijk 
gebied te verlenen aan de missies van de Kapucijnen in
Nederlands-Indië (zie 20(1941), nr. 1(jan.), p. 2-3 en nr. 2,
p. 1-2). Het blad bevat verslagen over de situaties in de
missies van Borneo en Sumatra, verhalen van missiona-
rissen en personalia. 
• noten
(1) M.i.v. 4(1925), nr. 1(jan.) luist de titel St. Fidelis-klok-
je; m.i.v. 4(1925), nr. 3(juli) Sint Fidelisklokje.
(2) Uni trinoque van 1942, band 7, nr. 1(aug.) vermeldt
dat het St. Fidelis-klokje niet meer mag verschijnen.
(3) M.i.v. 20(1941), nr. 3(juli): “Serafijns”.
(4) M.i.v. 4(1925), nr. 3(juli): “Liefdewerk”, en met
ingang van diezelfde datum vervallen de vierkante
haken om St. Fidelis-Missiebond.
(5) Van 4(1925), nr. 3(juli) – 20(1941), nr. 2(april): “der
HH Missen”.
(6) In 21(1946), nr. 1(juni), de eerste aflevering van de
opvolger St. Fidelis, wordt vermeld dat pater Andreas
de redactie voerde samen met zijn broer br. Joan
Joseph. Jaartallen worden echter niet genoemd.

975
Sint Franciscus 1886-1941
• jaren 1(1886), nr. 1(jan.) – 56(1941), nr. 8(aug.)1

• ondertitel Maandschrift voor de leden van de (der)
Derde Orde ∞ 1(1886)-43(1928)
– Maandblad voor de tertiarissen en vereerders van
Sint Franciscus ∞ 44(1929)-49(1934)
– Maandblad ter verspreiding van de franciscaanse
geest ∞ 50(1935)-56(1941)
• uitgever Sint Paulusvereeniging ∞ 1(1886)
– Firma Henri van der Marck ∞ 2(1887)-11(1896)
– Jos. J. van Lindert ∞ 12(1897)-23(1908)
– Wed. Ammerlaan ∞ 24(1909)-31(1916)
– Administratie Sint Franciscus Woerden ∞ 32(1917)-
56 (1941)
• plaats Red.: Weert
– Adm.: Maastricht ∞ 1(1886)2; Roermond ∞ 2(1887)-
11(1896); Cuyk aan de Maas ∞ 12(1897)-23(1908); Woer-
den ∞ 24(1909)-56(1941)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1886)-7(1892); A ∞ 8(1893)-9(1894); B 
∞ 10(1895)-11(1896); A ∞ 12(1897)-23(1908); B ∞
24(1909)-56(1941)
• omvang III ∞ 1(1886); IV ∞ 2(1887)-23(1908); V ∞
24(1909); IV ∞ 25(1910)-31(1916); V ∞ 32(1917); IV ∞
33(1918)-39(1925); V ∞ 40(1926); IV ∞ 41(1927)-55(1940);
III ∞ 56(1941)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

{1886} Albertus Pluymaekers4

[{1913} pater Valentinus van der Stok]5

[{1913}-1931 pater Petrus Nielen, hoofdred.]6

[{1926}-1927 pater Juvenalis Pompen]
[{1926}-1927 Mamertus Staal]
[{1926}-1927 pater Deodatus Vergeer]
[{1926}-1928 pater Calasanctius Verhaar]
[{1926}-1931 pater Cunibertus Sloots]
[1927-{1932} pater Nicolaus (Nicolaas) Lohuis]
[1928]-1931 pater Castus Vermeij (Vermey)]7

[1928]-[1940] pater Eusebius Kemp, [1934-1940
hoofdred.]8

[1929-1930 pater Climacus Bayer]
[1931 pater Marculphus Heijer]
[1931-1934] pater Perpetuus Palant, hoofdred.
[1931-{1932}, 1940 Elpidius Bruna, 1940 hoofdred.]
[{1934} Natalis Ruijs (Ruys)]
[{1935} Parmenius Büller]
[{1936} Cantius Andreoli]
[{1940} Hermanus Veldman]
• speciale nummers 24(1909), nr. 10(okt.): feestnummer:
‘Het zevende eeuwfeest van de Orde der Minderbroe-
ders in woord en beeld herdacht’
– 27(1912), nr. 3(maart): feestnummer gewijd aan de 
H. Clara
– 32(1917), nr. 7(juli): feestaflevering bij het gouden jubi-
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leum der plechtige heiligverklaring van de negentien
Martelaren van Gorcum
– 32(1917), nr. 9(sept.): congresnummer, verslag van het
eerste diocesaan tertiarissencongres te Amsterdam
– 41(1926), nr. 8(aug./sept.): feestaflevering ter gelegen-
heid van het zevende eeuwfeest van ‘Franciscus’ zali-
gen dood’, afzonderlijk gepagineerd, 95 p.
– 50(1935), nr. 1(jan.): feestnummer ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van Sint Franciscus
• bijzonderheden Afbeeldingen (1897-1931, 1935-1941);
boekbesprekingen (1890, 1897-1898, 1906, 1908, 1910-
1925); inhoudsopgaven volgens rubrieken (m.u.v. 1902
en 1941).
– Met ingang van januari 1913 ontvangen abonnees het
nieuwe tijdschrift de Tertiaris (in dit deel van de BKNP
beschreven) als gratis bijlage. Dit wordt ook vermeld op
de titelpagina van 1(1913) tot en met 16(1928) van de Ter-
tiaris. Uit het omslag bij 50(1935) blijkt dat de Tertiaris
op dat moment niet meer gratis is. 
• relaties Voortgezet als Sint Franciscus (1955-1963)9

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Officieel orgaan van de Derde Orde in Neder-
land. Godsdienstig blad, aanvankelijk gericht op het in
stand houden en versterken van de franciscaanse devo-
tie onder de leden van de Derde Orde, later wordt het
steeds breder van opzet. In het feestnummer 50(1935),
nr. 1(jan.) wordt op p. 10 de geschiedenis van het tijd-
schrift verdeeld in twee perioden van vijfentwintig
jaar: “één waarin het zich richt tot tertiarissen zonder
veel onderling verband en daarom zonder veelzijdige
actie, en één waarin het woord gericht wordt tot een
steeds groeiende en zich alzijdig ontwikkelende natio-
nale organisatie”. In de eerste periode is het blad een
“meer uitsluitend godsdienstig maandschrift in Fran-
ciscaanschen zin”, waarna het verandert in een
“orgaan van een beweging”. In tegenstelling tot het
tijdschrift de Tertiaris, dat vanaf 1913 verschijnt als aan-
vulling op Sint Franciscus, handelt Sint Franciscus niet
uitsluitend over de Derde Orde, maar vormt het een
“maandschrift voor Tertiarissen, dat tevens andere
actueele artikelen op godsdienstig en sociaal gebied zal
geven en de interessante brieven uit de Missies in
China en Brazilië zal opnemen” (zie 28(1913), nr. 1(jan.),
p. 7 en de Tertiaris 1(1913), nr. 1(jan.), p. 1). Voorts wordt
vermeld in 30(1915), nr. 1(jan.), dat Sint Franciscus aller-
eerst het voorlichtingsorgaan is voor hen die leiding
moeten geven aan de verenigingen der Derde Orde, ter-
wijl de Tertiaris het blad voor allen is. In Sint Francis-
cus wordt veel aandacht besteed aan de regel van de
Derde Orde en aan de Franciscaanse geschiedenis,
beweging en spiritualiteit. Het bevat een rubriek die is
gewijd aan de maandpatroon, een overzicht van aflaat-
dagen, een lijst van overledenen, ‘aansporende’ artike-
len, liederen en gebeden, briefwisselingen, een serafijn-

se kroniek met nieuwsberichten uit binnen- en buiten-
land (in 1921 verhuist deze kroniek naar de Tertiaris),
informatie over franciscaanse missies, vooral in Brazi-
lië en China, informatie over congressen, bedevaarten
en andere activiteiten. 
• noten
(1) Het autopsie-exemplaar van band 56(1941) bevat een
brief van de administratie der franciscaanse tijdschrif-
ten aan de ‘Zeer geachte abonné’, gedateerd Woerden,
October 1941: “Zoals U weet werd ons van hogerhand
bevolen onze tijdschriften wegens papierschaarste
voorlopig niet uit te geven.” Degenen die het abonne-
mentsgeld reeds hebben betaald kunnen “eventueel het
bedrag van deze niet verschenen afleveringen terug (…)
krijgen”.
(2) Dit blijkt uit het omslag, waar wordt vermeld dat de
redactie wordt gevoerd vanuit het minderbroeders-
klooster te Weert. Van deze jaargang is echter slechts
één omslag bewaard gebleven. Toch gelden deze adres-
sen vermoedelijk voor de hele jaargang. In het eerste
nummer van de tweede jaargang wordt vermeld dat de
administratie is verhuisd naar Roermond, maar de
redactie blijft te Weert. 
(3) De meeste gegevens over de redactie zijn ontleend
aan Neerlandia seraphica (in dit deel van de BKNP
beschreven) 2(1928), nr. 3(april), p. 81, nr. 11(dec.), p. 375;
3(1929), nr. 12(dec.), p. 490; 4(1930), nr. 12(dec.), p. 492;
5(1931), nr. 8(aug), p. 424; 6(1932), nr. 2(febr.), p. 58 en
aan de jaarverslagen die als bijlagen bij Neerlandia
seraphica verschijnen. Uit de titelpagina van de Tertia-
ris 1(1913) – 21(1933), nr. 8(aug.) blijkt dat het tijdschrift
dezelfde redactie en administratie had als het maand-
blad Sint Franciscus. Uit opmerkingen in latere afleve-
ringen van de Tertiaris (zie bijv. 28(1940), nr. 4(april))
blijkt dat de redactie van de tijdschriften van de Derde
Orde gevoerd werd door het centraal bestuur te Weert.
De hoofdredactie werd vermoedelijk gevoerd door de
commissaris van de Derde Orde.
(4) Zie 50(1935), nr. 1(jan.).
(5) In een overlijdensbericht in Neerlandia seraphica
18(1948), nr. 4(okt.), p. 129 wordt vermeld dat Pater
Valentinus van der Stok de Tertiaris (dat dezelfde redac-
tie had als Sint Franciscus) heeft opgericht, “waarvan
hij 1911-1915 redacteur was”. Deze jaartallen zijn echter
foutief, aangezien de Tertiaris pas in 1913 werd opge-
richt.
(6) Volgens het Jaarverslag van de Provincie der Neder-
landsche Minderbroeders, 1913, p. 13-14 wordt Sint Fran-
ciscus op dat moment geredigeerd door pater Petrus
Nielen, met medewerking van pater Gijsbertus Hesse,
Marius Lamers en David de Kok.
(7) In de Tertiaris 19(1931), nr. 4( april), p. 30 wordt
afscheid genomen van P. Castus Vermeij als redactielid
van het tijdschrift, dat volgens de titelpagina dezelfde
redactie had als Sint Franciscus.
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(8) In de Tertiaris 28(1940), nr. 4(april) wordt op p. 27
vermeld dat Kemp 6 jaar gewoon redacteur en 6 jaar
hoofdredacteur is geweest van de Derde-Orde-tijd-
schriften.
(9) In 1955 verschijnt Sint Franciscus weer na een
onderbreking van veertien jaar. Aanvankelijk houdt
men de oude jaargangnummering nog aan (de eerste
aflevering van 1955 vermeldt jaargangnummer 57), tot
en met 1958 vermeldt men de oude jaargangnumme-
ring nog tussen haakjes, daarna blijft ook dit achterwe-
ge. Hoewel de oude titel Sint Franciscus wordt voortge-
zet, “ligt de eigenlijke zin van dit tijdschrift niet in het
bewust aansluiten bij een traditie uit vroeger jaren”.
Was Sint Franciscus (1886-1941) voornamelijk bestemd
voor de leden van de Derde Orde, deze nieuwe uitgave
Sint Franciscus (1955-1963) is gericht op een breder
publiek dat zich wijdt aan studie van Sint Franciscus,
de franciscaanse vroomheid en theologie.

976
Sint Franciscus 1955-1963
• jaren 57(1955), nr. 1(onged.)1 – 7(1963), nr. 4(onged.)
• ondertitel Tijdschrift gewijd aan de studie van Sint
Franciscus, de franciscaanse vroomheid en de francis-
caanse theologie
• uitgever Centrum voor Franciscaanse Vorming De
Rees 
• plaats Brummen
• frequentie viermaal per jaar met uitzondering van
1961 waarin het tijdschrift niet verscheen; 1 nr. ∞ 1960;
3 nrs. ∞ 6(1962(1960))
• formaat A
• omvang IV ∞ 57(1957)-5(1959); I ∞ 6(1960); III ∞
6(1962)(1960))
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.2

[1955-{1960} pater dr. Aquilinus Emmen OFM]
[1955-[{1960}] pater dr. Matthias Goossens OFM]
[1955-1963 pater dr. Fidentius van den Borne OFM]
1956-[{1960}] pater Rigobert Koper OFM, red.secr.3 

1956-[1963] pater Auspicius van Corstanje OFM3, [{1962}-
1963 red.secr.]
[{1962}-1963 pater dr. Sybrand Galama]
[{1962}-1963 pater drs. Servatius Wijsen]
• speciale nummers 4(60)(1958), nrs. 2 en 3: speciale uit-
gaven ter gelegenheid van het gouden ordejubileum
van pater dr. Fidentius van den Borne OFM
• bijzonderheden Afbeeldingen (1958, 1963); boekbespre-
kingen (1956-1963); inhoudsopgaven (1956-1963).
– Aanvankelijk wordt de nummering overgenomen
van Sint Franciscus (1886-1941): 1955 draagt het jaar-
gangnummer 57; in de jaren 1956-1958 wordt de jaar-
gangnummering van Sint Franciscus (1886-1941) nog
tussen haakjes vermeld: 2(58); 3(59); 4(60). Daarna ver-
valt ook deze vermelding: 5(1959) enz. 

– Van de zesde jaargang verschijnt slechts één afleve-
ring: 6(1960), nr. 1(onged.). In 1961 is het tijdschrift niet
verschenen. De volgende aflevering is gedateerd:
6(1962(1960)), nr. 2(onged.). In deze aflevering biedt de
redactie haar verontschuldiging aan voor de achter-
stand van 10 afleveringen die niet meer in te lopen valt.
Slechts drie afleveringen van de jaargang 1960 zullen
worden ingehaald: 6(1962(1960)), nr. 2, 6(1962(1960)), nr.
3, en 6(1962(1960)), nr. 4, alle ongedateerd. De redactie
spreekt de hoop uit in 1963 weer op normale wijze vier-
maal per jaar te kunnen verschijnen “in een enigszins
verbreed program”.
• relaties Voortzetting van Sint Franciscus (1886-1941)1

– Samengegaan met het Vlaamse Alter Christus (1946-
1963) en voortgezet als Sint Franciscus (1964-1971)4

• autopsie Volledig
– UBN m.u.v. 57(1955), nrs. 2-3
– UBU ∞ 57(1955), nrs. 2-3
• typering Ofschoon het tijdschrift in wezen hetzelfde
doel beoogt als de voorganger, namelijk verbreiding
van de franciscaanse geest in al zijn facetten, ligt de zin
van de herrezen Sint Franciscus niet in het aansluiten
bij een traditie uit vroegere jaren, zo wordt in het voor-
woord bij het eerste nummer medegedeeld. De doel-
groep bestaat niet meer alleen uit tertiarissen, maar
voortaan ook uit “alle anderen die vrienden en navol-
gers van Sint Franciscus zijn”. Ook de inhoud bestrijkt
een ander terrein dan voorheen: franciscaanse vroom-
heid, geschiedenis en theologie worden in deze nieuwe
uitgave van Sint Franciscus op wetenschappelijke
manier bevorderd. In het tijdschrift wordt veel aan-
dacht besteed aan bronnenonderzoek over het leven
van Sint Franciscus, geschriften van Sint Franciscus 
en aan de historische ontwikkeling van de Franciscus-
studie zelf, zoals nieuwe richtingen in de hagiografie.
In 1963 wordt het program enigszins verbreed: naast 
de studie van het verleden wordt de aandacht ook
gericht op de praktijk van de actuele franciscaanse
beweging. 
• noten
(1) Aanvankelijk wordt de nummering overgenomen
van Sint Franciscus (1886-1941). Zie bijzonderheden.
(2) Enkele gegevens zijn ontleend aan Neerlandia sera-
phica 26(1956), nr. 2(febr.), p. 78 en 88; 28(1958), nr. 4
(april), p. 191; 29(1959), nr. 4(april), p. 170; 31(1961), nr. 2
(febr.), p. 76 en aan de jaarverslagen die als bijlagen bij
Neerlandia seraphica verschijnen.
(3) “Wij mogen onze lezers ervan in kennis stellen dat
de redactie uitgebreid is doordat P. Auspicius van Cor-
stanje en P. Rigobert Koper erin opgenomen werden.
Deze laatste zal voortaan ook de taak van redactie-secre-
taris waarnemen” (‘Mededelingen van de redactie’,
2(58)(1956), nr. 1(onged.), p. 5).
(4) Sint Franciscus (1964-1971) begint met een nieuwe
jaargangtelling 1(1964), nr. 1(onged.) en opent met de
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mededeling: “De lezers van Sint Franciscus in Neder-
land en van Alter Christus in Vlaanderen ontvangen
hierbij hun tijdschrift onder een nieuwe titel: Sint Fran-
ciscus. Gids van evangelisch leven”. Het Vlaamse Alter
Christus wordt niet in de BKNP beschreven.

977
Sint Franciscus 1964-1971
• jaren 1(1964), nr. 1(onged.) – 8(1971), nr. 4(onged.)
• ondertitel Gids van evangelisch leven. Tijdschrift
gewijd aan de studie van Sint Franciscus, de francis-
caanse vroomheid en de franciscaanse theologie
• uitgever Deze gegevens zijn onvolledig wegens het
ontbreken van de meeste omslagen.
– Vormingscentrum De Rees / Vormingscentrum 
Roozendaal ∞ {1(1964), nr. 1(onged.)}
– Vormingscentrum De Rees / Centraal Bureau Derde
Orde ∞ {1(1964), nr. 3(onged.)}
– Franciscaanse tijdschriften / Centraal Bureau Derde
Orde ∞ {4(1967), nr. 1(onged.)} – 8(1971)
• plaats Deze gegevens zijn onvolledig wegens het 
ontbreken van de meeste omslagen.
– Red. voor Nederland: Den Haag ∞ {1(1964), nr. 3
(onged.)}; Den Haag ∞ {4(1976)}-8(1971)
– Adm. voor Nederland: Brummen ∞ {1(1964), nr. 3
(onged.)}; Den Haag ∞ {4(1967), nr. 1(onged.)} – 8(1971)
– Red. voor België: Rijmenam ∞ {1(1964), nr. 3(onged.)};
Mechelen {4(1967)}-8(1971)
– Adm. voor België: Rijmenam ∞ {1(1964), nr.
3(onged.)} – {4(1967), nr. 1(onged.)}; Mechelen ∞
{6(1969), nr. 3(onged.)} – 8(1971)
• frequentie 4 nrs. ∞ 1(1964)-4(1967); 5 nrs. ∞ 5(1968); 
5 nrs. in 4 afleveringen ∞ 6(1969)-7(1970); 4 nrs. ∞
8(1971)
• formaat A
• omvang IV ∞ 1(1964)-5(1968); III ∞ 6(1969)-7(1970); 
IV ∞ 8(1971)
• redactie Deze gegevens zijn onvolledig wegens het
ontbreken van de meeste omslagen.
– Nederland
{1964} pater drs. Servatius Wijsen
1964-1967 pater dr. Fidentius van den Borne OFM1

1964-{1969} pater dr. Sybrand Galama OFM
1964-{1969} pater dr(s). Hilarion Goossens
1964-1971 pater Auspicius van Corstanje OFM, red.secr.
– België
{1964} pater dr. Adiel de Meyer
{1964} pater dr. Aemiliaan Peters
{1964} pater Franciscus Van Ruyteghem OFM, red.secr.
1964-{1969} pater dr. Albertus Van (van) de(r) Walle OFM
{1967} dr. Salvator Bodson
{1967}-1971 pater dr. Heribert Roggen OFM, red.secr.
{1968}-{1969} pater Fernand Heirman OFM
– Redactieraad Nederland (niet altijd vermeld)

{1968}-{1969} pater Sigibald Wessels 
{1968}-{1969} pater Savio van Woggelum
– Redactieraad België (niet altijd vermeld)
{1968}-{1969} zuster Mary-Francis Logghe OSC
{1968}-{1969} pater dr. Alcantara Mens OFMCap.
{1968}-{1969} pater drs. Flor. De Vleeschouwer 
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven
(1964, 1967-1971).
– Alle afleveringen zijn ongedateerd.
• relaties Samensmelting van het Nederlandse Sint
Franciscus (1955-1963) en het Vlaamse Alter Christus
(1946-1963)2

– Voortgezet als Franciscus van Assisi (1972-{1980})3

• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen 
– KDC
– UBU alleen het omslag van 5(1968) met gegevens over
de redactie
• typering Godsdienstig tijdschrift met als doelstelling
“de geestelijke gestalte van Sint Franciscus te presente-
ren als een authentieke gids van evangelisch leven, niet
alleen in het verleden maar vooral ook in het heden, in
de kerk van het IIe Vaticaans Concilie” (1(1964), nr. 1, p.
5). Deze nieuwe Sint Franciscus is evenals de voorloper
gericht op bezinning op en verdieping van de francis-
caanse vroomheid, geschiedenis en theologie. Daar-
naast is het tijdschrift geëngageerd in franciscaanse
vernieuwing. Vanuit de overtuiging dat er in de fran-
ciscaanse gemeenschappen nog geen sprake is van een
duidelijk inzicht en een bezieling aangaande bijv. de
interne problemen en structuren, is de beleidslijn van
de redactie bepaald door de wil om mee te helpen aan
“de nog in opbouw zijnde authentieke evangelisch-
franciscaanse levenssynthese” (zie 5(1968), nr.
3(onged.), p. 132). Het tijdschrift bevat ‘positief leiding-
gevende artikelen’ aangaande de praktijk van de actuele
franciscaanse beweging. M.i.v. 4(1967), nr. 1 verschijnt
regelmatig een rubriek: ‘Franciskaanse kroniek’.
• noten
(1) Zie 5(1968), nr. 1(onged.), p. 9.
(2) “Het leek ons meer dan nuttig tot een fusie over te
gaan omdat de doelstellingen èn de problemen, de
gemeenschappelijke taal èn de kring van abonnees
nagenoeg dezelfde zijn” (1(1964), nr. 1(onged.), ‘Redac -
tionalia’). Het Vlaamse Alter Christus wordt niet in de
BKNP beschreven.
(3) 8(1971), nr. 4(onged.) begint met goed nieuws 
(p. 268): “Ons tijdschrift Franciscus (ruim 700 abon-
nees) gaat fuseren met het Amerikaanse tijdschrift
Franciscan herald (ongeveer 6000 abonnees). Fusie,
althans in deze zin, dat er een gezamenlijk redactioneel
beleid zal worden gevoerd. (…) De principiële opzet van
Franciscus zal worden aangehouden. Gezamenlijk zal
er een gedetailleerd jaarprogram worden opgesteld.
Ook de Amerikaanse redactie heeft een aantal jonge
mensen in het overleg betrokken, die zich geëngageerd
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hebben in de franciscaanse vernieuwing. Het is ons
vooral te doen om naast positief leidinggevende artike-
len, zoveel mogelijk getuigenissen te publiceren van
wat er aan de basis aan nieuw leven valt op te merken.
Het vertaalwerk heeft onze redactie op zich genomen.”
Over deze fusie wordt in de opvolger Franciscus van
Assisi verder niets vermeld. Wel bevat de opvolger veel
vertaalde bijdragen.
– Enkele jaren eerder, in 1968, was de mogelijkheid
onderzocht tot een fusie met het tijdschrift Franciscaans
leven (1917-{1980}). De doelstellingen van de twee tijd-
schriften en het beoogde lezerspubliek werden echter te
verschillend bevonden. Zie 5(1968), nr. 3(onged.), p. 131-
132. Waar de redactie van Sint Franciscuszich aldus dit
nieuwsbericht uitdrukkelijk wilde richten op de geschie-
denis en de interne problemen en structuren van de fran-
ciscaanse gemeenschappen, zou die van Franciscaans
levendit onderwerp juist hebben afgesloten.

978
St. Franciscusblaadje 1935-1960
• jaren 1(1935), ongen.(april)1 – 24(1960)2

• uitgever Zusters Franciscanessen van Dongen
• plaats Dongen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 40 p. ∞ 22(1958), nr. 2(1 febr.)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 22(1958), nr. 2(1 febr.): gewijd aan OL
Vrouw van Lourdes, b.g.v. het eeuwfeest van haar ver-
schijnen.
• bijzonderheden Afbeeldingen (ingeplakte foto’s).
– Gestencild.
• relaties Voortgezet als Radar (1961-{1980})2

• autopsie 22(1958), nr. 2(1 febr.)
– KDC3

• typering Intern blad van de zusters Franciscanessen
van Dongen met informatie over de huizen in Neder-
land en in Indonesië. Het nummer dat is ingezien
besteedt met name aandacht aan de verering van Maria
in deze huizen.
• noten
(1) Het eerste nummer verscheen in 1935. Zie Radar
36(1972), ongen.(april), p. 9: “Het [congregatieblad] bleek
op 22 april 1935 te zijn geboren als geesteskind van
Mère Isabella. Het kreeg nog niet direkt een naam,
maar werd heel algemeen ‘maandblaadje’ genoemd.
Later werd het Franciscusblaadje en toen het 25 jaar oud
was mocht het zich Radar laten noemen.” 
(2) De opvolger Radar verscheen voor het eerst op 1 jan.
1961 (zie Radar 35(1971), ongen.(april), p. 2).
(3) In {2010} is het blad tevens aanwezig in het archief
van de Franciscanessen van Dongen, dat op een later
tijdstip zal worden overgebracht naar het ENK.

979
Sint Gabriël almanak 1949
• jaren 1949
• uitgever Paters Passionisten
• plaats Haastrecht
• frequentie slechts eenmaal verschenen
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Sint Gabriël kalender ({1950})
• autopsie Volledig
– Haastrecht, Paters Passionisten.
• typering Bevat stichtende verhalen, leerzame artike-
len, foto’s, kalender en posttarieven en daarnaast infor-
matie over de missie van de Passionisten op Borneo.

980
Sint Gabriël kalender {1950}
• jaren {1950}
• uitgever Paters Passionisten
• plaats Haastrecht
• frequentie [jaarlijks]
• formaat A ∞ 1950
• omvang I ∞ 1950
• redactie Niet in de kalender vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Sint Gabriël almanak (1949)
• autopsie 1950
– KDC
• typering Kalender (1 blad per maand), met voorname-
lijk afbeeldingen uit het seminarieleven van de Passio-
nisten (St. Gabriël in Gouda), met op de achterzijde van
elk blad een godsdienstige beschouwing.

981
Sint Gerardus almanak1 1964-{1967}
• jaren 37(1964); 39(1966)-{40(1967)}2

• ondertitel Gezinsboek …[jaartal] tot steun van het
apostolaat van de paters Redemptoristen
• uitgever Paters Redemptoristen
• plaats adm.: Wittem
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 37(1964); II ∞ 39(1966)-{40(1967)}
• redactie 1964 Redemptoristenklooster Wittem
1966 broeder Jeroen
1966-{1967} pater J. Lansman CSsR
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het autopsie-exemplaar 39(1966) is foutief ingebon-
den: tussen de pagina’s 36 en 37 bevinden zich de pagi-
na’s 53-70.
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• relaties Voortzetting van Almanak ter ere van OL
Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus
(Majella) (1958-1963) en Almanak onder bescherming van
OL Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus
(1965)2

• autopsie 37(1964), 39(1966)-40(1967)
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave voor het gezin met verha-
len ter ontspanning met een vleugje moraal, gedichten,
humor en een puzzel; daarnaast bijdragen over missie
en missieactie en informatie over de Redemptoristen.
• noten
(1) Op de buitenzijde van het omslag wordt als titel ver-
meld Almanak. 37(1964) vermeldt de titel Sint Gerardus
almanak op de titelpagina, de beide volgende afleverin-
gen vermelden Sint-Gerardus almanak op de rug van
het omslag.
(2) Tot en met 36(1963) verschijnt de Almanak ter ere van
OL Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus
(Majella) met als ondertitel “Tot steun van het aposto-
laat en de missies van de paters Redemptoristen”. Jaar-
gang 37(1964) draagt als titel Sint Gerardus almanak,
terwijl in de ondertitel sprake is van een “gezinsboek”
en het woord “missies” vervalt, wat niet betekent dat er
geen artikelen over de missies zijn opgenomen. Jaar-
gang 38(1965) keert min of meer terug naar de oude titel
Almanak onder bescherming van OL Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand en de H. Gerardus, terwijl ook in de
ondertitel het woord “missies” weer terugkeert. De uit-
gaven van 37(1964) en 38(1965) zijn qua formaat en lay-
out gelijk aan de voorafgaande jaargangen. M.i.v.
39(1966) verandert het formaat en is men helemaal
overgeschakeld op de titel Sint-Gerardus almanak.

982
Sint1 Gerardus dagkalender2 [1946]-{1980}
• jaren [1946]3 – {1980}4

• uitgever Paters Redemptoristen
• plaats Wittem
• frequentie jaarlijks
• formaat A5

• omvang IV
• redactie {1951}-1955 J. Geurts CSsR
{1963}-1967 J. Stein CSsR
{1963}-1967 F. Wouterlood CSsR
{1963}-1969 A. Lodders CSsR
1968-1969 A. Strijbos CSsR
1970-{1980} “enige Redemptoristen”
• relaties [Voortzetting van St. Gerardus kalender (1911-
1925)]6

• literatuur J. Vinkenburg CSsR, Aanvullingen over de
jaren 1938-1999 op de Bibliographie générale des écri-
vains rédemptoristes van p. M. De Meulemeester CSsR.
Tweede versie: bestemd voor gebruik in Nederland

(Wittem 2000), p. 231, 233-234 [typoscript aanwezig in
ENK]
• autopsie 1947-1952 (maandkalender); 1950-1955, 1963-
1980
– KDC ∞ 1970-1971, 1976-1980
– ENK, Archief Redemptoristen ∞ overige afleveringen
• typering Scheurkalender. Aan de voorzijde van elk
blaadje staan vermeld de (kerkelijke) feestdagen, de
heilige van die dag, het tijdstip van opkomst en onder-
gang van zon en maan en een spreuk of citaat als een
kleine bron van inspiratie voor die dag. Aan de achter-
zijde staat elke dag een verhaaltje of anekdote wat de
kalender de bijnaam van ‘moppenkalender’ heeft opge-
leverd.
• noten
(1) In 1954-1955 en 1980 op het schutblad: “St.”
(2) M.i.v. 1973 op de schutbladen “kalender”. Van de
ingeziene kalender voor 1950 ontbreekt het titelblad.
Van de kalenders voor 1951-1953 luidt de titel Dagkalen-
der voor het jaar onzes Heren … [jaartal].
(3) Vgl. Vinkenburg, p. 233. De kalender begon in 1946
als uitgave van het Sint Gerardusklokje, aanvankelijk
als een maandkalender. In 1950 verscheen de kalender
voor het eerst als dagelijkse scheurkalender. Tot {1952}
bleef naast de dagkalender de maandkalender bestaan.
(4) De kalender verschijnt nog in {2010} onder de naam
Gerarduskalender.
(5) Het A-formaat geldt de kalender zelf; het schild
heeft formaat B.
(6) Vgl. Vinkenburg, p. 233. Deze scheurkalender werd
gratis aangeboden aan de lezers van de Volks-missiona-
ris (zie onder bijzonderheden in de beschrijving van de
Volks-missionaris in dit deel van de BKNP). Vanaf 1881
gaven de Redemptoristen reeds de St. Alfonsus kalender
uit. Deze bleef verschijnen tot en met 1968, met uitzon-
dering van de jaren 1941-1947. De St. Alfonsus kalender
was een uitgave van het Nederlandse Provincie van de
Redemptoristen gezeteld in Amsterdam, terwijl de Sint
Gerarduskalender een uitgave was van de Redempto-
risten in Wittem. In 1957 was de oplage van de St.
Alfonsus kalender 30.000 tegen 25.000 exemplaren van
de Sint Gerarduskalender. Van de St. Alfonsus kalender
zijn in het archief van de Redemptoristen in het ENK
bewaard gebleven de kalenders voor de jaren 1956-1962.
Voor de jaren 1956-1958 luidde de titel St. Alfonsus fami-
lie dagkalender en voor de jaren 1959-1962 St. Alfonsus
dagkalender. Het betreft evenals de Sint Gerardus dag-
kalender een scheurkalender met 365 blaadjes. De St.
Alfonsus kalender werd samengesteld door: {1956}-
{1962} A. Lodders CSsR en J. Stein CSsR, en 1960-{1962} 
F. Wouterlood CSsR.
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983
St.1 Gerardusklokje2 1920-{1980}
• jaren 1(1920), nr. 1(jan.) – 22(1941), nr. 9(sept.)3

– 1944, nr. 10(okt.) – {57(1980), nr. 12(dec.)}4

• ondertitel Maandschrift tot ondersteuning van de
missiën5 ∞ 1(1920)-19(1938); 22(1945), nr. 11(nov.) –
23(1946), nr. 6(juni)
– Maandschrift, gewijd aan de verering van St.6 Gerar-
dus, tot ondersteuning der missiën7 ∞ 23(1946), nr.
7(juli) – 32(1955), nr. 3(maart)
– Maandblad van de paters Redemptoristen gewijd aan
de verering van St. Gerardus, tot ondersteuning van de
missies ∞ 32(1955), nr. 4(april) – 37(1960)
– Maandblad gewijd aan de verering van St.8 Gerar-
dus, tot steun van het apostolaat en de missies9 van 
de paters10 Redemptoristen ∞ 38(1961), nr. 1(jan.) – 
1980
• uitgever Redemptoristen
– Drukkerij: Gregoriushuis ∞ 1(1920)-4(1923)
• plaats Red.: Wittem, adm.: Utrecht ∞ 1(1920)-4(1923)
– Red. en adm.: Wittem ∞ 5(1924)-57(1980)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1920)-4(1923); III ∞ 5(1924)-21(1940); II
∞ 22(1941/45)-41(1964); III ∞ 42(1965)-49(1972); II ∞
50(1973)-57(1980)
• redactie In het tijdschrift vermeld van 1964 tot 1968.
1920-? G. Lambrechts CSsR11

1929-1953 A. Brinkman12

?-1937 Adolf Nederveen CSsR13

1947-1964 pater Van Liempd, hoofdredacteur14

1964-1967 drs. Th. van Eupen CSsR15

1967-1968 C. v.d. Leur CSsR15

{1968} J. Wetzels16

• speciale nummers 20(1939), nr. 5(mei): speciaal num-
mer ter gelegenheid van het eeuwfeest van Sint Alfon-
sus’ heiligverklaring
– 32(1955), nr. 10(okt.): Feestnummer over het leven van
St. Gerardus, 16 oktober 1755-1955
– 47(1970), nr. 1(jan.): nummer gewijd aan het 50-jarig
bestaan van het St. Gerardusklokje
• bijzonderheden Afbeeldingen, aanvankelijk inciden-
teel. 8(1927), nr. 1(jan.) bevat ter gedachtenis aan het
jubileum van St. Gerardus’ geboorte 1726-1926 een
afbeelding van de H. Gerardus; zie 7(1926), nr. 12(dec.),
p. 1. Ook in 12(1931), nr. 12(dec.), 14(1933), nr. 12(dec.) en
16(1935), nr. 1(jan.) wordt een (losse) afbeelding van de
H. Gerardus vermeld. Deze afbeeldingen zijn niet aan-
getroffen in het autopsie-exemplaar. Vanaf 1939 staan
in het tijdschrift incidenteel tekeningen en vanaf 1955
worden er regelmatig foto’s in opgenomen.
– Inhoudsopgaven (1920-1940, 1946-1963).
– Een groot aantal omslagen van de jaargangen 1(1920)-
23(1946) ontbreekt.

– 13(1932), nr. 10(okt.) bevat de ‘Bijlage St. Gerardusklok-
je’, oktober 1932, met informatie over twee publicaties
over Gerardus van Majella. 
– 28(1951), nr. 5(mei) bevat een fotoreportage (8 p.) met
foto’s over de Redemptoristen in Nederland en in de
missies, ter werving van nieuwe leden.
• relaties [Hierin vanaf 1930 opgenomen de Gerardus-
bode (1916-{1918})]17

• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains redemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 164
• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Tijdschrift van de Nederlandse Redempto-
risten ter bevordering van de verering van de H. Gerar-
dus Majella, ter ondersteuning van het missiewerk van
de Redemptoristen en ter opwekking van de ijver der
gelovigen om de deugden van de H. Gerardus na te vol-
gen (1(1920), nr. 1(jan.), p. 3-4). Het tijdschrift heeft ener-
zijds het karakter van een gezinsblad met ontspan-
ningslectuur, korte stichtelijke verhaaltjes en gedich-
ten en een kinderrubriek (12(1931)-22(1941): ‘Praatje van
Heeroom’), en anderzijds het karakter van een devotio-
neel blad met de Gerarduskroniek (informatie over
bedevaarten naar Wittem en over de St. Gerardusbroe-
derschap, novenen etc.), gebedsintenties, o.a. voor de
overledenen, de rubriek ‘flitsen uit het leven van de H.
Gerardus’ en de rubriek ‘Lof en dank’ met een overzicht
van brieven met dankbetuigingen voor gebedsverho-
ringen. Daarnaast bevat het blad actueel kerkelijk
nieuws en missieverhalen, vanaf 1964 in de rubriek
‘Wittem en de wereldkerk’. 
• noten
(1) 28(1951), nr. 8(aug.) – 29(1952), nr. 12(dec.) op omslag:
“Sint”.
(2) Het blad kent enkele variaties in de titel. De afleve-
ringen 41(1964), nr. 8(aug)-nr. 12(dec.) hebben als titel
Sint Gerardusklokje. Met ingang van 42(1965) is beslo-
ten “op veler verzoek de naam wat mannelijker en ste-
viger te maken”, aldus de redactie onder het kopje ‘Een
nieuw begin’, p. 4; voortaan heet het blad Sint Gerar-
dusklok (ook gespeld als Sint Gerardus klok).
(3) De verschijning werd onderbroken na 22(1941), nr. 9
(sept.). Daarna verscheen in oktober 1944 opnieuw een
St. Gerardusklokje van 8 p., zonder jaargang- en afleve-
ringsnummer, dat op de laatste regel vermeldt: “Bijlage
St. Gerardusklokje”. Vervolgens verschenen 22(1945),
nr. 11(nov.) en 22(1945), nr. 12(dec.). De afleveringen van
1944, nr. 10(okt.) – 23(1946), nr. 5(mei) verschenen
gezien de noodsituatie met een beperkte omvang als
“contactblaadje” (zie inhoudsopgave jaargang 23(1946)).
Pas m.i.v. juni 1946 mocht het St. Gerardusklokje weer
officieel verschijnen met 16 p. per aflevering (zie 23
(1946), nr. 6(juni), p. 1).
(4) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}, zij het van

641 983. St. Gerardusklokje



2000 tot 2008 onder de naam Gerardus klok, en m.i.v.
2009 onder de naam Gerardus.
(5) Van 1(1920)-19(1938) dragen de omslagen regelmatig
een van de titelpagina afwijkende ondertitel, namelijk
‘Maandschrift gewijd aan de vereering van den H.
Gerardus Majella’. Van 20(1939) – 22(1941), nr. 9(sept.)
draagt de titelpagina geen ondertitel, het omslag wel:
‘Maandschrift, gewijd aan de verering van St. Gerar-
dus, tot ondersteuning der missiën’.
(6) 23(1946), nr. 7(juli) – 24(1947), nr. 6(juni): “den H.”.
(7) M.i.v. 30(1953): “van de missies”.
(8) M.i.v. 41(1964), nr. 7(juli): “Sint”.
(9) M.i.v. 46(1969), nr. 5(april) vervalt “en de missies”.
(10) M.i.v. 45(1968), nr. 9(sept.) vervalt “paters”.
(11) 15(1934), nr. 9(sept.), p. 171 vermeldt onder het kopje
‘Een onverwacht overlijden’ dat pater G. Lambrechts
“vanaf de oprichting van het ‘Klokje’ gedurende gerui-
men tijd ijverig mede-redacteur” was en dat hij na zijn
overplaatsing naar Den Bosch als medewerker aan het
blad verbonden bleef. Volgens De Meulemeester CSsR,
p. 164 stond het blad achtereenvolgens onder leiding
van pater G. Lambrechts (1920-1921), pater H. Mosmans
(1921-1926), pater H. Schäfer (1926-1927), pater H. Mos-
mans (1927-1934) en vanaf 1934 pater W. Sentenie. Hij
noemt daarnaast de volgende medewerkers: J. Boo-
maars, R. Lampe, L. Lübke, A. Nederveen, J. Pluym en
A. Scheepers. 14(1933), nr. 6(juni) opent met een ‘In
memoriam pater L. Wouters CSsR’, waarin wordt ver-
meld dat deze de oprichter van het St. Gerardusklokje
was.
(12) Zie 30(1953), nr. 5(mei), p. 71: ‘In Memoriam’. Pater
Brinkman was ook redacteur van de Missiealmanak
van OL Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van den
Heiligen Gerardus.
(13) In 17(1936), nr. 9(sept.), p. 178 wordt pater Adolf
Nederveen gefeliciteerd met zijn gouden kloosterfeest
en wordt onthuld dat hij zich reeds meerdere jaren
heeft “weten te verschuilen achter den titel van Redac-
teur van ‘Lof en Dank’”, de rubriek met de gebedsverho-
ringen. Zie ook 18(1937), nr. 3(maart), p. 58.
(14) In 41(1964), nr. 6(juni), p. 81-82 wordt vanwege
gezondheidsredenen afscheid genomen van pater Van
Liempd: “Dit zal het laatste Klokje zijn dat hij als hoofd-
redakteur heeft geschreven.”
(15) Zie 44(1967), nr. 8(aug.), p. 142-143: ‘Een afscheid…
en een welkom’.
(16) 45(1968), nr. 12(dec.), p. 224 meldt dat pater C. van de
Leur wordt opgevolgd door pater J. Wetzels.
(17) Aldus De Meulemeester, deel 3, p. 164.
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Sint Jansklokken 1923-1961
• jaren 1(1923), nr. 1(5 jan.)1 – 1944, nr. 1130(2 sept.)
– 1944, nr. 1131(9 dec.) – 38(1961), nr. 2001(22 dec.)2

• ondertitel Godsdienstig weekblad voor het Bisdom
Den Bosch3 ∞ 1923 – 1952, nr. 1514(2 aug.)
– Officieel orgaan van het Bisdom ’s-Hertogenbosch ∞
1952, nr. 1516(16 aug.)-nr. 1519(6 sept.)
– Officieel orgaan van het Bossche Bisdom ∞ 1953 – 33
(1956), nr. 1729(21 sept.)
– Officieel orgaan voor het Bossche Bisdom ∞ 33(1956),
nr. 1730(28 sept.)-nr. 1741(14 dec.)
– Officieel orgaan van het Bossche Bisdom ∞ 34(1957)-
38(1961)
• uitgever Bisdom ’s-Hertogenbosch
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie wekelijks
• formaat B ∞ 1923 – 1925, nr. 117(28 maart); C ∞ 1925,
nr. 118(4 april) – 1927; B ∞ 1928-1952; C ∞ 1953-35(1958);
D ∞ 36(1959)-38(1961)
• omvang VI ∞ 1923-1924; IV ∞ 1925; III ∞ 1926-1927;
VI ∞ 1928-1942; III ∞ 1943; II ∞ 1944-1945; VI ∞ 1946-
38(1961)
• redactie Niet steeds in het blad vermeld.
1923-1925 C.J. Zwijsen pr., hoofdred.
1923-[1934] I.C.M. Broekman, rector te ’s-Hertogenbosch,
directeur-redacteur4

1937-1940 en 1948-1952 L.A.Th. Rooijackers, rector te 
’s-Hertogenbosch
[1941-1942] M. Oomens, ass.-rector te ’s-Hertogenbosch5

1952-1961 H.A.C. Beex, rector ’s-Hertogenbosch, 1952
red.secr., 1953-1955 hoofdred., 1957-1961 dir.-hoofdred.
1961 Tijs Dorenbosch
• speciale nummers 1934, nr. 597(9 juni): feestnummer,
geheel gewijd aan mgr. A.F. Diepen, bij gelegenheid
van diens 50-jarig priesterfeest
– 1953, nr. 1553(8 mei): ‘Onze bisschop’, geheel gewijd
aan het bisschopsambt in verband met het eeuwfeest
van het herstel der hiërarchie
• bijzonderheden Afbeeldingen (behalve 1944); boekbe-
sprekingen (behalve 1944); inhoudsopgaven volgens
rubrieken (1923-1941). 
– Bij de jaargangnummering is een fout gemaakt;
vanaf het begin zijn de afleveringen doorlopend
genummerd, zonder indeling in jaargangen. Als men
daartoe overgaat (8 jan. 1954) maakt men een fout door
te beginnen met jaargang 31. Dit had moeten zijn: 32.
– Vanaf {1932, nr. 470(2 jan.)} wordt op het omslag
medegedeeld: “verschijnen met 24 dekenale e. a. kerk-
klokken”. Die mededeling blijft gehandhaafd tot en met
1944, nr. 1130(2 sept.), al wisselt het aantal edities: 1941,
nr. 982(1 nov.)-nr. 985(22 nov.): 21; 1941, nr. 986(29 nov.)
– 1942, nr. 1000(7 maart): 22; 1942, nr. 1001(14 maart) –
1944, nr. 1130(2 sept.): 21. Ook na de oorlog blijven
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samen met de Sint Jansklokken kerkberichten verschij-
nen, het aantal edities wordt echter niet meer vermeld.
– Met ingang van 1958 wordt melding gemaakt van
aparte edities voor (de regio) Eindhoven en (de regio)
Nijmegen.
• relaties Voortgezet als Bisdomblad voor het diocees
Den Bosch (1962-{1980})2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Bisdomblad dat kan worden gezien als een
pendant van het Bredase Sancta Maria en het Haarlem-
se Sint Bavo. Zijn de Analecta eigenlijk alleen voor de
clerus bedoeld, via dit blad kunnen ook de ‘gewone’
gelovigen kennis nemen van officieel nieuws uit het
bisdom (benoemingen, jubilea, audiënties e.d.). In de
jaren voor de oorlog bevat het blad ook feuilletons, later
ook reportages e.d. Ook verschijnen na de oorlog opi-
niërende en nieuwsbegeleidende artikelen.
• noten
(1) Aan 1923, nr. 1(5 jan.) gaat een ongedateerd proef-
nummer vooraf.
(2) De exacte datum van overgang van Sint Jansklokken
naar Bisdomblad voor het diocees Den Bosch is moeilijk
vast te stellen: nog jaren ná 1961 blijft Sint Jansklokken
op de titelpagina staan. Gezien echter het wijzigen van
de kopregel met ingang van jan. 1962 lijkt het verant-
woord om met ingang van 1962 Bisdomblad voor het
diocees Den Bosch als hoofdtitel te beschouwen.
(3) Ook wel “’s Bosch” of “’s Hertogenbosch”.
(4) “Oud-deken I. Broekman maakte 50 jaar geleden de
St. Jansklokken tot een diocesaan blad en werd er direc-
teur-redacteur” (‘Het Bisdomblad is 50 jaar’, Bisdom-
blad 50(1972), nr. 52(22 dec.), p. 3). In de Naamlijst van de
r.k. geestelijkheid van het bisdom ’s-Hertogenbosch van
1927-1934 wordt Broekman genoemd als redacteur van
de Sint Jansklokken.
(5) Dit wordt vermeld in de Naamlijst van de r.k. geeste-
lijkheid van het bisdom ’s-Hertogenbosch van 1941 en
1942.

985
Sint Josephbode 1978-{1980}
• jaren [1978, ongen.(onged.)]1 – {1980, nr. 3(febr.)}2

• uitgever Stichting Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
• plaats Maastricht
• frequentie eenmaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.3

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad dat van leer trekt tegen (vermeende)
modernistische ontwikkelingen binnen de katholieke

kerk en het Vaticaan. Daarnaast geeft het informatie
over de ‘ware Rooms-Katholieke kerk’, zoals die wordt
voorgesteld door de door paus Paulus VI in 1976 gesus-
pendeerde traditionalistische Franse priester en bis-
schop Marcel Lefèbvre en de door hem opgerichte
Priesterbroederschap Pius X.
• noten
(1) Gedateerd op basis van de inhoud.
(2) Het laatste nummer op het KDC aanwezig is 1982,
nr. 5(19 maart). Het is niet bekend of het blad nog ver-
der is verschenen.
(3) De meeste bijdragen zijn van de hand van Judith
Hamer-Huygen.

986
Sint Jozef 1930-1959
• jaren 1(1930), nr. 1(jan.) – 13(1942), nr. 10(okt.)1

– 1945, ongen.(juli)2 – 27(1959), nr. 8(dec.)
• ondertitel Maandschrift voor het katholieke volk ∞
1(1930)-9(1938)
– Maandschrift voor het katholieke gezin ∞ 10(1939)-18
(1950)
– Maandblad voor het katholieke gezin ∞ 19(1951)-20
(1952)
– Blad voor het katholieke gezin ∞ 21(1953)-27(1959)
• uitgever Studiehuis Sint Jozef (Priesters van het 
H. Hart van Jezus, SCJ) 
• plaats Hees-Nijmegen
• frequentie maandelijks ∞ 1(1930)-20(1952)
– 8 nrs. per jaargang ∞ 21(1953)-27(1959)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1930)-12(1941)3; II ∞ 13(1942); I ∞ 1945;
II ∞ 14(1946)-27(1959)3

• redactie Slechts incidenteel in het tijdschrift vermeld.4

{1942} L. Lockefeer SCJ, hoofdred.
{1953}-1959 Ph. Heitzman SCJ
• speciale nummers 23(1955), nr. 6(okt.): nummer gewijd
aan 25 jaar Studiehuis St. Jozef
• bijzonderheden Afbeeldingen (1937-1939, 1948-1949,
1951-1959); boekbesprekingen (1931, 1933-1942 en 1958);
inhoudsopgaven (1931-1940, 1946-1948).
– In de jaren 5(1934)-20(1952) verschijnt Sint Jozef met
een apart gepagineerd kinderbijvoegsel: Nachtegaaltje,
dat kan worden uitgelicht als een apart boekje (zie colo-
fon 5(1934), nr. 1(jan.): ‘Aan onze lezers! Een verras-
sing!’). Van 1934-1938 draagt het als ondertitel “Kinder-
bijvoegsel van ‘Sint Jozef’”; van 1934-1939 wordt het
gedateerd. Het blaadje bevat stichtelijke verhaaltjes,
versjes, puzzels, correspondentie enz. Tot en met juni
1941 telt het 8 pagina’s per aflevering, daarna 4 pagina’s.
M.i.v. 21(1953) wordt de kinderrubriek ‘Nachtegaaltje’
een onderdeel van de lopende tekst. 
• relaties Voortgezet als Zicht (1960-1964)
• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Blad voor het katholieke gezin, opgericht als
een middel om “onder de bescherming van Sint Jozef
het goede te bevorderen” in “onze tijd van godsdiensti-
ge verslapping, geloofsvervlakking en zedelijk verval”
(1(1930), nr. 1(jan.), p. 1-2). Het blad is tevens bedoeld als
(financiële) steun voor de priesteropleiding van de con-
gregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus in
het Studiehuis Sint Jozef bij Nijmegen. Het tijdschrift
bevat godsdienstige artikelen, waarbij St. Jozef vooral
in de eerste jaren een centrale plaats inneemt, overpein-
zingen, schetsen uit het gezinsleven, korte biografieën
van ‘voorbeeldige’ katholieken in de rubriek ‘Toppen’,
nieuws ‘uit het leven van de kerk’ in binnen- en buiten-
land, (vervolg)verhalen, korte zegswijzen en anekdotes
en voor de jeugd een apart bijvoegsel. Na de oorlog pro-
fileert het blad zich met “frisse, boeiende en actuele
rubrieken” met aanvurende voorbeelden, informatie uit
kerk en samenleving en gezonde ontspanningslectuur
(zie colofon, 1945, ongen.([okt.]). Daarnaast bevat het
blad bijdragen van opvoedkundige aard. Ook worden er
incidenteel artikelen over de congregatie van de
Priesters van het H. Hart in opgenomen en wordt infor-
matie gegeven over de manier waarop men priester,
broeder of zuster kan worden. 
• noten
(1) In het colofon van 13(1942), nr. 10(okt.) meldt de
redactie: “Van het Rijksbureau voor de Grafische
Industrie ontvingen wij een schrijven waarin stond:
‘In opdracht van de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied en ingevolge beschikking van
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten,
deel ik U mede dat uw uitgave Sint Jozef, dient te wor-
den opgeheven.’”
(2) In 1945 verschenen drie ongenummerde afleverin-
gen: in juli, oktober en december (datering op basis van
het nihil obstat). Deze zijn in het autopsie-exemplaar
samen met jaargang 14(1946) ingebonden in één band.
Vanaf 14(1946), nr. 1(jan./febr.) wordt de jaargangnum-
mering weer opgenomen.
(3) Wanneer het apart gepagineerde bijvoegsel Nachte-
gaaltje wordt meegerekend, geldt: IV ∞ 5(1934)-
12(1941); III ∞ 15(1947)-20(1952).
(4) Volgens een schrijven van A.J. Borst SCJ, 20 oktober
2008 (zie Correspondentie BKNP), zou Leonardus van
Marrewijk de redactie hebben gevoerd van 1930 tot
1935. Hij verwijst hiervoor naar L. van Marrewijk, ‘Nij-
meegse herinneringen’, in: Honderd in een. 100 jaar SCJ
herdacht in één jaar tijds (z.p., 1978), p. 16-17. In ditzelf-
de schrijven noemt A.J. Borst als diens vermoedelijke
opvolgers: Bernardus Gualzatta 1935-1936; Antonius
van Buuren 1936-1942; Leo Lockefeer 1942-{1945}; Henri-
cus Dorresteijn 1945-{1946}; Hubertus Hanssen 1947-
1951 en Philippus Heitzman 1951-1960.

987
St.1 Jozef van Smakt {1953}-{1968}
• jaren {2(1953), nr. 1(maart)} – {1968, nr. 4(dec.)}
• ondertitel Patroon van een zalige levensstaat ∞
{2(1953), nr. 1(maart)} – {11(1962), nr. 1(maart)}
• uitgever Ongeschoeide Karmelieten (OCD)
• plaats Smakt-Venray
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 8 p. elk ∞ 2(1953), nr. 1(maart) – 11(1962), nr. 1
(maart); 4 p. ∞ [1965], ongen.(maart) en 1968, nr. 4(dec.)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild ∞ [1965], ongen.(maart).
• autopsie 2(1953), nrs. 1-2; 3(1954), nr. 5; 4(1955), nr. 1;
6(1957), nr. 3; 11(1962), nr. 1; [1965], ongen.(maart); 1968,
nr. 4
– KDC
• typering Bevat godsdienstige beschouwingen, vooral
over Sint Jozef, informatie over bedevaarten naar
Smakt en een agenda van de plaatselijke kerkelijke
diensten.
• noten
(1) “Sint” ∞ {[1965], onged.(maart)} – {1968, nr. 4(dec.)}.

988
Sint Jozef zorg1 {1941}-1980
• jaren {6(1941), nr. 1(maart)}2– 44(1979/80), nr. 12(febr.)
– [1980], slotaflevering, ongen.(maart)3

• uitgever Gebedsactie Sint Jozef zorg (Redemptoristen)
• plaats Zenderen ∞ {6(1941), nr. 1(maart)}; Nijmegen
∞ {27(1962/63), nr. 11(jan.)} – [1980]
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I (4 p. per afl.)
• redactie Niet als zodanig in het tijdschrift vermeld.4

1936-1953 A. Rottier CSsR
1953-1966 Jac. Hamers CSsR
1966-1967 Eugène Michielsen 
1967-1980 Hans Helmer CSsR
• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel).
– De jaargangen lopen van maart tot en met februari.
– Jaargang 38(1973/74) en de nummering van de afleve-
ringen lopen abusievelijk door tot nr. 16(juli/aug.).
Daarna begint jaargang 39(1974/75) met nr. 17(sept.) tot
nr. 21(jan.) en nr. 12(febr.). Jaargang 40 begint hierna
weer regulier met nr. 1(maart).
– In het autopsie-exemplaar is in de slotaflevering een
brief ingebonden van G. Poiesz CSsR, rector van het
klooster Nebo in Nijmegen, d.d. maart 1980 aan de leze-
ressen en lezers van Sint Jozef zorg, met een korte be-
schrijving van de geschiedenis en het doel van het tijd-
schrift en een toelichting op de opheffing van het blad. 
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• autopsie 6(1941), nr. 1; 27(1962/63), nr. 11; 30(1965/66),
nrs. 9-12; 31(1966/67) m.u.v. nr. 3; 32(1967/68), nrs. 1-6;
34(1969/70), nrs. 4-12; 35(1970/71)-44(1979/80) en slotaf-
levering
– KDC
• typering Uit de eerste ingeziene aflevering blijkt dat
‘Sint Jozef, zorg!’ als onderlinge gebedsactie voor reli-
gieuzen werd opgericht vanwege de kloosterzorg die 
bestond in het Sint Jozefklooster in Zenderen. Gebeden
werd onder andere voor tijdelijke belangen als bestuurs-
zorg, liefdewerkzorg, bouwzorg, financiële zorg en mis-
siezorg. In 1941 vierde de gebedsactie van onderlinge so-
lidariteit, die inmiddels werd gesteund door 1700 Neder-
landse kloostercommuniteiten, haar eerste lustrum. 
Na de oorlog verhuisde de gebedsactie naar het Nebo-
klooster van de Redemptoristen in Nijmegen. Het tijd-
schrift bevat korte artikelen over religieuze onderwer-
pen, incidenteel informatie over retraites in de Zwanen-
hof in Zenderen en vieringen aan het St. Jozefaltaar in de
Nebo-kerk en tot eind 1967 gebedsintenties voor elke dag.
Daarna bevat elke aflevering een korte godsdienstige
overweging en een lijstje van overleden religieuzen on-
der het kopje ‘Wij gedenken in onze gebeden’. In een
schrijven van G. Poiesz (zie bijzonderheden) wordt erop
gewezen dat de Redemptoristen deze actie hebben willen
verzorgen “als bijdrage aan een goede band tussen de 
religieuzen in Nederland”. De schrijver hoopt dat de ge-
bedsactie een steentje heeft bijgedragen aan de gegroei-
de “verantwoordelijkheidszin voor elkaars geestelijke
en materiële belangen”. 
• noten
(1) 6(1941), nr. 1(maart) draagt als titel Maandblad ‘Sint
Jozef, zorg!’; 27(1962/63), nr. 11(jan.) draagt als titel Sint
Jozef, zorg! M.i.v. 38(1973/74), nr. 13(april) wordt de titel
weer voorafgegaan door “Maandblad”.
(2) Het blad verscheen voor het eerst in 1936 volgens
schrijven van G. Poiesz CSsR (zie bijzonderheden).
(3) De slotaflevering vermeldt op [p. 2-4]: “Na rijp
beraad is besloten met het tijdschrift St. Jozef zorg op te
houden.” Als reden worden met name financiële over-
wegingen genoemd.
(4) Gegevens over de redacteuren ontleend aan schrij-
ven van G. Poiesz CSsR (zie bijzonderheden).

989
Sint Jozefblaadje 1929-1966
• jaren 1929, ongen.(april) – 1966, ongen.(dec.)
• uitgever Zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’,
moederhuis Maria Mater Dei
• plaats Breda
• frequentie maandelijks met enkele onregelmatigheden
• formaat B ∞ 1929, ongen.(april) – 1935, ongen.(sept.);
C ∞ 1935, ongen.(okt.) – 1936, ongen.(okt.); B ∞ 1936,
ongen.(dec.) – 1966

• omvang I ∞ 1929-1957; II ∞ 1958-1966
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Met de hand geschreven ∞ 1929,
ongen.(april) – 1934, ongen.(april); getypt met doorsla-
gen ∞ 1934, ongen.(mei) – 1935, ongen.(sept.); gesten-
cild ∞ 1935, ongen.(okt.) – 1941, ongen.(sept.); met de
hand geschreven ∞ 1941, ongen.(okt.); getypt met door-
slagen ∞ 1941, ongen.(nov.) – 1957, ongen.(febr.);
gestencild ∞ 1957, ongen.(maart) – 1966, ongen.(dec.).
• relaties Voortgezet als Acliescha (1967-1971)
• autopsie Volledig
– Breda, zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’
• typering Strikt intern blad van de zusters Francisca-
nessen ‘Alles voor Allen’ van Maria Mater Dei. Het blad
doet verslag van de gebeurtenissen binnen de congre-
gatie.

990
Sint Maarten

1
1902-1941

• jaren 1(1902), nr. 1(2 aug.) – {83(1941), nr. 33(17 aug.)}
• ondertitel Roomsch katholiek weekblad ∞ 1(1902), 
nr. 1(2 aug.)-nr. 13(26 okt.)
– Katholiek zondagsblad ∞ 1(1902), nr. 14(2 nov.) –
[20(1920)]

2

• uitgever Wed. J.R. van Rossum
• plaats Utrecht
• frequentie wekelijks
• formaat C ∞ 1(1902)-[20(1920)]

2
; D ∞ [63(1921)]

2
–

{83(1941), nr. 33}
• omvang II ∞ 1(1902); V ∞ 2(1903)-[20(1920)]

2
; III ∞

[63(1921)]
2
-71(1929); IV ∞ 72(1930)-81(1939); III ∞

82(1940); {146 p.} ∞ 83(1941)
• redactie [1902-1907, 1910-1911 pastoor W. Blaisse]

2

[1902-1910 pastoor J. Harbers]
2

[1907-1911 kapelaan J.J. Joosten]
2

[1911-1923 kapelaan A.R. Rientjes]
2

[1923-? kapelaan J.H. Meijer]
2

• speciale nummers 75(1933), nr. 52(29 dec.), ‘Feestnum-
mer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sint
Maarten’, 8 p.
• bijzonderheden Boekbesprekingen ({1921}-1941).
– De jaargangnummering werd gebruikt vanaf 2(1903).
In 1914 versprong de jaargangnummering van 13(1914),
nr. 21(24 mei) naar 14(1914), nr. 21(31 mei). Toen in 1921
de Officieele kerklijst in Sint Maarten werd opgenomen,
werd de jaargangnummering van de kerklijst – 62e
jaargang in 1920 – voortgezet.
– Sint Maarten was een afzonderlijke editie van de Offi-
cieele kerklijst voor Utrecht. De kerkelijke diensten
voor Utrecht werden vervangen door opgave van de
burgerlijke stand en marktberichten. Deze editie werd
in hoofdzaak verspreid in het Sticht. Toen in 1906 het
weekblad de Stichtsche post werd opgericht, kwam deze
uitgave voor het Sticht te vervallen. Daarnaast ver-
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scheen vanaf oktober 1902 een editie voor het gehele
bisdom waarin de kerkelijke diensten waren vervan-
gen door lectuur voor de huisvrouw. Deze editie kwam
per 1 januari 1921 te vervallen, toen Sint Maarten waarin
opgenomen de Officieele kerklijst… het kerkelijk blad
werd voor de stad Utrecht (vgl. het ‘Feestnummer’ van
Sint Maarten van 29 dec. 1933).
• relaties Afgesplitst van de Officieele kerklijst der open-
bare godsdienstoefeningen in de RK kerken te Utrecht3

– Op 30 november 1941 verscheen nr. 1 van de Mededee-
lingen voor de RK-parochies der stad Utrecht. Vermoede-
lijk is dit de voortzetting van Sint Maarten.
• autopsie Volledig, m.u.v. 1920 en eventuele afleverin-
gen die verschenen zijn na 17 aug. 19414

– UBN
• typering In het eerste nummer noemt het blad zich-
zelf een zondagsblad voor het Sticht, “dat goede en
betrouwbare lectuur schenkt tot veredeling van het
hart en ontspanning van den geest”. Daaraan wordt
toegevoegd dat aan een dergelijk blad behoefte is,
“vooral nu van vele zijden zooveel geestelijk voedsel
wordt voorgediend, waaraan een katholiek zich zeer
gemakkelijk gevaarlijk ziek kan eten”. Sint Maarten wil
door het aangename met het nuttige te verbinden een
welkome gast worden in de katholieke huisgezinnen
van het Sticht. Het blad bevat een uitleg van de zon-
dagslezingen, verhalen uit de Bijbelse geschiedenis,
bijdragen op het terrein van de kerkgeschiedenis en de
geschiedenis van Utrecht, ontspanningslectuur en
nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf 1921 bevat het
blad tevens de lijst van kerkdiensten uit Utrecht en
omgeving.
• noten
(1) Vanaf 63(1921) is aan de titel toegevoegd “waarin is
opgenomen de Officieele kerklijst der openbare gods-
dienstoefeningen in de Roomsch Katholieke kerken te
Utrecht en omstreken”.
(2) Vgl. met de hand geschreven aantekeningen in het
exemplaar van de UBN van de Officieele kerklijst der
openbare godsdienstoefeningen in de Roomsch Katholie-
ke kerken te Utrecht en omstreken (in: 44(1902), dl. 2). In
1988 of 1989 zijn deze aantekeningen helaas uit de
betreffende band van Sint Maarten verwijderd. Volgens
deze aantekeningen hield de Officieele kerklijst der
openbare godsdienstoefeningen in de Roomsch Katholie-
ke kerken te Utrecht en omstreken m.i.v. 1 jan. 1921 op
als zelfstandig blad te bestaan en werd de titel vanaf
dat ogenblik Sint Maarten waarin is opgenomen …. In
het nummer van 1 jan. 1921 is sprake van een “nieuw
gewaad”, waarin het blad verschijnt.
(3) Van de Officieele kerklijst is als lokaal weekblad
geen afzonderlijke beschrijving in de BKNP opgeno-
men. Het eerste nummer van de kerklijst verscheen op
28 nov. 1858 bij Wed. J.R. van Rossum onder de titel
Openbare godsdienst-oefeningen in de RK kerken te

Utrecht. In 1902 werd de kerklijst uitgebreid met ver-
klaringen van Evangelie en Epistel en andere stichten-
de artikelen. Deze reorganisatie vond plaats onder
invloed van het verschijnen van een concurrerend blad:
de Katholieke kring, ‘Wekelijks kerkblad voor Utrecht
en omstreken’, een uitgave van de Firma J.K. Termars &
Co. De uitgave van de Katholieke kring werd na enkele
maanden gestaakt (vgl. het ‘Feestnummer’ van Sint
Maarten van 29 dec. 1933).
(4) Voor 1920 is wel aanwezig in de UBN de Officieele
kerklijst der openbare godsdienstoefeningen in de RK
kerken te Utrecht, waarvan de inhoud in de voorgaande
jaren grotendeels identiek was aan die van Sint Maar-
ten.

991
Sint Melania-blad1 1929-1957
• jaren 3(1929/30), nr. 1(mei) – 15(1941), nr. 2(juni/juli)2

– {1948, [nr. 2](onged.)} – 1957, nr. 3(onged.)3

• ondertitel Orgaan der vereeniging Sint Melania-werk
∞ 3(1929/30)-15(1941)
– Tweemaandelijks orgaan voor de leden van het St.
Melania-werk (Usaha Melania) ∞ 1951, nr. 13(nov.) –
1953, ongen.(april)
– Driemaandelijks orgaan voor de leden van het St.
Melania-werk ∞ 1953, nr. 3(onged.) – 1957
– Binnenkant omslag: St. Melania-werk Mededelingen4

∞ 1948, nr. 3(dec.) – 1957
– Buitenkant omslag: Leken-missiewerk (m.i.v. 1954,
nr. 3(onged.): Lekenmissiewerk) ∞ 1949, nr. 4(onged.) –
1957
• uitgever Vereeniging Sint Melania-werk
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 3(1929/30) – 1951, nr. 11
(onged.); Utrecht ∞ 1951, nr. 12(onged.) – 1956, nr. 2
(onged.); Rotterdam ∞ 1956, nr. 3(onged.) – 1957
– Adm.: Nijmegen ∞ 3(1929/30) – 15(1941); Amsterdam
∞ {1948, [nr. 2](onged.)} – 1952; Nijmegen ∞ 1953-1957
– Adm. voor Indië/Java: Djokja ∞ 3(1929/30), nr. 1(mei)-
nr. 3(aug./sept.); Semarang ∞ 3(1929/30), nr. 4(okt.) –
5(1931/32), nr. 2(juni/juli); Bandoeng ∞ 5(1931/32), nr. 3
(aug./sept.) – 15(1941)
• frequentie tienmaal per jaar ∞ 3(1929/30)-13(1939/40)
– 6 nrs. ∞ 14(1940/41); {2 nrs.} ∞ 15(1941); 3 nrs. ∞
1948; 2 nrs. ∞ 1949; 3 nrs. ∞ 1950; 5 nrs. ∞ 1951
– tweemaandelijks ∞ 1952 – 1953, ongen.(april)5

– driemaandelijks ∞ 1953, nr. 3(onged.) – 19576

• formaat C ∞ 3(1929/30)-5(1931/32); B ∞ 6(1932/33)-1957
• omvang I ∞ 3(1929/30)-5(1931/32); II ∞ 6(1932/33)-
13(1939/40); I ∞ 14(1940/41)-1957
• redactie 1929-1951 mej. Mechtilde Hülsken7

1951-1956 mevr. B. Bijl-Visser
1956-1957 mevr. J. van Rooij-Van den Heuvel
• speciale nummers 10(1936/37), nr. 1(mei): Lustrum-
nummer
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• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1929, 1931).
– Overlopende jaargangen tot en met 14(1940/41), nr. 
6 (febr. maart); gevolgd door 15(1941), nr. 1(april/mei)-
nr. 2(juni/juli). 
– Na de oorlog worden geen jaargangnummers meer
vermeld. 
– In 1948-1951 zijn de afleveringen een tijd lang doorge-
nummerd: {1948, nr. 3(dec.)} – 1951, nr. 13(nov.); 1952 en
volgende jaargangen beginnen weer met nr. 1.
– Bijlage bij 3(1929/30), nr. 3(aug./sept.): brief van W.M.
Kard. van Rossum aan het Hoofdbestuur van het St.
Melania-werk.
– Een aantal afleveringen bevat een of meerdere jaar-
verslagen als bijlagen: 
– 3(1929/30), nr. 3(aug./sept): Jaarverslag 1928 van de
vereeniging ‘Het Sint Melania-werk voor Java’. 
– 3(1929/30), nr. 4(okt.): Sint Melania-werk. Jaarverslag
1 mei 1928-30 april 1929.
– 4(1930/31), nr. 3(aug./sept.): Sint Melania-werk. Jaar-
verslag 1 mei 1929-30 april 1930.
– 4(1930/31), nr. 4(okt.): Jaarverslag 1929 van de vereeni-
ging ‘Het Sint Melania-werk voor Java’ en Jaarverslag
1929 van de vereeniging ‘Het Sint Melania-werk voor
Zuid-Sumatra’.
– 7(1933/34), nr. 3(aug./sept.): Sint Melania-werk. Jaar-
verslag 1 mei 1932-30 april 1933.
– 7(1933/34), nr. 4(okt.): Jaarverslag 1932 van de vereeni-
ging ‘Het Sint Melania-werk voor Java’.
– 8(1934/35), nr. 3(aug./sept.): Sint Melania-werk voor
Nederland. Jaarverslag 1 mei 1933-30 april 1934.
– 9(1935/36), nr. 3(aug./sept.): ‘St. Melania-werk voor
Java. Jaarverslag over het jaar 1934’ (inclusief jaarver-
slagen voor Zuid-Celebes en Zuid-Sumatra).
– 10(1936/37), nr. 3(aug./sept.): Het Sint Melania-werk
voor Nederland. Jaarverslag 1 mei 1935-30 april 1936;
Jaarverslag van de vereeniging ‘Het Sint Melania-
werk voor Java’ over het jaar 1935 (inclusief jaar-
verslagen voor Zuid-Celebes en Zuid-Sumatra); Het 
Sint Melania-werk voor Nederland. Jaarverslag 1 mei
1936-30 april 1937; Jaarverslag van de vereeniging ‘Het
Sint Melaniawerk voor Java’ over het jaar 1936 
(inclusief jaarverslagen voor Zuid-Celebes en Zuid-
Sumatra). 
– 11(1937/38), nr. 3(aug./sept.): Het Sint Melania-werk
voor Nederland. Jaarverslag 1 mei 1937-30 april 1938;
Jaarverslag van de vereeniging ‘Het Sint Melaniawerk
voor Java’ over het jaar 1937 (inclusief jaarverslagen
voor Zuid-Celebes en Zuid-Sumatra).
– 12(1938/39), nr. 3(aug./sept.): Jaarverslag van de vere-
niging ‘Het St. Melaniawerk voor Java’ over het jaar
1938 (inclusief jaarverslagen voor Zuid-Celebes en Zuid-
Sumatra); Het Sint Melania-werk voor Nederland. Jaar-
verslag 1 mei 1938-30 april 1939. 
• relaties Voortzetting van St. Melania-werk (1927-1929)8

– Samengegaan met ALMA (1948-1957) en voortgezet
als de Brug der volken (1957-1964)9

• autopsie 3(1929/30)-14(1940/41); 15(1941), nrs. 1-2; 1948,
nrs. 2-3; 1949-19575

– UBN
• typering Verenigingsblad van het St. Melania-werk
(SMW). Deze in 1921 opgerichte vereniging voor vrou-
welijk lekenmissiewerk heeft tot doel de katholieke vor-
ming van inlandse vrouwen voor huisgezin en maat-
schappij in de Nederlandse koloniën te bevorderen. Het
tijdschrift geeft enerzijds informatie over de activitei-
ten van Nederlandse en Indonesische Melaniawerk-
sters in Indonesië, met name op het gebied van gezond-
heidszorg en onderwijs aan meisjes, en anderzijds
over de activiteiten van het Centraal Bureau en de plaat-
selijke afdelingen van het SMW in Nederland (missie-
tentoonstellingen, ‘baadjeswerk’, collectebusjes, para-
menten enz.). Daarnaast bevat het blad meer algemene
bijdragen over missie en over de cultuur en het volk
van Indonesië, en verder verenigingsberichten, gebeds -
acties, adreslijsten van bestuursleden en berichten over
vertrekkende lekenwerksters. Een groot aantal jaargan-
gen bevat jaarverslagen met financiële overzichten,
soms als een aparte bijlage (zie bijzonderheden), soms
opgenomen in een van de afleveringen. 
• noten
(1) M.i.v. 1951, nr. 13(nov.): St. Melania-blad. Op het
omslag nog “Sint”; m.i.v. 1954, nr. 3(onged.) op het
omslag: Sint Melaniablad.
(2) “De uitgave van het St. Melania-blad werd op raad
van de Nederlandse bisschoppen na September 1941,
wegens de tijdsomstandigheden tijdelijk gestaakt” (zie
‘Kort overzicht 1940-1949’, 1949, nr. 5(onged.), p. 3). 
(3) “Voor het laatst ontvangt U dus dit blad” (1957, nr.
3(onged.), p. 27). Na de opheffing van het blad verschij-
nen nog drie uitgaven met het omslag van het niet
meer bestaande Sint Melania-blad met op het titelblad
de toegevoegde mededeling “Jaarverslag …[jaartal]”,
namelijk Jaarverslag 1958, met informatie over de jaar-
vergadering van 1957; Jaarverslag 1959, met informatie
over de jaarvergadering van mei 1958; Jaarverslag 1960,
met informatie over 1959. M.i.v. 1960 verschijnt met
een nieuw omslag de uitgave Jaarverslag …[jaartal]
Stichting Sint Melania Werk. Op het KDC zijn de afleve-
ringen van 1960-1970 aanwezig.
(4) Waaraan toegevoegd: “… reeks”, d.w.z. 3e tot en met
19e reeks (de eerste en tweede reeks konden niet wor-
den ingezien). In {1948, nr. 3(dec.)} – 1951, nr. 13(nov.)
loopt de doorlopende nummering van de afleveringen
van het Sint Melania-blad parallel aan het vermelde
reeksnummer van de ‘Mededelingen’. Na 1951 ver-
dwijnt deze parallellie: de eerstvolgende vijf afleverin-
gen, namelijk 1952, nr. 1(jan./febr.) – 1953, nr. 1(jan.),
worden aangeduid als ‘Mededelingen – 14e reeks’.
Daarna volgen 1953, nr. 2(april): 15e reeks; 1953, nr. 3(on -
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ged.) – 1954, nr. 1(onged.): 16e reeks; 1954, nr. 2(onged.)-
nr. 3(onged.): 17e reeks; 1954, nr. 4(onged.): 18e reeks;
1955, nr. 1(onged.) – 1957, nr. 3(onged.): 19e reeks. Uit het
blad kan niet goed worden opgemaakt waarom in het
omslag deze titel met een eigen reeksnummering voor-
komt. In ‘Kort overzicht 1940-1949’, 1949, nr. 5(onged.),
p. 3 wordt meegedeeld dat na de oorlog een kleine perio-
diek wordt uitgegeven onder de titel Mededelingen,
waarvan het omslag het vignet van het Sint Melania-
blad draagt. Volgens een bericht in 1951, ongen.(april),
p. 15 verschijnen deze Mededelingen van het Sint Mela-
nia-blad niet maandelijks, maar alleen wanneer er vol-
doende kopij uit Indonesië aanwezig was. Het is echter
niet duidelijk of er een relatie bestaat tussen deze Mede-
delingen en de titel met reeksnummer aan de binnen-
kant van het omslag van het Sint Melania-blad.
(5) Vermoedelijk ontbreekt in het autopsie-exemplaar
van 1952 een aflevering: nr. 1(jan./febr.)-nr. 4(juli/aug.)
wordt gevolgd door nr. 5(nov./dec.). In de doorgepagi-
neerde afleveringen ontbreekt tussen nr. 4 (p. 49-62) en
nr. 5 (p. 81-97) een aantal pagina’s. De aflevering van
nov./dec. zou dan abusievelijk het nummer 5 dragen en
in de volgorde van de afleveringen het 6e nummer zijn.
In dat geval ontbreekt nr. 5(sept./okt.).
(6) In 1955 verschijnt het blad drie i.p.v. vier keer. In
1955, jaarvergaderingsnr.(onged.), p. 30 wordt gemeld
dat i.p.v. nr. 2 “slechts een convocatiebiljet voor de Jaar-
vergadering” is verschenen. Dit biljet is niet aanwezig
in het autopsie-exemplaar.
(7) Zie 1951, nr. 12(sept.), p. 3-4, ‘Bij het afscheid van
mejuffrouw Mechtilde Hülsken’.
(8) De redactie geeft in 3(1929/30), nr. 1(mei), p. 1 aan dat
het blad is uitgegroeid en niet langer alleen een zakelijk
blad is voor de verenigingsberichten. Bij de derde jaar-
gang krijgt het blad een nieuwe titel en wordt een
nieuw titelblad ontworpen door Joep Nicolas: “de H.
Melania als de oud-christelijke Orante en onder het ver-
lossingsteeken van het kruis de Europeesche en de
Inlandsche vrouw, die elkander de hand reiken”.
(9) In de laatste aflevering wordt de opvolger aldus aan-
gekondigd: “De volgende keer verschijnen we in een
nieuwe vorm. Het blad wordt groter, en zal de naam
dragen Brug der volken. Het zal het periodiek zijn van
de drie leken-organisaties De ALMA (academische leke-
nactie), de Graal en Het Sint Melaniawerk” (1957, nr. 3
(onged.), p. 27).
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St. Melania-werk 1927-1929
• jaren 1927, proefnummer(april)
– 1(1927/28), nr. 1(mei) – 2(1928/29), nr. 10(april)
• uitgever Vereeniging Sint Melania-werk
• plaats Nijmegen
• frequentie 10 maal per jaar
• formaat C
• omvang 4 p. ∞ proefnummer; I ∞ 1927-1929
• redactie 1927-1929 mej. M. Hülsken1

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Bijlage bij 1(1927/28), nr. 4(okt.): ‘Jaarverslag 1 mei
1926 – 30 april 1927’.
– Bijlage bij 2(1928/29), nr. 4(okt.): ‘Jaarverslag 1 mei
1927 – 30 april 1928’.
– In het autopsie-exemplaar van 1(1927/28) is achterin
ingebonden: ‘Jaarverslag over 1927 van de vereeniging
het St. Melania-werk voor Java’, met een uitgebreid
financieel overzicht.
– In het autopsie-exemplaar van 2(1928/29) is achterin
ingebonden: ‘Jaarverslag Melaniascholen 1928’.
• relaties Voortgezet als Sint Melania-blad (1929-1957)
• literatuur Jan Roes, Het Sint Melania Werk. Leerschool
voor ontwikkelingshulp en missie, s.l. 1971
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Verenigingsorgaan dat tot doel heeft “de een-
heid in de samenwerking te bevorderen, kennis
omtrent doel en streven van dit leeken-apostolaat te
verbreiden en den moreelen steun te winnen van
geestelijken en leeken”. Het blad is bedoeld voor zowel
de Nederlandse als de Indische afdeling van het St.
Melaniawerk en geeft informatie over de werkwijze en
resultaten van deze vereniging die zich inzet voor “de
katholieke vorming van de Inlandsche vrouw voor
huisgezin en maatschappij in onze koloniën” (1927,
proefnummer(april), p. 1). Voor Nederland betreft dat
de propaganda-avonden, het ‘baadjeswerk’ en de inge-
komen giften en voor Nederlands-Indië de klinieken,
wijk- en kraamverpleging en Melaniascholen voor
meisjes. Verder bevat het informatie over de algemene
jaarvergadering. Aan de oprichting van het tijdschrift
is nog een interne strijd voorafgegaan, waarbij de
oprichter van het St. Melaniawerk W. Creutz Lechleit-
ner SJ als voorstander van “een tijdschrift voor vrouwe-
lijke missieactie, dat zowel naar inhoud als uiterlijke
verschijning aan hoge eisen” moest voldoen, het afleg-
de tegen de voorstanders van een ‘bescheiden contact-
blad’ (zie Roes, p. 22-23). 
• noten
(1) Zie Bijlage bij 1(1927/28), nr. 4(okt.), ‘Jaarverslag 1
mei 1926 – 30 april 1927’, [p. 4].
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St. Michaels-almanak1 1891-1961
• jaren 12(1891)-19422

– 64(1947)-19612

• ondertitel Uitgegeven door de Missionarissen van het
Goddelijk Woord ten bate van het missiewerk3

• uitgever Missiehuis St. Michaël Steyl ∞ 1891-1912;
1947-1954
– Missiehuis St. Willibrordus4 ∞ 1913-1942; 1955-1961
• plaats Steyl ∞ 1891-1912; Uden ∞ 1913-1942; Steyl ∞
1947-1954; Deurne ∞ 1955-1961
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1891-1961
• omvang II ∞ 1891-1900; III ∞ 1901-1904; II ∞ 1905; 
III ∞ 1906-1908; II ∞ 1909-1922; I ∞ 1923-1924; II ∞
1925-1936; I ∞ 1937-1938; II ∞ 1939; I ∞ 1940; II ∞ 1941-
1942; I ∞ 1947-1961
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In elke aflevering is een uitneembare ‘Wandalmanak
in kleurendruk’ of ‘St. Michaelskalender’ voor het
betreffende jaar ingelegd. 
• relaties Voortzetting van St. Michaëls-kalender voor
katholieke huisgezinnen en familiën … [jaaraanduiding]
(1880-1890)
– Voortgezet als Pocket voor het katholieke gezin
… [jaartal] (1962-{1966})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1910, 1913-1914, 1916-1919, 1921-1925, 1927-1938,
1940-1942, 1947-1961
– Teteringen, provincialaat Gezelschap van het Godde-
lijk Woord ∞ overige afleveringen
• typering Jaarlijkse uitgave met een calendarium van
heiligen- en feestdagen, maanstanden, tijden van zons -
opkomst en -ondergang, sterrenbeelden, gegevens over
jaar- en weekmarkten en kermissen, posttarieven en
een overzicht van te verdienen aflaten. Daarnaast bevat
de almanak ‘mengelwerk’ voor het katholieke gezin,
dat wil zeggen godsdienstige verhalen, artikelen over
natuur en techniek, bijdragen voor de jeugd en een
handwerkrubriek. De uitgave bevat regelmatig verha-
len over de missie van de paters en van de Dienaressen
van de H. Geest en over Arnold Janssen, de oprichter
van de congregatie. Na de Tweede Wereldoorlog geeft
de almanak steeds minder praktische informatie en
krijgen de verhalen steeds meer de nadruk: “In tal van
huisgezinnen is hij het traditionele jaarboek geworden,
waarin heel de familiekring zijn ontspanning vindt”,
aldus het redactioneel in het colofon van 67(1950). De
redactie handhaaft het “ouderwetse woord ‘almanak’
(…) omdat dit jaarboek onder deze naam al meer dan 70
jaar bij het Nederlandse volk bekend is” (colofon,
71(1954).

• noten
(1) 1942 heeft als titel Sint Michäel’s-jaarboek. De titel
kent verder kleine variaties: “Sint” i.p.v. “St.”; “Mi -
chaëls” i.p.v. Michaels; koppelteken tussen “St.” en
“Michaels”; geen koppelteken tussen “Michaels” en
“almanak”. Aan de titel wordt het betreffende jaar toe-
gevoegd, of ook “voor het jaar onzes Heeren … [jaartal]”
of “voor het jaar … [jaartal]”.
(2) De jaargangen 1937-1942 dragen geen jaargangnum-
mer. Van 1943 tot 1946 verschijnt de almanak niet. Na
de oorlog wordt het jaargangnummer opnieuw ver-
meld in 64(1947)-73(1956). De daaropvolgende afleverin-
gen dragen geen jaargangnummer.
(3) De ondertitel varieert.
(4) Het imposante missiehuis St. Willibrordus van de
Nederlandse Provincie van het Gezelschap van het God-
delijk Woord in Uden werd in september 1944 door de
Duitsers verwoest. De activiteiten van de drukkerij
werden verplaatst naar het moederhuis in Steyl, tot de
opening in 1954 van het nieuwe missiehuis van de
Nederlandse Provincie St. Willibrord in Deurne.
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St. Michaëls-kalender voor katholieke huisgezinnen
en familiën1 1880-1890
• jaren 1(1880)-11(1890)
• ondertitel Uitgegeven ten voordeele van het missie-
huis tot den H. Aartsengel Michaël te Steyl2

• uitgever Drukkerij van het missiehuis te Steyl (Gezel-
schap van het Goddelijk Woord)
• plaats Steyl
• frequentie jaarlijks
• formaat A
• omvang I ∞ 1880; II ∞ 1881-1890
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De St. Michaëls-kalender bestaat uit twee delen die
van 1881-1885 afzonderlijk zijn gepagineerd: een deel
met het calendarium en praktische informatie en een
deel met godsdienstige verhalen. 
– In het autopsie-exemplaar van 9(1888) is een uitneem-
bare ‘St. Michaelskalender 1888’ ingelegd.
– Verschijnt ook in een Duitse uitgave.
• relaties Voortgezet als St. Michaels-almanak … [jaar-
aanduiding] (1891-1961)
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 1880-1881, 1883-1885, 1887-1888
– UBA ∞ 1882
– Teteringen, provincialaat Gezelschap van het Godde-
lijk Woord ∞ 1886, 1889-1890
• typering Jaarlijkse uitgave van het Gezelschap (of
Missionarissen) van het Goddelijk Woord (SVD) met
een calendarium van heiligen- en feestdagen, maan-
standen, opkomst en ondergangstijden van de zon,
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sterrenbeelden, weersvoorspellingen en een overzicht
van jaarmarkten en kermissen. Daarnaast bevat de
kalender godsdienstige verhalen voor het katholieke
gezin. 
• noten
(1) Variaties in de titel: 1881-1882 St. Michaëls-kalender
voor katholieke huisgezinnen; 1883-1890 St. Michaels-
kalender voor christelijke huisgezinnen. Ook de titel op
het omslag van 1880 luidt St. Michaëls-kalender voor
christelijke huisgezinnen. Waaraan toegevoegd: 1880
“voor het schrikkeljaar 1880”; 1881-1883 “voor het jaar …
[jaartal]”; 1884 “in het schrikkeljaar 1884”; 1885-1888
“in het jaar … [jaartal]”.
(2) Ook “van den H. Aartsengel”.

995
de Sint Olavsklok {[1945]}-{[1957]}
• jaren {[1945], ongen.(onged.)} – {[1957],
ongen.(onged.)}1

• ondertitel Verslag van de werkzaamheden onzer
priesters en zusters in Noorwegen ∞ {[1945],
ongen.(onged.)}
• uitgever Procure van de Noorse missie
• plaats Bussum
• frequentie incidenteel2

• formaat C
• omvang 4 p. per afl.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers {[1957]}, ongen.(onged.): nummer
‘Ter bevordering van zusterroepingen voor Noorwe-
gen’ gewijd aan de St. Franciscus Xaveriuszusters in
Noorwegen
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties [Voortzetting van de Noorsche missieklok
(1902-1934)]3

• autopsie [1945], ongen.(onged.); [1957], ongen.(onged.)
– KDC
• typering Missieblad bedoeld om steun te verwerven,
met informatie over de activiteiten van de Nederlandse
priesters en zusters in Noorwegen. De uitgave wordt
gratis toegezonden aan alle weldoen(st)ers, secretaria-
ten van de Sint Olavskring en de leden van het St. Olavs-
liefdewerk. 
• noten
(1) Jaartallen vastgesteld op basis van de inhoud van
het blad.
(2) Zie Uit het land van St. Olav 32(1958/59), p. 65.
(3) In [1945], ongen.(onged.) wordt op de titelpagina ver-
meld: “Tijdens de tergende bezetting van ons land
moest ook de Sint Olavsklok zwijgen. Jaren lang had zij
de missievrienden in Nederland medeleven gevraagd
met de priesters en zusters die in het Noorden van
Europa onder de moeilijkste omstandigheden een
nieuw front vormen van de éne door Christus gestichte

Kerk.” Vermoedelijk wordt hier gedoeld op het blad de
Noorsche missieklok, eveneens uitgegeven door de Pro-
cure van de Noorse missie, dat echter niet tot 1940,
maar tot 1934 verscheen.
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St. Pietersklokje [1945]-1967
• jaren {20(1964), ongen.(jan.)}1 – 22(1967), ongen.(jan.)2

• uitgever Franciscanessen van de H. Jozef
• plaats Valkenburg
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 20(1964); I ∞ 21(1965): [I] ∞ 21(1966); 
10 p. ∞ 22(1967), ongen.(jan.)
• redactie {1964} de Generale Raad en enige medewerk-
sters3

{1964}-1965 eerw. moeder Angelica, hoofdred.3

1965-1967 zuster Symphorosa4

• bijzonderheden Gestencild.
– In 20(1964), ongen.(jan.) is in het autopsie-exemplaar
een foto ingeplakt van zuster M. Theodora. 
– Jaargangnummering en maand van verschijnen zijn
met de hand op het omslag geschreven.
– Na 21(1965), ongen.(jan./febr.) en ongen.(maart/april)
dragen de volgende afleveringen alle abusievelijk het
jaargangnummer 20(1965). Deze vergissing wordt niet
gecorrigeerd: 1966 en 1967 dragen de jaargangnum-
mers 21 en 22. Ook de opvolger neemt deze telling over.
– In verschillende afleveringen zijn bijdragen uit de
Duitse huizen in de Duitse taal opgenomen.
• relaties Voortgezet als Wederzijds contact (1967-1969)
• autopsie 20(1964) – 22(1967), nr. 1(jan.)
– KDC ∞ 20(1964), ongen.(jan.)-ongen.(febr.),
ongen.(april)-ongen.(sept.); 21(1965), ongen.(jan./febr.)-
ongen.(okt./nov.); 21(1966), ongen.(jan./febr.)-
ongen.(april), ongen.(nov./dec.); 22(1967), ongen.(jan.)
– Valkenburg, Franciscanessen van de H. Jozef ∞ ove-
rige afleveringen
• typering Intern congregatieblad van de Franciscanes-
sen van de H. Jozef. Het blad bevat voornamelijk
beschouwende artikelen, personalia en informatie over
visitatiereizen, activiteiten en gebeurtenissen in de
diverse huizen van de congregatie in Nederland, Duits-
land en Brazilië.
• noten
(1) Het eerste nummer verscheen vermoedelijk in
december 1945. Zie Kontakt / Franciscanessen van de H.
Jozef 1(1971), ongen.(jan.), p. 3: “Kerstmis 1945 ver-
scheen er voor het eerst een kontaktblad in de congre-
gatie”. 
(2) Laatste aflevering onder deze titel.
(3) Na 1964, ongen.(juli) wordt de redactie niet meer offi-
cieel vermeld, maar moeder Angelica wordt nog wel
regelmatig met de hand geschreven vermeld.
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(4) Alleen met de hand geschreven vermeld; in 21(1966),
ongen.(nov./dec.) en 22(1967), ongen.(jan.) alleen ver-
meld met initialen: “Z.S.”

997
Sint Servaas 1934-1937
• jaren 1(1934), nr. 1(jan.) – 4(1937), nr. 6(juni)
• ondertitel Maandblad ter bevordering der vereering
van den eersten bisschop der Nederlanden
• uitgever Niet in het blad vermeld.1

• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1934); I ∞ 2(1935)-4(1937)
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als de Stem van Tricht (1937)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1934)-2(1935)
– UBM ∞ 3(1936)-4(1937)
• typering Maandblad opgericht bij gelegenheid van het
1550ste sterfjaar van Sint Servaas, die vermoedelijk
overleed in 384. Het doel van het maandblad is de vere-
ring van Sint Servaas te bevorderen. Het is “gewijd aan
Sint Servaas en aan alles, wat van nabij en van verre tot
de figuur en de vereering van Sint Servaas behoort”
(1(1934), nr. 1(jan.), p. 1). De uitgave bevat historische
overzichten, passages uit het middeleeuwse Het boek
der wonderen van Sint Servaas, gedichten en informatie
over monumenten en devotionalia die aan Sint Servaas
zijn gerelateerd.
• noten
(1) Als adres wordt vermeld: Pastoor Habetsstraat 51,
[Maastricht].
(2) In het Limburgs dagblad, 18 aug. 1961 worden enkele
medewerkers genoemd: dr. Dominique Sassen, F.A.
Brunklaus (in het tijdschrift met de initialen F.A.B. aan-
geduid) en Charles Thewissen (C.T.).
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St. Theresia-bloemen 1926-{1927}
• jaren 1(1926/27), 1(okt.)-{12(sept.)}1

• ondertitel Geïllustreerd maandblad gewijd a/d gods-
vrucht voor de H. Theresia van het Kindje Jesus van
Lisieux
• uitgever Niet vermeld.
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1926-1927 kap. Th. van Galen2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie Volledig
– KDC

• typering Blad ter bevordering van de verering van The-
resia van Lisieux, die als “heilige van deze eeuw” leerde
“den kleinen weg in eenvoud te bewandelen” (1(1926/27),
1(okt.), p. 1). Het blad bevat verhalen uit het leven van St.
Theresia, wonderverhalen en een giftenlijst.
• noten
(1) In de laatste aflevering, p. 192 wordt aangekondigd
dat in oktober het eerste nummer van de tweede jaar-
gang zal verschijnen. Of deze ook daadwerkelijk is ver-
schenen is niet bekend.
(2) Kapelaan Van Galen (J.Th. volgens de knipselcollec-
tie van het KDC en de Piusalmanak) werd in aug. 1928
benoemd tot rector van de St. Hubertuskapel in Amster-
dam en praeses van de St. Josephgezellenvereniging.
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St. Theresia-tijdschrift 1935-[1941]
• jaren 10(1935/36), nr. 1(okt.)1 – 16[1941, ongen.(okt.)]2

• ondertitel Orgaan van het St. Theresia-Verbond ∞
10(1935/36)-11(1936/37)
• uitgever Missiehuis Christus-Koning van de Priesters
van het H. Hart
• plaats Helmond ∞ {15(1940/41)}3

• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 10(1935/36); I ∞ 11(1936/37); II ∞
12(1937/38)-14(1939/40); I ∞ 15(1940/41)-16([1941]
• redactie Niet als zodanig vermeld.
?-1941 pater Evers SCJ4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1937/38); inhoudsopgaven (1935/36-1936/37).
– M.i.v. 13(1938/39) kent elke aflevering een apart gepa-
gineerde rubriek ‘Voor jonge lezertjes’.
• relaties Voortzetting van Sinte Theresia-maandschrift
(1926-1935)
• autopsie 10(1935/36) – 16[1941, ongen.(okt.)] m.u.v. een
groot aantal omslagen
– KDC
• typering Gezinsblad gewijd aan H. Theresia en tevens
orgaan van het Sinte Theresia-Verbond. De opbreng-
sten zijn bedoeld ter ondersteuning van de opleiding
van de Priesters van het H. Hart van Jezus in het mis-
siehuis Christus-Koning in Helmond. Het blad bevat
ontspanningslectuur, korte informatie over gebeurte-
nissen in de wereldwijde kerk, gedichtjes en
(vervolg)verhalen, een rubriek voor de jeugd en in de
laatste jaargangen een rubriek voor ouders onder de
titel ‘Opvoedkundige krabbels’.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(2) Datering op basis van de inhoud. Het is niet bekend
of het blad hierna nog verder is verschenen. De laatste
ingeziene aflevering eindigt met een niet afgerond ver-
volgverhaal.
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(3) Vanwege het ontbreken van omslagen kon de plaats
van uitgave voor de overige jaargangen niet worden
vastgesteld.
(4) In 16[1941, ongen.(okt.)], p. 2 wordt afscheid genomen
van pater Evers als “redacteur van ons Tijdschrift”.

1000
St. Vincentius à Paulo1 [1910]-1946
• jaren [1(1910), nr. 1(dec.)]2 – 31(1941), nr. 5(sept.)3

– 1945, ongen.(sept.)4 – [1946, ongen.(aug.)]5

• ondertitel Driemaandelijksch overzicht ∞ 1911-1918
– Missietijdschrift der Lazaristen ∞ 9(1919)-17(1927)
– Tweemaandelijksch tijdschrift van de Congregatie
der Missie Lazaristen ∞ 18(1928)-23(1933)
– Tweemaandelijksch6 tijdschrift van de Lazaristen 
∞ 24(1934) – [1946, ongen.(aug.)], m.u.v. sept. en dec.
1945
• uitgever Lazaristen, Missiehuis St. Joseph; m.i.v. 1934:
Studiehuis Sint Vincentius
• plaats Red.: Helden-Panningen ∞ 1911-1918; Nijmegen
∞ {21(1931)}-23(1933)
– Adm.: Helden-Panningen ∞ 1911-{23(1933)}
– Red. en adm.: Nijmegen ∞ 24(1934)-1946
• frequentie driemaandelijks ∞ 1911-1918
– tweemaandelijks ∞ 9(1919)-31(1941)
– 2 nrs. ∞ 1945
– [1 nr. ∞ 1946]
• formaat B
• omvang I ∞ 1911-1918; II ∞ 9(1919)-14(1924); III ∞
15(1925); II ∞ 16(1926)-31(1941); I ∞ 1945-1946
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
{1910} Hubert Meuffels7

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1921-1922, 1933-1934, 1939-1941); inhoudsopgaven (1919-
1940; inhoudsopgave van 1934 is in het autopsie-exem-
plaar ingebonden in de band van 1935 na p. 30).
– In 1911-1918 zijn de afleveringen doorgepagineerd: 
p. 1-332; daarna paginering per jaargang.
– Behalve een jaargangnummer en een afleverings -
nummer per jaargang, kennen de afleveringen tot en
met {31(1941), nr. 2(maart)} een doorlopende volgnum-
mering van 1-166.
– Van 1911-1918 ontbreken in het autopsie-exemplaar
alle omslagen. Op de titelpagina’s zijn alleen in 1911 en
1912 de nummers en de data vermeld: 1911, nr. 1(jan.) –
1912, nr. 8(okt.). Daarna worden tot 1918 alleen nog de
maanden van verschijnen vermeld: jan., april, juli en
okt. Van 1911-1918 zijn 32 nrs. verschenen. M.i.v. 1919
zijn sporadisch weer omslagen meegebonden met ver-
melding van jaargang-, afleverings- en volgnummer:
9(1919), 2(maart), nr. 34; daarna volgen 5 ongen., onged.
afleveringen [nrs. 35-39]. 10(1920) opent met: 1(jan.), 
nr. 39, eveneens gevolgd door 5 ongen., onged. afleve-
ringen. De 1e afl. van 1919 impliceert dat nr. 33(jan.) 

ontbreekt en er in dat jaar 7 i.p.v. 6 afleveringen zijn
verschenen (nrs. 33-39). Gezien de paginering (nr. 34
begint met p. 1 en de afleveringen zijn vervolgens door-
gepagineerd), de mededeling in ‘De uitbreiding’, p. 1,
dat het blad i.p.v. om de drie, nu om de twee maanden
gaat verschijnen en de opening met nr. 39 in 10(1920), is
9(1919) met 6 afleveringen vermoedelijk compleet. 
– In het autopsie-exemplaar zijn bij 1915, ongen.(okt.)
en 1917, ongen.(jan.) resp. meegebonden: een in memo-
riam voor de Hoogeerw. Heer Antonius Fiat, generale
overste der Lazaristen en der Liefdedochters (1832-1878-
1915) en een in memoriam voor de Hoogeerw. Heer
Emile Villette, generale overste der Lazaristen en der
Liefdedochters (1855-1914-1916); elk 4 p.
• relaties Voortgezet als Missiefront (1946-1967)8

• autopsie Volledig m.u.v. [1(1910), nr. 1(dec.)] en de
meeste omslagen
– UBN ∞ 14(1924), nrs. 5-6; 15(1925) – [1946,
ongen.(aug.)]
– Nijmegen, Studiehuis Sint Vincentius ∞ overige jaar-
gangen
• typering Missietijdschrift, aanvankelijk alleen be doeld
voor de Nederlandse Lazaristen en de Dochters der Lief-
de, hun familieleden, vrienden en weldoeners, met infor-
matie over de congregaties en de stichters Vincentius à
Paulo en Louise de Marillac, nieuws uit de missiegebie-
den, mededelingen en personalia. Eventuele opbreng-
sten van het blad waren voor het missiewerk, maar
vanaf 1919 ook voor de huizen in Nederland vanwege
financiële problemen na de oorlog. Het blad (intern aan-
geduid als de VaP) richtte zich vanaf dat moment ook op
een breder publiek, met meer aandacht voor (vervolg)
verhalen uit de missie (zie ‘De uitbreiding’, 9(1919), nr.
2(maart), p. 1 en 25(1935), nr. 6(nov.), p. 164-166). 
• noten
(1) Op het omslag zonder accent: “a”. De afleveringen
van 1945 en 1946 vermelden als titel: Sint Vincentius a
Paulo.
(2) “Klein werd het boekje ingezet. Einde december 1910
verscheen een blaadje van slechts 8 bladzijden, zonder
gekleurden omslag, blank als een kleine in zijn doop-
kleed, die de huisgenooten komt verblijden”, aldus een
terugblik bij het zilveren jubileum van het tijdschrift in
25(1935), nr. 6(nov.), p. 164. Deze eerste aflevering kon
niet meer worden opgespoord in het studiehuis te 
Nijmegen.
(3) In een noot op p. 121 wordt in deze aflevering meege-
deeld dat “wij genoodzaakt [zijn] ons tijdschrift slechts
in beperkten vorm te doen verschijnen” vanwege de
papierbeperking. Ingebonden in het autopsie-exem-
plaar bevindt zich een schrijven van de administratie
aan de ‘Geachte abonné’, gedateerd Nijmegen, decem-
ber 1941, met de mededeling dat wegens papiergebrek
het boekje van de H. Vincentius à Paulo “aan de circula-
tie is onttrokken”.
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(4) “Ons tijdschrift Sint Vincentius a Paulo bleef U in
1941 zijn laatste, het novembernummer, schuldig. U
begreep wel waarom: (…) papierschaarste. Wij hadden
gemeend toch met U in verbinding te kunnen blijven.
Een circulaire werd verzonden in februari 1942: de
meesten uwer zullen ze hebben ontvangen” (1945,
ongen.(sept.): ‘Eerste groet van Sint Vincentius a Paulo
na den oorlog’, p. 2). De laatste constatering werd afge-
leid uit het feit dat velen het abonnementsgeld toch ble-
ven betalen. Het geld verdween echter in het laatje van
de bezetter: het gelag dat betaald moest worden voor de
stoutmoedigheid van het opstellen van die circulaire.
(5) Achter 1945, ongen.(dec.) bevindt zich in het autop-
sie-exemplaar een losse, ongedateerde pagina: Sint Vin-
centius a Paulo. Tweemaandelijks tijdschrift van de
Lazaristen; vermoedelijk de laatste uitgave onder deze
titel en te dateren omstreeks aug. 1946. 
(6) [1946, ongen.(aug.)]: “Tweemaandelijks”.
(7) In 25(1935), nr. 6(nov.), p. 162-163 wordt de HEH Hubert
Meuffels genoemd als oprichter en eerste redacteur, en
worden op p. 166 als medewerkers de ZE Heeren Gerard
Wagenaar en Cornelis de Wit (tot 1932) genoemd.
(8) Na de laatste aflevering met de titel Sint Vincentius 
a Paulo in het autopsie-exemplaar volgen twee ongen.
onged. afleveringen, [1946] met op het omslag de titel
Missiefront. Deze twee afleveringen vermelden op de
binnenzijde van de achterkant van het omslag dat Mis-
siefront een bijlage van het missietijdschrift Sint Vin-
centius à Paulo is en dat “zodra de tijden veranderen”
Missiefront als tijdschrift hoopt te verschijnen.
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Sint Willibrord apostolaat {1955}-{1964}
• jaren {2[1955], nr. 2(onged.)} – {11(1964),
ongen.(onged.)}1

• uitgever Sint Willibrord Vereniging
• plaats Oegstgeest ∞ {2(1955), nr. 2(onged.)} – 8(1961);
Boxtel ∞ 9(1962) – 11(1964)
• frequentie 2 nrs. per jaargang ∞ 2(1955)-5(1958)
– vermoedelijk 1 nr. per jaargang ∞ 6(1959)-11(1964)
• formaat B ∞ 2(1955)-10(1963); A ∞ 11(1964)
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• speciale nummers 8(1961), ongen.(onged.) is gewijd
aan de Bijbel bij gelegenheid van het verschijnen van
de Willibrord-vertaling van het Nieuwe Testament
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In 5(1958), nr. 2(onged.) wordt p. 5 abusievelijk vooraf-
gegaan door p. 13-14; moet zijn: p. 3-4.
• relaties Vermoedelijk voortgezet als Informatie van de
St. Willibrord Vereniging ({1966}-1973)3

• literatuur Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen.
Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998,
Nijmegen 1998

• autopsie 2(1955), nr. 2; 3(1956), nr. 2; 4(1957), nr. 1;
5(1958), nrs. 1 en 2; 6(1959), ongen.; 7(1960), ongen.;
8(1961), ongen.; 9(1962), ongen.; 10(1963), ongen.;
[11](1964), ongen.
– KDC
• typering Uitgave van de Sint Willibrord Vereniging
(SWV), bedoeld voor de leden en zelatrices van het St.
Willibrord Apostolaat, die een- à tweemaal per jaar in
een oplage van veertigduizend exemplaren verscheen
(Jacobs, p. 123). Het doel van het in 1948 opgerichte
Apostolaat was “onze gehele katholieke gemeenschap
te betrekken in de verkondiging van het geloof aan
allen die buiten de Kerk staan in ons eigen land”
(5(1958), nr. 2(onged.), p. 15). Het blad bevat bijdragen
over de activiteiten van het St. Willibrord Apostolaat,
over ontwikkelingen op het gebied van oecumene in de
katholieke kerk en andere christelijke kerkgemeen-
schappen en daarnaast korte actualiteiten. 
• noten
(1) Van de ingeziene afleveringen draagt geen enkele
aflevering een jaartal, noch een datum, alleen een jaar-
gang- en soms een afleveringsnummer. Bij de laatste
ingeziene aflevering ontbreken ook deze aanwijzingen.
De vermelde gegevens zijn afgeleid uit interne aanwij-
zingen. 
(2) De inleidende artikelen zijn doorgaans van de hand
van H. Sondaal, directeur van het Sint Willibrord
Apostolaat en tevens secretaris van de St. Willibrord
Vereniging (SWV). M.i.v. 10(1963) is de inleiding van de
hand van C. Roeleveld, die Sondaal is opgevolgd als
secretaris van de SWV. Zie 10(1963), p. 8-9.
(3) Sint Willibrord apostolaat en Informatie van de St.
Willibrord Vereniging geven hiervoor geen directe aan-
wijzing. De doelgroep, frequentie van verschijnen en
inhoud van het blad doen deze band wel vermoeden.
Volgens Jacobs, p. 125 vond Sint Willibrord apostolaat
evenwel samen met de Vragende mens en Binnenlands
apostolaat zijn voortzetting in Kerk in ontmoeting.
Daarvoor konden echter geen aanwijzingen worden
gevonden.

1002
S. Willibrordus {1874}
• jaren {1874, nr. 1(1 febr.)}1

• ondertitel Katholiek weekblad
• uitgever Onbekend.
– Druk: Snelpersdrukkerij Van Steijn en Co. 
• plaats Utrecht
• frequentie “wekelijks”1

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1874, nr. 1(1 febr.)
– KDC2

653 1002. S. Willibrordus



• typering Zondagsblad voor met name Utrecht en
omgeving, met als doel “Gods meerdere verheerlijking
en ’t heil der zielen”. De redactie hoopt de liefde en eer-
bied tot de RK kerk te verbreiden en tegenwicht te bie-
den aan ongeloof. In het eerste nummer wordt hierover
gezegd: “Door korte verhalen en bevattelijke voorbeel-
den willen we er naar streven de ondeugd te doen ver-
afschuwen en de deugd te beminnen. De RK Kerk als
onze moeder beminnend, willen we trachten den eer-
bied en de liefde tot haar te verbreiden, onze zwakke
stem wijdend aan den lof harer goddelijke eigenschap-
pen en door beknopte, populaire polemiek hare eer
tegen haar belagers verdedigend. Voegt hierbij het
meest merkwaardige buiten- en binnenlandsche kerke-
lijk nieuws en ziedaar den inhoud dezer nieuwe Zon-
dagslectuur.”
• noten
(1) Volgens het feestnummer ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van het blad Sint Maarten (75(1933), nr.
52(29 dec.) werd de uitgave van S. Willibrordus om
financiële redenen reeds na verschijning van het eerste
nummer gestaakt.
(2) Alleen aanwezig als kopie. Het origineel is in bezit
van W. van Rossum, De Bilt.

1003
Sint Willibrordus-scheurkalender1 {1935}-{1968}
• jaren {1935}-1943
– 1946-{1968}
• uitgever Missiehuis St. Willibrordus, Missionarissen
van Steyl (SVD) ∞ {1935}-1943
– Missiehuis St. Willibrord, Missionarissen van Steyl
(SVD) ∞ 1955-{1968}
• plaats Uden ∞ {1935}-1943; Steyl ∞ 1946-1954; Deurne
∞ 1955-{1968}
• frequentie jaarlijks
• formaat B ∞ 1935-1963; A ∞ 1964; B ∞ 1965-1966; C ∞
1967-1968
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1935-1943; 1946-1968
– KDC ∞ 1955, 1960, 1962, 1964, 1967-1968
– Teteringen, Missionarissen (Gezelschap) van het God-
delijk Woord (SVD) ∞ overige afleveringen
• typering Geïllustreerde weekkalender met vermelding
van kerkelijke feestdagen en dagheiligen, met op de
achterzijde een godsdienstig, stichtend of informatief
verhaal, soms ook een moppenreeks. M.i.v. 1967 wordt
de uitgave een tweeweken-kalender waarbij “alle niet
strikt noodzakelijke gegevens” zoals de dagheiligen en
de maanstanden zijn weggelaten (1967, binnenkant
omslag). In 1968 worden deze categorieën toch weer
opgenomen.

• noten
(1) Variaties in de titel op het omslag: St. Willibrordus
scheurkalender, St-Willibrordus scheurkalender, Sint
Willibrordus scheurkalender, Sint-Willibrordus kalen-
der.

1004
Sinte Theresia-maandschrift1 1926-1935
• jaren 1(1926/27), nr. 1(okt.) – 9(1934/35), [nr. 12(sept.)]2

• ondertitel gewijd aan de vereering van de Kleine 
H. Theresia van het Kindje Jesus ∞ {3(1928/29)}
– gewijd aan de vereering van de Heilige Kleine3 There-
sia van het Kindje Jesus en aan het missiewerk ∞
4(1929/30)-6(1931/32)
– gewijd aan de vereering van de Heilige Kleine There-
sia van het Kindje Jesus ∞ 7(1932/33)
• uitgever Sinte Theresia-bureau ∞ 1(1926/27)-2(1927/28)
– Juvenaat Priesters van het H. Hart ∞ 3(1928/29) –
4(1929/30), nr. 3(dec.)
– Missiehuis Christus-Koning der Priesters van het 
H. Hart ∞ 4(1929/30), nr. 4(jan.) – 9(1934/35)
• plaats Bergen op Zoom ∞ 1(1926/27) – 4(1929/30), 
nr. 3(dec.); Helmond ∞ 4(1929/30), nr. 4(jan.) – 9(1934/
35)
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1926/27); II ∞ 2(1927/28)-7(1932/33); 
III ∞ 8(1933/34)-9(1934/35)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1929/30)-1932/33); inhoudsopgaven (1926/27-1933/34).
• relaties Voortgezet als St. Theresia-tijdschrift (1935-
[1941])
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– KDC
• typering Gezinsblad gewijd aan de H. Theresia en
tevens orgaan van het Sinte Theresia-Verbond. De
opbrengsten zijn bedoeld ter ondersteuning van de
opleiding van de Priesters van het H. Hart van Jezus
(1(1926/27), [nr. 12(sept.)], p. 237), aanvankelijk voor het
missiehuis in Bergen op Zoom en vanaf 1929 voor het
nieuwe missiehuis Christus-Koning in Helmond.
Naast verhalen over het leven en de verering van de 
H. Theresia bevat het blad ontspanningslectuur, verha-
len over de missie, gedichtjes, een lijst van giften en
nieuws over de kerk in de wereld.
• noten
(1) St.-Theresia-maandschrift ∞ 8(1933/34)-9(1934/35). 
(2) De nummering en datering ontbreken omdat de
omslagen bij het inbinden zijn verwijderd.
(3) In 6(1931/32) vervalt “Kleine”.
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Sittarder Maria-almanak1 1908-{1943}
• jaren 1908-{1943}2

• uitgever Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart
– Druk: J.J. Romen en Zonen
• plaats Sittard
– Druk: Roermond
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1908-1918; I ∞ 1919-1920; II ∞ 1921-1943
• redactie Niet in de almanak vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Paginering niet per bladzijde maar per kolom (vanaf
1913).
– De almanak is, aldus het colofon van 1908, “eene Gra-
tis-Premie” voor de abonnees op het Maandschrift van
OL Vrouw van het H. Hart van Jezus (in de BKNP opge-
nomen als Maandschrift voor de Broederschap van Onze
Lieve Vrouw van het H. Hart). Voor niet-geabonneerden
kost de almanak 30 cent, franco per post 35 cent.
• relaties Voortzetting van de Maria-zomer te Sittard3

(1886-1906)
• autopsie 1908-1943 m.u.v. 1932, 1938 en 1941
– KDC ∞ 1908; 1912; 1917-1918; 1922-1924; 1927-1928; 1930;
1933; 1937; 1939-1940; 1942-1943
– UBU ∞ overige afleveringen
• typering Almanak met een heiligenkalender en verde-
re nuttige gegevens als feestdagen, een lijst van titula-
tuur e.d. en aanvankelijk ook een opgave van week- en
jaarmarkten en kermissen. Met speciale aandacht voor
de devotie voor OL Vrouw van het H. Hart. “De Maria-
almanak biedt U niet alleen interessante en boeiende
verhalen, hij bevat tevens veel wetenswaardigs en nut-
tigs voor het huiselijke en maatschappelijke leven. En
bovendien is het flinke boek versierd met tal van fraaie
platen en illustraties”, aldus 1908, p. 16. De uitgave
bevat daarnaast puzzels, humor en stichtelijke verzen.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “voor het jaar O.H. … [jaartal]”.
(2) Het is niet bekend of de almanak nog verder is ver-
schenen.
(3) In 1908, p. 16 wordt door “de Redactie van het Maand-
schrift Ursulinenklooster te Sittard” meegedeeld: “Hier-
bij hebben wij het genoegen U als jaargeschenk aan te
bieden den Sittarder Maria-almanak, die in de plaats 
getreden is van den vroegeren Maria-zomer”.

1006
SJ 1970-{1980}
• jaren 1(1970), nr. 1(6 febr.) – {11(1980, nr. 10(dec.)}1

• ondertitel Driewekelijks bericht van de2 Nederlandse
Jezuïeten3 ∞ 1(1970) – 4(1973), nr. 1(15 jan.)
– Maandelijks bericht4 van de Nederlandse Jezuïeten
∞ 4(1973), nr. 2(27 febr.) – 9(1978)
– Bericht van de Nederlandse Jezuïeten ∞ 10(1979)-11
(1980)
• uitgever Nederlandse Provincie van de Jezuïeten (SJ;
Sociëteit van Jezus)
• plaats Den Haag ∞ 1(1970)-9(1978)
– Red.: Rotterdam ∞ 10(1979)-11(1980)
• frequentie ongeveer driewekelijks ∞ 1(1970) – 2(1971),
nr. 3(24 april)
– maandelijks ∞ 2(1971), nr. 4/5(26 juni) – 11(1980)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1970)-3(1972); IV ∞ 4(1973)-6(1975); 
III ∞ 7(1976)-9(1978); IV ∞ 10(1979)-11(1980)
• redactie 1970-1971 C. Kerremans
1970-1971 J. Langeveld
1970-1971 H. van Leeuwen
1970-1972 G. Swüste
1970-1978 H. Bijmans, hoofdred.5

1973-1974 P.H. Dieben
1973-1978 Ben Frie
1974-1980 P. Koper
1976-1980 R. Sonnen
1978-1980 J. Weitjens, m.i.v. 1979 hoofdred.5

1980 L. van Lanen
– Redactieraad (vermeld m.i.v. 1971)
1971-1972 J. Langeveld
1971-1972 H. van Leeuwen
1971-1977 G. Verschuuren
1971-1980 C. Kerremans
1972-1980 E. Thuring
1974-1976 P.H. Dieben
1976-1980 G. Pijnenborg
1978-1980 H. de Vilder
• speciale nummers 2(1971), ongen.(26 febr.) en ongen.(9
maart): ‘Extra-bericht van de Nederlandse Jezuïeten’, bij
gelegenheid van het bezoek van pater Arrupe
– 2(1971), ongen.(2 april): ‘Extra-bericht van de Neder-
landse Jezuïeten’, Symposion-verslag
– Van 1974, 12 dec. – 1975, 15 maart verschijnen i.p.v. de
reguliere afleveringen ‘Special 1’ tot en met ‘Special 10’,
tien speciale uitgaven van SJ met als ondertitel ‘Bericht
van de AC 32e Algemene Congregatie’
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Van 1(1970) – 4(1973), nr. 4(18 april) zijn de meeste afle-
veringen gedrukt, sommige gestencild; met ingang van
4(1973), nr. 5(27 mei) zijn alle afleveringen gestencild.
• relaties Zie noot 6
• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Intern blad van de Nederlandse Provincie
van de Jezuïeten. Het orgaan bevat officiële berichten
van het bestuur, buitenlands SJ-nieuws, personalia
(overledenen, wijdingen, benoemingen, jubilea) en
daarnaast functioneert het blad als een open forum met
opiniërende bijdragen en discussies over zaken die de
Nederlandse Jezuïeten bezighouden: ontwikkelingen in
hun orde, in kerk en samenleving, spiritualiteit, werk-
zaamheden en toekomst van de orde. In 1980 wordt
nogmaals benadrukt dat het blad alleen voor de Jezuïe-
ten zelf is bedoeld: het “is in beginsel een blad voor
onderlinge kommunikatie en niet bestemd voor buiten-
staanders, familieleden of persoonlijke vrienden. Gelie-
ve het dan ook niet aan te bevelen. Voor vrienden
bestaat Nederlandse Jezuïeten” (11(1980), nr. 1(jan.), p. 2).
• noten
(1) Het laatste nummer van SJ is 32(2001), nr. 4(juni).
Het blad wordt in september 2001 opgevolgd door een
nieuw communicatie- en informatieblad met als titel
SJ-berichten dat gezamenlijk met de Vlaamse Provincie
wordt uitgegeven.
(2) In het colofon van 1(1970) – 4(1973), nr. 4(18 april):
“van en voor (de)”.
(3) Op de gestencilde afleveringen vervalt de frequentie-
aanduiding en luidt de ondertitel ‘Bericht van de Neder-
landse Jezuïeten’. Een aantal afleveringen krijgt als
ondertitel ‘Extra-bericht van de Nederlandse Jezuïeten’.
Zie ook onder speciale nummers.
(4) In plaats van “Maandelijks bericht” soms: “Maand-
bericht”. De frequentie-aanduiding vervalt bij 5(1974),
nr. 8(sept.)-nr. 10(nov.). In het colofon wordt de fre-
quentie-aanduiding m.i.v. 3(1972), nr. 5(25 mei) ver-
meld. 
(5) In 9(1978), nr. 10(dec.), p. 262 wordt afscheid geno-
men van Hans Bijmans als hoofdredacteur en wordt
aangekondigd dat Jan Weitjens de fakkel overneemt.
(6) Eerder verscheen het interne blad Mededelingen voor
de Nederlandse Provincie Societatis Jesu (1959-1963), met
enkel personalia.

1007
Sjaloom 1964-1973
• jaren 1(1964), nr. 1(jan.)1 – 10(1973), ongen.(aug.)2

• ondertitel Maandblad voor mensen die de door God
gegeven verbond-en-heid verstaan als op-gave tot sja-
loom: vrede, wel-zijn, heil voor heel de bewoonde
wereld ∞ 1(1964), nr. 1(jan.)-nr. 4(april)
• uitgever Sjaloom-groep
• plaats Red. en adm. voor Nederland: Den Haag, voor
België: Gent ∞ 1(1964) – 2(1965), nr. 4(april); voor Neder-
land: Den Haag, voor België: Leuven ∞ 2(1965), nr. 5
(mei)-nr. 8(sept.); voor Nederland: Odijk, voor België:
Leuven ∞ 2(1965), nr. 8(okt.) – 4(1967), nr. 8(sept.); voor
Nederland: Odijk, voor België: Mechelen ∞ 4(1967), 

nr. 10(nov.) – 6(1969), nr. 4(april); Odijk ∞ 6(1969), nr. 5
(mei) – 10(1973), ongen.(aug.)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1964)-2(1965); C ∞ 3(1966)-7(1970); D ∞
8(1971)-10(1973), m.u.v. C ∞ 8(1971), nr. 4(april) en
10(1973), ongen.(aug.)
• omvang III ∞ 1(1964)-2(1965); II ∞ 3(1966)-10(1973)
• redactie 1964 W. Knoppers1

1964 Anton Mulder
1964-1965 Hanneke Fluri
1964-1965 Jacqueline Kuyper-Jurgens
1964-1965 Joop Mittelmeyer CSSp.
1964-1965 G.H.W. Reswinkel
1964-1965 dr. J.M.M. de Valk
1964-1966 Aldert Schipper
1964-1966 Betty Veldwachter
1964-1966 ds. W.W. Verhoef
1964-1966 A. Demysternaere
1964-1967 drs. L.A. Hoedemaker
1964-1968 Anne Ingen Housz
1964-1969 ds. A. Klamer
1964-1969 Ernest Pruim
1964-1969 Bruno de Roeck OCD
1964-1970 ds. H. van Andel
1964-1970 Piet Bouman
1964-1970 Ton van der Does
1964-1970 dr. Anton Dronkers jr.
1964-1970 Ria van Hengel-Baauw
1964-1970 J. Polman
1964-1970 Nic. A. Schuman
1964-1970 B. Spaenhoven
1964-{1972} H. Biersteker
1964-{1972} S. Jelsma MSC
1964-{1972} Piet Reckman
1965-1966 J. Wolthaus
1965-1969 mr. T. Delemarre
1965-1969 Marcel de Keersemaecker OP
1965-1970 G. Geertzen
1965-1970 W. de Graaff
1965-1970 mej. H.A. Verhorst
1966-1967 C. de Meester
1966-1969 K. Heremans
1966-1969 H.K. de Walle
1966-1970 D. Panhuis
1966-1970 T. van Soest
1966-1970 A. Steggink
1966-1970 R. Steinbuch
1966-1970 P. van de Ven
1966-{1972} P. Hessel
1966-{1972} D. Coppes
1967-1970 Marilu Karl
1967-1970 H. Weber
1968-1970 H. Keuchenius
1968-1970 P.P. van Lelyveld
1969-1970 J. Diekerhof
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1969-1970 H. Tramonte-Heutink
1969-{1972} F. Salverda
1970-{1972} H. Niemandtsverdriet
1970-{1972} Wim Reckman
1970-{1972} P. Schumacher
1970-{1972} L. Smit
{1972} G. Huizer
{1972} T. Koning
{1972} D. de Lange
{1972} B. van der Lek
{1972} T. Meyer
{1972} W. Zeijlstra
In 1973 worden de redacteuren niet vermeld.
• speciale nummers 4(1967), nr. 9(okt.): gezamenlijke
uitgave met Militia Christi 22(1967), nr. 16/17
– 8(1971), nr. 4(april): ‘Kosmopolitieke kiesgids ’71’,
onder auspiciën van ‘Kerk en ontwikkelingssamenwer-
king’ uitgegeven door Sjaloom 
– 9(1972), nr. 8(aug.): ‘Konfliktkrant’, in het kader van
de Vredesweek 1972
– 10(1973), ongen.(aug.): ‘Katalogus’, met aandacht voor
de geschiedenis, werkgroepen en toekomstplannen van
de Sjaloomgroep
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (ook
veel besprekingen van tijdschriftartikelen).
– 2(1965) kent fouten in de nummering: nr. 8 komt
tweemaal voor: sept. 1965 (juist) en okt. 1965 (onjuist);
nov. 1965 is nr. 9 (onjuist) en dec. 1965 is nr. 11 (juist).
– Het autopsie-exemplaar is in strijd met de wens van
de redactie ingebonden: “We willen helemaal niet inge-
bonden worden.” We willen een blad “waar de schaar
in kan zonder dat iemand ‘jammer!’ roept, waar je mee
werken kunt” (zie 2(1965), nr. 11(dec.), p. 242).
– In 9(1972), nr. 1(jan.)-nr. 9(nov.) is opgenomen de 4 p.
tellende Vuilkrant: voor de grote schoonmaak. Het doel
van de krant, die ook los van Sjaloom verkrijgbaar is, is
“milieu-akties uit te bouwen tot aktiviteiten die gericht
zijn op herverdeling en socialisatie van de macht, als
voorwaarde voor menselijkheid”. Zie Sjaloom 9(1972),
nr. 1(jan.), p. 1. De administratie is in Odijk gevestigd.
Er wordt geen redactie vermeld.
– In 9(1972), nr. 2(febr.)-nr. 7(sept.) is opgenomen
Wereldwinkelbulletin 3(1972), nr. 1(febr.)-nr. 6(sept.).
Uitgever is de Landelijke Stichting Wereldwinkel te
Odijk. Als redacteuren worden vermeld J. Zuidgeest, 
P. van Tongeren en L. Smits. In nr. 3(1972), nr. 6(sept.)
wordt aangekondigd dat de samenwerking met Sja-
loom wordt beëindigd omdat het bulletin onvoldoende
uit de verf komt als apart blad.
• relaties Voortzetting van Plein (1954-1963)
– Voortgezet als Wereldkrant. Gezamenlijke uitgave van
Hongerkrant en Sjaloom (1973-1976)3

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad van de Sjaloomgroep die zich, anders

dan de katholieke Pleinbeweging waaruit zij is voortge-
komen, aanvankelijk sterk profileert als een vooruitge-
schoven oecumenische groep. Het blad wil, aldus Piet
Reckman in 1(1964), 1(jan.), p. 3, ontwikkelingen en fei-
ten rapporteren op het terrein van de “dialoog tussen
kerk en wereld, oost en west, rooms-katholieken en
reformatorische christenen, europeanen en aziaten,
blank en bruin. Tussen mensen dus, opdat wij samen
mens worden.” Het is een dynamisch blad, dat zich in
opmaak, formaat en inhoud gemakkelijk aanpast aan
de actualiteit en dat ruimte biedt aan discussies, com-
mentaren en vragen. In de eerste jaren is het vooral een
oecumenisch tijdschrift, met veel aandacht voor maat-
schappelijke problemen en voor de zogenaamde agapè-
vieringen van de Sjaloomgroep. Daarna richt het zich
steeds meer op mondiale vraagstukken. In de rubriek
‘Het andere nieuws’ komen de Derdewereldproblema-
tiek en vragen rond oorlog en vrede aan de orde. Het
tijdschrift kenmerkt zich in de jaren zeventig door
maatschappijkritiek, tegencultuur en buitenparlemen-
taire acties, in welk kader politieke affiches worden
opgenomen. Het eindigt als een socialistisch blad (zie
10(1973), ongen.(aug.), p. 25).
• noten
(1) Het eerste nummer wordt voorafgegaan door een
ongedateerd ‘Introduktie-nummer’ van 28 p., dat in het
autopsie-exemplaar is ingebonden vóór 1(1964), nr.
1(jan.). De redactie van het introductienummer is
dezelfde als van jaargang 1964 m.u.v. W. Knoppers, die
alleen bij het introductienummer wordt vermeld. 
(2) Wereldkrant. Gezamenlijke uitgave van Hongerkrant
en Sjaloom begint jaargang 1(1973) met drie overgangs -
nummers. Op de omslag van het 2e overgangsnummer
is vermeld: Sjaloom 10e jaargang nr. 9 en op de om slag
van het 3e nummer: Sjaloom 10e jaargang nr. 10.
(3) Wereldkrant is niet opgenomen in de BKNP. Het blad
heeft als doel nieuws uit de Derde Wereld te brengen
en het probeert de relatie aan te geven tussen gebeurte-
nissen in ontwikkelingslanden en de Nederlandse
maatschappij (zie 1(1973), ongen.(sept.), p. 1).

1008
SNVR-bulletin1 1970-{1980}
• jaren 1970/71, nr. 1(okt.) – {1980, ongen.(sept.)}2

• uitgever Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen (SNVR)
• plaats Red.: Utrecht ∞ 1970/71, nr. 1(okt.) – 1972,
ongen.(mei); Nijmegen ∞ 1972, ongen.(juli) – {1980,
ongen.(sept.)}
• frequentie driemaandelijks3

– 6 nrs. ∞ 1970/71; 4 nrs. ∞ 1972-1974; 2 nrs. ∞ 1975; 
3 nrs. ∞ 1976-1977; 4 nrs. ∞ 1978; 3 nrs. ∞ 1979; 2 nrs.
∞ 1980
• formaat B
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• omvang I
• redactie 1970-1971 zuster Hadewych Snijdewind OP,
red.secr.
1971-{1973} Thomas van der Goot OFM, red.secr.
{1975}-1977 Piet Kragtwijk4

{1977} Luc Dirkx
{1977} Felicia Egberts
{1977} Mariëtte Noordermeer
{1977} Ant. Smeets
• speciale nummers 1977, ongen.(jan.) is een ‘special’
over maatschappelijke betrokkenheid en religieuzen
• bijzonderheden Het blad wordt gezamenlijk verzonden
met Reliëf. De titelpagina vermeldt vanaf 1972,
ongen.(okt.): “Het SNVR-bulletin is een uitgave van de
SNVR, de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieu-
zen in Nijmegen. Het wordt samengesteld buiten de ver-
antwoordelijkheid van de redaktie van Reliëf. Reliëf biedt
het SNVR-bulletin slechts een verzendingsonderdak.”
– In het autopsie-exemplaar zijn abusievelijk na elkaar
ingebonden: (1972), nr. 2(mei); (1973), ongen.(febr.);
(1972), ongen.(okt.); (1972), ongen.(juli); (1973),
ongen.(april). 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave voor de actieve vrouwelijke religieu-
zen in Nederland met informatie over de diverse acti-
viteiten en werkgroepen (missie, opleiding, jongeren,
medioren, pensioenvoorziening en startgroep) van de
Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen
(SNVR). Het blad beoogt het contact, de communicatie
en de solidariteitsgedachte tussen de vrouwelijke reli-
gieuzen te bevorderen en besteedt ook breder aandacht
aan de ontwikkelingen binnen de wereld der religieu-
zen in Nederland en België (zie 1970/71, nr. 1(okt.), p. 1). 
• noten
(1) Op de titelpagina wordt het vignet van de organisatie
afgebeeld: “De zon boven de initialen [de letters SNVR]
en de oplopende lijnen suggereren ons vertrouwen in
de toekomst” (zie (1979), ongen.(okt.), p. 9).
(2) Het laatste nummer dat aanwezig is op het KDC is
sept. 1981. M.i.v. oktober 1982 (tot 1994) verschijnt Tijd-
schrift Nederlandse religieuzen als een gezamenlijke
uitgave van SNVR, SBCN (Stichting Broedercongrega-
ties in Nederland) en SMB (Samenwerking Monialen
Belangen). 
(3) “Het JOC (een werkgroep van jonge religieuzen
binnen de SNVR) stelde voor een driemaandelijks
orgaan uit te geven als bijlage van het Tijdschrift voor
Religieuzen [Reliëf]. Dit SNVR-bulletin – als experiment
bedoeld – ligt hier voor u.” Zie ‘Ten geleide’, 1980,
ongen.(okt.), p. 1.
(4) Zie (1975), ongen.(april), p. 19. In (1978), ongen.(jan.),
p. 2 wordt vermeld dat Piet Kragtwijk sinds jaren zorg-
de voor veel kopie en “de laatste tijd ook nog eens de
eindredaktie voor zijn rekening nam”.

1009
Speling 1969-{1980}
• jaren 21(1969/70), nr. 1(mei) – {32(1980), nr. 4(dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift voor bezinning
• uitgever Drukkerij-Uitgeverij H. Gianotten BV2

• plaats Tilburg
– Red.: Maastricht ∞ 21(1969/70); Nijmegen ∞ 22(1970)-
{32(1980)} 
• frequentie viermaal per jaar
• formaat B
• omvang V ∞ 21(1969/70); IV ∞ 22(1970)-23(1971); V ∞
24(1972)-27(1975); VI ∞ 28(1976)-29(1977); IV ∞ 30(1978)-
{32(1980)}
• redactie 1969-1970 Winand van der Klauw, red.secr.
1969-1972 Tom van Ewijk
1969-{1980} Bruno Borchert, hoofdred., 1980 kernredac-
tie
1969-{1980} Joke Forceville-van Rossum
1969-{1980} Jan Peters
1970-{1980} Jan van Galen
1970-{1980} Otger Steggink
1970-{1980} Jo Tigcheler, red.secr., {1980} kernredactie
1970-{1980} Kees Waaijman, {1980} kernredactie
1972 Emmy Mensink-van Overeem
1972-{1980} Laetitia Aarnink
{1980} Frans Maas
• register 50(1998), nr. 4(onged.), bijlage: ‘Trefwoorden-
register op Carmel – Speling 1948-1998. Met een register
van besproken bijbelplaatsen en een lijst van thema-
nummers vanaf Speling 1969’, samengesteld door
Anneke Driessen (Tilburg 1998) 
• bijzonderheden Afbeeldingen (alle jaargangen zijn rij-
kelijk geïllustreerd met litho’s en tekeningen van o.a.
Lucebert, Marianne van der Heyden en Annemiek Kip-
ping); boekbespreking (1970); inhoudsopgaven.
– De eerste jaargang 21(1969/70) loopt van nr. 1(mei)-
nr. 4(febr. 1970). De volgende jaargangen vallen samen
met het kalenderjaar.
– Na 26(1974), nr. 2(juni) volgt abusievelijk een afleve-
ring met dezelfde nummering en datering; moet zijn:
nr. 3, vermoedelijk verschenen in september. 
– In het autopsie-exemplaar is 31(1979), nr. 4(dec.) in
fotokopie aanwezig.
– Alle afleveringen zijn themanummers, waarvan de
eerste twee, 21(1969/70), nr. 1(mei): ‘De vrouw en de
priester. Van een liefde die vriendschap heet’ en nr.
2(aug.): ‘Sexuele bevrijding’ zoveel belangstelling geno-
ten dat een herdruk nodig was.
• relaties Voortzetting van Carmel (1948-1968)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Tijdschrift voor bezinning. In 1969 werd de
naam Carmel vervangen door Speling omdat de redactie
naar een meer eigentijdse benaming zocht van het
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oude symbool van de Karmel, dat verwees naar “verbor-
gen rijk Gods, strijd tegen afgoderijen, verlossing,
mystiek, ademen, vrijheid, ruimte”. Speling “zinspeelt
zowel op het openhouden van een ruimte, als iets
dreigt dicht te groeien, als op spel; het spel van perspec-
tivisch denken”. Het karakter van het periodiek kan vol-
gens de redactie worden omschreven als “bezinning op
ingrijpende, actuele gebeurtenissen en stromingen,
alsmede het zoeken naar de verlossende elementen, die
in de wereld werkzaam zijn” (21(1969/70), nr. 1(mei),
‘Naamsverandering’, [p. 4]). Elke aflevering van het
tijdschrift staat in het teken van bezinning op een actu-
eel thema (liefde, erotiek, gelijkheid, satan, tijdgeest,
meditatie, geweld, jeugd, dood, gezondheid, enz.), niet
enkel vanuit de wetenschap, maar ook vanuit creatieve
vormen als film, poëzie en beeldende kunst (Speling
25(1973), nr. 1(maart), p. 20). Anders dan in Carmel
maken nu ook niet-karmelieten en leken deel uit van de
redactie, ofschoon karmelieten wel een belangrijke
stempel op het tijdschrift blijven drukken.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(2) De drijvende kracht achter het blad is de Orde der
Geschoeide Karmelieten (OCarm.).

1010
Spinet 1967-{1980}
• jaren 1967, nr. 81(nov.)1 – {1980, nr. 12(dec.)}2

• ondertitel Spiritijnse informatie Nederlandse Provin-
cie ∞ 1967, nr. 81(nov.) – 1968, nr. 82(maart)
– Spiritijns Nederlands tijdschrift3 ∞ 1968, nr. 83(juli) –
{1980}
• uitgever Provincialaat Congregatie van de H. Geest
(CSSp.)
• plaats Rhenen ∞ 1967 – 1970, nr. 89(jan.); Gemert ∞
1970, nr. 90(onged.) – {1980}
• frequentie 1967 ∞ 1 nr.; 1968 ∞ 2 nrs. en een extra nr.;
1969 ∞ 4 nrs.; 1970 ∞ 7 nrs.
– maandelijks 1971-{1980}
• formaat B
• omvang I ∞ 1967; II ∞ 1968-1969; I ∞ 1970; II ∞ 1971-
{1980}
• redactie De redactie wordt gevoerd door de provinciaal
secretaris.
1967-{1968} pater J. van Breemen CSSp.
{1970} pater W. Barten CSSp.
{1969} J.M. Hogema CSSp.
1970-1971 pater G.Y. Hogema CSSp.
{1975}-{1976} zr. Marie-José
• speciale nummers Na 1968, nr. 83(juli) is een nr. 83a
ingebonden, onder de titel Spinet extra, dat een verslag
vormt van de vergadering van de Nederlandse kapitu-
lanten te Gemert op 12 en 13 augustus 1968 
– Volgens een mededeling aan de binnenkant van het

omslag van 1970, nr. 91(onged.) is er een extra nr. van
Spinet verschenen, dat is samengesteld door de studen-
ten CSSp. (dit nummer is niet in autopsie genomen)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1967-1969, 1971, 1973,
1977-1978), boekbesprekingen (1968, 1970-1975, 1978).
– Gestencild.
– In 1970, nr. 95(dec.) verschijnt als losse bijlage bij Spi-
net een nummer van ID Informatiedienst woord en
wederwoord van Nederlandse missionarissen, waarbij
wordt aangekondigd dat het in de bedoeling ligt om
maandelijks een nummer hiervan toe te voegen aan de
exemplaren van Spinet die naar de missie worden ver-
zonden.
• relaties Voortzetting van Ons orgaan / Congregatie
van de H. Geest (1946-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern blad van de Congregatie van de H.
Geest (ook wel Spiritijnen genoemd), gericht op de
wederzijdse communicatie tussen het provinciaal
bestuur en alle medebroeders. De taak van het blad is
volgens het provinciaal bestuur het geven van informa-
tie vanuit de provincie naar de districten, maar ook
andersom en tussen de districten onderling (zie 1971,
nr. 99(april). Het tijdschrift bevat provincienieuws,
nieuws van het generalaat, nieuws uit Rome, toelich-
ting over AOW, belastingaftrek, ziektekostenverzeke-
ringen en andere praktische adviezen voor missiona-
rissen, personalia (wijdingen, geloften, overplaatsin-
gen, benoemingen e.d.), artikelen die uit verschillende
missietijdschriften zijn overgenomen, voordrachten,
correspondentie, kapittelverslagen, mededelingen van
het Centraal Missie Commissariaat, Memisa, MIVA
(Missie Verkeersmiddelen Actie), CMBR (Centraal Mis-
sionair Beraad Religieuzen), besluiten van de provinci-
ale raad, rapportage van districtsvergaderingen, infor-
matie over ontwikkelingsprojecten, diverse missionai-
re commissies en instituten, spiritijnse stichtingen en
activiteiten (oriëntatiecursussen, retraites, studiewe-
ken, contactdagen).
• noten
(1) De afleveringsnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(2) Spinet verschijnt in {2010} nog steeds.
(3) Op het omslag wordt tot en met 1969, nr. 85(juni) als
ondertitel ‘Spiritijnse informatie Nederlandse Provin-
cie’ vermeld.
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SPL 1 1951-{1961}
• jaren 1951, nr. 54(nov.) – {1961, nr. 73(juli)}2

• ondertitel Pauselijk Liefdewerk van de Heilige Apostel
Petrus tot opleiding van een inlandse geestelijkheid in
de missiegebieden3 ∞ 1951-1957
– Pauselijk Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus
tot opleiding van een eigen geestelijkheid in de missie-
landen ∞ 1958, nr. 66(jan.)
– Pauselijk Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus
tot opleiding van eigen priesters in de missielanden ∞
1958, nr. 67(juli) – {1961, nr. 73(juli)}
• uitgever Nationaal Bureau SPL ∞ 1951, nr. 54(nov.) –
1961, nr. 72(jan.)
– Nationaal Bureau PMP ∞ {1961, nr. 73(juli)}
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie tweemaal per jaar
– 1 nr. ∞ 1951 en 1952
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.4

• speciale nummers 1960, nr. 70(jan.): jubileumnummer
‘Veertig jaar SPL in Nederland’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De doorlopende nummering van de voorloper Pause-
lijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus wordt voort -
gezet.
– De afleveringen zijn doorgaans gewijd aan een
bepaald missiegebied of thema.
– Per aflevering is een cumulatieve lijst opgenomen
van de priesters die sinds de vorige aflevering zijn
gewijd en van wie de opleiding door donateurs van de
Nederlandse afdeling van het SPL is betaald. Bij elke
priester, die met naam, bisdom, vicariaat of prefectuur
en datum van wijding wordt vermeld, wordt ook de
betreffende donateur genoemd. 
• relaties Voortzetting van Pauselijk Liefdewerk van den
H. Apostel Petrus (1947-1951)
• autopsie 1951-1961, nr. 73
– KDC
• typering Missietijdschrift van het Liefdewerk van de
H. Petrus, beter bekend onder de benaming Sint Petrus
Liefdewerk (SPL), met als hoofddoel het verwerven van
financiële bijdragen voor de vorming van een inlandse
geestelijkheid in de missiegebieden. Het blad infor-
meert over de inlandse priesteropleidingen, de bouw
van seminaries in de verschillende missiegebieden en
doet verslag van behaalde resultaten (wijdingen, adop-
tie van seminaristen enz.). 
• noten
(1) Sint Petrus Liefdewerk.
(2) De laatste aflevering die is ingezien, 1961, nr. 73(juli),
bericht op p. 3 dat de drie Pauselijke Missiegenoot-
schappen in 1961 een naamsverandering ondergaan en

dat geldt ook voor het Sint Petrus Liefdewerk. Om de
naam van het genootschap “meer in overeenstemming
te brengen met de doelstelling” zal het voortaan ‘Pause-
lijk Missiewerk voor eigen Priesters’, PMP, heten. De
afkorting PMP staat naast SPL op het omslag van deze
aflevering. Jan Willemsen, Bijdragen aan de wereldkerk.
De geschiedenis van Missio/Pauselijke Missiewerken
Nederland 1822-1997 (Den Haag 1997), p. 53 vermeldt dat
SPL in 1961 voor de laatste maal verscheen.
(3) Met ingang van 1953, nr. 56(jan.): “missielanden”
i.p.v. “missiegebieden”.
(4) In 1951-1961 is mgr. H. van Hussen nationaal direc-
teur van het SPL.

1012
Splinter noster 1963-1964
• jaren 1(1963/64), nr. 1(dec. 1963)-nr. 5(30 dec. 1964)1

• uitgever Paters van de HH Harten (SSCC)
• plaats Red.: Nijmegen
• frequentie 5 nrs. ∞ 1(1963/64)
• formaat B
• omvang I
• redactie 1963-1964 Jan Janssen SSCC
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern blad van de Paters (of Congregatie)
van de HH Harten (SSCC). Het wordt in het eerste num-
mer aangekondigd als “ons experimentele blad”, dat
“naar zijn vader [is] genoemd: (Spl)inter nos(ter)”
(bedoeld is het blad Inter nos / Paters van de HH Harten
dat sinds 1948 verschijnt). Aan het blad is een open
brief voorafgegaan, die niet in het autopsie-exemplaar
is aangetroffen, om de belangstelling te peilen voor een
interne gedachtewisseling over fundamentele kwesties
van het priester-kloosterleven (1(1963/64), nr. 1(dec.), 
p. 1). De redactie hoopt dat het splintertje uitgroeit tot
een balk, maar na aanvankelijk een groot aantal reac-
ties te hebben gekregen, neemt de stroom bijdragen
snel af en wordt het blad weer opgeheven.
• noten
(1) Door gebrek aan ingezonden kopij houdt het blad op
te bestaan (1(1963/64), nr. 5(30 dec. 1964), p. 83).

1013
Spraak 1971-{1975}
• jaren 1971, nr. 1(18 okt.) – {1975, ongen.(dec.)}
• ondertitel Op het omslag: Uit-, samen-, in-, tegen-,
opspraak
• uitgever Zusters Clarissen-Capucinessen
• plaats Babberich
• frequentie 1 nr. ∞ 1971; 3 nrs. ∞ 1972; 5 nrs. ∞ 1973; 
2 nrs. ∞ 1974; 1 nr. ∞ 1975
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• formaat B
• omvang I
• redactie 1971-1973 zuster Lucia
1971-1973 zuster Angèle
1971-1973 zuster Rita
1971-{1974} zuster Helena
1973-{1974} zuster Christine
1973-{1974} zuster Paula
1973-1975 zuster Magdalena
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Getypt met doorslagen of gestencild. 
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 2(1972), nr. 1(onged.); 1975, ongen.(dec.)
– Babberich, Zusters Clarissen-Capucinessen ∞ overi-
ge afleveringen
• typering Communiteitsblad, aanvankelijk strikt
intern, met als doel te komen tot meer onderling con-
tact, verdieping, ontplooiing van creativiteit en het
bevorderen van een goede onderlinge sfeer. M.i.v. de
tweede jaargang zijn de afleveringen bestemd voor een
breder publiek, met name familie en vrienden en orde-
genoten in Nederland. Het blad bevat godsdienstige
artikelen, informatieve artikelen over ontwikkelingen
in kerk en samenleving (oecumene, yoga), nieuws en
een kroniek.

1014
Spravka 1969-{1971}
• jaren {1969, nr. 8/9(21 dec.)} – {1971, nr. 37/38(11 april)}
• ondertitel Uitgave van de Russische kapel te Nijme-
gen
• uitgever “Russische kapel”
• plaats Nijmegen
• frequentie tweewekelijks
• formaat B
• omvang Kon niet worden vastgesteld.
• redactie 1969-{1971} pater Zacharias Anthonisse 
OFMCap.
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd. 
– Bijlage bij 1970, nr. 12(1 febr.): de “vertaling van de
troparì en de kondakì van de acht glàsy van de byzan-
tijnse ritus”.
• autopsie 1969, nr. 8/9(21 dec.); 1970, nr. 10(4 jan.)-nr. 12
(15 maart), nr. 18(19 april)-nr. 19(3 mei), nr. 22(21 juni),
nr. 24(20 sept.), nr. 28(6 dec. 1970); 1971, nr. 37/38(11
april)
– KDC
• typering Godsdienstig blad met informatie over de
liturgische diensten in de Byzantijnse kapel in Nijme-
gen en met meer algemene informatie over de Byzan-
tijns-Slavische ritus en de Russisch-Orthodoxe kerk.
Daarnaast bevat het artikelen over de godsdienstige en
politieke situatie in de Sovjet-Unie.

1015
SS Eucharistia1 1904-1968
• jaren 1(1904/05), nr. 1(aug.) – 37(1941), nr. 6(“Vacantie-
en retraite-tijd”)2

– 37(1945), ongen.(juli)2 – 60(1968), nr. 4(onged.)3

• ondertitel Ascetisch eucharistisch tijdschrift voor
geestelijken. Orgaan van de Priesters der Aanbidding
en het Eucharistisch Priesterverbond ∞ 26(1930)4 – 28
(1932), nr. 6(juni)
– Eucharistisch tijdschrift voor geestelijken. Orgaan
van de Priesters der Aanbidding en van het Eucha-
ristisch Priesterverbond ∞ 28(1932), nr. 7(juli) – 30
(1934), nr. 5(mei)
– Orgaan van de Priesters der Aanbidding en van het
Eucharistisch Priesterverbond. Eucharistisch tijd-
schrift voor geestelijken ∞ 30(1934), nr. 6(juni) – 31
(1935), nr. 1(jan.)
– Eucharistisch tijdschrift voor geestelijken. Orgaan
van de Priesters der Aanbidding en van het Eucha-
ristisch Priesterverbond ∞ 31(1935), nr. 2(febr.)-nr. 12
(dec.)
– Ascetisch-eucharistisch tijdschrift voor geestelijken.
Orgaan van de Priesters der Aanbidding en van het
Eucharistisch Priesterverbond ∞ 32(1936)-33(1937)
– Ascetisch-eucharistisch tijdschrift voor geestelijken.
Uitgave van de Pia Associatio Sacerdotum Adoratorum
en het Eucharisticum Sacerdotale Foedus ∞ 34(1938)-
38(1946)
– Eucharistisch ascetisch tijdschrift voor geestelijken
∞ 39(1947)-54(1962)
– Op het omslag / extra titelblad4: Maandelijksch
orgaan der Vereeniging van de Priesters der Aanbid-
ding ∞ {2(1905/06), nr. 2(febr.)}-{nr. 6(sept.)}
– Op het omslag / extra titelblad4: Orgaan der Vereeni-
ging van de Priesters der Aanbidding en van het
Priesterverbond der H. Communie ∞ {4(1908)}-{5(1909),
nr. 1(jan.)}
– Op het omslag / extra titelblad4: Orgaan van de
Priesters der Aanbidding en het Eucharistisch Priester-
verbond. Eucharistisch5 tijdschrift voor geestelijken ∞
{23(1927)}-{27(1931), nr. 2(febr.)}
– Op het omslag: Eucharistisch tijdschrift6 voor geeste-
lijken. Orgaan van de Priesters der Aanbidding en van
het Eucharistisch Priesterverbond ∞ {28(1932)} –
{31(1935), nr. 1(jan.)}
– Op het omslag: Eucharistisch maandschrift voor
geestelijken ∞ {32(1936)} – {37(1941), nr. 2(de Vasten-
tijd)}
– Op het omslag: Eucharistisch ascetisch tijdschrift
voor geestelijken ∞ {37(1945), ongen.(juli)} – 54(1962)
• uitgever Paters van het Allerheiligste Sacrament7 ∞
{4(1908)}-33(1937)
– Pia Associatio Sacerdotum Adoratorum / Eucharis-
ticum Sacerdotale Foedus 34(1938)-51(1959)
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– Niet vermeld ∞ 52(1960-58(1966)
– Paters van het H. Sacrament ∞ 59(1967)-60(1968)
• plaats Red. en adm.: Baarle-Nassau/St. Michielsgestel
∞ {2(1905/06), nr. 2(sept.)} – {4(1908), nr. 1(jan.)}8; Baar-
le-Nassau/Brakkenstein-Nijmegen ∞ {5(1909), nr.
1(jan.)}8; Brakkenstein-Nijmegen ∞ {5(1909), nr.
2(febr.)}8 – 28(1932), nr. 5(mei); Baarlo (L.) ∞ 28(1932),
nr. 6(juni) – 37(1941), nr. 6(“Vacantie- en retraite-tijd”)
– Red.: Baarlo, adm.: Brakkenstein-Nijmegen 37(1945),
ongen.(juli) – 38(1946)9

– Red.: Brakkenstein-Nijmegen/Brussel, adm. Brakken-
stein-Nijmegen ∞ 39(1947)-53(1961)
– Adm. voor België: Brussel ∞ 26(1930) – 28(1932), nr. 6
(juni); 39(1947)-53(1961); verder niet apart vermeld
– Geen vermelding van plaats (mogelijk op de omsla-
gen; deze zijn bij het inbinden verwijderd) ∞ 54(1962)-
55(1963)
– Nijmegen ∞ 56(1964)-58(1966)10

– Nijmegen/Brussel ∞ 59(1967)-60(1968)10

• frequentie maandelijks ∞ 1(1904/05)-58(1966)
– driemaandelijks ∞ 59(1967)-60(1968)
• formaat B ∞ 1904/05-1966 m.u.v. 46(1954), nevenuit-
gave nr. 7/8(juli/aug.); A ∞ 46(1954), nevenuitgave 
nr. 7/8(juli/aug.); 1967-1968
• omvang Afzonderlijk gepagineerde bijlagen worden
niet meegerekend.
IV ∞ 1(1904/05); V ∞ 2(1905/06); IV ∞ 3(1907)-11(1915);
V ∞ 12(1916); IV ∞ 13(1917)-16(1920); III ∞ 17(1921); II ∞
18(1922)-19(1923); IV ∞ 20(1924)-35(1939); III ∞ 36(1940)-
37(1941/45); IV ∞ 38(1946); III ∞ 39(1947)-42(1950); 
IV ∞ 43(1951)-50(1958); V ∞ 51(1959); IV ∞ 52(1960)-
53(1961); V ∞ 54(1962); IV ∞ 55(1963)-60(1968)
• redactie De redactie is doorgaans niet als zodanig ver-
meld; bovendien zijn door het verwijderen der omsla-
gen bij het inbinden niet alle gegevens ingezien.
1904-1909 L.J. Reniers8

{1905}-1908 “den Zeereerw. Pater Directeur, klooster
van het Allerh. Sacrament te Baarle-Nassau”8

{1909} “den Zeereerw. Pater Directeur, klooster van het
Allerh. Sacrament te Brakkenstein-Nijmegen”8

[1920]-1932 A. Schelstraete SSS11

1932-{1933} G. van Buel SSS, hoofdred.11

1932-{1961} H. Mattijssen SSS, 1934-1959 hoofdred.12

1939-1946 “de professoren in de godgeleerdheid aan het
studiehuis ‘De Berckt’ Baarlo”13

1947-1959 “de theologieprofessoren van de Paters van
het Allerh. Sacrament te Nijmegen en te Brussel”13

{1960}-{1961} P. Heijnen
{1960}-{1961} G. Liesting SSS14

{1960}-1966 O. ter Reegen, hoofdred.15

1962-? F.M. Gelens SSS
[1967-{1968} H. Verhoeven, hoofdred.]16

[{1968} A. van Schaik SSS]16

• speciale nummers 19(1923), nr. 7(juli): gewijd aan Tho-
mas van Aquino en zijn eucharistische leer

– 21(1925), nr. 7/8 (juli/aug.): gewijd aan de zalig -
verklaring van P.J. Eymard op 12 juli 1925
– 22(1926), nr. 8/9(aug./sept.): gewijd aan het Diocesaan
Eucharistisch Congres te Boxtel, 27-29 juni 1926
– 23(1927), nr. 7/8(onged.): ‘Verslagboek van den 8sten
Bredaschen Katholiekendag te Oudenbosch op 6 juni
1927 (tweeden Pinksterdag)’, onderwerp: de Eucharis -
tische Kruistocht
– 25(1929), nr. 8/9(aug./sept.): ‘Verslagboek van het
Derde Diocesaan Eucharistisch Congres’, gehouden te
Tilburg 29 en 30 juni 1929
– 26(1930), nr. 12(dec.): speciaal nummer ‘Zilveren 
jubileum van het decreet Sacra Tridentina Synodus
over de dagelijksche H. Communie: 1905 – 20 December
– 1930’
– 28(1932), nr. 7(juli): congresnummer ter gelegenheid
van het ‘31e Intern. Eucharistisch Congres 22-26 juni
1932 Dublin’
– 31(1935), nr. 9/10(sept./okt.): ‘Verslagboek van het
Eucharistisch Congres ‘Eucharistie en Actie’ te Eindho-
ven’ (afzonderlijk gepagineerd). 
– M.i.v. 32(1936) verschijnt jaarlijks in de zomermaan-
den een dubbelnummer, meestal in de vorm van een
monografie:17

– 32(1936), nr. 8/9(aug./sept.): H. Mattijssen SSS, ‘De
misweek (Mistriduum)’ (afzonderlijk gepagineerd)
– 33(1937), nr. 8/9(aug./sept.): J.L. Jansen CSsR, ‘De
navolging van Christus Eucharisticus. Dogmatisch-
ascetische verhandeling’ (afzonderlijk gepagineerd)
– 34(1938), nr. 8/9(aug./sept.): H. Mattijssen SSS, ‘Medi-
tatie volgens de vier doeleinden van het H. Sacrificie’
(afzonderlijk gepagineerd)
– 35(1939), nr. 8/9(aug./sept.): C. de Krom SSS, ‘De Heili-
ge Eucharistie. Dogmatisch-ascetische beschouwingen
over het H. Sacrament des Altaars’ (afzonderlijk gepa-
gineerd)
– 36(1940), nr. 7/8(onged.): ‘Particuliere recollectie’
(afzonderlijk gepagineerd)
– 37(1941), nr. 6(juli): G. Vermolen, ‘Onze katechese.
Beschouwingen voor priesters en groot-seminaristen’
(afzonderlijk gepagineerd)
– 38(1946), nr. 7(juli) en nr. 8(aug.): ‘De parochieele H.
Sacramentsbroederschap of -vereeniging’ (afzonderlijk
gepagineerd) 
– 39(1947), nevenuitgave: C. de Krom SSS, ‘Het mystieke
lichaam’ (afz. gepagineerd)18

– 40(1948), nevenuitgave: ‘Twaalf oefeningen van Hei-
lig Uur, met praktische toelichting voor het gemeen-
schappelijk gebruik, bewerkt naar het Frans van
kanunnik J. Bouchat’ (afz. gepagineerd)18

– 41(1949), nevenuitgave: H. de Groot SSS en H. Mattijs-
sen SSS, ‘Handleiding voor het veertiguren-gebed’ (afz.
gepagineerd)18

– 42(1950), nevenuitgave: ‘Verslagboek van het Vijfde
Diocesaan Eucharistisch Congres van het Bisdom 
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’s-Hertogenbosch’, te Boxtel gehouden op 4 juni 1950
(afz. gepagineerd)18

– 43(1951), nevenuitgave nr. 7/8(onged.): ‘De priester.
Uittreksel uit het eerste deel van de geestelijke geschrif-
ten van de gelukz. Petrus Julianus Eymard’
– 44(1952), nevenuitgave nr. 7/8(juli/aug): F.X. Arnold,
‘De voorgeschiedenis van het Decreet van Trente over
het H. Misoffer en zijn eeuwenlange invloed op de
behandeling van het eucharistisch mysterie in de predi-
king’
– 45(1953), nevenuitgave nr. 7/8(juli/aug.): Th. Jacobs
SSS, ‘Psychopathologie en zielzorg’ (zowel afzonderlijk
gepagineerd als doorgepagineerd)
– 46(1954), nevenuitgave nr. 7/8(juli/aug.): G.Th.H.
Liesting SSS, Redding van het Gods volk’ (afz. gepagi-
neerd), formaat A18

– 47(1955), nevenuitgave nr. 7/8(juli/aug.): G.Th.H.
Liesting SSS, ‘de Eucharistieviering’ (doorgepagineerd
en afz. gepagineerd) 
– 48(1956), nevenuitgave nr. /(juli/aug./sept.) (titelblad
vermeldt abusievelijk jaargang 47): O.F. ter Reegen SSS,
‘de Sacramentsprocessie. Onderzoek naar de bronnen
van het processie-ceremonieel in het Caeremoniale Epi-
scoporum (Liber II, cap. 33)’ (doorgepagineerd en afz.
gepagineerd) 
– 49(1957), nevenuitgave nr. 7/8/9/(juli/aug./sept.):
G.Th.H. Liesting SSS, ‘Het levende brood’ (doorgepagi-
neerd en afz. gepagineerd)
– 50(1958), nevenuitgave nr. 9/10(sept./okt.)19: dr.
Ambrosius Verheul OSB en dr. Bertrand van Bilsen
OFM, ‘De Gemeenschapsmis. Ontstaan, praktijk, per-
spectief, met een samenvatting van de Instructio de
Musica Sacra et Sacra Liturgia van de H. Congregatie
der Riten van 3 september 1958’ (doorgepagineerd én
afz. gepagineerd)
– 51(1959), nr. 7/8(juli/aug.): dubbelnummer ‘Het kind
in de Heilige Mis’, onder redactie van dr. G.Th.H.
Liesting SSS (doorgepagineerd én afz. gepagineerd;
geïllustreerd)
– 52(1960), nr. 7/8(juli/aug.): dubbelnummer ‘De kin-
dercommunie’, onder redactie van dr. O.F. ter Reegen
(afz. gepagineerd);
– 53(1961), nr. 7/8(juli/aug.)20: dubbelnummer, G.Th.H.
Liesting, ‘Leven in Christus’
– 54(1962), ongen.(juli/aug.): dubbelnummer, O.F. ter
Reegen en H.P.C. van der Looy, ‘Oremus. Gebedsoproe-
pen voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar,
met inleidend artikel van H. de Groot’ (afz. gepagi-
neerd)
– 55(1963), ongen.(juli/aug.): dubbelnummer ‘Praesen-
tia realis. Verslagboek van de studiedagen gewijd aan
‘de moderne problematiek betreffende de Praesentia
realis’, Nijmegen, 18-19 april 1963’ (ingebonden achter
de inhoudsopgave; afz. gepagineerd)
– 56(1964), [nr. 2/3](febr./maart)21: jubileumnummer ter

gelegenheid van het 25-jarig priesterschap van Th.
Liesting
– M.i.v. 59(1967) wordt elke aflevering gewijd aan een
speciaal onderwerp. Als afgerond geheel worden deze
nummers ook als afzonderlijke brochures uitgegeven:
– 59(1967), nr. 1(onged.): ‘Niet zonder hoop’. Actuele vra-
gen rond de toekomstverwachting, bezien vanuit de
moderne literatuur, de Bijbel, de theologie en de litur-
gie
– 59(1967), nr. 2(onged.): ‘Hij kwam bij de Zijnen’. Actu-
ele vragen rond het thema Christus in onze wereld,
met o.a. een katholieke en protestantse beoordeling van
de nieuwe katechismus over dit onderwerp
– 59(1967), nr. 3(onged.): ‘De ontwikkeling van de volke-
ren’. Een serie beschouwingen over verschillende
aspecten van de encycliek van paus Paulus VI ‘Populo-
rum Progressio’
– 59(1967), nr. 4(onged.): ‘Het geheim van de eucha-
ristie’. De tekst van de Romeinse instructie ‘Eucharisti-
cum Mysterium’, voorzien van inleiding en commen-
taar
– 60(1968), nr. 1(onged.): ‘Gekomen voor de zondaars’.
Actuele vragen rond zonde, vergeving en biecht wor-
den deskundig behandeld. Een praktische hulp wordt
geboden voor boetevieringen en meditatie
– 60(1968), nr. 2(onged.): ‘Binnengaan in de vreugde’.
Een handreiking aan hen die in doen en denken te
maken hebben met de initiatie van de kinderen in de
sacramenten van eucharistie en vormsel
– 60(1968), nr. 3(onged.): ‘Ter gedachtenis aan Mij’.
Enkele bijdragen, die willen helpen tot een beter begrip
en dieper beleven van de eucharistie
– 60(1968), nr. 4(onged.): ‘Laat ons bidden’. Enkele
beschouwingen over de betekenis van gebed en ere-
dienst in onze moderne wereld
• bijzonderheden Afbeeldingen (1904/05, 1911, 1920-1921,
1923-1927, 1929-1930, 1936-1950, 1953-1960, 1962-1963);
boekbesprekingen (1908-1913, 1915-1917, 1920-1967);
inhoudsopgaven (1904/05-1905/06; 1908-1966; 1962-1965
alfabetische inhoud naar auteur en onderwerp; in 1966
alleen naar onderwerp).
– Jaargang 2 loopt van aug. 1905 t/m dec. 1906.
– In het autopsie-exemplaar van 3(1907) is na p. 112 ([nr.
4(april)]) per abuis ingebonden nr. 9(sept.), p. 225-251.
– Gedeeltelijk in het Latijn (1913).
– Volgens de achterzijde van 4(1908) verschijnt het
maandblad in verschillende talen.
– Elke aflevering van het tijdschrift bevat als bijlage in
afwijkend formaat (A) ‘Aanbiddingsoefeningen’,
bedoeld om als losse bladen uit het tijdschrift te halen
en eventueel te bundelen of in het brevier te leggen (zie
31(1935), nr. 11(nov.) p. 227). Aanvankelijk telt het bij-
voegsel 4, later 8 pagina’s. De oefeningen, m.i.v.
31(1935) onder de titel ‘Voor het wekelijksch biduur’,
worden vermeld in de inhoudsopgaven, op grond waar-
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van kan worden vastgesteld dat een groot deel van de
aanbiddingsoefeningen niet in het autopsie-exemplaar
aanwezig is. De oefeningen zijn aanvankelijk afge-
stemd op de feesten van het liturgisch jaar, maar zijn
later meer thematisch van opzet; zo hebben de negen
afleveringen van 25(1929) het overkoepelende thema
‘Christus Koning’, de oefeningen van 41(1949), sept.-
dec. en 42(1950), jan.-juni het thema ‘Oefening van over-
weging volgens de methode van de vier doeleinden van
het H. Sacrificie’ en 44(1952), sept.-dec. en 45(1953), jan.-
juni de titel ‘Van dag tot dag. Maandblad voor de medi-
terende ziel’. Vanaf 1956 vormen de meditaties een
gewone, doorlopende rubriek en hebben ze geen afwij-
kend formaat meer. 
– 23(1927) kondigt in de inleiding aan dat er een nieuwe
bijlage bij het blad gaat verschijnen: de Altaarwacht in
het aartsbisdom Utrecht: “Deze bijlage zal het nieuws
van de Altaarwacht in het Bisdom Utrecht aan alle Hee-
ren Pastoors en Rectoren gaan mededeelen, om ze op
die wijze aan te vuren, voor te lichten en te helpen.”
Van deze bijlage (ook bekend onder de titel Diocesane
altaarwacht) zijn slechts enkele afleveringen in autop-
sie genomen. 
– 30(1934) bevat een ingelegd blaadje dat wordt aange-
duid als ‘Bijlage SS Eucharistia – januari 1934’, met als
titel: ‘Associato Sacerdotum Adoratorum. Libellus Ado-
rationis’. Het betreft een kalender waarop de priester
zijn aanbiddingsuren kon aangeven. Zo ook juli 1934:
‘Variationes et additiones in enuntiatione indulgen-
tiarum et privilegiorum associationis sacerdotum ado-
ratorum’; 33(1937), april: ‘Pia Associatio Sacerdotum
Adoratorum. Libellus Adorationis’; 1940, juli, III, met
de maanden juli-sept.
– Rubriek ‘Bibliografie van Eucharistica’, met mono-
grafieën en tijdschriftartikelen over de eucharistie
(1947-1959).
– M.i.v. 59(1967) zijn alle nummers themanummers die
tevens als afzonderlijke brochures verkrijgbaar zijn.
• literatuur Ger van Dam, Honderd jaar Sacramentijnen
in Nederland 1902-2002. Een bijdrage tot hun geschiede-
nis, Nijmegen 2002
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen, enkele
bijlagen, een groot deel van de ‘Aanbiddingsoefenin-
gen’ en diverse afleveringen van de Altaarwacht in het
aartsbisdom Utrecht, zie bijzonderheden
– KDC ∞ 39(1947), nevenuitgave [juli/aug.]; 40(1948),
nevenuitgave [juli/aug.]
– UBN ∞ overige nrs. en een deel van de bijlagen onder
de titel ‘Aanbiddingsoefeningen’ (1929, negen niet geda-
teerde aanbiddingsoefeningen; 1930, jan.-nov.; 1931,
jan.-nov.; 1932-1934 volledig; 1935, jan.-aug.), zie bij-
zonderheden22

– UBU ∞ bijlage de Altaarwacht in het aartsbisdom
Utrecht (1929, jan.-mei, aug.-sept; 1930, april, sept., okt.;
1931, jan., febr., mei, juli, sept.), zie bijzonderheden

• typering Godsdienstig tijdschrift voor priesters, ver-
zorgd door de Congregatie van het Allerheiligst (later:
Heilig) Sacrament (SSS; ook: Sacramentijnen). Het blad
is opgericht als het Nederlandse (vanaf 1947 tevens
Vlaamse) orgaan van de Vereeniging van de Priesters
der Aanbidding (Pia Associatio Sacerdotum Adorato-
rum), met als doel “den ijver voor de H. Eucharistie [te]
verlevendigen, het wekelijksch uur van aanbidding [te
vergemakkelijken] door overwegingen en beschouwin-
gen, en den broederband, die ons Priesters moet veree-
nigen, steeds nauwer [te maken]”. Daarnaast is het de
bedoeling om deze vereniging meer bekend te maken
in alle diocesen (1(1904/05), nr. 1(aug.), p. 1). Het tijd-
schrift wordt al in het eerste jaar ook opengesteld voor
niet-leden van de vereniging. Vanaf de tweede jaargang
geldt het blad tevens als het orgaan van het Eucha-
ristisch Priesterverbond ter bevordering van de dage-
lijkse H. Communie, een verbond dat in dat jaar is
opgericht in de hoofdkerk van de Priesters van het H.
Sacrament in Rome. M.i.v. 17(1921), nr. 2(febr.), “nu de
Eucharistische beweging zich scherper omlijnt”, wordt
de opzet van het blad uitgebreid: “SS Eucharistia wil
zijn een degelijk, compleet, een totaal-Eucharistisch
maandschrift van onzen tijd, (…) waarin men vindt:
degelijke studies over de H. Eucharistie, verhandelin-
gen over ascese in verband met de H. Eucharistie;
onderwerpen voor het aanbiddingsuur; probate midde-
len om Eucharistische actie te voeren; Eucharistische
preeken, besprekingen en aankondigingen van Eucha-
ristische boeken, Eucharistische biographies, iedere
maand een kort overzicht over de Eucharistische bewe-
ging, enz. enz” (p. 34). In 31(1935), nr. 11(nov.), p. 227-228
wordt door de redactie nogmaals benadrukt dat het tijd-
schrift gericht is op de behartiging van het zielenleven
der priesters – zowel leden als niet-leden van de boven-
genoemde vrome verenigingen – en dus een priester-
tijdschrift is: “Ons tijdschrift komt hoegenaamd niet in
handen van leeken, ook niet van intellectueele leeken.
Zoo kunnen wij ons vrijer uitspreken en stoffen behan-
delen die leeken niet kunnen of niet behoeven te inte-
resseeren, den priester daarentegen des te meer aanbe-
langen.” Het blad wil zowel wetenschappelijk als prak-
tisch zijn en bevat handreikingen voor priesters in de
vorm van aanbiddingsoefeningen, oefeningen voor
particuliere recollectie, meditaties, ascese en preken,
correspondentie, artikelen over de eucharistie en de
(kinder)communie, verhalen over heiligen en over P.J.
Eymard (1811-1868, de stichter van de Congregatie van
het Allerheiligste Sacrament), informatie over de
priesterverenigingen, de eucharistische congressen en
de Eucharistische Kruistocht. In het afscheidsnummer
vermeldt A. van Schaik SSS dat het bestaansrecht van
het blad in de loop van de tijd verschillende malen ter
discussie is gesteld en dat ook het belang van de
genoemde priesterverenigingen steeds verder is afge-
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nomen (na 1960 worden ze niet meer genoemd), maar
dat het blad zich 60 jaar heeft weten te handhaven als
exclusief priesterblad (‘Ten afscheid’, 60(1968), nr. 4, 
p. 67-68, 78-79). 
• noten
(1) De titel SS Eucharistia blijft gehandhaafd tot en met
31(1935), nr. 9/10(sept./okt.). Daarna treden er variaties
op in de titel: Ssma Eucharistia ∞ 31(1935), nr. 11(nov.) –
51(1959) en 59(1967); Sanctissima Eucharistia ∞
52(1960)-58(1966); Eucharistia ∞ 60(1968). Op het
omslag met de toevoeging “Maandschrift” ∞ 6(1910)-
16(1920). Afwijkende titel op het omslag: Sanctissima
Eucharistia ∞ 32(1936)-{33(1937), nr. 1(jan)}.
(2) Aan de inhoudsopgave van de 37e jaargang (1941/45)
gaat de volgende mededeling vooraf: “Wegens de lang-
durige onderbreking van de uitgave van Ssma Eucha-
ristia gedurende de Duitsche bezetting zijn de afleve-
ringen van 1941 en 1945 tot een jaargang, de 37ste,
samengevoegd. Het dubbel-nummer Juli en Aug. 1941
beschouwe men als no. 6 en 7, de eerste aflevering na
de bevrijding, Juli 1945 als no. 8. Bij eventueel inbinden
lette men erop dat bij de afleveringen 8 en 10 de omslag
mede ingebonden wordt, daar deze wegens gebrek aan
plaatsruimte ook voor de tekst gebruikt is.”
(3) H. Verhoeven schrijft in 60(1968), nr. 4(onged.), p. 3-
4 in ‘De loop volbracht…’: “Dit is het laatste nummer
dat ooit zal verschijnen van Ssma Eucharistia. (…) Nu
lijkt ons de tijd wel voorgoed voorbij voor een tijd-
schrift dat zich in zijn lezerskring wil beperken tot
priesters en in zijn tematiek [sic] tot de Eucharistie en
het eigen geloofsleven van de priesters.” In het slotarti-
kel van dit afscheidsnummer stelt A. van Schaik: “Wij
hebben (…) momenteel niet meer het idee dat Eucha-
ristia zich zo onderscheidt van andere tijdschriften dat
het onmisbaar zou zijn” (p. 80).
(4) Tot 1930 vermeldt de titelpagina geen ondertitel.
Deze wordt alleen vermeld op het omslag en het extra
titelblad dat voorafgaat aan de titelpagina. De meeste
zijn echter bij het inbinden verwijderd. Hierdoor kan
niet altijd worden achterhaald wanneer de ondertitel
precies is gewijzigd.
(5) “Eucharistisch-ascetisch” ∞ 24(1928)-25(1929);
“Ascetisch eucharistisch” ∞ 26(1930).
(6) M.i.v. {19(1933), nr. 1(jan.)}: “maandschrift”.
(7) Vanaf {2(1905/06)} verschijnt het embleem van de
Congregatie van het H. Sacrament op het titelblad. Eer-
dere titelbladen zijn niet meegebonden, evenmin als de
omslagen van de eerste jaargangen. De achteromsla-
gen van {4(1908), nr. 1(jan.)} en {5(1909), nr. 1(jan.)} ver-
melden: “Orgaan der Vereeniging van de Priesters der
Aanbidding en van het Priesterverbond der H. Commu-
nie, uitgegeven door de paters van het H. Sacrament.” 
(8) Op het achteromslag van {4(1908), nr. 1(jan.)} wordt
vermeld: “Voor de Redactie en het Bestuur zich te wen-
den aan den Zeereerw. Pater Directeur, klooster van het

Allerh. Sacrament te Baarle-Nassau (N.-B.), of aan den
Weleerw. Zeergel. Heer L.I. Reniers, Prefect, Seminarie
St. Michiels-Gestel (N.-B.).” Beide namen worden ook
vermeld op de titelbladen van {2(1905/06), nr. 2(sept.)}
en {nr. 6(jan.)}. Op het achteromslag van {5(1909), nr.
1(jan)} wordt L.I. Reniers te St. Michielsgestel nog
genoemd, maar is “den Zeereerw. Pater Directeur,
klooster van het Allerh. Sacrament te Baarle-Nassau”
vervangen door “den Zeereerw. Pater Directeur,
klooster van het Allerh. Sacrament te Brakkenstein-Nij-
megen”. Op het titelblad van {5(1909), nr. 2(febr.)} wordt
als plaats alleen nog het klooster van het Allerh. Sacra-
ment te Brakkenstein/Nijmegen genoemd. In 51(1959),
nr. 1(jan.), p. 4 wordt over deze beginperiode geschre-
ven: “In 1904 werd onder stuwing van de diocesane cle-
rus een eigen orgaan, het tijdschrift Ssma Eucharistia,
opgericht, dat tot het jaar 1909 onder leiding stond van
L.I. Reniers, prefect van het Klein-Seminarie te Sint
Michielsgestel. Bij zijn benoeming tot Pastoor te Ewijk
in 1909 trok hij zich van verdere redactionele arbeid
terug en werd de zorg en de uitgave van het tijdschrift
overgedragen aan de Paters van het Allerheiligste
Sacrament, die zich nog slechts enkele jaren (sinds
1902) in Nederland gevestigd hadden.” De binnenzijde
omslag van 38(1946), nr. 12(dec.) vermeldt: “Ssma
Eucharistia werd in 1904 opgezet met medewerking
van Mgr. A. Schaepman, president van Rijsenburg (…)
en de ZEH Reniers, prefect van St. Michiels-Gestel,
welke laatste jarenlang de redactie en het bestuur voer-
de.”
(9) Vanaf 1 sept. 1941 is de administratie overgeplaatst
naar Brakkenstein-Nijmegen. De redactie blijft te Baar-
lo. Alle correspondentie voor zowel redactie als admi-
nistratie dient echter naar het administratieadres te
worden gezonden, aldus een mededeling in 37(1945),
ongen.(juli), p. 144. Dit verklaart waarom in 37(1945),
ongen.(juli) – 38(1946) op het omslag wordt vermeld
“redactie en administratie: Brakkenstein-Nijmegen”,
terwijl op de titelpagina wordt vermeld dat de redactie
in Baarlo wordt gevoerd.
(10) Exacte adressen voor redactie en administratie wor-
den in de laatste jaargangen niet vermeld.
(11) 28(1932), nr. 6(juni) opent met het “zeer belangrijk
bericht” dat de redactie is verplaatst naar Baarlo, met
als nieuwe hoofdredacteur pater G. van Buel SSS. A.
Schelstraete SSS bedankt voor alle steun en medewer-
king die hem plusminus twaalf jaar zijn gegeven.
(12) In de functie van hoofdredacteur is hij tevens lan-
delijk directeur van de Vereniging van de Priesters der
Aanbidding in Nederland. Hij overlijdt in 1963. Zie
55(1963), [nr. 2(febr.)], p. 55 en [nr. 10(okt.)], p. 218. In de
laatste aflevering van het tijdschrift wordt vermeld dat
Schelstraete reeds in 1932 is begonnen als redacteur.
(13) Waaraan t/m 1951 toegevoegd: “met welwillende
medewerking van enige ZeerEerw. Heren van de dioce-
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sane geestelijkheid”. Een van hen was mgr. G.C.M. Ver-
molen die “jarenlang de trouwste medewerker en beste
raadsman was in de redactie van dit ascetisch-eucha-
ristisch priestertijdschrift Ssma Eucharistia” (40(1948),
[nr. 10(dec.)], p. 262).
(14) In 56(1964), [nr. 2/3](febr./maart) wordt het zilveren
priesterjubileum van Liesting onder de aandacht
gebracht. Op p. 39 wordt vermeld dat Liesting “sinds
1945 een vaste, trouwe en zeer gewaardeerde medewer-
ker” is. 
(15) 59(1967), nr. 1, p. 3: “Pater dr. Otto ter Reegen, die de
laatste jaren als hoofdredacteur fungeerde, zag zich
genoodzaakt deze functie neer te leggen in verband met
zijn drukke werkzaamheden in het PINK.”
(16) Zie Van Dam, p. 55, 83-84.
(17) Deze monografieën worden tevens als afzonder-
lijke brochures uitgegeven. In 39(1947)-50(1958) ver-
schijnt jaarlijks in plaats van het dubbelnummer een
zogenaamde ‘nevenuitgave’. De ‘nevenuitgaven’ van
1947 en 1950 zijn afzonderlijk genummerd, resp. nr. 1
en nr. 3 (abusievelijk; zou moeten zijn: nr. 4). In
56(1964), [nr. 12(dec.)], p. 365 wordt aangekondigd dat
het jaarlijkse dubbelnummer voortaan afzonderlijk
moet worden besteld (en betaald – voor de abonnees
voor de helft van de prijs). 57(1965), nr. 7(aug.), p. 197
meldt dat het aantal bestellingen voor het geplande
dubbelnummer ‘De priesterlijke collegialiteit’ te gering
was om het te laten doorgaan. 
(18) Enkele nevenuitgaven zijn niet opgenomen in de
doorlopende paginering en zijn niet ingebonden in het
autopsie-exemplaar, mogelijk vanwege het afwijkende
formaat, maar zijn wel als afzonderlijke brochure aan-
wezig op het KDC en in de UBN.
(19) “Met de voltooiing (over enige maanden) van de
lopende jaargang zal Ssma Eucharistia vijftig jaar be -
staan. In plaats van aan dit feit (…) lange beschouwin-
gen te wijden, die door de beperktheid van haar object
moeilijk, naar verwacht moet worden, de belangstel-
ling van het gros der lezers zouden boeien, besloot de
redactie te dezer gelegenheid een speciaal nummer te
doen verschijnen” (50(1958), nr. 9/10(sept./okt.), p. 229).
(20) Foutief vermeld “aflevering 6 en 7”. Zie 53(1961),
inhoudsopgave, p. 384.
(21) 56(1964), [nr. 6(juni)], p. 166: “Aangezien het februa-
ri-maart-nummer een dubbelnummer was zal het tra-
ditionele dubbelnummer, gewijd aan een speciaal
onderwerp, dit jaar – mede vanwege de verhoogde
drukkosten – niet verschijnen.” 
(22) Het autopsie-exemplaar van de UBN bevat een
afzonderlijke band, getiteld (in handschrift) Aanbid-
dings-uren. Bijlage SS Eucharistia. Hierin zijn achter
elkaar de aanbiddingsoefeningen van 1930-1935 en nog
enkele ongedateerde ingebonden (zie bijzonderheden).

1016
SSS-brief 1 {1970}-{1971}
• jaren {1970, nr. 3(30 maart)} – {1971, nr. 8(20 mei)}2

• uitgever Nederlandse Provincie Paters van het H.
Sacrament (SSS)
• plaats Stevensbeek ∞ 1970; Nijmegen ∞ 1971
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie {1970} G.M. van Duynhoven SSS
1970-1971 J. Appels SSS
• bijzonderheden Gestencild.
– In 1970, nr. 3(30 maart) wordt verwezen naar het blad
SSS-Holland. Dit blad is niet in autopsie genomen.2 Ger
van Dam, Honderd jaar Sacramentijnen in Nederland
1902-2002. Een bijdrage tot hun geschiedenis (Nijmegen
2002), p. 82-84 meldt dat SSS-Holland werd opgericht als
contactblad tussen de Nederlandse huizen en de missie-
huizen en dat het tijdens de oorlog werd verboden.
• autopsie 1970, nr. 3(30 maart) – 1971, nr. 8(20 mei)2

– KDC
• typering Intern blad van de Nederlandse Paters (of
Congregatie) van het H. Sacrament, ook wel Sacramen-
tijnen genoemd, met nieuws over de leden in binnen-
en buitenland, kapittelnieuws, mededelingen van het
provinciaal bestuur en ingezonden brieven.
• noten
(1) Gevolgd door het nummer.
(2) Volgens mededeling d.d. 21 april 2011 van Otto S.
Lankhorst, bibliothecaris van het ENK, is de uitgave
SSS-brief verschenen in de jaren 1970-2005 en is het
blad aanwezig in het archief van de Paters van het H.
Sacrament te Kerkrade, alwaar het niet in autopsie is
genomen. De opvolger SSS-contact en de uitgave SSS-
Holland, die zou zijn verschenen in de jaren 1939-1967,
zijn eveneens aanwezig in het archief in Kerkrade.

1017
Staat1 1972-{1980}
• jaren 1972-{1980}2

• uitgever Congregatie der Fraters van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters van 
Tilburg)
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Bevat een alfabetische lijst van de fra-
ters naar familienaam en naar fraternaam.
• relaties Voortzetting van Staat van het personeel en de
liefdewerken van de congregatie der Fraters van OLV,
Moeder van Barmhartigheid ({1864}-1971)
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• autopsie Volledig
– UBN
• typering Jaarlijkse uitgave van de Fraters van Tilburg
met informatie over het generaal bestuur en de provin-
ciale besturen in Nederland en daarbuiten en een over-
zicht van de huizen in binnen- en buitenland met de
namen van de aldaar wonende fraters (geprofest en
aspirant) en de beoefende liefdewerken. Bevat tevens
een overzicht van de in dat jaar overleden medebroe-
ders. 
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd: “1 januari ….[jaartal]”.
(2) De laatste uitgave aanwezig op het KDC is 1986.

1018
Staat van de Nederlandse Kapucijnenprovincie1

{1969}-{1970}
• jaren {1969, ongen.(1 okt.)} – {1970, ongen.(1 okt.)}
• uitgever Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Voortzetting van Catalogus fratrum ordinis
minorum SPN Francisci Capucinorum provinciae Hollan-
dicae (1885-{1964})
– Voortgezet als Adresboek / Nederlandse Kapucijnen
({1972}-{1980})
• autopsie 1969 en 1970
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave met adressen van de hui-
zen, telefoon- en gironummers, lijsten van de bewoners,
adressen van medebroeders buiten de Nederlands 
huizen en een missiegedeelte gevolgd door alfabetische
naamlijsten op kloosternaam met opgave van domicilie.
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “op 1 oktober … [desbetreffende
jaartal]”.

1019
Staat van het personeel en van de bijzonderheden en
veranderingen welke …1 in de congregatie hebben
plaats gehad2 {1939}-{1961}
• jaren {1939}-{1961}
• uitgever Congregatie van de Zusters der H. Maagd
Maria, genaamd het Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ {1939}-{1940}; I ∞ {1942}-{1943}; II ∞
{1952}; {1959}-{1961}

• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild (1942, 1943).
– Op de lijsten van 1942 en 1943 wordt vermeld dat de
gegevens van de Indische huizen zijn ontleend aan de
staat van het personeel van 1939.
• autopsie 1939-1940, 1942-1943, 1952, 1959-1961
– UBT
• typering Jaarlijkse lijst met alle personeel (geprofeste
zusters, tijdelijk geprofesten en novicen), de verdeling
van de zusters over de huizen en afdelingen van de
congregatie, het aantal leerlingen dat in de congregatie
is onderwezen, het aantal verpleegden, alle bijzonder-
heden m.b.t. de leden van de congregatie (toelatingen
tot de professie, intredingen in het noviciaat, opnemin-
gen in het postulaat, jubilea, diploma’s, overledenen)
en m.b.t. de huizen en afdelingen van de congregatie
(bijv. verbouwingen, reünies).
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “van primo januari tot ultimo
december … [jaartal]”.
(2) Variaties in de titel: in 1942 en 1943 Staat van het per-
soneel op [datum]; in 1960 en 1961 Personeel en bijzonder-
heden van primo januari tot ultimo december [jaartal].

1020
Staat1 van het personeel2 der (van de) congregatie3 en
van de veranderingen en bijzonderheden4, welke5,6

in dezelve7 hebben plaats gehad 1848-1968
• jaren 1848-1968
• uitgever Zusters van Liefde van OL Vrouw Moeder
van Barmhartigheid
• plaats Tilburg ∞ 1848-1960; Rosmalen ∞ 1961-1967;
Rome ∞ 1968
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1848-1960; II ∞ 1961-1968
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Wegens de oorlog is er geen staat over
het jaar 1944 verschenen.
• relaties Voortgezet als Register of professed sisters,
aspirant sisters, novices and postulants of the Congre -
gation of Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy
• autopsie Volledig 
– UBN ∞ 1890, 1892, 1894, 1913-1914, 1924, 1930, 1938, 1952
–Tilburg, Zusters van Liefde ∞ overige nrs.
• typering Jaarlijks overzicht van de huizen van de con-
gregatie in binnen- en buitenland met de namen van de
aldaar wonende zusters (geprofest en aspirant) en de
liefdewerken die er beoefend worden. Bevat tevens een
lijst van de in dat jaar geprofeste en overleden zusters. 
• noten
(1) De eerste aflevering is getiteld: “Eerste staat … [etc.]”.
(2) M.i.v. 1957 wordt “het personeel” vervangen door
“leden en asp. leden”. 
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(3) M.i.v. 1922 toegevoegd: “der Zusters van Liefde van
OL Vrouw Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te
Tilburg”. M.i.v. 1961 vervalt “gevestigd te Tilburg”.
(4) In 1848: “byzonderheden”, m.i.v. 1936: “bizonder -
heden”, m.i.v. 1953: “bijzonderheden”.
(5) M.i.v. 1926: “die”.
(6) Waaraan toegevoegd: “in het afgeloopen jaar [jaar-
tal]”.
(7) M.i.v. 1926: “daarin”.

1021
Staat van het personeel der congregatie, van de 
verplaatsingen der zusters en de1 bijzonderheden2

1876-1979
• jaren 1876-19793

• uitgever Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvan-
genis van de Heilige Moeder Gods
• plaats Veghel
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen van 1876-1889 zijn in
het autopsie-exemplaar als kopie aanwezig. 
– 1876-1905, 1907-1908, 1921 en 1924 zijn handgeschre-
ven manuscripten en zijn aanwezig als origineel, sten-
cil of afschrift. De afleveringen van 1906 en 1922-1979
zijn gestencild. De afleveringen over 1909-1920 zijn
geen originelen, maar zijn later uitgegeven. 
– In 1916 is er geen Staat verschenen (zie aantekening
op het omslag van Staat over 1917).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Jaarlijks overzicht van de huizen van de con-
gregatie (aanvankelijk alleen in Nederland, m.i.v. 1906
ook in de missie) met de namen van de aldaar wonende
zusters (geprofest en aspirant) en de liefdewerken die
er beoefend worden, een lijst van de in dat jaar overle-
den zusters en een rubriek ‘Bijzonderheden’. Daarnaast
bevat elke aflevering tot en met 1968 een uitgebreid
stichtend schrijven van de algemene overste onder de
aanhef ‘Beminde zusters’. 
• noten
(1) M.i.v. 1883 “der”.
(2) Met daaraan toegevoegd: “over …[jaartal]”. Van 1902-
1907, 1909-1911 en 1915-1979 luidt de titel kortweg Staat
over …[jaartal]. In 1914 luidt de titel Staat van de ver-
plaatsingen der zusters en de veranderingen in onze con-
gregatie over 1914.
(3) In de jaren 1981-1986 verscheen als opvolger Zusters
Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H.
Moeder Gods. Staat per 1 januari … [jaartal].

1022
Staat van personeel1 en liefdewerken2 van de 
congregatie der Broeders van den3 H. Aloysius 
Gonzaga te Oudenbosch4,5 {1935}-{1960}
• jaren {1935}-{1960}
• uitgever Broeders van de H. Aloysius Gonzaga 
• plaats Oudenbosch
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild in 1936 en 1960; doorslag
(met carbonpapier) in 1940.
– In het autopsie-exemplaar zijn in de uitgaven van
1936 en 1940 met pen c.q. potlood wijzigingen en/of
aanvullingen aangebracht.
– 1946 bevat een ‘Ledenlijst onzer congregatie op 1
maart 1946’, met daarbij vermeld de bevoegdheden van
de (Nederlandse) broeders. 
• autopsie 1935-1936, 1939-1940, 1944, 19456, 1946, 1960
– KDC
• typering Jaarlijkse uitgave met gegevens over de in
dat jaar overleden broeders, het aantal leden van de
congregatie, het hoofdbestuur, jubilea, examens, de
huizen in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië,
Canada en Schotland, met de namen van de aldaar
wonende broeders en gegevens over het onderwijs
(aantal leerlingen) en jeugdwerk. Bevat tevens naam-
lijsten van Indonesische en/of Nederlandse broeders. 
• noten
(1) M.i.v. {1939}: “leden”.
(2) In {1939}-{1940} toegevoegd: “enz.”; m.i.v. {1960}: 
“werken”.
(3) M.i.v. {1960}: “de”.
(4) Waaraan toegevoegd: “(over het jaar OHJC) … [jaar-
tal], volgens de(n) toestand op … [datum en jaartal].”
(5) Met daaraan toegevoegd in 1939-1940, 1946 en 1960:
“Per Mariam ad Jesum Eucharisticum”. Het omslag
vermeldt als titel: Congregatie der Broeders van den 
H. Aloysius Gonzaga te Oudenbosch. Staat op ….[datum
en jaartal]. 
(6) Het autopsie-exemplaar bevat twee afleveringen van
Staat d.d. 1 januari 1944. In het tweede exemplaar zijn
met pen wijzigingen aangebracht: op het omslag is “1
januari 1944” gewijzigd in “1 september 1945” en in het
binnenwerk zijn de gegevens met pen gewijzigd en/of
aangevuld.
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1023
Staat van het1 personeel en de1 liefdewerken van de2

congregatie der Fraters van OLV,3 Moeder van 
Barmhartigheid4 {1864}-1971
• jaren {1864}5-1971
• uitgever Congregatie der Fraters van OLV3, Moeder
van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg)
• plaats Tilburg
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1864-1960; II ∞ 1961-1971
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden 1864-1883 in handschrift.
– Alfabetische lijsten van de fraters en huizen.
• relaties Voortgezet als Staat (1972-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. 1965
– UBN
• typering Jaarlijkse uitgave van de Fraters van Tilburg
met de namen van de overleden medebroeders, een
overzicht van de bestuursleden en van de huizen in
binnen- en buitenland met de namen van de aldaar
wonende fraters (geprofest en aspirant) en beoefende
liefdewerken.
• noten
(1) M.i.v. 1924 “het” en “de” weggelaten.
(2) M.i.v. 1968 “van de” weggelaten.
(3) M.i.v. 1952 “OL Vrouw”.
(4) Met daaraan tot en met 1964 toegevoegd: “over het
jaar Onzes Heeren Jezus Christus (OHJC) … [jaartal]”.
Van 1923-1964 wordt achter het jaartal toegevoegd: “vol-
gens de toestand op 31 december … [jaartal]”; van 1966-
1967 wordt toegevoegd: “volgens de toestand op 1 janua-
ri …[jaartal]”; na 1968 wordt “volgens de toestand op”
weggelaten. Van 1864-1883 variaties in de titel: 1864:
Eerste staat van het personeel en van de liefdewerken der
congregatie met eenige bijzonderheden en opgave der
overledene fraters tot het einde van het jaar 1864; 1865-
1870, 1872-1878, 1880-1883: Staat van het personeel en
van de liefdewerken der congregatie bij het einde van het
jaar (…); 1871: Staat van het personeel en de liefdewerken
der congregatie; 1879: Staat van het personeel der congre-
gatie. M.i.v. 1968 wordt vermeld als titel op de buiten-
zijde omslag Staat congregatie der Fraters van Onze
Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, Tilburg –
Nederland.
(5) De ‘Staten’ over de periode 1844-1864 zijn in 1965
gereconstrueerd door frater Caesario Peters en gepubli-
ceerd in: Staat van personeel van de congregatie der Fra-
ters OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg,
volgens de toestand op 31 december in de jaren 1844 t/m
1864 gereconstrueerd volgens de inkledingsregisters.
Met een ‘Toegevoegd overzicht van het aantal fraters in
de jaren 1844-1864’, 62 p.

1024
de Stad Gods 1936-{1980}
• jaren 6(1936/37)1, nr. 1(aug.) – 12(1942),
ongen.(sept./okt./nov.)2

– 12(1945/46), ongen.(sept.) – {47(1980), nr. 4(dec.)}3

• ondertitel Maandblad4 ter bevordering van geloofs-
kennis en geloofsbeleving
• uitgever Zusters Augustinessen van St. Monica
• plaats Red. en adm.: Utrecht ∞ 6(1936/37) –
13(1946/47), nr. 5(jan.); Hilversum ∞ 13(1947), nr. 6
(febr.) – {47(1980), nr. 4(dec.)}
• frequentie maandelijks5

• formaat C ∞ 6(1936/37)-15(1948/49); B ∞ 16(1949/50)-
{47(1980), nr. 4(dec.)}
• omvang I ∞ 6(1936/37)-9(1939/40); {I} ∞ 10(1940/41)-
11(1941/42); II ∞ 12(1942/46); I ∞ 13(1946/47)-
15(1948/49); II ∞ 16(1949/50)-{47(1980), nr. 4(dec.)}
• redactie Zusters Augustinessen van St. Monica
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1970/71-1972/73); inhoudsopgaven (vanaf 1953/54).
– Foutieve jaargangnummering: 10(1940/41),
ongen.(okt.), moet zijn 11e jaargang; 35(1967/68), nr. 6
(febr.)-nr. 12(aug.), moet zijn: 34e jaargang.
• relaties Voortzetting van de Klok van het Franciscus-
huis (1931-1936)1

• autopsie Volledig
– ENK
• typering Godsdienstig tijdschrift van de Augustines-
sen van St. Monica. Met het blad wordt steun gevraagd
voor het St. Franciscusliefdewerk, dat volgens de ‘Ver-
klaring’ in het eerste nummer van aug. 1936 “beoogt
missionering in eigen land, onder leiding van de
pastoor van de parochie, waarin dit werk gewenst
wordt, of onder leiding van een priester, die daartoe
door den pastoor is aangesteld, en de Zusters Augus -
tinessen van St. Monica doen dit werk in vereniging
met leken-leidsters en leken-leiders. Dit liefdewerk wil
vestiging en verbreiding van geloofskennis en geloofs-
beleving onder de arbeidersklasse.” In latere jaren
beoogt het blad stof te bieden tot bezinning vanuit de
Augustijnse spiritualiteit en informatie te blijven ver-
schaffen over het werk van de zusters. 
• noten
(1) 6(1936/37), nr. 1(aug.), p. 1: “Dit eerste nummer van de
Stad Gods is getekend met 6e jaargang, nummer 1. Het
is de 6e jaargang, omdat dit blad onder de titel van de
Stad Gods een voortzetting is van de Franciscusklok,
waarvan in Juli de vijfde jaargang werd afgesloten.”
Gedoeld wordt op het blad de Klok van het Franciscus-
huis.
(2) In 12(1945), ongen.(sept.), p. 3 wordt melding
gemaakt van “ons Maandblad, dat in September ’42
voor het laatst onder de bezetting verscheen”.
(3) Het tijdschrift bestaat nog in {2011}.

669 1024. de Stad Gods



(4) Van 10(1940/41)-34(1967/68): “Maandschrift”; daarna
m.i.v. 35(1968/69) wederom: “Maandblad”.
(5) De 12e jaargang telt 13 nummers: 12(1942),
ongen.(sept./okt./nov.); 12(1945), ongen.(sept.);
12(1945/46), nr. 12(okt.)-nr. 13(aug.).

1025
de Standaard van Maria 1920-1965
• jaren 1920, proefnummer([9 aug.])1

– 1(1921), nr. 1(onged.) – 21(1941), nr. 6/7(juni/juli)
– 22(1946), nr. 1(jan.) – 41(1965), nr. 6(nov./dec.)2

• ondertitel Orgaan der geestelijke leer van den Zaligen3

L.M.4 de Montfort ∞ 1(1921)-23(1947)
– Tijdschrift voor Marialeer en Mariaal leven ∞
24(1948)-35(1959)
– Tweemaandelijks tijdschrift voor Marialeer en Ma-
riaal leven ∞ 36(1960)
– Tweemaandelijks tijdschrift voor Mariologie, theolo-
gie, geschiedenis, spiritualiteit ∞ 37(1961)-41(1965)
• uitgever Paters van het Gezelschap van Maria (Mont-
fortanen SMM)
• plaats Red. en adm. voor Nederland: Meerssen; voor
België red.: Meerssen, adm.: Leuven5 ∞ {5(1925)}
– Red. en adm. voor Nederland: Hoensbroek; voor Bel-
gië red.: Hoensbroek, adm.: Leuven ∞ 6(1926)-9(1929)
– Red.: niet vermeld; adm. voor Nederland en België:
Leuven ∞ 10(1930)-13(1933)
– 14(1934) en 15(1935) vermelden slechts het adres van
het “Propagandafonds van de Standaard van Maria”:
voor Nederland: Oirschot, voor België: Leuven
– Red. en adm. voor Nederland: Heilig Land, Nijmegen;
adm. voor België: Leuven ∞ 16(1936)-19(1939)
– Red. en adm. voor Nederland: Heilig Land, Nijmegen;
adm. voor België: Rotselaar ∞ 20(1940)-{21(1941)}
– Red. voor Nederland en België: Oirschot; adm. voor
Nederland: Oirschot, voor België: Leuven ∞ {37(1961)}-
40(1964)
– Red. voor Nederland en België: Leuven; adm. voor
Nederland: Oirschot, voor België: Leuven ∞ 41(1965)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1921) – 20(1940), nr.
5/6(onged.)
– tweemaandelijks ∞ 20(1940), nr. 7/8(onged.)-nr. 11/12
(onged.)
– maandelijks ∞ 21(1941), nr. 1(jan.)-nr. 6/7(juni/juli);
22(1946)
– tweemaandelijks ∞ 23(1947)-41(1965)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1921)-19(1939); III ∞ 20(1940); II ∞
21(1941); IV ∞ 22(1946)-40(1964); III ∞ 41(1965)
• redactie Onvolledige gegevens door het ontbreken van
een groot aantal omslagen.
{1924} J.M. Bonsel SMM6

{1935} “onder de redactie der Paters Montfortanen”
{1936}-{1941} H. Eyckeler SMM

{1955} L.L. Terstroet SMM, hoofdred.
{1955} J.M. Hupperts SMM
{1955} H.J.M. Polman SMM
{1955} H. Frehen SMM
{1955}-{1956} J.M. Hermans SMM, 1956 red. secr.
{1956} “de professoren van het Scholastikaat der Paters
Montfortanen”
{1961}-{1964} drs. H. Verdegaal SMM, red. secr.
– Redactieraad
{1961}-{1964} “de professoren van het Montfortaans
Groot-Seminarie te Oirschot”
• bijzonderheden Afbeeldingen (1921-1946, 1950-1956,
1959-1964); boekbesprekingen; inhoudsopgaven m.u.v.
1941 (personenregister, zakenregister, boeken en pla-
ten).
– 12(1932) bevat een bijvoegsel bij de oktoberaflevering:
‘Muziekwerken van H. Clemens, SMM’.
– Op de laatste bladzijde van 39(1963) maakt de redactie
melding van een vragenlijst die naar alle abonnees is
gestuurd “voor een onderzoek naar de heersende
meningen over ons tijdschrift”.
• autopsie Volledig m.u.v. 1(1921), nr. 1 en een groot aan-
tal omslagen
– UBN
• typering Tijdschrift van de Montfortanen dat gericht
is op de verbreiding van de ‘Ware Godsvrucht’ tot
Maria (een geschrift van L.M. Grignion de Montfort
(1673-1716)) in een tijd waarin “de strijd, hier beneden,
gaat tusschen waarheid en logen, tusschen Christus en
Belial. (…) Zij is de Aanvoerdster van de legerscharen
Gods (…). En daarom wilde Maria een nieuw tijdschrift”
(1920, proefnummer, p. 1). Het blad is gewijd aan 
Mariale wetenschap, meer in het bijzonder aan de
Monfortaanse leer. Thema’s die in het blad aan de 
orde komen: het Magnificat, het Middelaarschap, 
Mariafeesten, Mariaverschijningen, wonderen, 
bedevaarten, het Marialegioen, ‘vrijwillige slaven 
van Maria’ en het dogma van de Maria Tenhemel -
opneming (1950). Het tijdschrift besteedt tevens 
uitgebreid aandacht aan Louis Marie Grignion de
Montfort, de stichter van de Montfortanen, die in 
1947 heilig werd verklaard. Verder bevat het een
rubriek met vragen en antwoorden (in de begin-
jaren), een kunstrubriek en een Mariakroniek over 
de Mariaverering in andere landen. Het tijdschrift
krijgt na de oorlog expliciet het stempel van een
priestertijdschrift met handreikingen voor Mariale 
predicatie: het wil een schakel zijn tussen de “zuiver-
wetenschappelijke wereld en de priesters die in de 
practijk staan, maar toch interesse blijven behouden
voor theologische kwesties, in casu doorgevoerde 
Mariale ontwikkeling”, aldus de redactie in 23(1947), 
nr. 1 (onged.), p. 2. Naast Montfortanen werken regu -
liere priesters en kloosterlingen van andere orden en
congregaties mee aan het blad.
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• noten
(1) Datering op basis van het imprimatur. In het Tijd-
schrift voor liturgie 1(1919/20), nr. 6(okt.), p. 391 wordt de
proefaflevering van de Standaard van Maria aangekon-
digd. Hierbij wordt vermeld dat de redactie is gevestigd
in Meerssen evenals de administratie voor Nederland;
de administratie voor België bevindt zich te La Houppe
(gem. Floesberg).
(2) 41(1965), nr. 5(sept./okt.), p. 210-211: “Reeds geruime
tijd voelde de Standaard van Maria grote behoefte aan
verandering. Het mocht echter geen oppervlakkige ver-
andering zijn (…). Na een uitgebreid onderzoek werd
vastgesteld, dat een tijdschrift voor een exclusieve
Mariologie niet meer kon voldoen aan de verwachtin-
gen en de eisen van onze hedendaagse geloofsbeleving.
(…) Om getrouw te blijven aan zijn eerste opdracht wil
de Standaard van Maria thans ophouden te bestaan, hoe
paradoxaal dat ook moge klinken.” De redactie kondig-
de aan te zoeken naar een nieuwe formule voor een tijd-
schrift over Mariaverering dat aansloot bij de geloofs-
beleving ‘van de hedendaagse mens’. Het is niet bekend
of zo’n nieuw tijdschrift ook daadwerkelijk is versche-
nen. In 1965 begonnen de Montfortanen wel met het
blad Orante, eveneens gewijd aan Mariaverering, maar
dat blad was de opvolger van het Mariale tijdschrift 
In slagorde (1947-1964).
(3) M.i.v. 23(1947), nr. 5(onged.) “Heiligen”.
(4) M.i.v. 15(1935), nr. 1(jan.) “Louis Marie Grignion”.
(5) Door het ontbreken van een groot aantal omslagen
konden de gegevens hieromtrent niet altijd worden
vastgesteld.
(6) 4(1924), nr. 2, p. 37-38.

1026
Stella duce1 1933-1963
• jaren 1(1933/34), nr. 1(juli) – {9(1941), nr. 2(aug.)}2

– 13(1946), nr. 1(jan.)2 – 27(1963), nr. 12(dec.)
• ondertitel Maandblad der Mariacongregaties voor
mannen en jongemannen 1(1933/34) – {9(1941), nr. 2
(aug.)}
– Maandblad der Mariacongregaties3 ∞ {13(1946)}-
16(1949) 
– Maandelijkse publicatie voor katholieke levensverdie-
ping ∞ 15(1950)4 – {24(1960), nr. 12(dec.)}5

– Geestelijk tijdschrift voor congreganisten ∞ {25(1961),
nr. 2}5 – 26(1962), nr. 7(juli)
– Tijdschrift voor praktische geloofsbeleving ∞
26(1962), nr. 8(aug) – 27(1963)
• uitgever Algemeen secretariaat der Mariacongrega-
ties in Nederland
• plaats Nijmegen ∞ 1(1933/34), nr. 1(juli)-nr. 7(jan.)
– Den Haag ∞ 1(1933/34), nr. 8(febr.) – {9(1941), nr. 2
(aug.)}
– Nijmegen ∞ 13(1946), nr. 1(jan.)6

– Den Haag ∞ 13(1946), nr. 2(febr.) – 27(1963), nr. 9(sept.)
– Nijmegen ∞ 27(1963), nr. 10(okt.)-nr. 12(dec.)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1933/34)-16(1949); A ∞ 15(1950)4-27(1963)
• omvang II ∞ 1(1933/34)-8(1940/41); {I} ∞ 9(1941); II ∞
13(1946)-16(1949); III ∞ 15(1950)4-24(1960); II ∞ 25(1961)-
27(1963) 
• redactie Slechts in enkele afleveringen wordt de redac-
tie vermeld op de titelpagina.7

1933-1946 Jac. Mulders SJ8

1946 J. Reijnders SJ9

1946-1951 L. Paulussen SJ10

1946-1954 J.W. Kerssemakers SJ11

1951-1956 H. Minderop SJ12

1954-1958 Franciscus Xaverius Dirks SJ13

1956-1963 M. Smits van Waesberghe SJ14

1958-1960 A. Oremus SJ15

1960-1963 Charles Niederer SJ15

• bijzonderheden Afbeeldingen (m.u.v. 1950-1952); boek-
besprekingen (1933/34-1940/41; 1946-1948, 1953-1956);
inhoudsopgaven (1933/34-1940/41).
– Doorlopende paginering.
– Overlopende jaargangen ∞ 1(1933/34)-8(1940/41).
– In 1(1933/34), nr. 1(juli), proefnummer, p. 11 wordt ver-
meld: “dit eerste nummer is een proefnummer, met
dien verstande dat ieder wie zich abonneert, dit num-
mer ook beschouwt als de eerste aflevering”.
– 13(1946), nr. 8(okt.)-nr. 11(dec.) zijn nooduitgaven.
“Nood-uitgave: Op bevel van de Contrôle-dienst moeten
wij ons tot 12 blz. beperken. Wij zoeken naarstig naar
een nieuwe oplossing!” (13(1946) nr. 8(okt.), p. 100).
– Na 16(1949), nr. 10(dec.) volgt abusievelijk 15(1950), nr.
1(jan.). Deze fout in de jaargangtelling wordt niet gecor-
rigeerd.
– De jaargangen 1959 en 1960 dragen beide het jaar-
gangnummer 24.
• relaties Voortzetting van Omhoog (1921-1933)
– Opgegaan in de Heraut van het H. Hart (van Jezus)
(1916-1965)16

• autopsie 1(1933/34), nr. 1(juli) – 9(1941), nr. 2(aug.)2;
13(1946)-27(1963) m.u.v. een groot aantal omslagen en
m.u.v. 15(1948), nr. 9(nov.)
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 9(1941), nr. 2(aug.)
– Maastricht, de Beyart ∞ 9(1941), nr. 2(aug.)
• typering Officieel orgaan van de aan de SJ gelieerde
Mariacongregaties. Evenals de voorganger Omhoog is
Stella Duce geen amusementstijdschrift, maar een “vak-
blad” (1(1933/34), nr. 8(febr.), p. 85-86) ter verbreiding en
verdieping van de congregatiegeest en ter versterking
van het onderlinge contact tussen de mannelijke con-
greganisten in Nederland en de koloniën. Het brengt
dan ook weinig of geen ontspanningslectuur, maar
vooral serieuze berichten en verhandelingen, zoals
mededelingen van het secretariaat, artikelen gewijd
aan de Mariacongregatie, haar geschiedenis, haar
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wezen, geest en doel, verslagen van belangrijke gebeur-
tenissen, informatie over de activiteiten van de Maria-
congregaties en het katholieke leven in binnen- en bui-
tenland, nieuws uit het Vaticaan, maandintenties en
missie-intenties van het Apostolaat van het Gebed,
gebeden enz. Na de Tweede Wereldoorlog verandert het
tijdschrift van karakter. Het wordt een blad voor vol-
wassen Mariacongreganisten, bestaande uit zowel
mannen als vrouwen, waarmee het zich onderscheidt
van het andere congregatietijdschrift Ave Maria, dat is
bedoeld voor meisjes van 17-25 jaar. Stella duce is ook
geschikt voor “meisjes die, hoewel niet precies 25 jaar,
voor ernstiger lectuur voelen” (zie 13(1946), nr.
3(maart), p. 32; 14(1947), nr. 1(jan.), p. 2 en nr. 5(juni), p.
64). In de jaren na de oorlog wordt het tijdschrift steeds
meer afgestemd op de Katholieke Actie, de uitoefening
van het lekenapostolaat en herkerstening van het open-
bare leven. Vanuit de gedachte “wie overwinnen wil,
moet aanvallen” wordt in 1948 aan de titel toegevoegd:
“Ons offensief onder Maria’s ster” (zie o.a. 15(1948), nr.
1(jan.), p. 3-5 en nr. 6(juli/aug.), p. 83). In 16(1949), nr. 5
(juni) kondigt de redactie een nieuwe koerswijziging
aan voor de volgende jaargang: “we willen aansturen
op een blad voor lekenascese, d.w.z. voor de practijk van
het geestelijk leven van de leek in de wereld (…) die zal
geïnspireerd zijn op ‘de geestelijke oefeningen’ en op de
leefregel der MC” (p. 66). In nr. 10(dec.) wordt hierover
vermeld: “twee jaar geleden hebben we het [tijdschrift]
de bij-titel ‘Ons Offensief’ gegeven en de inhoud actue-
ler en militanter gemaakt. Maar het is ons steeds dui-
delijker geworden, dat een méér diepgaande aanpas-
sing aan ‘de noden en behoeften van deze tijd’ noodza-
kelijk is. (…) We willen practische lekenascese geven,
een maandelijkse opwekking en een dagelijkse handlei-
ding zijn bij het nastreven van ons hoge ideaal: aposto-
lische heiliging onder aanvoering en bezieling van
Maria” (p. 146-147). In het eerste nummer van deze
nieuwe jaargang “in battle-dress en zakformaat” leest
men: “Voor dagelijks gebruik in de dagelijkse strijd.
Deze publicatie wil zijn: een practisch hulpmiddel tot
inkeer, bezinning, rust, midden in het hedendaags
lawaai en de moderne onrust. Niet om vlug te lezen.
Veel meer om nu en dan te gebruiken, (…) voor allen,
die bewuste leden willen zijn van de strijdende kerk”
(15(1950), nr. 1(jan.), p. 2-3). In de daaropvolgende jaren
wordt in het tijdschrift steeds meer geschreven over
actuele vraagstukken en over de rol van het geloof in
het gezinsleven en het openbare leven. Het blad gaat, in
tegenstelling tot het MC-tijdschrift Nieuwe tijd, steeds
minder vaak expliciet over de MC, maar geeft door arti-
kelen en meditatiestof wel een spiritualiteit weer die
eigen is aan de MC. In het eerste nummer van 24(1959)
wordt als doel genoemd: steeds nieuwe wegen zoeken
voor levensverdieping, het bevorderen van een christe-
lijke visie op de verschijnselen van onze tijd. 

• noten
(1) In de loop van de jaren ondergaat de titel enkele wij-
zigingen: Ons offensief onder Maria’s ster Stella duce
(op de omslagen wordt als titel vermeld Ons offensief
Stella duce) ∞ 15(1948)-16(1949); Ons offensief Stella
duce ∞ 15(1950)-23(1958) (in 23(1958) luidt de titel op de
buitenzijde van het omslag Stella duce; wat betreft de
afwijkende jaargangnummering vanaf 1950, zie bij-
zonderheden). In 24(1959)-27(1963) luidt de titel weer als
vanouds Stella duce.
(2) Het is niet duidelijk tot wanneer Stella duce in de
oorlogsjaren is uitgegeven. 13(1946), nr. 1(jan.) is zeker
het eerste nummer dat na de oorlog verschijnt: “Nu
Stella duce eindelijk weer mag verschijnen” (zie
13(1946), nr. 1(jan.), p. 3).
(3) M.i.v. 13(1946) wordt “voor mannen en jongeman-
nen” weggelaten; op p. 8 van die aflevering staat de
mededeling: “Stella duce zal voortaan het maandschrift
zijn voor alle volwassen mannelijke èn vrouwelijke
Mariacongreganisten.”
(4) De jaargangnummering vertoont enkele fouten, zie
bijzonderheden.
(5) Vermoedelijk is de ondertitel veranderd m.i.v.
25(1961), nr. 1(jan.). Het omslag van het januarinummer
ontbreekt echter.
(6) Het in november 1942 uit Den Haag verdreven 
algemeen secretariaat van de Mariacongregaties is 
tijdelijk ondergebracht bij het bureau van het Aposto-
laat des Gebeds te Nijmegen. Zie de Heraut van het 
Heilig Hart 77(1945), ongen.(sept.), p. 46 en Directeuren-
tijdschrift der Maria-congregaties 29(1945/46), nr.
1(onged.), p. 34.
(7) Wel geeft de inhoud van het blad veel informatie
over de redactie, die niet alleen de publicatie van Stella
duce verzorgt, maar ook die van de andere congregatie-
bladen Ave Maria (1916-1958), dat later wordt opgevolgd
door Jonge kerk (1958-{1980}) en het Directeuren-tijd-
schrift der Maria-congregaties (1917-1960), dat later
wordt opgevolgd door achtereenvolgens Nieuwe tijd
(1960-1963) en MC informatie (1963-1967). De redactie
van deze tijdschriften wordt gevoerd door de leden van
het algemeen secretariaat van de Mariacongregaties.
“Het Secretariaat wil slechts de leidende en regelende
redactie zijn.”
(8) In het oktobernummer van 13(1946) wordt het aftre-
den van pater Mulders als algemeen secretaris bekend-
gemaakt, waarbij wordt vermeld dat hij 25 jaar voor de
MC heeft gewerkt. L. Paulussen SJ heeft zijn taak over-
genomen.
(9) In 13(1946), nr. 2(febr.), p. 16 wordt een uitbreiding
van het secretariaat aangekondigd: “De algemene secre-
taris heeft kostbare hulp gekregen in de PP J.W. Kersse-
makers en J. Reijnders.” Enkele maanden later wordt in
het door dezelfde redactie samengestelde tijdschrift
Ave Maria vermeld dat pater L. Paulussen SJ is
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benoemd tot algemeen secretaris van de MC en dat hij
daarmee ook de propaganda zal overnemen van pater
Reijnders SJ (Ave Maria 31(1946), nr. 9(okt.), p. 116).
(10) In 16(1951), nr. 2(febr.) wordt op p. 23 medegedeeld
dat de plaats van pater L. Paulussen, die in september
1946 pater Jac. Mulders had opgevolgd als leider van
het landelijk secretariaat der MC, wordt ingenomen
door pater H. Minderop SJ.
(11) Zie 13(1946), nr. 2(febr.), p. 16. In ‘Ten afscheid en ter
verwelkoming’, 19(1954), nr. 11(nov.), p. 203 wordt door
H. Minderop SJ, directeur van het landelijk secretariaat
MC, afscheid genomen van “onze hoofdredacteur Pater
J.W. Kerssemakers” en hem van harte dank gezegd
“voor alles, wat hij in de acht lange jaren gedaan heeft
voor de MC-beweging in Nederland in het algemeen en
voor de MC-tijdschriften in het bijzonder”.
(12) Zie 16(1951), nr. 2(febr.), p. 23. In 21(1956), nr. 11(nov.)
wordt op p. 202 vermeld dat pater H. Minderop als
directeur van het landelijk secretariaat is opgevolgd
door pater M. Smits van Waesberghe.
(13) In ‘Ten afscheid en ter verwelkoming’, 19(1954), nr.
11(nov.), p. 203 wordt pater F.X. Dirks voorgesteld als
opvolger van pater Kerssemakers in het algemeen
secretariaat en in de redactie van de MC-tijdschriften.
In een ‘Brief van de Hoofdredacteur’, Ave Maria
43(1958), nr. 7(sept.), p. 98 neemt Dirks afscheid als
hoofdredacteur van de congregatiebladen.
(14) Zie 21(1956), nr. 11(nov.), p. 202. In MC informatie
46(1963), nr. 1(1 okt.), p. 2 wordt melding gemaakt van
het afscheid van pater dr. M. Smits van Waesberghe 
als directeur van het nationaal secretariaat op 20 aug.
1963. Hij blijkt zeven jaar deze functie te hebben
bekleed.
(15) Uit ‘Mededelingen van de redactie’ op p. 114 van 
Ave Maria 43(1958), nr. 8(okt.) blijkt dat pater A. Ore-
mus SJ de opvolger is van Franciscus Xaverius Dirks 
SJ. In Nieuwe tijd 1(1960/61), nr. 4(dec. 1960) verschijnt
op p. 72 het volgende ‘maandbericht’: “Node hebben 
wij in augustus jl. Pater Oremus zien vertrekken als lid
van het Landelijk Secretariaat (…). Sinds enkele weken
is hij opgevolgd door Pater Charles Niederer SJ, die
gedurende de laatste jaren als missionaris in Indone-
sië, en in deze hoedanigheid ook als redacteur van een
tijdschrift, zijn ervaringen heeft opgedaan.”
(16) In MC informatie 47(1964), nr. 3(jan.) wordt op p. 22-
23 bericht dat Stella duce met ingang van 1 jan. 1964 niet
meer zal verschijnen; het blad leidt een kwijnend
bestaan en de publicatie is financieel niet meer haal-
baar. Het blad gaat op in de Heraut van het H. Hart, uit-
gegeven door het Apostolaat van het Gebed, dat dezelf-
de doelstelling en spiritualiteit heeft als de Mariacon-
gregatie (het Apostolaat van het Gebed richt zich vooral
tot de massa, de Mariacongregatie tot de kerngroep
onder de leken). Tot het intensiveren van deze samen-
werking was reeds eerder besloten door pater Smits

van Waesberghe en de bisschoppelijke promotoren,
aldus een mededeling op p. 2 van het eerste nummer
van MC informatie: “Geestelijk liggen beide werken zo
dicht bij elkaar en worden zij beide zo sterk geïnspi-
reerd door dezelfde bronnen, dat een nauwe samenwer-
king enkel kan resulteren tot grotere vruchtbaarheid
van allen.” Om deze reden is ook het secretariaat van de
MC in september 1963 verhuisd naar het adres waar
ook het secretariaat van het Apostolaat van het Gebed is
gevestigd: “de Heraut had echter geen stof voor inkeer
en dagelijkse meditatie. In samenwerking met het
secretariaat van de MC zal de Heraut vanaf 1 jan. 1964
zulke stof ook geven. Het tijdschrift Stella duce gaat
daarmee op in de Heraut” (p. 23). Inderdaad opent de
Heraut met ingang van 95(1964), nr. 1(jan.) een nieuwe
rubriek voor dagelijkse meditatie.

1027
Stella maris1 / Katholieke Geestelijke Verzorging der
Koninklijke Marine 1943-1968
• jaren 1(1943/44), nr. 1(okt.) – 25(1968), ongen.(Kerstmis)
• ondertitel Maandblad van de Katholieke Geestelijke
Verzorging der Koninklijke Marine ∞ 18(1961), nr. 2
(febr.) – 23(1966)
– Tijdschrift van de Katholieke Geestelijke Verzorging
der Koninklijke Marine ∞ 24(1967)-25(1968)
• uitgever Katholieke Geestelijke Verzorging der
Koninklijke Marine2 ∞ 18(1961), nr. 2(febr.) – 25(1968)
• plaats Red. en adm.: Londen ∞ {1(1943/44),
ongen.(april 1944)} – 3(1946), nr. 1(onged.)
– Red.: Londen, druk: Harreveld ∞ 3(1946), nr. 2(okt.) –
4(1947), nr. 11 (nov.)
– Red. en adm.: Doorn ∞ 4(1947), nr. 12(dec.) – 15(1958),
nr. 6(juni)
– Red. en adm.: Vlissingen ∞ 15(1958), nr. 7/8(juli/
aug.) – 17(1960), nr. 7/8(juli/aug.)
– Red. en adm.: Den Haag ∞ 17(1960), nr. 9(sept.) –
25(1968)
• frequentie onregelmatig
– {6 nrs.} ∞ 1944; 9 nrs. ∞ 2(1944/45); 4 nrs. ∞ 3(1946);
maandelijks ∞ 4(1947)-22(1965); 7 nrs. ∞ 23(1966); 6
nrs. ∞ 24(1967); 3 nrs. ∞ 25(1968)
• formaat B m.u.v. 7(1950), nr. 1(jan.): A
• omvang [I] ∞ 1(1943/44); II ∞ 2(1944/45); I ∞ 3(1946);
IV ∞ 4(1947)-13(1956); III ∞ 14(1957)-18(1961); IV ∞
19(1962)-20(1963); III ∞ 21(1964)-22(1965); II ∞ 23(1966)-
24(1967); I ∞ 25(1968)
• redactie {1944}-1951 W.P.M. Beekman OFM, vlootaal-
moezenier; hoofdredacteur {1947}-19503

1951-1952 en 1954-1958 G. van Rijnsoever CM
1952-1953 G. van Hout SMA
1958-1960 J.S. Nieuwendijk CM
{1960} Th. de Bruin OFMConv.
1960-1963 mgr. J.F.M. de Sain, hoofdred.
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1960-1968 dr. L.A.M. Goossens OFM (pater Matthias),
1963-1968 hoofdred.
– Redactieraad (slechts in 1960 in enkele afleveringen
vermeld)
{1960} Th. de Bruin OFMConv.
{1960} dr. L.A.M. Goossens OFM
{1960} J.S. Nieuwendijk
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(onregelmatig).
– Van 1943-1945 uitgegeven in Engeland. 
• relaties Voortzetting van Stella maris / Vlootaalmoe-
zenier te Den Helder
– Samengegaan met het protestantse tijdschrift de
Roerganger en voortgezet als E’69
• autopsie 1(1943/44), ongen.(april 1944) – 2(1944/45), nr.
9(dec.); 3(1946), nr. 1(febr.) en nr. 4(dec.); 4(1947)-6 (1949);
7(1950) m.u.v. nr. 9(onged.); 8(1951)-9(1952); 10(1953)
m.u.v. nr. 2, 3 en 6; 11(1954)-24(1967): volledig; 25(1968),
ongen.(sept.), ongen.(dec.), ongen.(Kerstnummer)
– KDC ∞ alle afl. m.u.v. 3(1946), nr. 4(dec.)
– Bibliotheek Museum Bronbeek ∞ 3(1946), nr. 4(dec.)
• typering Tijdschrift voor het katholiek marineperso-
neel dat wordt verzorgd door de Nederlandse vlootaal-
moezeniers waarin “ernst en luim” elkaar afwisselen.
Het bevat doorgaans een inleidend woord van de hoofd-
vlootaalmoezenier (ook wel aangeduid als “hoofd-
vlam”), gedichten, beschouwende artikelen, informatie
over ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine, verha-
len, een puzzel, personalia en de adressen van de
Nederlandse vlootaalmoezeniers. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd: “Onder uw bescherming o hei-
lige moeder van God” ∞ {1(1943/44)} – 2(1944/45), nr. 8
(nov.).
(2) Het blad wordt vanaf het begin verzorgd door de
Nederlandse vlootaalmoezeniers, bij wie ook abonne-
menten kunnen worden besteld (zie colofon).
(3) Zie 4(1947), nr. 5(mei), p. 23. Volgens Bibliografie 
van de Minderbroeders der Nederlandse Provincie over 
de jaren 1945 tot 1955 die verscheen als bijlage bij 
Neerlandia seraphica 25(1955) was hij van 1943-1948
hoofdredacteur van Stella maris.

1028
Stella maris / RK Zeemanshuis Stella Maris1 1945-
{1949}
• jaren 1(1945/46), nr. 1(nov.) – {4(1948/49), nr. 6(dec.
1949)}
• ondertitel Maandblad2 voor de leden3 der3 familie-
kring OLV4 Sterre der Zee
• uitgever RK Zeemanshuis Stella Maris
• plaats Rotterdam
• frequentie officieel maandelijks; in de praktijk varië-
rend van 6 tot 8 nrs. per jaargang

• formaat C m.u.v. 1(1945/46), nr. 2(dec.): B
• omvang I
• redactie Niet als zodanig vermeld.5

1945-{1949} Rinus van Lent
1947-1948 Kees Legierse
• speciale nummers 2(1946/47), nr. 4(april/mei): ‘Actie-
nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen (illustraties); inhouds-
opgaven (1945/46, 1947/48 en 1948/49).
– Gestencild.
• relaties Voortgezet als Wij / RK Zeemanshuis Stella
Maris (1957-{1958})
• autopsie 1(1945), nr. 1(nov.) – 4(1949), nr. 6(dec.) m.u.v.
2(1947), nr. 9(nov.) en een aantal omslagen
– KDC
• typering Contact- en mededelingenblad van en voor de
‘Familiekring’, dat wil zeggen allen die betrokken zijn
bij het RK Zeemanshuis Stella Maris in Rotterdam. Het
blad is bedoeld als een middel om de onderlinge band te
verstevigen en om samenwerking te stimuleren. Het
blad bevat mededelingen over activiteiten, personalia
van de medewerkenden, maandelijkse statistieken van
avond- en misbezoek in Stella Maris op basis van natio-
naliteiten, actuele beschouwingen en historische over-
zichten.
• noten
(1) Variaties in de titel: Stella duce mare Christo ∞
3(1947/48), nr. 4(maart) en 4(1948/49), nr. 4(okt.);
Apostolaat ter Zee Rotterdam ∞ 3(1947/48), nr. 5(okt.).
De omslagen van 3(1947/48), nr. 2(jan.)-nr. 3(febr.) en
4(1948/49), nr. 1(Pasen) vermelden als titel Contact de
scheepsschroef van Stella maris.
(2) In 4(1948/49), nr. 1(Pasen)-nr. 3(aug.) vervangen
door “Mededelingenblad”.
(3) M.i.v. 2(1946/47), nr. 1(nov.) vervangen door “mede-
werkenden” en “van de”.
(4) M.i.v. 2(1946/47), nr. 4(april/mei): “OL Vrouw”.
(5) In de inhoudsopgave van 1(1945/46) wordt bij Rinus
van Lent toegevoegd “(Red.)”. Zie ook 4(1948/49), nr.
5(nov.), p. 57. Uit de inhoud van 1947 en 1948 kan wor-
den geconcludeerd dat in die periode K. Legierse een
redactionele functie vervulde. Elk nummer wordt inge-
leid door P. Koevoets SCJ, havenaalmoezenier en direc-
teur van het RK Zeemanshuis Stella Maris.
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1029
Stella maris / Vlootaalmoezenier te Den Helder 1934-
[1940]
• jaren 1(1934/35), nr. 1(19 april) – [1940, nr. 11]1

• ondertitel Orgaan voor het RK marinepersoneel2

• uitgever Vlootaalmoezenier te Den Helder3

• plaats Red. en adm.: Den Helder
• frequentie wekelijks4

• formaat C
• omvang III ∞ 1(1934/35); IV ∞ 2(1935/36)-5(1938/39); 
I ∞ 6(1939)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
[H.J. Bangert]3

• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf 1935/36).
– De nieuwe jaargang begint medio april.
• relaties Voortzetting van Sint Christophorus ([1920]-
[1934])
– Voortgezet als Stella maris / Katholieke Geestelijke
Verzorging der Koninklijke Marine
• autopsie 1(1934/35) – 6(1939), nr. 12(13 juli)
– KDC ∞ 4(1937/38), nr. 33(9 dec.)-nr. 43(17 febr.) en 
nr. 47(17 maart)-nr. 50/51(14 april) 
– IISG ∞ overige afleveringen
• typering Blad van de godsdienstige Vereniging voor
RK Marinepersoneel Stella Maris. Volgens de statuten
stelde deze vereniging zich ten doel “het uitoefenen van
het Apostolaat tot het verkrijgen en bevorderen van
godsdienstig verband en godsdienstige verdieping bij
het R.-K. Marinepersoneel”. Het blad bevat mededelin-
gen van de vlootaalmoezeniers, verenigingsnieuws,
marineberichten, mutaties van personeel, godsdiensti-
ge en beschouwende artikelen en verhalen.
• noten
(1) Vgl. Centrale catalogus van periodieken en seriewer-
ken in Nederlandse bibliotheken (CCP), Den Haag 1983.
In het IISG-exemplaar 6(1939), nr. 12(13 juli) is echter
een notitie geplakt met de tekst: “Uitgave gestaakt
sinds 13 juli 1939. Zie hun brief 3 nov. 1939.”
(2) Gedurende de eerste jaargang kan typografisch
gezien de ondertitel ‘Orgaan voor het RK marineperso-
neel’ als titel worden gelezen. Het blad noemt zichzelf
echter van meet af aan Stella maris.
(3) Uitgave en redactie zijn in handen van vlootaalmoe-
zenier H.J. Bangert. Zie: L.A.M. Goossens, ‘De Neder-
landsche Roomsch-Katholieke Vereeniging van Mari-
nepersoneel St. Christophorus’, in: Marineblad
88(1978), nr. 7(juli), p. 346.
(4) In verband met het zomerverlof zijn niet versche-
nen: 2(1935/36), nrs. 14-18; 3(1936/37), nrs. 14-18;
4(1937/38), nrs. 18-19. Vanaf 5(1938/39), nr. 1(21 april) tot
en met nr. 12-13(21 juli) verscheen het blad eenmaal in
de twee weken met een dubbelnummer. Op 8 sept. ver-
scheen na het zomerverlof het nummer 14-20. In totaal
telt de 5e jaargang 38 nummers.

1030
Stella maris-kontakt 1974-{1976}
• jaren {1(1974/75), nr. 2(dec.)} – {2(1975/76), nr. 3(april)}
• uitgever RK Zeemanshuis Stella Maris
• plaats Rotterdam
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 8 p. ∞ 1(1974/75), nr. 2(dec.) en nr. 3(maart); 
6 p. ∞ 2(1975/76), nr. 3(april)
• redactie 1974 Lex Bastiaanse SCJ
1974-{1975} Paul van Nieuwenhuijzen
• bijzonderheden Gestencild.
• relaties Mogelijk te beschouwen als voortzetting van
Wij / RK Zeemanshuis Stella Maris (1957-{1958})
• autopsie 1(1974/75), nr. 2(dec.) en nr. 3(maart);
2(1975/76), nr. 3(april)
– KDC
• typering Contactblad voor medewerkers en voormali-
ge medewerkers van het Zeemanshuis Stella Maris in
Rotterdam. Stella maris-kontakt bevat een bezinnende
inleiding van pater M. Holland SCJ, een agenda, een
financiële verantwoording, informatie over activiteiten,
berichten van overlijden en verhalen van buitenlandse
correspondenten.

1031
Stella oriens 1946-1967
• jaren 7(1946), nr. 3(mei) – 28(1967), nr. 6(okt./nov./dec.)
• ondertitel De opgaande sterre! Tweemaandelijks mis-
sietijdschrift van de religieuzen Ursulinen van de
Romeinse Unie ∞ 7(1946), nr. 3(mei)-nr. 6(nov.)
– De opgaande sterre! ∞ 8(1947), nrs. 1, 2 en 4(alle
onged.)
• uitgever Missieprocuur Ursulinen
• plaats Red en adm.: Halfweg ∞ 7(1946), nr. 3(mei) –
9(1948), nr. 5(sept.); red.: Grubbenvorst (L.), adm.: Half-
weg ∞ 10(1949), nr. 1(jan.)-nr. 2(maart); red. en adm.:
Grubbenvorst (L.) ∞ 10(1949), nr. 3(mei) – 22(1961); red.
en adm.: Boxtel ∞ 23(1962)-28(1967)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.1

?-1948 zr. Lioba Pieterse OSU2

1948-? zr. Elisabeth de Koning OSU3

1948-? zr. Gabriël van Nieuwkuyk OSU4

1948-? zr. Ancilla Kramer OSU3

1948-? zr. Laurence Suzijn OSU3

1948-1967 zr. Teresia Creemers OSU3

• speciale nummers 16(1955), nr. 5(sept./okt.): feestnum-
mer bij het eeuwfeest van de Indonesische Provincie
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1947-1948); inhoudsopgaven (1955, 1960).
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– De nummering en de doorlopende paginering van de
voorloper worden voortgezet.
– Van 8(1947) en 9(1948) zijn nummering en datering
slechts na te gaan aan de hand van het ‘evulgetur’; de
titelpagina vermeldt geen gegevens.
– 26(1965), nr. 4(juli/aug.) en nr. 6(nov./dec.) kwamen
tot stand in samenwerking met de redacties van Tijd-
schrift over ‘de groeiende kerk’ van de Oblaten van
Maria en Missieleven van de Missiezusters van het
Kostbaar Bloed.
• relaties Samensmelting van Contact. Brochurenreeks
van de religieuzen Ursulinen der Romeinsche Unie op
Java (1933-{1940}) en Weltevreden (1937-1946)5

– Samengegaan met een groot aantal andere missietijd-
schriften en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})
• autopsie Volledig m.u.v. van de omslagen van de
KDC-exemplaren
– KDC m.u.v. de omslagen
– Rijsenburg-Driebergen, Ursulinen; enkele omslagen
met vermelding van de plaats van uitgave
• typering Missietijdschrift van de Zusters Ursulinen
van de Romeinse Unie, dat steun en medewerking aan
het missiewerk wil bevorderen. Het brengt nieuws en
informatie over de landen waar de Ursulinen missione-
ren (aanvankelijk vooral Indonesië, later ook aandacht
voor andere landen in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns
Amerika) en doet verslag van de werkzaamheden van
de missiezusters Ursulinen. Daarnaast bevat het reis-
verslagen, religieuze beschouwingen, in memoriams,
historische bijdragen over de Ursulinen, gedichten,
gebeden, prijsraadsels, stichtende vertellingen, een
kroniek etc. In 8(1947)-9(1948) verschijnt ook een
rubriek ‘Indië in de Nederlandse literatuur’.
• noten
(1) De hier vermelde gegevens zijn aan de inhoud van
het tijdschrift ontleend, maar zijn onvolledig. 
(2) Zie 10(1949), nr. 1(jan.), p. 2.
(3) In het afscheidsnummer wordt vermeld dat Moeder
Teresia Creemers jarenlang alleen de redactie over het
tijdschrift heeft gevoerd.: “Bij het vertrek van Zr. Lioba
Pieterse naar Java in 1948, werd de redactie van S.O.
opgedragen aan Zr. Elisabeth de Koning, Zr. Laurence
Suzijn, Zr. Ancilla Kramer, Zr. Gabriël van Nieuwkuyk
en Zr. Teresia Creemers. Als ’n lid van de redactie
afscheid moest nemen door ziekte of ouderdom, werd
de plaats niet ingenomen” (28(1967), nr. 6(okt./nov./
dec.), p. 114).
(4) Zie 9(1948), nr. 6[nov./dec.], p. 3.
(5) Zie 28(1967), nr. 6(okt./nov./dec.), p. 89: “Toen kort na
de tweede wereldoorlog het missietijdschrift Contact
van de Indonesische Zusters werd overgenomen, kreeg
het [tijdschrift Weltevreden] de naam Stella Oriens”. Het
omslag van 7(1946), nr. 3(mei) vermeldt: “Weltevreden
nu Stella Oriens”. Contact wordt niet in de BKNP be-
schreven; brochurenreeksen worden niet opgenomen.

1032
de Stem van Fatima1 1947-1968
• jaren 1(1947/48), nr. 1(juli) – 21(1967/68), nr. 11/12(juni/
juli)2

• ondertitel Mededelingenblad ∞ 1(1947/48), nr. 1(juli)
– Maandblad van de Stichting Fatima3 ∞ 2(1948/49),
nr. 3(13 okt.) – 8(1954/55), nr. 4(nov.)
• uitgever Stichting Fatima
• plaats Red.: Rotterdam ∞ 1(1947/48) – 2(1948/49), 
nr. 2(13 sept.); Boxtel ∞ 2(1948/49), nr. 3(13 okt.) –
3(1949/50); Rotterdam ∞ 4(1950/51), nr. 1(aug.)-nr. 4
(nov.); Haarlem ∞ 4(1950/51), nr. 5(dec.) – 6(1952/53), 
nr. 2(sept.); Delft ∞ 6(1952/53), nr. 3(okt.) – 15(1961/62),
nr. 1(aug.); Leiden ∞ 15(1961/62), nr. 2 (sept.)-nr. 10(mei);
Gouda ∞ 15(1961/62), nr. 11(juni) – 20(1966/67), nr. 10
(mei); Boxtel ∞ 20(1966/67), nr. 11/12(juni/juli) – 21
(1967/68)
– Adm.: Boxtel, Missiehuis St. Theresia4 ∞ 2(1948/49),
nr. 3(13 okt.) – 21(1967/68)
• frequentie maandelijks
• formaat D
• omvang I
• redactie Niet als zodanig in het blad vermeld. 
1947-1948 pater dr. F. Wakkers SSCC5

1947-1948 pater H. Jongen SMM, hoofdred.5

1947-1949 pastoor H.A.B. Geertman6

1947-? mr. P.I.J.M. van der Velden5

1950-1967 rector H.P. Balestra, hoofdred.7

{1967}-1968 Lucas Copray AA8

• speciale nummers 1947/1948, nr. 2(13 sept.): ‘Speciaal
nummer gewijd aan de intocht en uittocht van het
beeld van Onze Lieve Vrouw van Fátima in Nederland’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1948/49, 1950/51-1952/53, 1954/55-1955/56, 1959/60 en
1963/64).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift gericht op het bevorderen van de
devotie tot OL Vrouw van Fatima. In 1917 zou Maria in 
Fatima, Portugal, zijn verschenen aan de kinderen Lucia,
Francisco en Jacinta en hun drie geheimen hebben mee-
gedeeld. Het blad bevat informatie over de ver ering en de
verspreiding van de boodschap van Fatima over Neder-
land en de rest van de wereld, gebedsverhoringen, gods-
dienstige artikelen, gedichten, gebeden, een verhaal
voor kinderen en informatie over bedevaarten.
• noten
(1) 2(1948/49), nr. 3(13 okt.) – 8(1954/55), nr. 9(april):
“Fátima”.
(2) In 21(1967/68), nr. 9/10(april/mei), [p. 1] kondigt de
provinciaal van de Assumptionisten E. van Montfoort
aan dat het blad zal worden opgeheven. Een belangrijke
reden is het teruglopend aantal abonnees maar ook de
“overweging, dat het onjuist is om in deze tijd een
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priester geheel vrij te stellen voor dit specifieke werk”.
Aandacht voor Mariaverering heeft volgens hem zeker
zin, maar geschiedt ook in andere uitgaven en tijd-
schriften.
(3) M.i.v. 4(1950/51), nr. 4(nov.): “Fátima”.
(4) 2(1948/49), nr. 3(okt.), p. 2 meldt dat het secretaraat
van de Stichting is verplaatst naar het St. Theresia Mis-
siehuis van de Assumptionisten in Boxtel. Zij worden
bedankt voor hun “buitengewone welwillendheid om
de gehele leiding der Fatima-beweging en -verering op
zich te willen nemen”.
(5) Zie 1(1947/48), nr. 1(juli), p. 1. In 2(1948/49), nr. 3(okt.),
p. 2 wordt medegedeeld dat pater H. Jongen naar Tirol
is vertrokken en pater F. Wakkers naar Portugal.
(6) Zie 1(1947/48), nr. 1(juli), p. 1. 2(1948/49), nr. 11(juni),
[p. 3] meldt het overlijden van pastoor H.A.B. Geertman.
(7) In 20(1966/67), nr. 11/12(juni/juli), [p. 3], ‘In memori-
am Rector H.P. Balestra’, wordt het plotselinge overlij-
den gemeld van H.P. Balestra: “sinds 1950 heeft hij
steeds het maandblad verzorgd als hoofdredacteur”.
(8) In 21(1967/68), nr. 11/12(juni/juli), ‘Ten afscheid’,
spreekt Lucas Copray AA het vertrouwen uit dat, ook al
wordt het blad opgeheven, alle trouwe abonnees “ieder
op eigen wijze de Stem van Maria laten weerklinken
door de wijze waarop zij beantwoorden aan Haar
oproep en Haar voorbeeld. Dat was steeds het doel en
de opzet van de Stem van Fatima.”

1033
de Stem van Tricht {1937}
• jaren {1937, nrs. 7/12(onged.)}1

• ondertitel Driemaandelijksche uitgave ter bevorde-
ring van de vereering van den eersten bisschop der
Nederlanden, Sint Servaas
• uitgever Niet in het album vermeld.2

• plaats Maastricht
• frequentie “driemaandelijks”, maar waarschijnlijk
slechts éénmaal1

• formaat B
• omvang 32 p. ∞ 1937, nrs. 7/12(onged.)
• redactie Niet in het album vermeld.
• speciale nummers 1937, nrs. 7-12(onged.) is een ‘Herin-
neringsalbum van de Heiligdomsvaart en Mariafeesten
1937’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Sint Servaas (1934-1937)3 

• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC)
• autopsie 1937, nrs. 7/12
– KDC
• typering Het herinneringsalbum, het enige ingeziene
nummer, staat geheel in het teken van de Heiligdoms-
vaart en Mariafeesten in 1937 in Maastricht.

• noten
(1) Het colofon meldt: “Dit herinneringsalbum (…) komt
in de plaats van de nrs. 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van den loo-
penden jaargang van het maandblad [Sint Servaas].”
Volgens catalogus-Dercx is dit het enige nummer dat
van de Stem van Tricht is verschenen.
(2) Als redactie- en administratieadres wordt vermeld:
Pastoor Habetsstraat 51, Maastricht. 
(3) Volgens het colofon is de Stem van Tricht “de regel-
rechte voortzetting van het maandblad Sint Servaas en
inderdaad niets anders dan dit zelfde blad onder een
anderen naam, royaler van formaat en grooter van
omvang”.

1034
de Stem van de Vrouwe van alle Volkeren 1969-1978
• jaren 1(1969/70), nr. 1(nov.) – 9(1978), nr. 12(dec.)1

• ondertitel maandelijkse uitgave ∞ 3(1972), nr. 11(nov.)
– 9(1978)
• uitgever Internationale Werkgemeenschap ‘De Vrou-
we van alle Volkeren’
• plaats Amsterdam
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1969/70)-3(1972); I ∞ 4(1973)-8(1977); 
II ∞ 9(1978)
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• speciale nummers 1971, ongen.(nov.): extra nummer
naar aanleiding van een artikel in Nieuwe revu over de
Vrouwe van alle Volkeren
– 9(1978), nr. 9/10(sept./okt.): speciale uitgave onder de
titel ‘Terug tot Maria. Beschouwingen over heden en
toekomst’ van de hand van Louis Knuvelder
• bijzonderheden Gestencild.
– Bijlage bij 1(1970), nr. 6(april): ‘Verslag van de 25-jari-
ge herdenkingsbijeenkomst der eerste boodschap van
de Vrouwe van alle Volkeren’, 25 maart 1970 in het RAI-
Congrescentrum; onged., gedrukt en geïllustreerd.
– Bijlage bij 1(1970), nr. 10(aug.): ‘Een gevaarlijk mislei-
dend boek’ waarin besproken wordt Hans Baum, Die
apokalyptische Frau aller Völker, Nürnberg 1968/1969.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad uitgegeven ter bevordering van de ver -
ering van Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, ten-
einde, aldus de redactie, de wereld te redden en het
modernisme in de kerk tegen te gaan. De uitgave wil
daarnaast “de juiste kennis” omtrent de Vrouwe van
alle Volkeren verspreiden en foutieve denkbeelden
bestrijden. De Vrouwe van alle Volkeren zou tussen
1945 en 1970 minstens vijftig keer zijn verschenen aan
de Amsterdamse Ida Peerdeman. Naast een groot aan-
tal voorspellingen zou Maria daarbij ook aangegeven
hebben dat zij door middel van een dogma officieel ker-
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kelijk erkend wil worden als Medeverlosseres, Midde-
lares en Voorspreekster. In 2002 werden de Amster-
damse verschijningen tot authentiek en bovennatuur-
lijk verklaard door de bisschop van Haarlem, mgr. J.
Punt.
• noten
(1) In dit laatste nummer wordt op p. 11 “voorlopig
afscheid” genomen: “alleen een ingrijpen van de Hemel
kan de Kerk redden, door afkondiging van het dogma
en erkenning van de Vrouwe. Dááraan nu kan dit
blaadje niets werkelijks bijdragen (…): zodra er enige
echte grond is voor nieuwe hoop, zullen we u op de
hoogte brengen.” 
(2) Katholieke stemmen 11(1982), nr. 5(mei), p. 279 ver-
meldt in de bijdrage ‘In memoriam Louis Knuvelder,
strijder Gods’ (1907-1982) dat “talloze maandbulletins”
van de Internationale Werkgemeenschap ‘De Vrouwe
van alle Volkeren’ van de hand zijn van Louis Knuvel-
der.

1035
Stemmen uit Indonesia1 1966-{1980}
• jaren 1966, nr. 1(25 nov.) – {14(1980), nr. 5(nov./dec.)}2

• uitgever Broeders van OL Vrouw van Lourdes in Indo-
nesië
• plaats Red.: Djakarta (Jakarta-Pusat)
– Adm.: Heiloo ∞ {1968, nr. 6(onged.)} – 1970, nr. 1
(onged.); Nijmegen ∞ 1970, nr. 2(onged.) – 11(1977), 
nr. (mei/juni); Dongen ∞ 11(1977), nr. 4(juli/aug.) –
{14(1980)}
• frequentie 2 nrs. ∞ 1966
– tweemaandelijks ∞ 1967-1979
– 5 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I ∞ 1966-1967; II ∞ 1968-1971; I ∞ 1972; II ∞
1973-1979; I ∞1980
• redactie 1966-{1967} broeder Wulfram
1967-{1980} broeder Brord Simons
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– De eerste aflevering van 1967 draagt nummer 3; dat
moet zijn: nr. 1(16 jan.).
– Jaargangnummering m.i.v. 10(1976). 
– De afleveringen van jaargang 10(1976) dragen op het
titelblad als extra opschrift “Vijftig jaar – Missie Indo-
nesie”. Deze jaargang staat in zijn geheel in het teken
van 50 jaar missie in Indonesië van de Broeders van OL
Vrouw van Lourdes. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad van de Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes (Broeders van Dongen), zowel voor
de broeders als voor de familieleden van de broeder-
missionarissen (zie 1968, nr. 6(onged.), p. 1). Het blad

bevat personalia en informatie over de activiteiten en
huizen (Bogor, Desa Putera, Kabanjehe en Jakarta) van
de congregatie in Indonesië en over de ontwikkelingen
van de katholieke kerk ter plaatse, zoals de indonesiani-
satie.
• noten
(1) M.i.v. 11(1977), nr. 1(jan./febr.) luidt de titel op het
omslag: Stemmen uit Indonesie.
(2) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is
20(1986), nr. 1(onged.).

1036
Stemmen uit Lourdes 1923-1973
• jaren 1923, nr. 1(jan.) – 19(1941), nr. 7/8(juli)1

– 1945, ongen.(juni)2 – 50(1972/73), nr. 4(aug. 1973)3

• ondertitel Maandschrift onder redactie van de Missio-
narissen der Afrikaansche Missiën Cadier-en-Keer ∞
3(1925)-4(1926)
– Maandschrift voor Lourdes-pelgrims en Lourdes-
zieken ∞ 12(1934)-19(1941), {1945, ongen.(juni)} – {1946,
ongen.(mei)}
– Officieel orgaan van de Vereniging tot samenstelling
van Nederlandse Bedevaarten en van de Limburgse
Bedevaart ∞ 25(1947/48) – 27(1949/50), nr. 6(juli 1950)
– Officieel orgaan van de Sociëteit voor Afrikaanse Mis-
siën, van de Vereniging tot samenstelling van Neder-
landse Bedevaarten en van de Limburgse Bedevaart ∞
28(1950/51) – 30(1952/53), nr. 4(febr./maart)
– Officieel orgaan van de Sociëteit voor Afrikaanse Mis-
siën, van de Vereniging tot samenstelling van Neder-
landse Bedevaarten, van de Limburgse Bedevaart en
van de KAB ∞ {31(1953/54), nr. 6(juni/juli 1954)} –
33(1955/56), nr. 3(nov./dec. 1955)
– Officieel orgaan van de Sociëteit voor Afrikaanse Mis-
siën, van de Vereniging tot samenstelling van (de)
Nederlandse Bedevaarten, van de Limburgse Bedevaart
en van het Comité Lourdes-bedevaart der KAB (sinds
41(1963/64), nr. 3(onged. 1964): van het NKV) ∞
33(1955/56), nr. 4(febr.) – 46(1968/69), nr. 3(maart 1969)
– Tijdschrift van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
(SMA), de Vereniging tot samenstelling van de Natio-
nale Bedevaarten (VNB), de Limburgse Bedevaart (LB)
en het Comité Lourdes Bedevaart van het NKV ∞
46(1968/69), nr. 4(okt. 1969) – 49(1971/72), nr. 4(juni
1972)
– Tijdschrift van de Vereniging tot samenstelling van
de Nationale Bedevaarten (VNB), de Limburgse Bede-
vaart (LB), het Comité Lourdesbedevaart van het NKV
en van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) ∞
50(1972/73), nr. 1(okt.)-nr. 4(aug.)
– Op omslag: Maandschrift, uitgegeven door het colle-
ge OL Vrouw v. Lourdes Missiehuis v. Afrikaansche
Missiën Cadier en Keer (L.) ∞ 1923; {3(1925)}
– Op omslag: Maandschrift van het missiehuis OL
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Vrouw v. Lourdes, Cadier en Keer ∞ 1924; {8(1930)}-
11(1933)
• uitgever Sociëteit voor Afrikaanse Missiën Cadier en
Keer (L.) ∞ 1923 – {26(1948/49), nr. 4(april)}
– Stichting Stemmen uit Lourdes ∞ {26(1948/49), nr. 6
(juli 1949)} – 50(1972/73), nr. 4(aug. 1973)
• plaats Red. en adm.: Blitterswijk ∞ 1923 – 13(1935), 
nr. 11(nov.); Bemelen ∞ 13(1935), nr. 12(dec.) – {25(1947/
48), nr. 6(dec. 1947)}; Oosterbeek ∞ {25(1947/48), nr. 10
(april)} – 36(1958/59)
– Red.: Cadier en Keer, adm.: Oosterbeek ∞ 37(1959/60)-
40(1962/63)
– Red. en adm.: Oosterbeek ∞ 41(1963/64), nr. 1
(onged.) – 44(1966/67), nr. 2(onged. 1967)
– Red.: Cadier en Keer, adm: Oosterbeek ∞ 44(1966/67),
nr. 3(maart 1967) – 46(1968/69), nr. 1(okt.)
– Red.: Sittard, adm.: Oosterbeek ∞ 46(1968/69), nr.
2(dec. 1968) – 50(1972/73)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1923)-27(1949/50)
– tweemaandelijks ∞ 27(1949/50)-40(1962/63)
– driemaandelijks ∞ 41(1963/64)-50(1972/73)
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1923)-18(1940); II ∞ 19(1941); 4 p. ∞
1945, ongen.(juni); 8 p. elk ∞ 1946, ongen.(febr.) en
ongen.(mei); II ∞ 25(1947/48); I ∞ 26(1948/49)-
34(1956/57); II ∞ 35(1957/58); I ∞ 36(1958/59); II ∞
37(1959/60)-40(1962/63); I ∞ 41(1963/64)-50(1972/73)
• redactie 1927-1941 pater dr. H. Rothoff SMA4

1947-1948 F. Rothoff SMA
1947-1952 C. Evers SMA
1947-1957 dr. (sinds 1955 mgr. dr.) Th. v.d. Bom
1947-1957 E. Tilmans
1947-1957 drs. F. van Trigt SMA
1947-1969 J. v.d. Kooy (Kooij) SMA, hoofdred.5

1952-1953 dr. J.E. Schulte
1957-1968 drs. J.R. Leferink SMA
1958-1960 en 1969-1973 L. Witsenburg SMA
1963-1968 en 1970-1973 drs. J. Moonen SMA
– Redactieraad
1947-1957 drs. F. van Trigt SMA
1947-1957 J. v.d. Kooy (Kooij) SMA
1947-1966 dr. (sinds 1955 mgr. dr.) Th. v.d. Bom
1947-1973 E. Tilmans pr.
1957-1959 H. Mondé SMA
1957-1961 mgr. K.W.H.A. Roncken
1959-1973 drs. M. Florack SMA
1961-1968 H.F. Timmermans (m.i.v. 1964 drs.)
1966-1973 pastoor Fr.J. Bank
1968-1973 L. Geurts
• speciale nummers 11(1933), ongen.(febr.): gewijd aan het
diamanten jubileum van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
– 35(1957/58), nr. 4(onged. 1958) – 36(1958/59), nr. 4
(onged. 1959): jubileumnummers ter gelegenheid van
de 100e verjaardag van Maria’s verschijning aan Berna-
dette Soubirous

• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen (rond de Lourdes-thematiek).
– De jaargangtelling begint bij 3(1925); tot en met
19(1941) vallen de jaargangen samen met het kalender-
jaar, vanaf 25(1947/48) zijn het overlopende jaargan-
gen.
– 5(1927) en 6(1928) missen elke datering; de jaren van
verschijnen vallen af te leiden uit het imprimatur.
– In de jaargangen 38(1960/61)-40(1962/63), die zoals het
omslag vermeldt lopen van juli tot juli, zijn alle 6 afle-
veringen ongedateerd en dragen deze als jaar van ver-
schijnen resp. 1960, 1961 en 1962. In de jaargangen
41(1963/64)-43(1965/66), die volgens het omslag lopen
van oktober tot oktober, hebben de afleveringen alleen
een afleverings- en jaargangnummer, zonder datum of
jaartal. Vanaf 44(1966/67), nr. 3(maart) en nr. 4(juli
1967) zijn de afleveringen weer correct gedateerd.
– In het autopsie-exemplaar 25(1947/48) is nr. 7(jan.
1948) ingebonden na nr. 8(febr.).
• relaties Voortgezet als Lourdes (1973-{1980})6

• autopsie 1(1923)-19(1941); 1945, ongen.(juni); 1946,
ongen.(febr.), ongen.(mei); 25(1947/48)-50(1972/73)
m.u.v. 26(1948/49), nr. 5 en 32(1954/55), nr. 2
– UBN
• typering Tijdschrift met verhalen over de geschiede-
nis van Lourdes en artikelen over o.a. Lourdes en de
wetenschap, Lourdes en het katholieke geloof enz.
Daarnaast bevat het een Lourdeskroniek, aankondigin-
gen en beoordelingen van boeken over Lourdes, en
andere bijdragen met betrekking tot Lourdes. Aanvan-
kelijk is het blad een orgaan van de Sociëteit voor Afri-
kaanse Missiën (SMA), maar na de oorlog is het tevens
een officieel orgaan van de Vereniging tot samenstel-
ling van Nederlandse Bedevaarten, de Limburgse Bede-
vaart en later ook het Comité Lourdes Bedevaart van
het Nederlands Katholiek Vakverbond (46(1968/69), nr.
3(maart 1969), p. 49). In 1973 trekt de Sociëteit voor Afri-
kaanse Missiën zich terug uit de Stichting Stemmen uit
Lourdes.3

• noten
(1) “Beperking van het aantal afleveringen per jaar
goedgekeurd door het Departement van Handel, Nijver-
heid en Scheepvaart onder No 29331, N.P. d.d. 30 Juni
1941”, aldus op p. 144 van 19(1941), nr. 7/8(juli). In ‘Her-
rezen Stemmen uit Lourdes’ in 1946, ongen.(febr.), p. 6-
7 wordt vermeld dat het tijdschrift na een bezoek van
drie leden van de Sicherheitsdienst eind juli 1941 aan
redacteur dr. H.A. Rothoff SMA is ondergedoken.
(2) De eerste aflevering na de oorlog, 1945, ongen.(juni)
bevat enkel een mededeling ‘Aan onze Abonnees’ (4 p.),
dat de autoriteiten wegens het tekort aan papier nog
geen vergunning geven voor het verschijnen van het
tijdschrift, met de belofte dat zij het “binnen de kortst
mogelijke tijd” weer zullen ontvangen (p. 2). De rest
van de aflevering wordt gevuld met ‘Lourdesnieuws’
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uit de oorlogsjaren. De volgende afleveringen in het
autopsie-exemplaar zijn: 1946, ongen.(febr.) en
ongen.(mei). 26(1947/48), nr. 1(juli), p. 10 meldt dat het
tijdschrift na de bevrijding weer is verschenen “maar
hoe povertjes, hoe armtierig! Het waren enkel dunne
brochuurtjes en de rest was maandenlang stilte. (…).
Dit eerste nummer is bedoeld als een eerste, hernieuw-
de kennismaking.”
(3) “(…) de laatste keer (…) dat de Paters van de Sociëteit
voor Afrikaanse Missiën van Cadier en Keer (SMA)
Stemmen uit Lourdes verzorgen. Vijftig jaar geleden
werd dit tijdschrift door hen opgericht” (50(1972/73), 
nr. 4(aug.), p. 49). In 1973 heeft de SMA zich uit de
Stichting teruggetrokken. De drie andere participanten
zijn met het tijdschrift doorgegaan. Het verschijnt dan
onder de titel Lourdes en wordt anno 2010 nog steeds
uitgegeven.
(4) Vóór 1947 worden in het tijdschrift geen redacteu-
ren vermeld. Uit een ‘In memoriam pater dr. H. Rothoff
SMA’ (overleden 11 november 1942) blijkt dat deze vanaf
1927 gedurende 14 jaar redacteur van Stemmen uit Lour-
des is geweest (1946, ongen.(febr.), p. 2-4).
(5) Zie voor redactiewisseling 46(1968/69), nr. 3(maart
1969), p. 49.
(6) In Lourdes 1973/74, nr. 1(onged.) wordt op p. 1 de 
naamsverandering als volgt toegelicht: “Het heet nu
Lourdes zonder meer. (…) de meeste stemmen [komen]
niet uit Lourdes (…), maar van kerkelijke autoriteiten 
en leken in ons eigen land.”

1037
Stemmen uit Maria’s heiligdom 1946-1970
• jaren 1(1946), nr. 1(jan.) – 25(1970), ongen.(dec.)1

• ondertitel Maandblad tot bevordering der Mariadevo-
tie onder bescherming van OL Vrouw in ’t Zand, Roer-
mond2 ∞ 1(1946)-15(1959)
– Maandblad van Onze Lieve3 Vrouw in ’t Zand te Roer-
mond ∞ 16(1960) – 24(1969), nr. 2(febr.)
• uitgever Redemptoristen Kapel in ’t Zand
• plaats Roermond
• frequentie maandelijks ∞ 1(1946) – 24(1969), nr. 2 (febr.)
– 8 nrs. per jaar ∞ 24(1969), ongen.(maart) – 25(1970)
• formaat B ∞ 1(1946)-{18(1963)}; D ∞ {22(1967)} – 24
(1969), nr. 2(febr.); B ∞ 24(1969), ongen.(maart) – 25
(1970)
• omvang I ∞ 1(1946)-23(1968) de ingeziene jaargangen;
II ∞ 24(1969)-25(1970)
• redactie 1946 Th. van Niekerk CSsR
1946-1947 B. Rademaker CSsR
1947-1950 B. Morak CSsR
1950-{1963} J. Stein CSsR
{1967}-1969 Fr. Naus CSsR
1969-1970 drs. G.J. van Nimwegen CSsR
{1970} A. Koevoets CSsR4

– Redactieraad
1967-1969 dr. J. Kahmann
1967-1969 dr. H. Manders
1967-1969 dr. W. van Benthem
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Afwijkende datering en nummering: 6, nr. 1(jan.)
draagt abusievelijk jaartal 1950; moet zijn: 1951; 1957,
nrs. 1-8 dragen jaargangnummer 12; 1957, nrs. 9-{11}
jaargang 13; {1961, nr. 8(aug.)}-{nr. 10(okt.)} hebben als
jaargangnummer 14, terwijl de voorafgaande jaargang
16(1960) is, de volgende 17(1962).
• relaties Voortzetting van het Pelgrimsblad van OL
Vrouw in ’t Zand, Roermond (1927-1941)
• autopsie 1(1946), nr. 1 – 25(1970), ongen.(dec.) m.u.v.
16(1960), nrs. 2 en 5; 17(1961), nrs. 1-7 en nrs. 11-12;
19(1964)-21(1966)
– KDC ∞ 1(1946), nr. 1(jan.) – 25(1970), ongen.(dec.)
m.u.v. 16(1960), nrs. 2 en 5; 17(1961), nrs. 1-7 en nrs. 11-12;
19(1964)-21(1966
– SHCL ∞ overige afleveringen m.u.v. 17(1961), nr. 12;
19(1964), nr. 1-4 en nr. 6-12; 20(1965), nr. 2 (volgens de
NCC hier aanwezig; deze afleveringen zijn niet in
autopsie genomen).
• typering Het periodiek is hoofdzakelijk gewijd aan de
Mariadevotie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan
bedevaarten in Nederland en omringende landen. Daar-
naast is er een groeiende aandacht voor algemene
katholieke onderwerpen zoals de missie (met name die
van de Redemptoristen), H. Schrift, de toestand van de
kerk, de jeugd en het Pastoraal Concilie. Door vervolg-
verhalen en een jeugdhoekje in de latere jaargangen
krijgt het meer het karakter van een blad voor het
katholieke gezin.
• noten
(1) In 25(1970), ongen.(okt.), p. 1 wordt meegedeeld dat
de uitgave van het blad zal worden gestaakt vanwege
financiële moeilijkheden. De band met de Kapel van OL
Vrouw in ’t Zand hoeft evenwel niet verbroken te wor-
den, want “het maandblad Frontlijn waarvan de hoofd-
redacteur in Den Haag woont en waaraan eveneens
enige paters redemptoristen meewerken, is bereid
gevonden voor onze abonnees te verschijnen met een
pagina waarop de lijsten van de bedevaarten, de overle-
denen, de intenties en giften, de H. Missen en de tegels
staan afgedrukt. Dit gedeelte zal vanuit het klooster bij
de Kapel in ’t Zand te Roermond verzorgd worden.
Bovendien zal in dit blad zoveel mogelijk iedere maand
een artikel over Onze Lieve Vrouw verschijnen.” De
redactie was zich ervan bewust dat Frontlijn. Voor
katholieken in en buiten de kerk een naar de geest
andersoortig tijdschrift was: “Misschien heeft u beden-
kingen tegen deze overgang. (…) U bent misschien wel
bang dat het een blad is dat naar uw smaak er te veel op
uit is om ‘wilde’ vernieuwingen te propageren en
gewaagde stellingen te verkondigen. Hiervoor bestaat
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echter m.i. geen gevaar.” (In het autopsie-exemplaar
van Frontlijn vonden we vanaf eind 1970 geen informa-
tie over de band met de Kapel in ’t Zand behalve een
maandelijks artikel over Maria. Mogelijk werd er een
aparte bijlage ingevoegd die niet bewaard is gebleven.
Zie 25(1970), ongen.(dec.), p. 1.)
(2) Regelmatig geschreven “Maria-devotie”, “OL Vr.”,
“OLV”; met ingang van 10(1955), nr. 5(mei) wordt “Roer-
mond” weggelaten.
(3) Regelmatig afgekort tot “OL”.
(4) Zie 25(1970), ongen.(dec.), p. 1.

1038
Stemmen van Stapelen 1965-{1980}
• jaren 1965, nr. 1(sept.) – {1980, nr. 51(kerstmis)}1

• ondertitel Over de Nederlandse Assumptie ∞ 1965-
1967
• uitgever Provincialaat Assumptionisten
• plaats Stapelen-Boxtel
• frequentie driemaandelijks ∞ 1965-1974
– 2 nrs. ∞ 1975; 1977
– 3 nrs. ∞ 1976; 1978-1980
• formaat B
• omvang I
• redactie Na 1967 slechts incidenteel vermeld.
1965-1967 E. van Montfoort
1965-1967 A. Timmermans
1965-1968 A. Boeckhorst, hoofdred.
1965-? W. Raaymakers
1967-? N. Derksen, red. secr.
1967-? T. van Dillen
1967-? A. Kok
1969-? L. Copray, hoofdred.
1976-? M. Royackers, hoofdred.
1976-? L. Holstra, red. secr.
1976-? K. Copray
1976-? P. Franken
• bijzonderheden Afbeeldingen (1965-1974).
– De afleveringen worden doorgenummerd.
– Gestencild m.i.v. 1976, nr. 37(Pasen).
• relaties Voortzetting van Assumptie (1924-1964)
• autopsie Volledig m.u.v. 1975, nrs. 35-36
– KDC
• typering Mededelingenblad van de Nederlandse
Assumptionisten, zowel voor de eigen leden als voor
familieleden, vrienden en belangstellenden met offi-
cieuze en officiële berichten over benoemingen (vanuit
het provincialaat: het Kasteel Stapelen in Boxtel), infor-
matie over de activiteiten van de congregatie in binnen-
en buitenland en personalia (jubilea, overlijden). Daar-
naast bevat het nieuws over de Zusters Oblaten van de
Assumptie.
• noten
(1) De uitgave verschijnt nog in {2009}.

1039
Ster van de zee {1979}-{1980}
• jaren {1979, nr. 13(6 dec.)}1 – {1980, nr. 14(6 maart)}2

• uitgever L. van Delft
• plaats Noordwijk aan zee
• frequentie “op ongezette tijden”
• formaat B
• omvang 4 p. ∞ 1979, nr. 13; 12 p. ∞ 1980, nr. 14
• redactie 1979-1980 dr. L. van Delft
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie 1979, nr. 13(6 dec.) – 1980, nr. 14(6 maart)
– KDC
• typering Apocalyptische uitgave, met aandacht voor
zieneressen, het einde der tijden, Maria, engelen en
getalsmystiek in relatie tot katholieke ambtsdragers
(m.n. mgr. A. Simonis).
• noten
(1) Het eerste nummer opent onder de titel ‘Terug na 101⁄2

jaar’: “In 1969 verspreidden we op beperkte schaal een
blaadje Ster van de zee. Het doel was verspreiding van
goede boodschappen en hun interpretatie en tevens ont-
maskering van valse. We begonnen ermee op 7 januari
(…), na nr. 12 van 6 juni ’69 zetten we de verdere versprei-
ding stop. We menen de verspreiding nu te moeten 
hervatten. (…) Apocalyps 17:14 lijkt nu zeer nabij.” De
afleveringen uit 1969 konden niet worden ingezien.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1991,
nr. 34(2 febr.).

1040
Stichting RK Priester-Opleidingen Lisse1 {1972}-1979
• jaren {1972, ongen.(17 nov.)} – 8(1979), ongen.(14 mei)2

• ondertitel Maandelijks nieuws ∞ 5(1976), nr. 8(aug.)
– Maandelijkse uitgave ∞ 5(1976), nr. 11(nov.)
• uitgever Stichting RK Priester-Opleidingen
• plaats Lisse
• frequentie “maandelijks”3

• formaat C ∞ 1972, ongen.(17 nov.)-{1973, ongen.
(12 mei)}; B ∞ {1973, ongen.(27 aug.)} – 8(1979),
ongen.(14 mei)
• omvang I ∞ 1972-1974; II ∞ 1975-1976; I ∞ 1977-1979
• redactie Niet in het blad vermeld.4

• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1975).
– Gestencild.
– Het titelblad vermeldt m.i.v. 1974, ongen.(3 sept.) dat
mgr. Jacobus Buis (apostolisch vicaris van Sabah, Kali-
mantan van 1952-1970) beschermheer is van de Stich-
ting, geïllustreerd met een afbeelding van zijn wapen.
– M.i.v. 5(1976), nr. 8(aug.) wordt een jaargang- en 
afleveringsnummering ingevoerd (zie noot 1), die overi-
gens beide zelden worden vermeld.
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• autopsie 1972-1979, met hiaten
– KDC ∞ 1972, 1 nr.; 1973, 5 nrs.; 1974, 13 nrs.; 1975, 
14 nrs.; 1976, 12 nrs.; 1977, 11 nrs.; 1978, 9 nrs.; 1979, 
3 nrs. en twee brieven
• typering Uitgave van de Stichting RK Priester-Oplei-
dingen te Lisse in de vorm van een brief gevolgd door
informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk in
Nederland, vaak in de vorm van gekopieerde artikelen
uit kranten en andere bladen. De Stichting is opgericht
om traditionele priesteropleidingen in Nederland
(financieel en moreel) te steunen, vooral de opleiding in
Rolduc van mgr. J. Gijsen van Roermond. De circulaire
ijvert voor kerk- en pausgetrouwe RK priesters en voor
het behoud van het RK geloof in het algemeen. Het blad
bevat naast steunbetuigingen aan bisschoppen en
priesters die volgens de redactie “traditioneel en paus-
getrouw” zijn, kritiek op degenen die dat volgens de
redactie niet zijn. 
• noten
(1) M.i.v. 5(1976), [nr. 9](sept.) wordt als titel vermeld
Amici Christi. De uitgave verscheen tot dan toe in de
vorm van een brief, maar omdat een tijdschrift in een
lager posttarief viel werd besloten de uitgave als een
tijdschrift uit te geven met een ‘echte’ titel en m.i.v.
5(1976), nr. 8(aug.) ook met een jaargang- en afleve -
rings nummer. 
(2) De laatste aflevering onder deze titel. Hierna bevat
het autopsie-exemplaar nog twee brieven: een d.d. 29
sept. 1979 en een “datum postmerk” waarbij met pot-
lood is aangetekend: november 1979. Beide brieven zijn
van de hand van J. de Bruijn-Beijersbergen van Hene-
gouwen. In de laatste brief, met als aanhef Amici
Christi, vermeldt de schrijfster dat ze geen stichting
achter zich heeft; het is onduidelijk of de Stichting RK
Priester-Opleidingen inmiddels is opgeheven of dat
mw. De Bruijn er niet langer mee samenwerkt.
(3) Soms verschijnen in één maand twee afleveringen
en waarschijnlijk in sommige maanden geen; door het
ontbreken van een nummering bij bijna alle afleverin-
gen is de frequentie niet met zekerheid vast te stellen.
(4) De Stichting is een initiatief van het echtpaar J.Th.
de Bruijn, voorzitter en mw. J.H. de Bruijn-Beijersber-
gen van Henegouwen, secretaris. Zie ook 1978,
ongen.(sept.), ‘In Memoriam Jacobus Theodorus de
Bruijn’. In dezelfde aflevering, p. 8 bericht mw. De
Bruijn-Beijersbergen van Henegouwen aan de lezers
dat ze ondanks het overlijden van haar man wil door-
gaan met de Stichting.

1041
Stoere vaart 1947-1952
• jaren 1(1947/48), nr. 1(okt.) – 5(1951/52), nr. 12(sept.)
• ondertitel Maandblad van de Broeders der Christe-
lijke Scholen te Baarle-Nassau ∞ 3(1949/50)-5(1951/52)
• uitgever Broeders van de Christelijke Scholen
• plaats Baarle-Nassau
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.1

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanaf 1(1947/48), nr. 3(dec.) gezamenlijk uitgegeven
met de Koerier van het kasteel, van de Zusters van de
Christelijke Scholen van Barmhartigheid.
• relaties Voortzetting van Bode van St. J.-B. de La Salle
(1928-1942)
– Voortgezet als De La Salle-koerier (1952-1964)
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Blad van de Broeders van de Christelijke
Scholen dat tot doel heeft een band te smeden tussen
broeders, (oud)-leerlingen, weldoeners en vrienden en
dat daarnaast ook bedoeld is om nieuwe roepingen te
werven. Het bevat godsdienstige artikelen, congregatie-
nieuws en een rubriek voor de jeugd.
• noten
(1) In Lasalliaans contact 13(1970), nr. 1(jan.), p. 6-11: ‘In
memoriam Broeder Bernard Festraets’, wordt hij her-
dacht als degene die vele bijdragen leverde aan de Bode
van St. J.-B. de La Salle “dat hij na de oorlog heroprichtte
en dat een tijdlang Stoere vaart heette” (p. 11).

1042
Studiedagen over de Geestelijke Oefeningen1 1947-
{1949}
• jaren 1947-{1949, nr. 3(onged.)}2

• uitgever Druk: Fa. Maenen-Vaessens
• plaats Meerssen
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Het titelblad meldt: “Niet in den han-
del – als manuscript gedrukt”. Op het titelblad is tevens
het programma van de studiedagen afgedrukt.
– De afleveringen van 1948 en 1949 zijn op de achterzij-
de genummerd, respectievelijk: nr. 2 en nr. 3.
• autopsie 1947-1949
– KDC
• typering Verslag van studiedagen over de Geestelijke
Oefeningen van Ignatius van Loyola, gehouden door en
voor paters Jezuïeten, met de inleidingen die op deze
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dagen zijn gehouden en een weergave van het daarop
volgende debat.
• noten
(1) De titel wordt voorafgegaan door de afkorting
“AMDG” (Ad maiorem Dei gloriam), het motto van de
Jezuïeten, en wordt gevolgd door de concrete data van
de studiedagen, respectievelijk: “van 7-9 april 1947”;
“van 29-31 maart 1948”; “van 18-20 april 1949”.
(2) Navraag op het archief van de Jezuïeten in Nijmegen
(Berchmanianum, 9 febr. 2009) leert dat de jaarpublica-
tie vermoedelijk niet verder is verschenen.

1043
Stuwkracht 1947-1955
• jaren 1947, ongen.(mei)1 – 1955, nr. 11(dec.)2

• ondertitel Maandelijks Contactblad voor Derde-Orde-
Besturen ∞ 1947, ongen.(mei)-{ongen.(juli)}
– Contactblad voor Derde-Orde-Besturen ∞ 1947,
ongen.(okt.) – {1954, ongen.(juli/aug)}
– Maandelijks Contactblad van de Derde Orde Besturen
∞ {1955, ongen.(jan.)}
– Contactblad van de Derde Orde Besturen ∞ 1955, nr. 2
(febr.)-nr. 11(dec.)
• uitgever Centraal Bureau Derde Orde 
• plaats Brummen, De Rees 
• frequentie onregelmatig ∞ 1947-19543

– maandelijks ∞ 1955
• formaat A ∞ 1947, ongen.(mei)-ongen.(juli); B ∞
1947, ongen.(okt.) – 1948, ongen.(nov.); A ∞ 1949,
ongen.(febr.) – {1954, ongen.(juli/aug.)}; B ∞ 1955
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

1949-1955 pater Abel Duindam OFM5

1955 pater Auspicius van Corstanje OFM6

• bijzonderheden Afbeeldingen ({1947}).
– Gestencild (1947, ongen.(okt.) – 1948, ongen.(nov.)).
• relaties Opgegaan in de Roep van Franciscus (1945-1963)2

– Voortgezet als Stuwkracht, verschillende edities voor
de districten Woerden, Noordoost en Limburg2

• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit. Deze catalogus in kaartvorm is in
fotokopie aanwezig in het KDC.
• autopsie 1947, mei, juni, juli, okt.; 1948, jan., maart,
mei, juli, sept., nov.; 1949, febr., april, juni, aug., okt.;
1950, jan., maart, juni, okt., nov.; 1951, febr., april, juli,
sept., dec.; 1952, febr., maart, mei, aug., nov.; 1953, febr.,
april, juni/aug., okt./dec.; 1954, jan./maart, april/mei,
juli/aug.; 19553

– KDC ∞ 1947, mei en juli; 1949, febr., april, juni, aug.,
okt.; 1950, jan., maart, juni; 1951, febr., april, juli, sept.,
dec.; 1952, febr., maart, mei, aug., nov.; 1953, febr., april.,
juni/aug., okt./dec.; 1954, jan./maart, april/mei, juli/
aug.; 1955
– UBU ∞ overige ingeziene afleveringen

• typering Blad voor de bestuursleden van de commu-
niteiten van de Derde Orde, dat is bedoeld om contact te
leggen tussen de communiteitsbesturen en het centraal
bestuur van de Derde Orde. Daarnaast dient het raad en
steun te geven aan bestuursleden om het communi-
teitsleven te versterken. Hierbij biedt het de besturen
“ideeën om te verwerken, antwoord op vragen, goede
raad in moeilijkheden, aanwijzingen voor de praktijk,
agendapunten voor de bestuursvergadering, oplossing
van problemen, lessen voor [bestuursleden] zelf, sug-
gesties voor activiteiten” (zie 1947, ongen.(mei)). Regel-
matig wordt in het blad betoogd dat Stuwkracht een
soort ‘werkblad’ moet zijn, “niet louter een spreekbuis
van de centrale leiding, maar veel meer nog spreekbuis
en klankbord van de afdelingen zelf” (1952,ongen.(juni/
aug.)). Het blaadje geeft aansporingen tot toewijding
aan de idealen van de Derde Orde en het persoonlijk
apostolaat, informatie over de organisatie van de Derde
Orde in Nederland, inlichtingen over congressen en
overige franciscaanse activiteiten in ‘De Rees’ (waar het
centraal bestuur is gevestigd) en elders in het land,
suggesties voor bestuursvergaderingen en andere
praktische wenken voor het besturen van een commu-
niteit, tips voor ledenwerving, stof tot bezinning, korte
beschouwingen op de taken van bestuursleden, inge-
zonden brieven etc. Vanaf 1951 wordt veel aandacht
gevraagd voor de Katholieke Actie.
• noten
(1) Reeds eerder is er onder de titel Stuwkracht een
bestuursblad van de Derde Orde verschenen, dat werd
uitgegeven in Weert. Dit blad kan echter niet als voorlo-
per van het hier beschreven bestuursblad worden
beschouwd, aangezien het eerste nummer van dit laat-
ste opent met de mededeling: “Voor het eerst ontvangt
u (…) een eigen blad. Wij hebben het Stuwkracht
genoemd. Mag ik dit blad bij zijn eerste verschijnen bij
u binnenleiden?” (zie 1947, ongen.(mei)).
– In de UBU zijn van dit vroegere tijdschrift Stuwkracht
({1939}-{1941}) de volgende afleveringen in autopsie
genomen: 1(1939), nr. 4(febr./maart); 3(1941), nr. 1(jan.)-
nr. 4(juli). Deze afleveringen zijn alle gestencild. De
ondertitel luidt ‘Blad voor Derde-Orde-besturen’. For-
maat: C ∞ {1(1939), nr. 4(febr./maart)} en {3(1941), nr.
1(jan.)}; B ∞ 3(1941), nr. 2(maart)-{nr. 4(juli}.
(2) “Om meer eenheid te scheppen in het werk en om de
papierlawine te verminderen zal Stuwkracht voortaan
als ‘besturen-hoek’ in de Roep worden opgenomen
evenals Verterend vuur, de ziekenbrief” (de Roep van
Franciscus 11(1956), nr. 1(jan.), p. 2). Deze rubriek hield
echter reeds na twee nummers op met verschijnen.
Enkele jaren later duikt het blad Stuwkracht weer op, in
verschillende edities voor het district Woerden, het
district Noordoost en het district Limburg (wordt soms
ook “district Sittard”, “district Weert” of “district het
Zuiden” genoemd). Doordat er slechts enkele afleverin-
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gen van deze latere edities van Stuwkracht bewaard
zijn gebleven, is niet vast te stellen van en tot wanneer
deze precies zijn verschenen. Op het KDC zijn enkele
nummers in autopsie genomen.
– Van de editie voor het district Woerden, die vanaf mei
of juni 1960 in Woerden verscheen als “hersteld bestu-
renblad”, is ingezien: 1960, nr. 2(aug.)-nr. 3(dec.); 1961,
nr. 5(maart). Het blad was gestencild, verscheen in for-
maat B en werd geredigeerd door pater Sigibald Wes-
sels OFM. Volgens de bibliografie in Neerlandia seraphi-
ca 33(1963), nr. 2(febr.) en 34(1964), nr. 3(maart) werd
deze editie ook in 1962 en 1963 door Wessels verzorgd. 
– Van de editie Noordoost is slechts het eerste nummer
ingezien, dat in maart 1962 verscheen in gestencilde
vorm in formaat B. Het werd uitgegeven door het
districtscommissariaat De Rees in Brummen en werd
geredigeerd door pater Fredericus Wijenberg OFM. Vol-
gens Neerlandia seraphica werd deze editie ook in 1963
door Wijenberg geredigeerd (zie bibliografie in Neerlan-
dia seraphica 33(1963), nr. 2(febr.) en 34(1964), nr. 3
(maart), p. 115). 
– Van de Limburgse editie die werd uitgegeven in
Weert is ingezien: 1967, ongen.(febr.), ongen.(april),
ongen.(sept.); 1968, nr. 1(sept.). Het blad was eveneens
gestencild, verscheen in 1967 in formaat C en in 1968 in
formaat B en werd geredigeerd door pater Savio van
Woggelum OFM. Volgens de bibliografie in Neerlandia
seraphica 34(1964), nr. 3(maart) werd deze editie in 1963
door pater Nathanael Heitbrink geredigeerd.
(3) De aflevering van mei 1947 kondigt aan: “voortaan
elke maand”. 1947, ongen.(okt.), p. 1 bevat de medede-
ling dat de uitgave te weinig abonnees telt voor een
maandblad. Daarom is besloten tot “een zeer beschei-
den vorm van uitgave”, minder frequent en gestencild.
De aflevering van juli 1951 vermeldt dat het besturen-
blaadje om de twee maanden verschijnt. De verschij-
ningsfrequentie kon echter niet exact worden vastge-
steld, omdat de afleveringen niet genummerd zijn en
omdat de autopsie-exemplaren niet compleet zijn. Cata-
logus-Dercx vermeldt 3 nrs. ∞ 1947; 8 nrs. ∞ 1947/48;
5 nrs. elk ∞ 1949-1952; 4 nrs. ∞ 1953; 5 nrs. ∞ 1954; 
11 nrs. ∞ 1955. Uitgaande van deze gegevens zijn bijna
alle afleveringen ingezien m.u.v. een nr. van 1947/48 en
twee nrs. van 1954.
(4) Uit de inhoud blijkt dat de commissaris van de
Derde Orde het blad verzorgt.
(5) In het oktobernummer van 1949 stelt Abel Duindam
zich voor als nieuwe commissaris.
(6) In 1955, nr. 8(sept.) neemt Duindam afscheid als
commissaris en stelt hij pater Auspicius van Corstanje
aan de lezers voor als zijn opvolger. In nr. 9(okt.) neemt
deze zelf het woord.

1044
Suara Indonesia {[1961]}-{1963}
• jaren {[1961], ongen.(onged.)} – {1963, ongen.(febr.)}1

• ondertitel De stem van Indonesië
• uitgever Congregatie der Broeders van OL Vrouw van
Lourdes
• plaats Vught
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 16 p. ∞ [1961], ongen.(onged.); 11 p. ∞ 1963,
ongen.(febr.)
• redactie {1961}-{1963} broeder Bernardo M.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie [1961], ongen.(onged.) en 1963, ongen.(febr.)
– KDC
• typering Intern blad van de Broeders van OL Vrouw
van Lourdes bedoeld om de broeders in Nederland op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de con-
gregatie in Indonesië. Het geeft onder meer informatie
over de Indonesische werkterreinen en over de groei
van het aantal Indonesische leden van de congregatie.
• noten
(1) Het is niet bekend of het blad nog verder is versche-
nen. M.i.v. 1967 verscheen van dezelfde congregatie het
soortgelijke blad Stemmen uit Indonesia.

1045
Sub tutela matris 1931-1956
• jaren 1931, nr. 1(1 nov.) – 1940, nr. 92(15 mei)
– 1946, nr. 93(1 april) – 1956, nr. 208(juni)
• ondertitel Mededeelingen ∞ 1931, nr. 1(1 nov.) – 1939,
nr. 85(15 okt.)
– Mededeelingen. Maandblad ∞ 1939, nr. 86(nov.) –
1946, nr. 101(15 nov.)
– Mededelingen. Maandblad ∞ 1946, nr. 102(15 dec.) –
1950, nr. 145(aug.)
– Mededelingen, niet bestemd voor verspreiding in de
pers – Maandblad ∞ 1950, nr. 146(okt.)-nr. 147(nov.)
– Mededelingen, niet voor de pers – Maandblad ∞ 1951,
nr. 148(jan.) – 1956, nr. 208(juni)
• uitgever Nederlandse Provincie van de Sociëteit van
Jezus
• plaats Red. Nijmegen ∞ 1931, nr. 1(1 nov.) – 1954, 
nr. 190(okt.)1; niet vermeld ∞ 1954, nr. 191(nov.)-nr. 192
(dec.)2; Nijmegen ∞ 1955, nr. 193(jan.); Amsterdam ∞
1955, nr. 194(febr.) – 19563

• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 1931-1932; II ∞ 1933-1939; I ∞ 1940; II ∞
1946-1956
• redactie 1931-1949 pater Rudolf van Geelkerken SJ4

1949-1956 pater Cl. Beukers SJ4

[1954 E. Bolder SJ]2
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• speciale nummers 1950, nr. 143(15 mei): extra nummer,
‘De dienaar Gods Joannes Philip Roothaan SJ’, bij de
herdenking van het honderdjarige bestaan van de
Nederlandse Provincie
– 1951, nr. 157(dec.): Congregatienummer
– 1954, nr. 182(febr.): ‘Nummer, gewijd aan het Aposto-
laat des Gebeds’
– 1955, nr. 201bis(sept.): ‘De stichting der Sociëteit van
Jesus door Zijne Emin. Dr. J. de Jong, toegevoegd aan
het septembernummer van Sub tutela matris in eerbie-
dige nagedachtenis aan Nederlands grote kardinaal’
• register Register op de eerste 50 nummers november
1931 – november 1936, afzonderlijk gepagineerd p. 1-8;
band 1931-1936
– Register op de nummers 51-135 december 1936 – sep-
tember 1949, band 1946-1949, p. 715-720
– Register op de nummers 136-180 oktober 1949 –
december 1953, band 1949-1953, p. 716-718
– Register op de nummers 181-208 januari 1954 – juni
1956, band 1954-1956, p. 343-344
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1953; daarvoor
zeer incidenteel).
– Paginering loopt door tot 1940, nr. 92(15 mei), p. 1-
1396; begint opnieuw bij 1946, nr. 93 (1 april) en loopt
door tot 1949, nr. 135(15 sept.): p. 1-720; daarna volgen
1949, nr. 136((15 okt.) – 1953, nr. 180(dec.): p. 1 -718 en
1954, nr. 181(jan.) – 1956, nr. 208(juni): p. 1-344.
– Foutieve paginering: na 1954, nr. 190(okt.), p. 109-120,
volgen nr. 91(nov.) met eveneens p. 109-120 en nr.
92(dec.) met p. 121-132. De paginering wordt gecorri-
geerd in 1955, nr. 193(jan.), dat opent met p. 145.
– Na 1939, nr. 78(15 maart) volgt abusievelijk nr. 79(15
maart); moet zijn: nr. 79(15 april).
– In de band 1946-1949, nrs. 93-135 van het autopsie-
exemplaar KDC ontbreekt 1946, nr. 99(15 sept.); na p. 116
volgt p. 137. In dezelfde band dragen twee afleveringen
abusievelijk het nr. 93: 1946, nr. 93(1 april) en nr. 93(1
mei); moet zijn: 1946, nr. 94(1 mei). In het autopsie-
exemplaar archief Berchmanianum volgt na 1946, nr.
98(15 aug.) abusievelijk nr. 98(15 sept.); moet zijn: nr.
99(15 sept.).
– In de band 1949-1953, nrs. 136-180, van het autopsie-
exemplaar KDC ontbreekt 1953, nr. 169(jan.); na p. 532
volgt p. 549. 
– Toevoeging op titelpagina, dat deze mededelingen
niet bestemd zijn voor verspreiding in de pers.
• relaties Opgegaan in Jezuïeten (1956-1959)5

• autopsie Volledig
– KDC m.u.v. 1946, nr. 99 en 1953, nr. 169 en de omsla-
gen
– Nijmegen, Berchmanianum ∞ 1946, nr. 99 en 1953,
nr. 169
• typering Orgaan van de gebedsvereniging Sub Tutela
Matris die in het najaar van 1931 is opgericht ter bevor-
dering van de saamhorigheid tussen de leden van de

Sociëteit van Jezus en hun familieleden. Het tijdschrift
geeft informatie over de Sociëteit van Jezus, de huizen
en het ledental van de Nederlandse Provincie, het mis-
siewerk, de Jezuïetencolleges, de feestdagen, het
Apostolaat des Gebeds, de devotie tot het H. Hart, 
Ma riacongregaties enz. Daarnaast bevat het persona-
lia, een boekenlijst en artikelen over o.a. Ignatius van
Loyola en de geschiedenis van de Sociëteit van Jezus.
Aanvankelijk is het tijdschrift alleen bestemd voor
moeders die hun zoon hebben afgestaan aan de socië-
teit, maar al gauw richt het zich ook tot vaders, broers
en zusters. Ondanks deze verruiming van de grenzen
van toezending circuleert het tijdschrift in besloten
kring (zie 1951, nr. 156(nov.), p. 326). Op de titelpagina
wordt benadrukt dat de mededelingen in het blad niet
zijn bestemd voor verspreiding in de pers. Op p. 541
van 1953, nr. 169(jan.) is sprake van een koerswijziging:
men wil het blad ook in ruimere kring verspreiden
onder vrienden en kennissen die graag “van het lief en
leed van de Sociëteit op de hoogte zouden komen”. Aan
het eind van 1955 wordt besloten een meer uitgebreid
blad voor de weldoeners van de Sociëteit van Jezus op te
richten, waarin Sub tutela matris als aparte rubriek zal
worden opgenomen.
• noten
(1) Dit wordt niet expliciet vermeld maar uit de inhoud
blijkt dat de redactie en administratie vanaf 1931 wor-
den gevoerd vanuit het Canisiuscollege te Nijmegen
(zie o.a. 1951, nr. 156(nov.), p. 325). Wel wordt in 1949, 
nr. 137(nov.) – 1954, nr. 190(okt.) op de achterzijde het
redactieadres vermeld. 
(2) Op de achterzijde van 1954, nr. 191(nov.)-192(dec.)
staat met potlood geschreven: “Dit nummer werd ver-
zorgd door E. Bolder.” Zijn adres is echter niet vermeld.
(3) Het St. Ignatiuscollege in Amsterdam wordt ver-
meld als redactieadres. Ook wordt het gironummer van
het St. Ignatiuscollege vermeld, waaruit kan worden
opgemaakt dat ook de administratie naar Amsterdam
is verhuisd. 
(4) Over het overlijden van Van Geelkerken en diens
opvolging door Beukers, zie 1949, nr. 128(15 febr.), p. 616
en nr. 129(15 maart), p. 617-618. Uit de inhoud blijkt dat
Beukers tot het eind de redactie voert (zie 1955, nr.
204(dec.), p. 291 en 1956, nr. 208(juni), p. 341). 
(5) De taak van Sub tutela matris wordt overgenomen
door het tijdschrift Jezuïeten, een meer uitgebreid blad
over de Jezuïetenorde, haar werken, geschiedenis en
leden, dat zich richt op een bredere kring, bestaande uit
zowel familie als vrienden en weldoeners van de
Nederlandse Jezuïeten (zie 1955, nr. 204(dec.), p. 291 en
1956, nr. 208(juni), p. 341; zie ook Kontaktblad Neder-
landse Jezuïeten 1(1959/60), nr. 1(nov.), p. 1). Uit een
mededeling in 1955, nr. 204(dec.), p. 291 en uit het arti-
kel ‘Sub tutela matris’ in Mededelingen van de Neder-
landse Provincie, nieuwe reeks 1953, nr. 2(okt.), p. 11-12
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blijkt dat er ook een voorloper van Sub tutela matris
heeft bestaan in de vorm van een maandelijkse nieuws-
brief. Reeds in 1923 zou pater Van Geelkerken zijn
begonnen met het versturen van mededelingen aan de
moeders van de Nederlandse Jezuïeten. Het is echter
niet mogelijk geweest deze voorloper in autopsie te
nemen.

1046
Suggesta 1954-{1980}
• jaren {1954/55, ongen.(mei/juni 1955)} – {1980), nr.
1(onged.)}1

• uitgever Uitgave van Ecclesia
– Voor België: Uitgeverij Acco ∞ 1978/79-{1980}
• plaats Red. en adm. voor Nederland: Amersfoort, de
Horstink
– Voor België: Leuven ∞ 1978/79-{1980}
• frequentie zeker 1 afl. ∞ 1954/55
– vijfmaal per jaar ∞ 1955/56-1959/60
– viermaal per jaar ∞ 1960/61-1973/74
– 3 nrs. ∞ 1974/75
– viermaal per jaar ∞ 1975/76-1979/80
– zeker 1 nr. ∞ {1980}
• formaat B ∞ 1954/55-1970/71; A ∞ 1971/72-{1980}
• omvang I ∞ 1954/55-1960/612; II ∞ 1961/62-1966/67; III
∞ 1967/68-1970/71; II ∞ 1971/72; I ∞ 1972/73-{1979/80};
32 p. ∞ {1980, nr. 1(onged.)}
• redactie Tot en met 1977/78 niet in het blad vermeld.
1978-1979 Ton Koevoet
{1980} Veronica M.M. Valkenhoef, eindred.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1972/73).
– Gestencild tot en met 1970/71.
– In de jaargangen 1954/55-1961/62 zijn in het autopsie-
exemplaar verschillende afleveringen in fotokopie aan-
wezig.
– Vanaf de eerste in het autopsie-exemplaar ingeziene
aflevering, Suggesta voor de nabespreking van de twee-
de gespreksstof uit Ecclesia mei/juni , tot en met Sug-
gesta bij de vijfde gespreksstof van het maart/april
nummer van Ecclesia, volgt Suggesta de datering van
de bijbehorende gespreksstoffen van Ecclesia. Met
ingang van 1967/68, nr. 1(sept./okt) hebben de afleverin-
gen een eigen titelblad met vermelding van jaargang,
afleveringsnummer en datering: jaargang 1967/68, nr.
1(sept./okt.) enz.; op p. 1 wordt dan de bijbehorende
gespreksstof van Ecclesia vermeld. M.i.v. 1968/69 ver-
valt de datering op het titelblad. 
– Het autopsie-exemplaar van Suggesta 1954-1962 wordt
voorafgegaan door een inhoudsopgave van de ‘Stoffen
verschenen in Ecclesia 1954/55-1964/65’, 4 p.
– Met ingang van 1965/66, Suggesta bij de eerste ge-
spreksstof van het januari/februari-nummer van Eccle-
sia tot en met 1970/71, nr. 4(onged.) verschijnt de tekst in
2 kolommen per pagina, per kolom gepagineerd. 

– Bij het autopsie-exemplaar 1954-1962 bevinden zich: 
1) een brief van de Landelijke Ecclesia-Beweging aan de
Zeereerwaarde/Weleerwaarde Heren, gedateerd
augustus 1958, met informatie over het thema van de
gespreksstoffen voor 1958, 3 p.; 2) ‘Suggesta bij het
samen-lezen van het Marcus-evangelie ten behoeve van
Bijbel-clubs’, onged., 15 p. 
• autopsie 1954/55, ongen.(mei/juni 1955); 1955/56 m.u.v.
1e gespreksstof mei/juni 1956; 1956/57 m.u.v. 2e
gespreksstof jan./febr. 1957; 1957/58 m.u.v. 1e gespreks-
stof sept./okt. 1957; 1958/59 m.u.v. 1e en 2e gespreksstof
sept./okt. 1958 en 1e gespreksstof jan./febr. 1959; 1959/60
m.u.v.1960, ongen.(maart/april ); 1960/61 – {1980} m.u.v.
1962/63, ongen.(nov./dec. 1962) en 1974/75, nr. 4
– KDC
• typering Suggesta verschijnt als bijlage bij de ver-
schillende gespreksstoffen in het tijdschrift Ecclesia
(in dit deel van de BKNP besproken). Zij zijn bedoeld als
achtergrondinformatie voor de groepsleiders van de
Ecclesiagroepen. Behandeld worden gespreksonder-
werpen als o.a. het Tweede Vaticaans Concilie, ontwik-
kelingshulp, vrede, oecumene enz. Langzamerhand
krijgen de Suggesta steeds meer een zelfstandig karak-
ter. Aanvankelijk alleen bestemd voor de pastores,
werd het blad na de “oekumenisering” van Ecclesia ook
aan “geïnteresseerden” ter beschikking gesteld. 
• noten
(1) Suggesta is nog verschenen tot en met 1981/82, nr. 4
(onged.).
(2) Onder voorbehoud. Niet alle suggesties bij de
gespreksstoffen in Ecclesia konden worden ingezien.

1047
Sursum corda1 1945-19682

• jaren Editie dekenaat Rotterdam: 1(1945/46), nr. 1(3
nov.) – 20(1966), nr. 1087(28 juli)3

– Editie dekenaat Haarlem: 1(1945/46), nr. 1(27 okt.) –
22(1967), nr. 39(29 sept)4

• ondertitel De edities Rotterdam en Haarlem hebben
respectievelijk als ondertitel:
– Officieel parochieweekblad5 voor het dekenaat Rotter-
dam
– Officieel parochieblad voor het dekenaat Haarlem ∞
1(1945/46) – 7(1952), nr. 13(28 maart)
– Officieel parochieblad voor het bisdom Haarlem ∞
7(1952), nr. 14(4 april) – 18(1963), nr. 50(13 dec.)
– Officieel parochieblad voor de dekenaten Haarlem en
Hoofddorp ∞ 18(1963), nr. 51/52(20 dec.) – 22(1967)
• uitgever Voor de editie Rotterdam: De Maasbode-
Stichting ∞ 1(1945/46), nr. 1(3 nov.) – 4(1948/49), nr. 164
(31 dec.); NV De Courant De Maasbode ∞ 4(1948/49), 
nr. 165(8 jan.) – {7(1951/52), nr. 340(17 mei)}; De Maas -
bode NV ∞ {12(1956/57), nr. 600(16 maart)} – 20(1966)
– Voor de editie Haarlem: Drukkerij St. Jacobs-Godshuis

1046. Suggesta 686



• plaats Diocesane hoofdredactie: Heemstede6

– Dekenale red. en adm. voor de editie Rotterdam: 
Rotterdam7

– Dekenale red. en adm. voor de editie Haarlem: Haar-
lem ∞ 1(1945/46) – 19(1964) nr. 28(10 juli); red.: Heem-
stede, adm.: Haarlem ∞ 19(1964), nr. 29(17 juli) –
22(1967)
• frequentie wekelijks
• formaat Editie Rotterdam: D ∞ 1(1945/46) – 5(1950),
nr. 245(22 juli); E ∞ 5(1950), nr. 246(29 juli) – 16(1960-
61), nr. 815(29 april); D ∞ 16(1960/61), nr. 816(6 mei) –
20(1966)
– Editie Haarlem: C ∞ 1(1945/46) – 18(1963), nr. 50(13
dec.); E ∞ 18(1963), nr. 51/52(20 dec.) – 22(1967)
• omvang Editie Rotterdam8: V ∞ 1(1945/46)-3(1947/48);
VI ∞ 4(1948/49/50); III ∞ 5(1950)-{7(1951/52)}; II ∞
{14(1959)}; III ∞ 15(1959/60); V ∞ 16(1960/61); VI ∞
17(1961/62)-19(1963/64/65); IV ∞ 20(1966)
– Editie Haarlem: V ∞ 1(1945/46)-18(1963); III ∞
19(1964)-21(1966); II ∞ 22(1967)
• redactie Niet altijd vermeld.9

– Diocesane hoofdred. voor bisdom Rotterdam
1945-1961 H.L.J.M. Sondaal10

1961-1964 Th. van Vugt10

1964-1966 A. Vulsma11

1964-1966 H. Schilte11

– Diocesane hoofdred. voor bisdom Haarlem
1945-1967 H. Divendal11

1961-1967 A. Diepenbrock
– Dekenale redactie editie Rotterdam
1945-1948 A. v. Houten
1948-1949 J. Nolet
1949-1950 Th. v. Baar12

1950-{1952} A.H. Duijvestijn12

{1957}-1962 W.P. Nijssen
1962-{1964} J. Veerman11

– Dekenale redactie editie Haarlem
1945-1947 H.J.A.F. Cornet13

1947-1951 J.J. Hennemann13

1951 C. Broers13

1951-{1954} D. de Wit14

– Raad van toezicht voor het bisdom Rotterdam15

1964-? mgr. B.G. Henning
1964-? mr. Th. W. van Nierop
1964-? C.A. van den Ende
– Raad van toezicht voor het bisdom Haarlem16

1964-? drs. Th. Zwartkruis
1964-? dr. ir. H.J.A. de Goeij
1964-? mr. R.B. van den Biggelaar
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen.
– Het tijdschrift kent verschillende edities voor de
diverse dekenaten van de bisdommen Rotterdam en
Haarlem, elk met een eigen redactie en ondertitel. Elk
van deze edities bestaat uit een algemeen dekenaal
gedeelte en een voor elke parochie van het dekenaat ver-

schillende pagina met kerk- en parochienieuws. Bij een
groot deel van de op het KDC in autopsie genomen
nummers van de editie voor het dekenaat Rotterdam
zijn de parochiële pagina’s van verschillende parochies
ingevoegd.
– De afleveringen van de editie Rotterdam zijn doorge-
nummerd over de verschillende jaargangen.
– Bij de Rotterdamse editie 16(1960/61), nr. 797(24 dec.)
is een overdruk ingevoegd uit de Emigrant van 17 dec.
1960.
• relaties Editie Rotterdam: voortgezet als Onderweg /
Bisdom Rotterdam (1966-1969)17

– Editie Haarlem: voortgezet als Wegwijs4

• autopsie Editie Rotterdam:
Volledig: 1(1945-46)-6(1950/51); 16(1960-61); 19(1963/64/65)
Onvolledig: 7(1951/52) alle nrs. m.u.v. nr. 311-320; 8(1952-
53), nr. 375-381/382; 9(1953/54), nr. 476(23 okt.);
12(1956/57), nr. 590, 593, 596, 600, 602, 611, 622, 625-626;
13(1957/58/59), nr. 669-694; 14(1959) alle nrs. m.u.v. nr.
725; 15(1959/60) alle nrs. m.u.v. nr. 725; 17(1961/62) alle
nrs. m.u.v. nr. 884; 18(1962-1963) alle nrs. m.u.v. nr. 939;
20(1966) alle nrs. m.u.v. nr. 1081
– Editie Haarlem: volledig m.u.v. 14(1959)
• autopsieplaats Editie Rotterdam: KDC
– Editie Haarlem: UBN
• typering Diocesaan parochieblad voor het gezin. Feite-
lijk gaat het hier om verschillende parochiebladen die
na de bevrijding van Nederland, met het oog op een
intenser contact tussen de parochies en dekenaten van
het bisdom, voortaan onder één noemer verschijnen. In
het eerste nummer van de Rotterdamse editie wordt
vermeld: “Met groote vreugde begroeten wij het weder-
verschijnen van de Parochiebladen. De nieuwe vorm,
waaronder zij als Sursum corda thans worden ver-
spreid en de wijze van uitgave, waardoor het contact
tusschen bisdom, dekenaat, parochie, geestelijken en
geloovigen zoo krachtig mogelijk wordt gemaakt, is
geheel volgens onzen wensch en met onze volle
instemming. (…) De Katholieke Actie zal hier menig-
maal een prachtig terrein vinden voor apostolisch
werk.” Het weekblad bevat een algemeen deel dat in alle
edities identiek is. Dit algemene deel is gevuld met reli-
gieuze beschouwingen, artikelen over kerkelijke en niet
kerkelijke actualiteiten, historische beschouwingen,
een liturgische weekkalender, nieuws uit Rome, een
rubriek met toelichtingen op bijbelpassages, gebeden,
een liturgische rubriek, missienieuws, (vervolg)verha-
len, missie-intenties en algemene intenties van het
Apostolaat des Gebeds. Daarnaast bevat het weekblad
een dekenaal deel met berichten van en over allerlei
interparochiële verenigingen en instellingen in het bis-
dom, een jeugdrubriek, een vragenrubriek, een rubriek
voor liefdadigheid, getiteld ‘Daden gevraagd!’ en een
rubriek ‘Krabbels uit mijn dagboek’. In dit dekenale
deel wordt ook veel ruimte besteed aan het Katholiek
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Thuisfront, Katholieke Actie, Katholieke Film Actie, het
bedrijfsapostolaat, kerkenbouw, kerkelijke vernieu -
wing en het bevorderen van roepingen. Doordat de
dekenale pagina verschilt per dekenaat, heeft elk deke-
naat een parochieblad met “een eigen gezicht” (19(1963/
64/ 65), nr. 994(9 okt.), p. 4). Tenslotte bevat elk nummer
een per parochie verschillende mededelingenpagina
met kerk-, verenigings- en sportnieuws. 
• noten
(1) In de bisdommen Rotterdam en Haarlem bestaan
verschillende dekenale edities van het tijdschrift, elk
met een eigen redactie en ondertitel. Alleen de edities
voor de dekenaten Rotterdam en Haarlem zijn in autop-
sie genomen. Deze edities zijn op hun beurt weer
onderverdeeld in verschillende parochie-uitgaven. 
(2) De verschillende edities zijn niet allemaal even lang
verschenen. Zo verscheen de Rotterdamse dekenale edi-
tie tot en met juli 1966 en die voor het dekenaat Den
Haag tot en met 1968.
(3) Zie 20(1966), nr. 1086(21 juli), p. 1 (editie Rotterdam):
“Op 1 augustus zal De Maasbode NV (…) het technisch
bedrijf sluiten. In nauw overleg met het bisdom heb-
ben wij alle moeite gedaan om het blad voor de toe-
komst elders onder te brengen. Gezien de slechte finan-
ciële resultaten van de laatste jaren is ons dit niet voor
alle edities gelukt. Als gevolg hiervan zal in de dekena-
ten Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Gouda en de Zuid-
hollandse Eilanden Sursum corda op donderdag 28 juli
voor het laatst verschijnen.”
(4) Op p. 1 van het laatste nummer deelt deken A.H. Bee-
mer het volgende mee: “Al geruime tijd leeft bij vele
lezers en gewezen lezers van Sursum corda het verlan-
gen naar een andere inhoud van dit blad. Het is mij dan
ook een groot genoegen u te kunnen mededelen, dat het
volgend nummer het eerste zal zijn van een geheel
nieuwe opzet. Voortaan zal dit blad u wekelijks infor-
meren over alles wat er van doen is in het bisdom,
dekenaat en uw parochie. Het wil een echt informatie-
blad zijn, dat de communicatie tussen ons allen wil ver-
groten. Om dit duidelijk te doen uitkomen, zal de naam
veranderd worden, zodat u met dit nummer voor de
laatste maal Sursum corda boven aan het blad ziet
staan.” De opvolger Wegwijs wordt niet in de BKNP
beschreven omdat het een lokaal weekblad is, in tegen-
stelling tot Sursum corda, dat werd onderverdeeld in
verschillende uitgaven en in feite een landelijke ver-
spreiding heeft gekend.
(5) 1(1945/46), nr. 1(3 nov.)-nr. 3(17 nov.): “parochieblad”;
2(1946/47), nr. 97(13 sept.) – 4(1948/49), nr. 164(31 dec.):
“weekblad”.
(6) Deze hoofdredactie verzorgt het algemene gedeelte
voor de beide bisdommen. Voor dekenale en parochiële
mededelingen is per dekenaat een dekenaal redacteur
aangewezen, terwijl ook de uitgave en administratie
per dekenaat zelfstandig geregeld worden.

(7) Van {5(1950), nr. 246(29 juli)} tot {6(1950/51), nr.
311(27 okt.)} wordt de administratie van de Dordrechtse
uitgave van de editie Rotterdam gevoerd te Dordrecht.
Van de overige lokale uitgaven van de editie Rotterdam
worden zowel de redactie als de administratie gevoerd
op het redactiebureau te Rotterdam. 
(8) Doordat van de editie Rotterdam de jaargangen
8(1952/53)-13(1957/58/59) niet volledig zijn ingezien, 
is de omvang niet met zekerheid vast te stellen. Wel -
iswaar bestaan de nummers elk doorgaans uit 4 
pagi na’s, toch kan op basis hiervan geen omvang van
een jaargang worden geschat, want het verloop van de
jaargangen is onregelmatig. Waar de ene jaargang pre-
cies een jaar bestrijkt, bestrijkt de andere jaargang wel
tweeëneenhalf jaar of soms slechts driekwart jaar. 
(9) Veel gegevens blijken niet uit titelpagina of colofon,
maar uit de inhoud. In de Pius-almanak zijn ook gege-
vens over de redactie van Sursum corda opgenomen,
zowel van de diocesane hoofdredactie als van de redac-
ties van de diverse dekenale edities. 
(10) Zie 16(1960/61), nr. 840(21 okt), p. 4 (editie Rotter-
dam): ‘Benoemingen bisdom Rotterdam’. 
(11) Zie 19(1963/64/65), nr. 988(21 aug. 1964) van de editie
Rotterdam.
(12) In de afleveringen van 5(1950), nr. 251(2sept.) –
6(1950/51), nr. 262(18 nov.) van de editie Rotterdam
wordt de redacteur niet vermeld. Het is hierdoor niet
duidelijk of Duijvestijn de directe opvolger is geweest
van Van Baar. M.i.v. 7(1951/52) wordt de dekenale redac-
tie slechts sporadisch vermeld. Wel wordt op p. 2 van
7(1951/52), nr. 350(26 juli) medegedeeld dat Duijvestijn,
de dekenale redacteur voor de editie Rotterdam, tot
begin september 1952 andere verplichtingen zal heb-
ben.
(13) In 1(1946/47), nr. 27(4 juli) en 28(11 juli) van de editie
Haarlem wordt medegedeeld dat Cornet plotseling is
overleden. In de daaropvolgende nummers wordt mel-
ding gemaakt van een tijdelijke redactie. M.i.v. 6(1950/
51), nr. 9(2 maart) wordt de nieuwe dekenale redacteur
vermeld, die met ingang van 1 maart is benoemd.
(14) Niet meer vermeld m.i.v. 9(1954), nr. 26(2 juli).
(15) In de Rotterdamse editie 19(1963/64/65), nr. 988(21
aug. 1964) wordt een reorganisatie bij Sursum corda
aangekondigd: er is een curatorium geïnstalleerd, dat
onder de bisschoppen van Rotterdam en Haarlem de
directie van het weekblad op zich zal nemen. Het cura-
torium fungeert als raad van toezicht tegenover de uit-
gevers, de centrale artikelendienst en de redacties.
(16) Zie editie Haarlem 19(1964), nr. 38(15 sept.), p. 1.
(17) Ook enkele andere edities van Sursum corda zijn uit-
eindelijk opgegaan in Onderweg: de editie voor het deke-
naat Den Haag verschijnt tot en met dec. 1968 en wordt
voortgezet als een editie van Onderweg voor de dekena-
ten Den Haag en Vlietstreek; de editie voor het dekenaat
Delft wordt voortgezet als Onderweg voor het dekenaat
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Delft en omgeving; de editie voor het dekenaat Leiden
wordt voortgezet als Onderweg voor de dekenaten Lei-
den, Alkemade, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude.

1048
SVD-nieuws 
• editie Teteringen 1946-{1980}
• jaren 1946, nr. 1(jan.) – {1980}
• uitgever Provincialaat Societas Verbum Dei (SVD:
Gezelschap van het Goddelijk Woord)
• plaats Teteringen
• frequentie “maandelijks”: 278 nrs. t/m 15 nov. 1974
• formaat B; 1946-1949 niet geheel regelmatig, enkele
nrs. C
• omvang I
• redactie 1947-1971 Jaap Buijs SVD
1971-{1974} J. Karsten SVD
• bijzonderheden Gestencild t/m 1971, nr. 255 (30 nov.).
• autopsie Volledig
– KDC ∞ nr. 125(24 jan. 1958)-222(17 febr. 1968), met
lacunes
– Teteringen, Gezelschap van het Goddelijk Woord ∞
overige afleveringen
• typering Intern blad van de Congregatie van het
Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) dat voorna-
melijk bestaat uit rondzendbrieven aan alle Neder-
landstalige SVD-leden in binnen- en buitenland. Het
bevat personalia en informatie over de verschillende
huizen en posten.

1049
de Tabor1 1910-1941
• jaren 1(1910/11), nr. 1(nov.) – 31(1940/41), nr. 9(juli)
• ondertitel Bode van het werk der gesloten retraiten in
het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem ∞
1(1910/11) – 2(1911/12), nr. 7(25 mei)
– Bode van het werk der gesloten2 retraiten in het aarts-
bisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem en Breda ∞
2(1911/12), nr. 8(25 juni) – 13(1922/23)
– Bode van het werk der besloten retraiten ∞
14(1923/24)-31(1940/41)
• uitgever Niet altijd in het tijdschrift vermeld. Boven-
dien ontbreken de omslagen.3

– Directie van het St. Alfonsushuis ∞ 1(1910/11)-
{4(1913/14)}
– St. Clemenshuis ∞ {8(1917/18)}-{9(1918/19)}
– St. Gerardus-Retraitenhuis ∞ {24(1933/34), nr. 2
(dec.)} – 29(1938/39), nr. 6(april)
– St. Jozef-Retraitenhuis ∞ 29(1938/39), nr. 7(mei) –
31(940/41), nr. 9(juli)
• plaats Niet altijd in het tijdschrift vermeld. Bovendien
ontbreken de omslagen.3

– Red.: Amersfoort ∞ 1(1910/11)-{4(1913/14)}; Roosendaal

∞ {21(1930/31), nr. 12(dec.)}; Seppe (N.Br.) ∞ 24(1933/34),
nr. 2(dec.) – 29(1938/39), nr. 6(april); Zenderen ∞
29(1938/39), nr. 7(mei) – 31(1940/41), nr. 9(juli)
– Adm.: Noordwijkerhout ∞ {8(1917/18)}-{9(1918/19)};
Amsterdam ∞ {21(1930/31), nr. 12(dec.),} {25(1934/35), 
nr. 1(nov.)}
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang II ∞ 1(1910/11)-2(1911/12); III ∞ 3(1912/13); II ∞
4(1913/14)-31(1940/41)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

[1910-1912 P. Chr. Boomaars]5

[1912-1916 J. Vola]5

[1916-1922 Jean Rats]5

[1922-1930 Pierre Krüter]5

[1930 Adriaen Brinkman]5

• bijzonderheden Afbeeldingen (1928/29, 1933/34-
1940/41); boekbesprekingen (1911/12, 1913/14-1916/17,
1918/19, 1920/21, 1922/23 en 1926/27-1940/41); inhoudsop-
gaven (1917/18, 1920/21 en 1937/38-1939/40).
– Bij het tijdschrift verschijnt een bijvoegsel “uitslui-
tend voor de EEHH Geestelijken, ter vergemakkelijking
van de Recollectie der Oud-Retraitanten”, doorgaans 4
p. per nummer. De bijvoegsels hebben een doorlopende
paginering per jaargang. 
– De afleveringen van de eerste jaargang zijn alle onge-
nummerd. 
• relaties Opgegaan in de Volksmissionaris (1897-1951)6

• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven
1939
– J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans tijdschrif-
tenbezit (deze catalogus in kaartvorm is in fotokopie
aanwezig in het KDC)
• autopsie 1(1910/11), nr. 1(nov.) – 31(1940/41), nr. 9(juli)
m.u.v. een groot aantal omslagen; bijvoegsel: 8(1917/18),
nr. 1, 4-5; 9(1918/19), nr. 2; 10(1919/20)-31(1940/41)
– KDC
• typering Het maandschrift de Tabor is een godsdien-
stige periodiek, geredigeerd door de Redemptoristen.
Het blad onderstreept het belang van de maandelijkse
recollectie en de gesloten retraite, zonder welke bij veel
katholieken het ‘heilig vuur’ spoedig zou uitdoven door
de beslommeringen van het dagelijkse leven. Het tijd-
schrift wil voor oud-retraitanten en anderen die door
ziekte, werk of andere omstandigheden niet kunnen
deelnemen aan de gezamenlijke recollectie, de afzon-
derlijke retraite mogelijk maken, zodat ook zij uiting
kunnen geven aan en opgewekt kunnen worden in hun
katholieke gevoelens. Niet alleen heeft het tijdschrift
als doel de afzonderlijke maandelijkse recollectie te
bevorderen, maar ook houdt het oud-retraitanten en
belangstellenden op de hoogte van het reilen en zeilen
in de retraitehuizen. De Tabor bevat o.a. artikelen ter
zelfheiliging, nieuwskolom (m.i.v. 13(1922/23), nr.
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5(maart)), een rubriek voor de maandelijkse recollectie,
een rubriek voor gewetensonderzoek, aankondigingen
en verslagen van retraites, indrukken en brieven van
retraitanten, overlijdensberichten enz.
• noten
(1) M.i.v. 7(1916/17), nr. 6(25 april) luidt de titel de Tha-
bor.
(2) M.i.v. 7(1916/17), nr. 7(25 mei): “gesloten”.
(3) 21(1930/31), nr. 12(dec.), p. 189 vermeldt dat er een
onderscheid bestaat tussen de adressen van redactie,
administratie en expeditie: “de redactie bevindt zich
nog altijd te Roosendaal. (…) De redactie schrijft den
inhoud, de expeditie (Amersfoort) verzendt de boekjes,
maar alleen de administratie te Amsterdam neemt
abonnementsopgaven, opzeggingen en eventueele
klachten in ontvangst.” Door het ontbreken van de
meeste omslagen zijn deze adressen voor de meeste
overige nummers echter niet vast te stellen. De titel -
pagina’s van 1(1910/11)-{4(1913/14)} vermelden het 
St. Alfonsushuis te Amersfoort als redactieadres; die
van 24(1933/34), nr. 2(dec.) – (25(1934/35) nr. 12(sept.)
vermelden het St. Gerardus-retraitehuis te Seppe als
redactie adres en in 29(1938/39), nr. 7(mei) – 31(1940/41),
nr. 9(juli) wordt het St. Jozef-Retraitenhuis Zenderen
als redactieadres opgegeven. 25(1934/35), nr. 1(nov.), 
p. 2 vermeldt als administratieadres Keizersgracht
Amsterdam.
De op het KDC aanwezige Catalogus Dercx geeft de vol-
gende adressen:
– Amersfoort, St. Alfonsushuis ∞ 1(1910/11) – 7(1916/17),
nr. 5(25 maart) 
– Noordwijkerhout, St. Clemenshuis ∞ 7(1916/17), nr. 6
(25 april)-nr. 12(15 okt.) 
– Geen gegevens ∞ 8(1917/18)-16(1925/26) 
– Amersfoort, adm. Langegracht 28 ∞ 17(1926/27)-19
(1928/29) 
– Noordwijkerhout, adm. St. Clemens-Retraitenhuis ∞
20(1929/30)-21(1930/31) 
– Amsterdam, adm. Keizersgracht 218 ∞ 22(1931/32)-
28(1937/38) 
(4) In het autopsie-exemplaar wordt slechts vermeld op
de aanwezige omslagen of titelpagina’s: de Directie van
het St. Alfonsushuis te Amersfoort ∞ 1(1910/11)-
{4(1913/14)}; St. Gerardus-Retraitenhuis Seppe ∞
{24(1933/34), nr. 2(dec.)} – 29(1938/39), nr. 6(april); St.
Jozef-Retraitenhuis Zenderen ∞ 29(1938/39), nr. 7
(mei) – 31(1940/41), nr. 9(juli)
(5) Deze gegevens zijn ontleend aan De Meulemeester,
p. 165. 
(6) De Volksmissionaris 63(1946), nr. 1(jan.), p. 3: “Wat
het retraitewerk betreft, neemt de Volksmissionaris nu
ook de taak over van het vroegere tijdschrift DeThabor.”

1050
Tegenspraak 1969-1972
• jaren 1(1969/70), nr. 1(onged.) – 2(1970/72), nr. 5(april
1972)
• uitgever NV Gooi en Sticht
• plaats Red.: Utrecht; adm.: Hilversum
• frequentie 6 nrs. ∞ 1(1969/70); 5 nrs. ∞ 2(1970/72)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1969/70); III ∞ 2(1970/72)
• redactie 1969-1972 Jan Bonsen
1969-1972 Staf Callewaert
1969-1972 Karl Derksen
1969-1972 Leo Dullaert
1969-1972 Henk van Holstein
1969-1972 Ben van Onna
1969-1972 Frans van den Oudenrijn
1969-1972 Marcel Xhaufflaire
1970-1972 Leo van Buchem
1970-1972 Aart Jan Flink
1970-1972 Hans Kraan
1970-1972 Jan Jaap Sorber
1971-1972 Theo Bolten
1971-1972 Paul Meijers
• speciale nummers Alle nummers zijn themanum-
mers:
1(1969/70), nr. 1: ‘Kollektief’
1(1969/70), nr. 2: ‘Kommuniteit en kommune’
1(1969/70), nr. 3: ‘Sekularisering vervolg en slot’
1(1969/70), nr. 4: ‘Bevrijding op z’n Nederlands’
1(1969/70), nr. 5: ‘Student-en-kerk’
1(1969/70), nr. 6: ‘100 jaar onfeilbaarheid’
2(1970/72), nr. 7: ‘Kritiek en verzet’
2(1970/72), nr. 8: ‘Gemeentelijk’
2(1970/72), nr. 9: ‘Teologie en fakulteit’
2(1970/72), nr. 10: ‘Het proces’
2(1970/72), nr. 11: ‘Afscheid van ’n teologie’
• bijzonderheden Inhoudsopgave (1969/70, gestencild).
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de beide
jaargangen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig, maar vooral maatschappijkri-
tisch opinieblad. “Tegenspraak wil proberen er achter te
komen, wat in onze maatschappij met zichzelf in
tegenspraak is, en m.n. in dat stuk van onze samenle-
ving, dat institutioneel en ideologisch met ‘kerk en the-
ologie’ wordt aangeduid” (1(1969/70), nr. 1(onged.), p. 3).
Het tijdschrift staat duidelijk onder invloed van de radi-
cale protestbeweging en is gericht op een revolutione-
ring van de kerken als onderdeel van de maatschappe-
lijke omwentelingen, aldus 1(1969/70), nr. 1(onged.), p.
50-51. Alle nummers zijn themanummers, bestaande
uit degelijk gedocumenteerde artikelen.
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1051
Tegenwoordig / Nederlandse Hervormde Karmel
1964-1969
• jaren 1964, nr. 1(onged.) – 6(1969), nr. 9(onged.)1

• ondertitel Intern kontaktblad2 van de Nederlandse3

Hervormde Karmel
• uitgever Nederlandse Hervormde Karmel, Diepgang-
centrum
• plaats Hazerswoude ∞ 1964-1968
– Red.: Beek (L.), adm.: Egmond a/d Hoef ∞ 1969
• frequentie 1964 ∞ 4 nrs.; 1965 ∞ 3 nrs.; 1966-1968 ∞ 
4 nrs.; 1969 ∞ 9 nrs.4

• formaat B
• omvang I ∞ 1964; II ∞ 1965-1966; I ∞ 1967-1968; IV ∞
1969
• redactie 1964-{1966} Alfons Kroese OCD
1964-1969 Ignatius Wishaupt OCD (Karmel Hazerswou-
de)5

1969 zuster Joanna (Karmel Beek), eindred.5

1969 zuster Agnes (Karmel Arnhem)5

1969 zuster Veronica (Karmel Egmond)5

1969 pater Eligius Willems (Karmel Geleen)5

• bijzonderheden Afbeeldingen (1968); boekbesprekin-
gen (incidenteel). 
– Gestencild (tot 1966, nr. 1(onged.) in klein offset-druk).
– 1965, nr. 3(onged.) bevat een ongepagineerde en gesten-
cilde bijlage (58 p.): ‘Verslag van de bijeenkomst van de
ongeschoeide Karmelitessen te Bloemendaal 9-13/9/
1965’, verzorgd door de fraters-studenten te Smakt-Ven-
ray o.l.v. frater Filip Devreese OCD, met daarbij ingebon-
den twee pagina’s: ‘Samenvatting van de discussies’.
– In de inhoudsopgave van 1966, nr. 3(onged.) wordt
verwezen naar 2 bijlagen. Deze zijn niet aanwezig in
het autopsie-exemplaar.
– M.i.v. 1968 verschijnt er een afzonderlijk gepagineer-
de en gestencilde uitgave getiteld Mededelingen tegen-
woordig, bedoeld voor een snellere verspreiding van
informatie over wat er in de provincie leeft.6 In het
autopsie-exemplaar van Tegenwoordig zijn na 1968, nr.
1/2(onged.) twee afleveringen ingebonden van resp. 5 en
4 p.: 1968, med.nr. 1(mei) en 1968, med.nr. 2(juni). Na
6(1969), nr. 1(onged.) is ingebonden: Mededelingen
tegenwoordig 1969, med.nr. 1(maart) (13 p.) en na
6(1969), nr. 5(onged.) is ingebonden: Mededelingen
tegenwoordig ongedateerd (33 p.), waarop in hand-
schrift is aangetekend: 6(1969), nr. 6(onged.). Hierna
volgt in het autopsie-exemplaar Tegenwoordig 6(1969),
nr. 7(onged.).
– In april 1969 verschijnt als bijlage: ‘Speciaal – Uitgave
van het Intern kontaktblad Tegenwoordig in verband
met het Provinciaal Kapittel van de Nederlandse Kar-
melprovincie’ (35 p.) gevolgd door 40 p. opnieuw
genummerde tekst zonder titel, ingebonden na Medede-
lingen tegenwoordig 1969, med.nr. 1(maart).

– Na 6(1969), nr. 7(onged.) is ingebonden: ‘Getijden bid-
den aan de hand van een kaderwet. Enkele oriëntaties’,
van de hand van de ‘Struktuurcommissie’ (10 p.).
– Na 6(1969), nr. 9(onged.) is ingebonden: ‘Bloemendaal
II 20-23 november 1969’ (9 p.).
• relaties Voortgezet als Samen (1970-{1980})7

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern contactblad van de Nederlandse Her-
vormde Karmel (OCD, Ongeschoeide Karmelieten en
Karmelietessen). Het blad wil het contact bevorderen
tussen de zusters en de paters onderling en tussen hen
beide. Bovendien wil het een forum zijn voor interne
discussie over de eigentijdse beleving van het karmel -
ideaal in het licht van de kerkelijke en religieuze ver-
nieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1964,
nr. 1(onged.), p. 4). Het tijdschrift bevat doorgaans een
inleiding van de provinciale overste en daarnaast ver-
slagen van (provinciale en generale) kapittelvergade-
ringen, van ontmoetingsdagen en werkgroepbijeen-
komsten. Verder worden in artikelen actuele ontwikke-
lingen belicht die van belang zijn voor de karmel, zoals
regel en constituties, slot en tralies, de roepingen-
kwestie, het decreet Perfectae Caritatis en informatie
uit de missies (met name IJsland, Brazilië, Indonesië).
De rubriek ‘Allerlei van vandaag op morgen’ bevat per-
sonalia uit de verschillende karmels, uitslagen van ver-
kiezingen en jubilea. Eind 1968 wordt een nieuwe
redactie gevormd omdat de zusters het gevoel hadden
dat het te weinig hún blad was (zie 5(1968), nr.
4(onged.), p. 5). Vanaf dat moment neemt de inbreng
van de Karmelietessen aanzienlijk toe. 
• noten
(1) Jaargangnummering m.i.v. 5(1968), nr. 3(onged.).
(2) M.i.v. 5(1968), nr. 3(onged.): “contactblad”.
(3) Van 1964, nr. 1(onged.) – 1966, nr. 2(onged.): “Neder-
lands”.
(4) In 6(1969), nr. 1(onged.), p. 24 meldt de redactie onder
het kopje ‘Toekomstplannen’: “Het is onze vrome wens
iedere maand een nummer te kunnen uitgeven, maar ze-
ker in het begin zal dat wel niet altijd te verwezenlijken
zijn, daar de nieuwe redactie, naast een teveel aan plan-
nen, te kampen heeft met een tekort aan ervaring.”
(5) In 1969 treedt er een nieuwe redactie aan. Deze wordt
als zodanig voorgesteld in 5(1968), nr. 4(onged.), p. 6.
(6) Onder het kopje ‘Ons intern contactblad Tegenwoor-
dig’ schrijft redacteur Ignatius Wishaupt OCD dat hij
het niet eens is met het besluit voortaan twee bladen
uit te geven. Hoewel hij zich ervan bewust is dat er al
enige tijd onder de Karmelietessen het verlangen leeft
om te komen tot een eigen blad, benadrukt Wishaupt
dat Tegenwoordig juist vooral voor de zusters is opge-
richt [overigens zonder dat er in die eerste jaren
zusters in de redactie zaten]: om hun een discussie -
platform te geven en hen op de hoogte te houden van de
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nieuwe ontwikkelingen in het religieuze en karmeli-
taanse leven. Daarnaast is het blad bedoeld als een com-
municatiemogelijkheid tussen de zusters en de paters,
en tussen de huizen in Nederland en de karmels en
individuele Karmelieten in het buitenland (5(1968), nr.
3(onged.), p. 18-20). Volgens hem bevordert het uitge-
ven van twee bladen – Mededelingen tegenwoordig acht
maal per jaar door de zusters en Tegenwoordig vier
maal per jaar door de paters – het onderlinge contact
niet. Bovendien betwijfelt hij op basis van zijn ervaring
of er voor deze bladen voldoende kopij zal worden inge-
stuurd: juist het probleem van de geringe en te late
kopij heeft ervoor gezorgd dat de uitgave van Tegen-
woordig vaak moest worden uitgesteld waardoor de
mededelingen in het blad aan actualiteit inboetten.
Plannen voor een nieuwe uitgave moeten naar zijn
mening goed worden voorbereid. Het gaat om een blad
voor paters en zusters, wat eisen stelt aan inhoud en
presentatie. Bovendien moet er rekening mee worden
gehouden dat het blad ook in Rome wordt gelezen: “Een
communicatie onder elkaar mag niet tot moeilijkheden
leiden met de ordes-besturen. Dat wil niet zeggen dat
wij van ons hart een moordkuil moeten maken.” Zie
ook Tegenwoordig 5(1968), nr. 4(onged.), p. 10, waarin
het besluit tot de vorming van een nieuwe redactie van
paters én zusters wordt toegelicht.
(7) In 6(1969), nr. 8(onged.) p. 1 wordt de nieuwe naam
van het blad bekendgemaakt: Samen. Daarmee wil de
redactie onder meer uitdrukken dat het blad voor de
mannelijke en de vrouwelijke tak is bedoeld, én voor de
Ongeschoeide Karmelieten en Karmelietessen in Neder-
land, IJsland, Indonesië en Brazilië. Mogelijk speelde
bij de naamswijziging een rol dat het Diepgangcen-
trum in Hazerswoude m.i.v. 1967 nog een tijdschrift
uitgaf onder de naam Tegenwoordig / Nederlandse Kar-
mel, namelijk de opvolger van het Scapulier. Zie 1966,
nr. 4(onged.), p. 35.

1052
Tegenwoordig / Nederlandse Karmel1 1967-{1980}
• jaren 22(1967), nr. 1(jan./febr.) – {35(1980), nr. 6(nov./
dec.)}2

• uitgever de Nederlandse Karmel (OCD)
• plaats Adm.: Geleen
– Red.: Hazerswoude3 ∞ 22(1967)-25(1970); Amsterdam
∞ 26(1971)-{1980}
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1967-1969 Matthias Hautvast
1967-1970 Alfons Kroese
1967-1970 Ignatius Wishaupt
1967-1970 Godfried Claassen
1967-1971 Ben Mathis, adviseur

1969-{1980} Stefan Zijlmans
1970-{1980} Cees Savelkouls
1971 Daniël Devreese
1971-{1980} Antoon Bos
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1967-1969 en daarna incidenteel).
– Elk nummer heeft een thema, bijvoorbeeld: ‘Als het
leven zeer doet’ (31(1976), nr. 5(sept./okt.)), ‘Verlangen’
(32(1977), nr. 3(mei/juni)), ‘God geheten’ (32(1977), nr. 6
(nov./dec.)), ‘Ergens thuishoren’, (33(1978), nr. 6(nov./
dec.)), ‘De baas spelen’ (34(1979), nr. 2(maart/april)).
• relaties Voortzetting van het Scapulier tegenwoordig
(1963-1966)4

• autopsie Volledig
– KDC 
• typering Tijdschrift voor verdieping met als voedings-
bodem een karmelitaanse levenshouding. De achter-
kant vermeldt dat het tijdschrift “zich bezint op de
christelijke levenswijze. Wij willen de boodschap van
het evangelie in eigen woorden weergeven en proberen
de mensen van onze tijd te verstaan in hun opvattingen
en problemen: om tot een gesprek te komen tussen het
evangelie en onze wereld.” Bevat tot 1975 een humo-
ristische rubriek en een puzzel.
• noten
(1) De eerste jaargang vermeldt als ondertitel op de
achterzijde: “(voorheen Het Scapulier)”. 
(2) Het laatst verschenen nummer is 56(2001), nr. 6
(nov./dec.).
(3) Volgens 22(1967), nr. 1(jan./febr.), p. 23 bestaat de re -
dactie uit “een team van medewerkers dat verbonden is
aan het Diepgangcentrum, Rijndijk 108, Hazerswoude”.
(4) “Wij hebben van het scapulier een kleine medaille
gemaakt die wij onder de kleren dragen. Wij hebben
ook onze strijdleuzen, onze vaandels en de dikke kerk-
boeken opgeborgen (…). Wij noemen ons niet meer ’Sca-
pulier’, maar willen tegenwoordig zijn bij u, in de
wereld waarin wij leven”, aldus Tegenwoordig / Neder-
landse Karmel 22(1967), nr. 1(jan./febr.), p. 4. Overigens
gaf het Diepgangcentrum in Hazerswoude nog een tijd-
schrift uit onder de naam Tegenwoordig, namelijk het
interne contactblad van de Nederlandse Hervormde
Karmel. Volgens de redactie van dit blad was er geen
sprake van concurrentie omdat beide tijdschriften door
hetzelfde centrum werden uitgegeven (zie Tegenwoor-
dig / Nederlandse Hervormde Karmel, 1966, nr.
4(onged.), p. 35). In 1969 werd de naam van het contact-
blad gewijzigd in Samen.
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1053
Ter discussie1 1965-1967
• jaren 1(1965/66), nr. 1(onged.) – 2(1966/67), nr. 4(sept.
1967)
• uitgever G3-Centrale
• plaats Gegevens zijn onvolledig wegens het ontbre-
ken van de meeste omslagen.
– Red.: Oss ∞ 1965-{1966}
– Adm.: Ubbergen
• frequentie vier maal per jaar
• formaat B ∞ 1(1965/66); A ∞ 2(1966/67)
• omvang III ∞ 1(1965/66); IV ∞ 2(1966/67)
• redactie Gegevens zijn onvolledig wegens het ontbre-
ken van de meeste omslagen.
1965-1966: drs. W.J.P. Hermans, red.secr.
1966-1967 drs. H.C.M. Michielse
1966-1967 drs. G.C. de Haas, red.secr.
1967 drs. L.M. Thomas
• speciale nummers Alle nummers zijn themanummers
– 1(1965/66), nr. 1: ‘Humanisme’
– 1(1965/66), nr. 2: ‘Wereld en kerk’
– 1(1965/66), nr. 3: ‘Toekomstperspectief’
– 1(1965/66), nr. 4: ‘Demokratie’
– 2(1966/67), nr. 1: ‘De publieke meningsvorming’
– 2(1966/67), nr. 2: ‘De verstedelijking van Nederland’
– 2(1966/67), nr. 3: ‘Vormingswerk’
– 2(1966/67), nr. 4: ‘Theologie na de dood van God’
• bijzonderheden Afbeeldingen (1965/66); boekbespre-
kingen (1965/66).
• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen 
– KDC
– UBU ∞ omslag van jaargang 1(1965/66)
• typering Tijdschrift voor kerkvernieuwing, opgericht
op initiatief van Stichting G3 (Goede Geest Gemeen-
schap). Het tijdschrift stelt, aldus de titelpagina van
2(1966/67), nr. 1-4, “aktuele problemen ter discussie, op
basis van een konkrete, algemeen-menselijke benade-
ring”. Alle nummers zijn themanummers, opgebouwd
uit degelijk gedocumenteerde artikelen waarin steeds
een actueel maatschappelijk/kerkelijk vraagstuk vanuit
diverse (historische, theologische, literaire) invalshoe-
ken wordt bekeken. 
• noten
(1) Met ingang van 1(1965/66), nr. 3: Ter diskussie.

1054
Ter informatie 1972-1977
• jaren 1972, nr. 1(Pasen) – 1977, nr. 12(juni)
• ondertitel Berichten over de Nederlandse Redempto-
risten
• uitgever Nederlandse Provincie der Redemptoristen
• plaats Red.: Amsterdam
• frequentie 2 nrs. ∞ 1972; 3 nrs. ∞ 1973; 2 nrs. ∞ 1974-
1976; 1 nr. ∞ 1977
• formaat B
• omvang I ∞ 1972; II ∞ 1973; I ∞ 1974-1977
• redactie 1972-1977 B. v.d. Eerenbeemt
1972-1977 J. Konings
1972-1977 Chr. Stuart
• register 1975, nr. 9(nov.) bevat een register op Ter
informatie nrs. 1-8 naar auteurs, besproken personen
en onderwerpen
– Alfabetische en systematische index op 40 nummers
van Ter Informatie eerste reeks, nummers 1-12 Berich-
ten over de Nederlandse Redemptoristen en Ter Infor-
matie tweede reeks, nummers 1-28, van en over Neder-
landse Redemptoristen, 1972-1988 (38 p.)
• bijzonderheden Boekbesprekingen.
– Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de jaar-
gangen.
• relaties Voortgezet als Ter informatie van en over
Nederlandse Redemptoristen (1978-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad, met als doel “de
leden van [de] provincie gelegenheid en stof te bieden,
om elkaars ideeën en werkzaamheden te kennen en te
waarderen, door belangstelling te steunen, door wel-
willende kritiek te leveren”. In het blad worden officiële
stukken van bijv. het provinciaal bestuur voorgelegd,
verslagen en beschouwingen van het provinciaal kapit-
tel, mededelingen van de missieraad enz. Naast zake-
lijke informatie bevat het tijdschrift interviews, inge-
zonden bijdragen van paters en broeders uit Nederland
en de missiegebieden (Suriname en Brazilië), reisver-
slagen, beschouwingen op de verschillende verschij-
ningsvormen van het Redemptoristisch Apostolaat
enz.
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1055
Ter informatie van en over Nederlandse Redempto-
risten 1978-{1980}
• jaren 1978, nr. 1(okt.) – {1980, nr. 8(dec.)}1

• uitgever Nederlandse Provincie der Redemptoristen
• plaats Nijmegen
• frequentie 1 nr. ∞ 1978; 4 nrs. ∞ 1979; 3 nrs. ∞ 1980
• formaat B
• omvang I ∞ 1978; III ∞ 1979-1980
• redactie 1978-1980 J. Dankelman CSsR
• register Alfabetische en systematische index op 40
nummers van Ter Informatie eerste reeks, nummers 
1-12 Berichten over de Nederlandse Redemptoristen en
Ter Informatie tweede reeks, nummers 1-28, van en over
Nederlandse Redemptoristen, 1972-1988 (38 p.)
• bijzonderheden Boek- en tijdschriftbesprekingen
(1979-1980)
– De afleveringen zijn doorgenummerd over de jaar-
gangen.
• relaties Voortzetting van Ter informatie (1972-1977)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern communicatieblad van de Nederland-
se Redemptoristen. Het blad geeft informatie uit de
wereldkerk, informatie uit Rome, informatie uit de
Nederlandse Provincie, personalia, artikelen over (de
geschiedenis van) het Redemptoristisch Apostolaat, de
buitenlandse missies, de CSsR-seminaries, het commu-
niteitsleven, armoedebeleving enz. Behalve voor zake-
lijke informatie is er in het tijdschrift ook ruimte voor
persoonlijke bijdragen, kritiek, briefwisselingen, inter-
views met confraters enz. 
• noten
(1) Het laatst verschenen nummer is 2002, nr. 87(nov.).

1056
Ter liefde Gods 1945-1968
• jaren 1(1945), nr. 1(jan.) – 24(1968), nr. 13(dec.)
• ondertitel Maandblad voor de leden van de congrega-
tie der zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ont-
vangenis der H. Moeder Gods te Veghel ∞ 1(1945)-
9(1953)
• uitgever Congregatie der zusters Franciscanessen van
de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods
• plaats Veghel
• frequentie maandelijks ∞ 1(1945)-23(1967)
– 13 nrs. en een bijlage ∞ 24(1968)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1945); III ∞ 2(1946)-7(1951); IV ∞
8(1952); III ∞ 9(1953); IV ∞ 10(1954)-12(1956); III ∞
13(1957); IV ∞ 14(1958)-17(1961); V ∞ 18(1962)-20(1964);
III ∞ 21(1965); zeker II ∞ 22(1966)-23(1967); IV ∞ 24
(1968)

• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 24(1968), nr. 4(april): extra afleve-
ring over de resultaten van een in de congregatie
gehouden enquête naar het gebedsleven.
– 24(1968), nr. 9(juli), ‘Kerk in beweging, jubileumnum-
mer, opgedragen aan Zuster Pelagia onze Algemene
Overste bij gelegenheid van haar zilveren kloosterjubi-
leum’, 19 p.
• bijzonderheden Illustraties.
– Gestencild.
– Tot en met 21(1965) zijn de afleveringen niet genum-
merd.
– Van januari 1947 tot en met december 1958 verschijnt
als bijblad “enig en alleen voor de oversten van de
Zusters van Veghel”: Moederzorg (in dit deel van de
BKNP beschreven).
– De jaargangen 3(1947)-5(1949) zijn doorgepagineerd:
p. 1-735.
– De aflevering van juli 1965 is niet verschenen.
– Als aanvulling op de rubriek ‘Uit het moederhuis’
verschijnt in 9(1954), ongen.(juli) – 17(1961) ook een
Engelstalige nieuwsbrief ‘From the motherhouse’
– 24(1968) bevat resultaten van diverse enquêtes m.b.t.
de beleving van het kloosterleven.
• relaties Voortgezet als Kerk in beweging (1969-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 1966, nrs. 6-12 en 1967, nrs. 3-8
– ENK, Archief Franciscanessen van Veghel ∞ de ont-
brekende nrs. van 1966 en 1967
• typering Intern congregatieblad van de Franciscanes-
sen van Veghel ter bevordering van de onderlinge ver-
bondenheid in Nederland en de missies, dat tevens een
hechtere ondergrond wil geven aan het geestelijke
leven van de gehele congregatie. Het bevat nieuwtjes
uit de verschillende huizen, berichten uit de missie,
personalia, gebeden, brieven, toespraken, stof ter over-
peinzing, artikelen over franciscaanse geschiedenis en
spiritualiteit, de beleving van de plechtige gelofte, het
gebod van de franciscaanse armoede, het gebedsleven
e.d.

1057
de Tertiaris 1913-1941
• jaren 1(1913), nr. 1(jan.) – 29(1941), nr. 8(aug.)
• ondertitel Orgaan der Derde Orde van den H. Francis-
cus
• uitgever Centraal Bureau der Derde Orde
• plaats Red.: Weert
– Adm.: Woerden
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I ∞ 1(1913)-16(1928); II ∞ 17(1929)-22(1934); 
I ∞ 23(1935)-29(1941)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.1
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[{1913} Valentinus van der Stok]2

[1913-1931 Petrus Nielen, hoofdred.]3

[{1926}-1927 Juvenalis Pompen]
[{1926}-1927 Mamertus Staal]
[{1926}-1927 Deodatus Vergeer]
[{1926}-1928 Casalanctius Verhaar]
[{1926}]-1931 Cunibertus Sloots
[1927-{1932} Nicolaus Lohuis]
[1928]-1931 Castus Vermeij (Vermey)4

1928-1940, Eusebius Kemp, 1934-1940 hoofdred.5

[1929-1930 Climacus Bayer]
[1931 Marculphus Heijer]
[1931-1934 Perpetuus Palant, hoofdred.]
[1931-{1932}, 1940 Elpidius Bruna, 1940 hoofdred.]
[{1934} Natalis Ruijs (Ruys)]
[{1935} Parmenius Büller]
[{1936} Cantius Andreoli]
[{1940} Hermanus Veldman]
• bijzonderheden Afbeeldingen (1929-1941); boekbespre-
kingen (1925-1941); inhoudsopgaven (1926-1940).
– Abonnees op het tijdschrift Sint Franciscus (1886-1941)
ontvangen de Tertiaris lange tijd als gratis bijlage. Dit
wordt van 1(1913) tot en met 16(1928) vermeld op de titel-
pagina. Uit het omslag bij 50(1935) van Sint Franciscus
blijkt dat de Tertiaris op dat moment niet meer gratis
is. 
– In 5(1917), nr. 7(juli) – 7(1919), nr. 1(jan.) wordt in elke
aflevering aandacht gevraagd voor ‘Vrouwenadel’, een
in 1914 opgerichte vereniging voor zedigheid.
– Met ingang van 10(1922), nr. 2(febr.) wordt in de Terti-
aris een rubriek ‘Voor onze jongeren’ opgenomen, aan-
gekondigd in nr. 1(jan.), p. 4. Als de Tertiaris in 17(1929)
met 4 p. wordt uitgebreid (zie 16(1928), nr. 12(dec.), p.
89), wordt deze rubriek omgezet in een afzonderlijk
gepagineerde ‘Speciale bijlage voor leden van jongelin-
gen- en meisjes-afdelingen’, getiteld ‘de Jonge tertiaris’,
met aan het eind van elke jaargang een inhoudsopgave.
Deze jongerenbijlage verschijnt tot en met 19(1931), nr.
2(febr.). Na febr. 1931 verschijnt er voor de jongeren van
de Derde Orde een zelfstandig tijdschrift onder de titel
Jonge adel (zie 19(1931), nr. 4(april), p. 32 en 39).
• relaties Voortgezet als de Roep van Franciscus (1945-
1963)6

– Ten dele voortgezet als Jonge adel (1931-1941)7

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad voor de leden van de Derde Orde van St.
Franciscus onder jurisdictie van de paters Francisca-
nen, “voor de nodige onderrichting en vorming van
allen, ook der Novicen” (2(1914), nr. 8(aug.), p. 58). Tot
verwezenlijking van het ideaal ‘elke tertiaris hebbe zijn
tijdschrift’ bleek het noodzakelijk een wat minder prij-
zig tijdschrift op te richten als aanvulling op het door
dezelfde redactie uitgegeven tijdschrift Sint Franciscus
(zie 3(1915), nr. 12(dec.), p. 89). In tegenstelling tot het

blad Sint Franciscus handelt de Tertiaris uitsluitend
over de Derde Orde. Het bevat godsdienstige artikelen,
getoonzet naar de franciscaanse spiritualiteit; nieuws-
berichten over de Derde Orde in binnen- en buitenland,
stichtelijke korte verhalen, feuilletonverhalen, een lijst
van overledenen, een overzicht van aflaatdagen, inge-
zonden stukken, informatie over congressen en retrai-
tes, een rubriek voor novicen, een rubriek ‘maandpatro-
nen’ etc.
• noten
(1) Uit de titelpagina blijkt dat het blad dezelfde redactie
en administratie heeft als het maandblad Sint Francis-
cus (1(1913) – 21(1933), nr. 8(aug.)). In 25(1937), nr. 1(jan.)
wordt op p. 1 vermeld dat het centraal bestuur der
Derde Orde te Weert de redactie vormt van de Tertiaris.
M.i.v. 27(1939), nr. 1(jan.) wordt dit ook vermeld op de
titelpagina. Vermoedelijk is de hoofdredactie steeds
gevoerd door de commissaris van de Derde Orde in
Nederland. Deze functie, zo blijkt eveneens uit de
inhoud, wordt achtereenvolgens vervuld door de paters
Petrus Nielen (1916-1931), Perpetuus Palant (1931-1934),
Eusebius Kemp (1934-1940), Elpidius Bruna (1940), Her-
manus Veldman (1940-?). De overige redactiegegevens
zijn ontleend aan Neerlandia seraphica. Let op: de hier
volgende jaartallen zijn onvolledig; Neerlandia seraphi-
ca vermeldt niets over de periode voor 1926 en na 1935,
evenmin over 1933.
(2) In een overlijdensbericht in Neerlandia seraphica
18(1948), nr. 4(okt.), p. 129 wordt vermeld dat pater
Valentinus van der Stok de Tertiaris heeft opgericht,
“waarvan hij 1911-1915 redacteur was”. Deze jaartallen
zijn foutief, aangezien de Tertiaris pas in 1913 werd
opgericht.
(3) Volgens het Jaarverslag van de Provincie der Neder-
landsche Minderbroeders 1913, p. 13-14 wordt de Tertiaris
op dat moment geredigeerd door pater Petrus Nielen,
met medewerking van pater Gijsbertus Hesse, Marius
Lamers en David de Kok.
(4) In 19(1931), nr. 4( april), p. 30 wordt afscheid geno-
men van P. Castus Vermeij als redactielid.
(5) In 28(1940), nr. 4(april) wordt op p. 27 vermeld dat
Kemp 6 jaar gewoon redacteur en 6 jaar hoofdredacteur
is geweest van de Derde-Orde-tijdschriften.
(6) Na de oorlog, in augustus 1945, verschijnt als nood-
uitgave de Roep van Franciscus. Voorlopig contactschrift
voor allen die in samenwerking met ‘De Rees’ te Brum-
men willen meewerken aan de verdieping van het gods-
dienstig leven in Nederland, aldus de titelpagina. Op p. 6
wordt in ‘Onze tijdschriften’ gesproken over een voor-
genomen grondige vernieuwing van alle tijdschriften,
vooral van de Tertiaris, dat men op termijn hoopt te
vervangen door een mooier en omvangrijker blad met
een meer sprekende naam: de Lekenorde van St. Frans.
Voorlopig kan deze opzet zelfs niet bij benadering wor-
den uitgevoerd. Daarom zal men het voorlopig met
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deze nooduitgave moeten doen, die iedere maand zal
verschijnen en waarmee weer geregeld contact kan
worden gelegd tussen Brummen en de tertiarissen. Op
de titelpagina van de Roep van Franciscus 1946, nr. 12
(dec.) wordt echter medegedeeld dat de Roep van Fran-
ciscus de vroegere Tertiaris volledig zal vervangen.
(7) Beschreven in BKNP 4.

1058
Theologie en pastoraat 1967-1973
• jaren 63(1967), nr. 1(onged.) – 69(1973), nr. 4(onged.)
• ondertitel Voortzetting van Nederlandse katholieke
stemmen1

• uitgever Uitgeverij J.M.W. Waanders2

• plaats Red.: Driebergen/Wittem ∞ 63(1967)-64(1968)3;
Wittem (redactiesecretariaat) ∞ 65(1969)-69(1973)
– Adm.: Zwolle
• frequentie 6 nrs. ∞ 63(1967); 4 nrs. per jaar ∞
64(1968)-68(1972); 6 nrs. ∞ 69(1973)
• formaat B
• omvang IV ∞ 63(1967)-68(1972); III ∞ 69(1973)
• redactie 1967-1968 drs. H.J.H.M. Fortmann
1967-1973 dr. M.C. Krinkels CSsR, red.secr.
1968 dr. L.J.M. ter Steeg
1969-1973 W.J. Berger
1969-1973 J.C.G. Braun OFM
1969-1973 H.H. Hoekstra OCarm.
1969-1973 C.P. Sporken
1969-1973 W. Zandbelt 
– Redactieraad
1967-1968 dr. H.M.M. Fortmann
1967-1968 dr. P. van Leeuwen OFM
1967-1968 N. Nooren
1967-1968 dr. P. Schoonenberg SJ
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– 63(1966), nr. 2(onged.) bevat de bijlage ‘Eucharistievie-
ring met toeristen’ (15 p.)
– 64(1968), nr. 2(onged.) bevat de bijlage ‘Eucharistievie-
ring met toeristen’ (15 p.)
– M.i.v. 69(1973), nr. 3(juni) is de inhoud van de afleve-
ringen gelijk aan die van het protestantse tijdschrift
Ministerium (zie 69(1973), nr. 3(juni), p. 129).
• relaties Voortzetting van Theologie en zielzorg1 (1965-
1966)
– Samengegaan met Tijdschrift voor pastorale psycholo-
gie en Ministerium en voortgezet als Praktische theolo-
gie4

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Wetenschappelijk vakblad voor de geestelijk-
heid in de zielzorg. Doel van het tijdschrift is de ziel-
zorgende geestelijkheid te informeren over theologi-
sche ontwikkelingen en te steunen inzake de uitoefe-
ning van haar ambt. Behalve informatie levert het tijd-

schrift kritisch commentaar omtrent alles wat er gaan-
de is in het pastorale veld, de theologie en gedragswe-
tenschappen. Het blad wil hiermee een bijdrage leveren
aan de vernieuwing van het pastoraat en de realisatie
van het pastoraat als een vrij beroep. M.i.v. 65(1969) wil
Theologie en pastoraat tevens een stem geven aan de
lezers in de rubriek ‘Lezers schrijven’. 
• noten
(1) De vermelding in de ondertitel: “voortzetting van
Nederlandse katholieke stemmen” is in historische zin
weliswaar juist, in bibliografische zin echter niet.
Nederlandse katholieke stemmen verscheen tot en met
1964 en werd voortgezet als Theologie en zielzorg (1965-
1966), dat vervolgens werd voortgezet als Theologie en
pastoraat. Voor een toelichting van deze titelwijziging
zie Theologie en zielzorg 62(1966), nr. 11(onged.), p. 337,
of de beschrijving van dit periodiek in dit deel van de
BKNP, noot 4.
(2) Het blad is eigendom van het aartsbisdom Utrecht
en de Nederlandse Provincie van de Redemptoristen, de
exploitatie is toevertrouwd aan Uitgeverij Waanders.
(3) In 1969 wordt de redactie uitgebreid, zodat de ver -
schillende takken van en instituten voor pastorale
wetenschap erin vertegenwoordigd zijn. Zie 64(1968),
nr. 4(onged.), p. 321.
(4) De genoemde tijdschriften zijn niet katholiek en
worden daarom niet beschreven in de BKNP.

1059
Theologie en zielzorg 1965-1966
• jaren 61(1965), nr. 1(jan.) – 62(1966), nr. 10[okt.]
• ondertitel Voortzetting van Nederlandse katholieke
stemmen
• uitgever Firma J.M.W. Waanders1

• plaats Red.: Driebergen/Wittem2

– Adm.: Zwolle
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang IV
• redactie 1965 H. Boelaars CSsR
1965-1966 H.J.H.M. Fortmann
1965-1966 C.A.J. van Ouwerkerk CSsR3

– Raad van advies
1965-1966 H.M.M. Fortmann
1965-1966 B. van Leeuwen OFM
1965-1966 N. Nooren
1965-1966 P.J.A.M. Schoonenberg SJ
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven;
alfabetisch zaakregister (1965).
• relaties Voortzetting van Nederlandsche katholieke
stemmen (1901-1964)
– Voortgezet als Theologie en pastoraat4 (1967-1973)
• autopsie Volledig
– UBN
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• typering Wetenschappelijk vakblad voor de geestelijk-
heid in de zielzorg. Doel van het tijdschrift is de ziel-
zorgende geestelijkheid te informeren over theologi-
sche ontwikkelingen en te steunen inzake de uitoefe-
ning van haar ambt. De bijdragen zijn gewijd aan
pastoraal-theologische vraagstukken en worden onder-
verdeeld in ‘Artikelen’, ‘Miscellanea-ingezonden’, ‘Acta
et documenta’ en ‘Nieuwe uitgaven’. Het beleid van de
redactie draagt het karakter van een “gerichte opinie-
vorming” (61(1965), nr. 6(onged.), p. 161).
• noten
(1) Het tijdschrift is eigendom van het aartsbisdom
Utrecht en de Sint Alphonsusstichting Amsterdam 
(zie 61(1965), p. 289). De exploitatie is in handen van uit-
geverij Waanders te Zwolle.
(2) Vanaf de oprichting van Nederlandsche katholieke
stemmen in 1901 is de redactie ervan gevoerd door een
tweemanschap: een professor van het Utrechtse groot-
seminarie Rijsenburg en een professor van het groot -
seminarie van de Redemptoristen te Wittem. Zie
61(1965), p. 289 en Theologie en pastoraat 64(1968), nr.
4(onged.), p. 321.
(3) Van Ouwerkerk krijgt in zijn redactionele werk-
zaamheid de hulp van M.C. Krinkels CSsR. Zie 64(1968),
nr. 4(onged.), p. 321.
(4) In 62(1966), nr. 11(onged.), p. 337 wordt de titelwijzi-
ging toegelicht: “de Kerk van Nederland (is) op zoek (..)
naar nieuwe, moderne vormen van pastoraal handelen,
die door het traditionele woord ‘zielzorg’ niet meer
adekwaat worden weergegeven. Waar het begrip
‘pastoraat’ een nog niet duidelijk omschreven inhoud
heeft, drukt het een overgang uit van traditioneel vast-
gelegde vormen van zielzorg naar nog te ontwerpen en
te verwachten vormen van pastorale bediening en
dienst.”

1060
Theologisch panorama 1961-{1966}
• jaren 1(1961), nr. 1(maart) – {deel II(1966), nr. 4(okt.)}1

• uitgever Nederlandse en Vlaamse Kapucijnen
• plaats Niet in het blad vermeld.
• frequentie 2 nrs. ∞ 1961-1963; 1 nr. ∞ 1964; 3 nrs. ∞
1965; 2 nrs. ∞ 1966
• formaat B
• omvang II ∞ deel I(1961/65); 64 p. ∞ deel II(1965/66),
4 nrs.
• redactie Niet in het blad vermeld.2

• bijzonderheden Inhoudsopgave (deel I(1961/65); de
artikelen die zijn besproken in dit deel worden alfabe-
tisch gerangschikt naar auteursnaam).
– Theologisch panorama verschijnt vanaf 1961 twee
maal per jaar als afzonderlijk genummerd, gedateerd
en gepagineerd bijblad van het Priesterblad Minister
Christi (1950-1967).

– Deel I bestaat uit 8 doorgenummerde afleveringen,
verschenen in 1961-1965; deel II bestaat uit tenminste 4
doorgenummerde afleveringen die zijn verschenen in
1965-1966.
• relaties Voortgezet als aparte rubriek in Sacerdos3

• autopsie 1(1961), nr. 1(maart) – deel II(1966), nr. 4(okt.)
– KDC ∞ deel I(1961/65), nrs. 1-8; deel II(1965/66), nrs. 
1-2
– UBU ∞ deel II(1965/66), nrs. 3-4
• typering Blad voor priesters met samenvattingen
“van hoogstaande tijdschriftartikelen over H. Schrift,
theologie en pastoraal” (zie het Priesterblad Minister
Christi 48(1967), nr. 8-10(onged.), p. 209).
• noten
(1) De eerste aflevering draagt de aanduiding 1e jaar-
gang, nr. 1; daarna deel I(1961), nr. 2(okt.) – deel I(1965),
nr. 8(mei); deel II(1965), nr. 1(juli) – {deel II(1966), nr. 4
(okt.)}.
(2) De redactie is in handen van Nederlandse en Vlaam-
se Minderbroeders Kapucijnen. Zie Uni trinoque (in dit
deel van de BKNP beschreven) band 15(1966/1967), p. 55*.
(3) In 1967 wordt het Priesterblad Minister Christi opge-
heven. In de laatste afl. (48(1967), nr. 8-10(onged.), 
p. 209) wordt aangekondigd dat Theologisch panorama
voortaan als een afzonderlijke rubriek ongewijzigd
wordt voortgezet in het Vlaamse priesterblad Sacerdos.
In Sacerdos 35(1967/68), nr. 2(onged.), p. 227 wordt de
rubriek ‘Theologisch panorama’ geïntroduceerd: “Deze
nieuwe rubriek geeft een korte samenvatting van de
meest merkwaardige artikelen in de tijdschriften, bij
voorkeur vreemdtalige, over actuele vraagstukken van
de heilige Schrift, de systematische theologie, de
moraal- en pastoraaltheologie, de spiritualiteit, het ker-
kelijk recht en de psychologie. (…) De redactie ervan
werd aan de PP Kapucijnen van de Vlaamse provincie
toevertrouwd.” Voor zover kon worden vastgesteld is
de rubriek slechts deze ene keer verschenen. Het
Vlaamse Sacerdos, dat van 1933 tot 2000 verscheen, is
niet opgenomen in de BKNP.

1061
Tijdschrift voor geestelijk leven 1945-{1980}
• jaren 1(1945), nr. 1(onged.) – {36(1980), nr. 6(onged.)}1

• uitgever ’t Groeit / het Spectrum ∞ 1(1945)-5(1949)
– ’t Groeit / NV Pax ∞ 6(1950)-8(1952)
– ’t Groeit ∞ 9(1953)-{36(1980)}
• plaats Red.: Leuven ∞ 1945-1957; Nijmegen ∞ 1958-
1964; Leuven ∞ 1965-{1980}
– Adm.: Antwerpen/Utrecht ∞ 1(1945)-5(1949); Antwer-
pen/Den Haag ∞ 6(1950)-8(1952); Antwerpen ∞ 9(1952)-
26(1970); Borgerhout/Antwerpen ∞ 27(1971)-{36(1980)}
• frequentie tienmaal per jaar ∞ 1(1945)-32(1976)
– tweemaandelijks ∞ 33(1977)-{36(1980)}
• formaat A
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• omvang VI
• redactie 1945-1946 Stephanus G. Axters OP, hoofdred.
1946-1950 Bavo M. Michael Van Hulse OP, hoofdred.
1949-1954 Michael M. Hensen OP, red.secr.
1953-1964 H.E. Schillebeeckx OP, hoofdred.
1958-1959 W.D. Baston OP, red.secr.
1960-1976 E. Van Outryve OP, 1960-1964 red.secr., 1965-
1966 hoofdred. 
1965-1966 D. Van Damme, red.secr.
1966-1969 E. Deronne OP, red.secr. 
1970-1972, 1977-{1980} Emilio Platti, 1970-1972 red.secr. 
1976-{1980} J. Baert OP, red.secr.
1977-{1980} Frans Damen
1977-{1980} I. D’Hert
1978-{1980} H. Schaeffer
– Redactieraad
1955-1961 H. van Dongen OP
1955-1962 S. Brounts OP
1955-1963 D. De Pauw OP
1955-1964 A. M. Hosten OP
1955-1966 G.L. Goethaert OP
1955-1966 Michael M. Hensen OP, 1955-1964 voorz. 
1955-1971 D.M. De Petter OP
1955-1977 H. Roosen
1955-1979 Pater Optatus OFMCap.
1955-{1980} Inn. Biezeno OP
1955-{1980} A. Huybrecht OP
1960-{1980} A. Van de Walle
1963-1967 C. Dupont
1963-1972 W. de Bont
1964-1967 P. Delfgaauw
1964-1976 M. De Caluwe
1965-1967 P. Schruers
1965-{1980} H.E. Mertens
1965-{1980} Edward Schillebeeckx OP, 1965-1970 voorz. 
1966-1967 D. Van Damme
1967-1968 W. Diemel
1977-1979 K. De Voght
1977-{1980} L. Daenen
1977-{1980} J. Van Acker
1977-{1980} J. Van Outryve
1977-{1980} M. Van Tente
1978-{1980} F. Maas
{1980} R. Maes
{1980} C. Van der Horst
• speciale nummers 3(1947), deel II, nr. 3(sept./okt.): 
themanummer ‘Bij de herdenking van de H. Theresia
van Lisieux, 1947’
– 4(1948), deel I, nr. 3(maart/april): themanummer
‘Dom Marmion herdacht’
– 4(1948), deel I, nr. 5(juni): themanummer ‘Klooster -
leven’
– 4(1948), deel II, nr. 3(sept./okt.): themanummer
‘Priesterlijke vroomheid’
– 5(1949), deel I, nr. 3(maart/april): themanummer
‘Lekenvroomheid’

– 7(1951), nr. 5(juni): speciaal nummer ‘Eucharistisch
leven’
– 8(1952), nr. 4/5(mei/juni): speciaal dubbelnummer 
‘De biecht, sacrament van boetvaardigheid’
– 9(1953), nr. 7/8(sept./okt.): speciaal dubbelnummer
‘De evangelische raden’
– 10(1954), nr. 4/5(mei/juli): speciaal dubbelnummer
‘Maria, Moeder van onze verlossing’
– 11(1955), deel II, nr. 2/3(sept./okt.): speciaal dubbel-
nummer ‘Teleurstellingen in het geestelijk leven’
– 13(1957), nr. 1(jan./febr.): themanummer ‘De christe-
lijke hoop’
– 15(1959), nr. 5(mei/juni): themanummer ‘De heilige’
– 16(1960), nr. 8/9(okt./nov.): dubbelnummer ‘De voor-
zienige God’
– 17(1961), nr. 7/8(sept./okt.): dubbelnummer ‘Roeping’
– 18(1962), nr. 7/8(sept./okt.): dubbelnummer ‘Het 
liturgisch gebed’
– 20(1964), nr. 3/4(maart/april): dubbelnummer ‘Ascese
op drift’
– 20(1964), nr. 7/8(sept./okt.): dubbelnummer ‘Gods-
dienstige begeleiding’
– 21(1965), nr. 7/8(sept./okt.) en nr. 9(nov.): themanum-
mers ‘De Schrift. Gods woord ten leven’
– 22(1966), nr. 7/8(sept./okt.) dubbelnummer ‘Over het
geloof’
– 23(1967), nr. 7/8(sept./okt.): dubbelnummer ‘Over
Jezus de Christus’
– 25(1969), nr. 7/8(sept./okt.): dubbelnummer dat is
gewijd aan Evagrius van Pontus, De opgang van de
geest naar God. Een traktaat over het gebed uit de 
vierde eeuw, vertaald en geannoteerd door Cristoforo
Wagenaar
– 26(1970), nr. 4/5(juni/juli): dubbelnummer ‘Over de
oecumene voor de wereld’
– 28(1972), ongen.(onged.): dubbelnummer ‘Over de
missie van de kerk’
– M.i.v. 33(1977) zijn de meeste nummers themanum-
mers.2

– 33(1977), nr. 1(onged.): themanummer ‘Lijden en offer’
– 33(1977), nr. 2(onged.): themanummer ‘Religieuze
ervaring’
– 33(1977), nr. 5(onged.): themanummer ‘Het uur der
religieuzen?’
– 33(1977), nr. 6(onged.): themanummer ‘Een licht ons
verschenen’
– 34(1978), nr. 2(onged.): themanummer ‘Veranderend
normbesef’
– 34(1978), nr. 4(onged.): themanummer ‘Weer geeste-
lijke begeleiding?’
– 34(1978), nr. 6(onged.): themanummer ‘Barmhartig-
heid’
– 35(1979), nr. 2(onged.): themanummer ‘De mens in
het verlies’
– 35(1979), nr. 4(onged.): themanummer ‘Uitgedaagd
door armen’
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– 35(1979), nr. 6(onged.): themanummer ‘Naar een ver-
ankerde spiritualiteit’
– 36(1980), nr. 2(onged.): themanummer ‘Spiritualiteit
van de vredeswerker’
– 36(1980), nr. 5(onged.): themanummer ‘Pastoraal
werk bij tegenwind’
– 36(1980), nr. 6(onged.): themanummer ‘Speurend
naar zij-sporen’
• register Over de jaren 1945-1954 en 1955-1964 zijn
registerdelen verschenen.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1950, 1954, 1956-1962,
1964-1967, 1972, 1977, 1979-1980); boekbesprekingen;
inhoudsopgaven.
– Per jaar verschijnen twee delen: met uitzondering
van 6(1950)-10(1954) hebben de delen elk een afzonder-
lijke inhoudsopgave, bij 1(1945)-5(1949) ook een afzon-
derlijke paginering.
– In 1949-{1955} worden op het landgoed Drakenburgh
bij Hilversum jaarlijks studiedagen gehouden over het
geestelijk leven van de leek, georganiseerd door het
Tijdschrift voor geestelijk leven en het tijdschrift Car-
mel. In 11(1955), deel II, nr. 1(juni/aug.), p. 471 wordt ver-
meld dat ondertussen ook andere instanties hun deel
bijdragen, met name de Katholieke Actie en het tijd-
schrift de Nieuwe mens. In 1949 en 1950 worden zeer
algemene onderwerpen behandeld; m.i.v. 1951 hande-
len de studiedagen over één speciaal thema: 1951
‘Christendom en wereld’; 1952 ‘Wereldverzaking of
wereldaanvaarding?’; 1954 ‘De christelijke versterving’;
1955 ‘De katholiek als staatsburger’ en ‘gezagsverhou-
dingen binnen de kerk’. Na 1955 worden de studiedagen
niet meer in het tijdschrift genoemd.
• autopsie Volledig
– UBN ∞ alle jaargangen m.u.v. de meeste omslagen
– UBT ∞ omslagen (van alle jaargangen de eerste afl.)
• typering Theologisch tijdschrift van wetenschappelijk
gehalte voor het gehele Nederlandse taalgebied,
bedoeld om voeding te geven aan leek, kloosterling en
priester voor de bewuste beleving van het christelijke
genadeleven. Daarnaast schenkt het blad bijzondere
aandacht aan de eigen problemen van de leek in de
wereld (in gezin, beroep en samenleving), de eigen pro-
blemen van het priesterleven in deze wereld en aan de
eigen problemen van het kloosterleven in een tijd van
materiële en geestelijke waardeverschuivingen. Op
deze wijze poogt het de band tussen geestelijk leven en
theologie te versterken. Het tijdschrift staat sterk onder
invloed van de Dominicanen. Het tijdschrift bestaat tot
en met 32(1976) uit vaste rubrieken: ‘Beginselen en
practijk’3 (beschouwende artikelen, waarin vooral de
dogmatische en christelijk-zedelijke grondslagen van
het geestelijke leven aan de orde komen), ‘Geestelijke
gestalten’ (levensbeschrijvingen die “niet slechts tot
ons hoofd [spreken], maar tot onze wil, tot ons hart, tot
heel ons wezen” (3(1947), deel I, nr. 1(jan.), p. 6)),

‘Geestelijke teksten’ (teksten van kerkvaders en andere
geestelijke schrijvers) en een rubriek met boekbespre-
kingen. Daarnaast bevat het een kroniekenrubriek met
allerhande korte berichten die betrekking hebben op de
“uitwendige geschiedenis van het geestelijke leven”,
zoals ontwikkelingen van het kerkelijke leven, spiritua-
liteit, de liturgische beweging enz. Vanaf een koerswij-
ziging bij aanvang van 33(1977) is elk nummer een the-
manummer.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt tot en met 1989, waarna het
samengaat met Reliëf en in 1990 wordt voortgezet als
TGL: tijdschrift voor geestelijk leven.
(2) Zie 32(1976), ongen.(onged), p. 577-578: “meer dan in
het verleden het geval was, zullen verscheidene afleve-
ringen gecentreerd worden rond bepaalde thema’s van
het geestelijk leven. Dit zal dan ook de mogelijkheid
bieden om éénzelfde onderwerp in zijn verschillende
aspecten en vanuit diverse gezichtshoeken, zo volledig
en zo grondig mogelijk te behandelen.”
(3) M.i.v. 14(1958) wordt deze rubriek voortgezet zonder
de rubriekstitel ‘Beginselen en practijk’, maar onder de
aanduiding ‘Artikelen’.

1062
Tijdschrift voor het gezin 1965-{1980}
• jaren 83(1965), nr. 1(onged.) – {98(1980), nr. 4(onged.)}1

• ondertitel de Rozenkrans2

• uitgever Apostolaat van de Rozenkrans
• plaats Red. en adm.: Huissen ∞ 83(1965)-89(1971); 
Nijmegen ∞ 90(1972)-95(1977)
– Red.: Rotterdam, adm.: Nijmegen ∞ 96(1978)-
{98(1980)}
• frequentie tweemaandelijks ∞ 83(1965)-91(1973)
– driemaandelijks ∞ 92(1974)-{98(1980)}
• formaat B ∞ 83(1965)-85(1967); A ∞ 86(1968)-
{98(1980)}
• omvang I ∞ 83(1965)-85(1967); II ∞ 86(1968)-92(1974);
I ∞ 93(1975)-{98(1980)}
• redactie 1965-{1966} G. Foederer OP; (na 1966 niet meer
vermeld)
1965-1977 D.A. Linnebank OP
1974-1977 N. Wilbrink OP
1975-1977 Ph. Frankemölle OP
1978-{1980} J. Laan OP
1978-{1980} H. Schoenmakers OP
1978-{1980} F. van Waesberge OP
1978-{1980} J. Wenting OP
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van de Rozenkrans (1879-1964)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Godsdienstig blad voor het gezin, met artike-
len over velerlei onderwerpen; ook gepopulariseerde
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exegetische en historische informatie. In het Informa-
tiebulletin / Bisdom Rotterdam (8(1979), nr. 1(mei), p. 4)
wordt de formule van het Tijdschrift voor het gezin als
volgt omschreven: “vertalen naar het grondvlak toe,
wat er in de Kerk en het gelovig denken gaande is. We
richten ons tot mensen, die niet gemakkelijk de vaklite-
ratuur in handen nemen, maar toch graag iets meer
van het geloof willen weten. Vandaar dat we telkens
een thema kiezen en dit van verschillende kanten in
een aantal korte artikelen belichten.”
• noten
(1) Het tijdschrift bleef onder deze titel verschijnen tot
en met jaargang 103(1985), waarna het werd voortgezet
als Tijdschrift voor geloof onderweg.
(2) M.i.v. 97(1979), nr. 1(onged.) staat de ondertitel niet
langer vóór op het omslag, alleen nog aan de binnenzij-
de.

1063
Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’1 1962-1967
• jaren 1962, nr. 1/2(febr./maart) – 1967, afscheidsnum-
mer(dec.)2

• ondertitel Missieblad van de Oblaten van Maria ∞
1962, nr. 1/2(jan./febr.)-nr. 3/4(april/mei)
– de Missiekoningin. Missieblad van de Oblaten van
Maria ∞ 1962, nr. 5/6(juni/juli)
– de Missiekoningin ∞ 1962, nr. 7/8(aug./sept.) – 1963,
nr. 1/2(jan./febr.)
• uitgever Oblaten van Maria 
• plaats Red. en adm.: Duiven (Gld.), Regina Pacis
• frequentie “Verschijnt zes maal per jaar”
– 5 nrs. per gaargang ∞ 1962-1966; 4 nrs. ∞ 1967
• formaat B
• omvang I
• redactie  1962-1963 pater K. van Lent OMI,3 eindred.
1962-1967 pater W. Claessens OMI
1962-1967 Henny W.J. Derksen
– Redactieraad
1962-1963 Hans Berghuis
1962-1964 pater W. Evers OMI, provinciaal4

1962-1966 pater K. van Lent OMI3

1962-1967 pater W. Claessens OMI
1962-1967 H.W.J. Derksen
1962-1967 W. Hornman
1964-1967 pater F. de Grauw OMI, provinciaal4

1966-1967 pater A. Evers OMI4

1966-1967 pater J. van Lent OMI3

• speciale nummers De laatste aflevering van 1967(dec.)
is een ‘Afscheidsnummer’ uitgegeven in een afwijkend
formaat, bestaande uit een fotoreportage geheel gewijd
aan ‘Afrika: werelddeel tussen oost en west’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn thematisch opgezet. Zo is in 1963
nr. 1/2(jan./febr.) gewijd aan Afrika, nr. 3/4(maart/april)

aan de moderne broederopleiding en nr. 5/6 aan apart-
heid (mei/juni). In het autopsie-exemplaar is p. 3/4 van
dit laatste nummer beschadigd.
• relaties Voortzetting van de Missiekoningin (1953-1961)
– Opgegaan in Bijeen (1968-{1980})2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Blad van de Oblaten van Maria (OMI), dat als
voortzetting van een specifiek missietijdschrift nog
veel aandacht besteedt aan (de OMI-)missionering en
trouw blijft aan de oorspronkelijke opzet om een brug
te slaan tussen de missionarissen Oblaten van Maria
enerzijds en het groeiend aantal sympathisanten
anderzijds, maar tegelijkertijd ook aandacht besteedt
aan andere kerkelijke en maatschappelijke ontwikke-
lingen, ook in (voormalige) missielanden. Vanwege
‘het tijdperk van de leek’ zijn in de redactie en redactie-
raad naast enkele Oblaten van Maria ook leken opgeno-
men, zodat ook de stem van de leken gehoord wordt en
hun activiteiten ondersteund worden. 
• noten
(1) De afleveringen van 1962 en 1963 dragen op de titel-
pagina nog het vignet ‘MK de Missiekoningin’.
(2) In ‘Bericht aan de lezers van de Groeiende kerk’,
1967, nr. 6/7/8(juni/juli/aug.), p. 2 kondigt pater Fl. de
Grauw, provinciale overste van de Oblaten van Maria in
Nederland, de fusie van het tijdschrift aan met 17 ande-
re missionaire bladen, die gezamenlijk in een nieuwe
vorm onder de naam Bijeen zullen verschijnen. In de
laatste aflevering van dec. 1967 bevindt zich een inleg-
vel aan de ‘Geachte lezer’ waarin de redactie aangeeft
dat, ook al gaat het tijdschrift op in Bijeen, zij zich heeft
voorgenomen om de hechte band tussen de missiona-
rissen Oblaten en de lezer in stand te houden en de
lezer 3 of 4 keer per jaar in te lichten over het wel en
wee van de Oblaten in de vorm van een (wat uitgebrei-
dere) brief. Het inlegvel bevat tevens een reconstructie
van de geschiedenis van het tijdschrift: “bij dit afscheid
durven wij niet beweren dat ons geschrift in zijn 34-
jarig bestaan op een progressief gesternte – dé meetlat
van ons huidige kerkbesef – gevaren heeft. We denken
veeleer dat het op het kompas van de tijd dobberde.” 
(3) Het is niet duidelijk of de namen K. van Lent en J. van
Lent naar dezelfde persoon verwijzen. In de Pius-alma-
nak wordt slechts melding gemaakt van J. van Lent.
(4) Pater W. Evers OMI, provinciaal (m.i.v. 1963: pater 
T. Evers, provinciaal. Mogelijk verwijst ook de naam 
A. Evers naar dezelfde persoon. In de Pius-almanak
wordt alleen melding gemaakt van A. Evers), wordt tot
en met 1964, nr. 5/6/7(mei/juni/juli) met naam als
redacteur vermeld. In hetzelfde nummer (p. 2) wordt
vermeld dat pater F. de Grauw OMI benoemd is tot de
nieuwe provinciaal. Hij wordt in de redactie m.i.v. 
nr. 8/9/10/(aug./sept./okt.) enkel als “pater Provinciaal”
aangeduid.
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1064
Tijdschrift voor liturgie 1919-{1980}
• jaren 1(1919/20), nr. 1(nov.) – {64(1980), [nr. 6(nov.)]}1

• ondertitel Uitgave der benedictijner Abdij Affligem, te
Hekelgem (België2) ∞ 4(1923) – 31(1947), nr. 2(onged.)
– Orgaan van de Federatie der Liturgische Verenigin-
gen in Nederland ∞ 31(1947), nr. 3(onged.) – {33(1949)}
– Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Abdij
Affligem. Orgaan van de Federatie der Liturgische Ver -
enigingen in Nederland ∞ {37(1953)}-41(1957)
– Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Abdij
Affligem. Orgaan van de Liturgische Federatie ∞
42(1958)-47(1963)3

– Orgaan van de Nederlandse en Vlaamse Commissie
voor Liturgie ∞ 48(1964)
– Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 51(1967)-{46(1980)}
Op het omslag:
– Orgaan van de Federatie der Liturgische Verenigin-
gen ∞ 32(1948)-40(1956)
– Orgaan van de Liturgische Federatie ∞ 41(1957)-
42(1958)
– Tweemaandelijks tijdschrift ∞ 54(1970)-{64(1980)}
• uitgever Abdij Affligem 
• plaats Red.: Hekelgem (B.) ∞ 1(1919/20) – 52(1968), 
nr. 4(onged.); Leuven ∞ 52(1968), nr. 5(onged.)4 –
{64(1980)}
– Adm.voor Nederland: Nijmegen ∞ 31(1947)-{33(1949)};
Maastricht ∞ {37(1953)}-{59(1975)}5

– Adm. voor België: Hekelgem
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1919/20)-20(1939)
– 6 nrs ∞ 21(1940/41)
– 4 nrs. ∞ 22(26)(1942)
– 2 nrs. ∞ 23(27)(1943)-24(29)(1944/45)
– 4 nrs. in 2 afln. ∞ 25(30)(1946)
– 4 nrs. ∞ 31(1947)-32(1948)
– 5 nrs. ∞ 33(1949)
– tweemaandelijks ∞ 34(1950)-{64(1980)}
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1919/20)-2(1920/21); V ∞ 3(1921/22)-
6(1925); IV ∞ 7(1926)-21(25)(1940/41); III ∞ 22(26)(1942);
II ∞ 23(27)(1943)-25(30)(1946); III ∞ 31(1947)-32(1948);
IV ∞ 33(1949)-40(1956); V ∞ 41(1957)-47(1963); VI ∞
48(1964); V ∞ 49(1965); VI ∞ 50(1966); V ∞ 51(1967); 
VI ∞ 52(1968); V ∞ 53(1969)-55(1971); IV ∞ 56(1972); 
V ∞ 57(1973); IV ∞ 58(1974)-61(1977); V ∞ 62(1978); 
IV ∞ 63(1979)-{64(1980}
• redactie De redacteuren worden lang niet altijd ver-
meld. Bovendien is een groot deel van de omslagen ver-
wijderd bij het binden, waardoor gegevens moeilijk te
achterhalen zijn. Sommige gegevens blijken uit de
inhoud van het tijdschrift. Onderstaande lijst is derhal-
ve onvolledig.
1919-[1920] dom dr. Franco de Wyels OSB, hoofdred.6

1920-1924 dom Albericus Jonkers, hoofdred.7

1924-1964 dom Albertus Van Roy OSB, hoofdred.7

[1946]-{1980} dom dr. Ambrosius Verheul OSB, hoofd-
red.8

1947-1948 dom dr. Jac. Huyben OSB9

1947-{1949} pastoor H.B. Lauwaert10

1947-1958 dr. Eliseus Bruning OFM9

1947-{1960} dr. H. Schmidt SJ9

1947-{1965} kan. dr. Wilfried Dekkers OPraem.9

1947-{1965} prof. drs. A. Kerssemakers11

1947-1977 kan. E. Van der Donck9

1947-{1977} kan. (m.i.v. 1959 mgr.) L. De Kesel9

1951-1957 prof. J.A.M. Prein12

{1953}-{1960} pastoor A. Reners 
{1953}-{1965} kan. Paschalis J. van Kaathoven OPraem.13

{1953}-{1965} kan. J. Rabau13

{1953}-1977 prof. dr. Th. Vismans OP13

{1953}-{1977} dr. Lucas Brinkhoff OFM13

{1953}-1957, 1965-{1980} Ign. de Sutter, 1965-{1980} advi-
seur kerkmuziek13

1959-{1963} prof. A. Ruhe15

1959-{1965} dr. C.A. Bouman15

1956-{1965} kan. A. Hodüm14

1959-1977 kan. drs. Gerlach Laudy OPraem.15

1962-{1977} drs. A. Hollaardt OP13

1965-1979 prof. dr. Godfried Danneels13

{1965} kan. Bernard Fets OPraem.13

{1965} N. Nooren13

{1965}-{1977} prof. dr. S. De Smet SJ13

{1965}-{1977} prof. dr. H.A.J. Wegman13

1969-{1977} Peter D’Haese OP16

1969-{1977} drs. Evert de Jong16

1969-{1977} prof.dr. A. Scheer MSC16

{1977} prof.dr. A. Goossens17

• speciale nummers 43(1959), nr. 6(onged.): speciaal
nummer van Tijdschrift voor liturgie in samenwerking
met de Questions liturgiques en paroissales, gewijd aan
het vijftigjarige bestaan van de Liturgische Beweging18

• register Erik-Godfried Feys OSB, Liturgisch tijdschrift.
Tijdschrift voor liturgie. Registers 1910-1946, 1947-1985,
Affligem 1986, 519 p. Hierin Lucas Brinkhoff OFM,
‘Dom Dr. Ambroos Verheul en Tijdschrift voor liturgie’
(p. 13-20) met ‘Academische bibliografie van abt Dr.
Ambroos Verheul (p. 21-33); E.-G. Feys, ‘Liturgisch tijd-
schrift – Tijdschrift voor liturgie. Een liturgisch panora-
ma 1910-1946’ (p. 197-231) en E.-G. Feys, ‘Liturgisch tijd-
schrift – Tijdschrift voor liturgie. Een liturgisch panora-
ma 1947-1985’ (p. 461-519)
• bijzonderheden Afbeeldingen (1921-1942, 1947-1951,
1953-1967, 1970); boekbesprekingen; inhoudsopgave
(1919/20-1926; 1930-1942, 1946-1954, 1956-{1980}); alfabe-
tisch zaakregister (1923-42, 1946-1954, 1956-1980;
25(1946) bevat het zaakregister van 24(1945) en 25(1946).
De paginering van 24(1945) is met een * aangegeven).
– De eerste drie jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen evenals 21(25)(1940/41), nr. 1(febr. 1940)-nr. 6
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(sept./dec. 1941) en 24(29)(1944/45), nr. 1(jan./juni)-nr.
2(juli 1944/dec. 1945). De overige jaargangen vallen
samen met het kalenderjaar. 
– De jaargangen 10(14)(1929)-25(30)(1946) kennen een
dubbele jaargangnummering. Het tweede nummer zet
de jaargangtelling van de voorganger Liturgisch tijd-
schrift (1(1910/1911)-5(1919) voort. Na 23(27)(1943) volgt
abusievelijk 24(29)(1944/45); moet zijn: 24(28)(1944/45).
– 21(25)(1940/41), nr. 5(april/aug. 1941) is abusievelijk
gepagineerd 365-428; moet zijn: 265-328.
– M.i.v. 37(1953) bevat elke jaargang een verslagnum-
mer (meestal nr. 3 of nr. 4), gewijd aan de jaarlijkse stu-
diedagen van het Genootschap voor Liturgiestudie in
samenwerking met de Liturgische Federatie in de Abdij
van Berne te Heeswijk. De thema’s zijn: 1953 ‘liturgie
en geloofsleven’, 1954 ‘het algemeen priesterschap van
de leek’ (hierover is geen verslagnummer verschenen),
1955 ‘het sacrament van het Vormsel’, 1956 ‘liturgie en
catechese’, 1957 ‘bijbel en liturgie’, 1958 ‘liturgie en
oecumenische beweging’, 1959 ‘liturgie en kerkbouw’,
1960 ‘het boetesacrament’, 1961 ‘huwelijk en liturgie’,
1962 ‘de deelname van de leek aan de eucharistievie-
ring’, 1963 ‘de verwachting van de wederkomst des
Heren in de kerk’, 1964 ‘de psalmvertaling’ (hierover is
geen verslagnummer verschenen).
– M.i.v. 41(1957) bevat de eerste aflevering van elke jaar-
gang het verslag van de liturgische studiedagen voor
priesters, die m.i.v. 1956 elk jaar worden georganiseerd
door de redactie van het Tijdschrift voor liturgie in
samenwerking met het Apostolaat voor Kerkelijk
Leven van de Abdij Tongerlo. De thema’s zijn: 1956 
‘H. Mis en parochie’, 1957 ‘het H. Doopsel in liturgie en
zielzorg’, 1958 ‘liturgie en de hedendaagse mens’, 1959
‘de dienst van het Woord’, 1960 ‘eucharistia, dankende
lofprijzing’, 1961 ‘ziekenliturgie’, 1962 ‘het kerkelijk jaar
in zielzorg en beleving’, 1963 ‘knelpunten rond de litur-
giehervorming op het oecumenisch concilie’. 
– In 1964 wordt overeengekomen dat het Genootschap
voor Liturgiestudie en de redactie van het Tijdschrift
voor liturgie voortaan in hun jaarlijkse studiebijeen-
komsten (zie boven) hetzelfde onderwerp zullen behan-
delen. Het Genootschap voor Liturgiestudie neemt het
wetenschappelijk onderzoek ervan voor zijn rekening
en doet aldus het voorbereidende werk voor de studie -
dagen van het Tijdschrift voor liturgie en het Apostolaat
voor Kerkelijk Leven van de Abdij Tongerlo, die voor
een ruimer publiek zijn en sterker op de pastoraal wor-
den toegespitst. Deze opzet wordt pas in 1965 verwe-
zenlijkt, nadat in 1964 een groot internationaal litur-
gisch congres wordt gehouden over ‘liturgie na het con-
cilie’. Het verslag van de studiedagen verschijnt steeds
in nr. 1 van de volgende jaargang. Thema’s: 1965 ‘leven-
de kerk’, 1966 ‘eucharistieviering morgen’, 1967 ‘litur-
gie in de stad van de mens’, 1968 ‘de christelijke doop in
de kerk van morgen’,1969 ‘liturgie en menselijke

gemeenschappen’, 1970 ‘liturgisch bidden nu’, 1971
‘liturgie en expressie’, 1972 ‘liturgische pastoraal rond
de begrafenis’, 1973 ‘zondag, dag van de christen’, 1974
‘liturgie met kinderen’, 1975 ‘de kerk en haar zieken’,
1976 ‘pastoraal-liturgische vernieuwing rond het sacra-
ment der verzoening’, 1977 ‘liturgie en kerkmuziek’,
1978 ‘liturgie en catechese’, 1979 ‘de paasviering en haar
symbolen’, 1980 ‘eucharistie vieren in de parochie’.
– 48(1964), nr. 1(onged.) bevat de tekst en de vertaling
van de Constitutie over de H. Liturgie; nr. 2(onged.) is
geheel gewijd aan commentaren daarop. 57(1973), nr.
3(ongen.) is volledig gewijd aan ‘tien jaar postconciliai-
re liturgievernieuwing’.
– 53(1969), nr. 6(onged.): bevat de vertaling van de nieu-
we Ordo Missae en haar begeleidende documenten.
– 55(1971), nr. 1(onged.) is geheel gewijd aan de nieuwe
Ordo Missae.
– Het redactiearchief van het tijdschrift over de jaren
1946-1990 is in bewaring gegeven bij het KADOC in 
Leuven.
• relaties Voortzetting van Liturgisch tijdschrift (1910-
1919)
– Hierin opgenomen met ingang van 31(1947) Eucha-
ristisch tijdschrift (1936-1940) en Kerk en volk (niet in de
BKNP opgenomen: Vlaams)19

• literatuur W. Audenaert, Clavis foliorum periodicorum
theologicorum (Leuven 1994), p. 364-367, nr. 200
• autopsie Volledig m.u.v. 23(27)(1943), nr. 1; 33(1949),
nr. 2 en een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Belgisch-Nederlands tijdschrift dat is gewijd
aan liturgische vraagstukken. Eén van de hoofddoelen
is het herstellen van de centrale waarde van de liturgie
in het christelijke leven. In tegenstelling tot de in
Nederland uitgegeven tijdschriften Maandschrift voor
liturgie / Ons liturgisch tijdschrift (en na de Tweede
Wereldoorlog het Offer (1946-1967)) die meer bedoeld
zijn als liturgische volkstijdschriften, richt het Tijd-
schrift voor liturgie zich tot priesters en ontwikkelde
leken. “Ons programma zal hetzelfde zijn als in 1910:
stichting en onderrichting, gebaseerd op de gegevens
der wetenschap” (1(1919/20), nr. 1(onged.), p. 4). Gere-
nommeerde auteurs verlenen hun medewerking aan
het tijdschrift, waardoor het uitgroeit tot een gezagvol
orgaan. Het tijdschrift bevat geannoteerde artikelen,
mededelingen, decreten, briefwisselingen enz. over de
meest uiteenlopende kwesties inzake liturgie en kerke-
lijk ceremonieel. Daarnaast bevat het tijdschrift een
kroniek van de Liturgische Beweging. Regelmatig ver-
schijnen er themanummers. Het Tijdschrift voor litur-
gie bestrijkt een periode die wordt gekenmerkt door
intense bedrijvigheid en ingrijpende gevolgen op litur-
gisch vlak en waarin de liturgiestudie uitgroeit tot een
autonome en erkende wetenschap. In KADOC Nieuws-
brief 1992/93, nr. 3(maart) wordt vermeld: “Het Tweede

1064. Tijdschrift voor liturgie 702



Vaticaans Concilie bevestigde met zijn Constitutie over
de H. Liturgie een aantal vernieuwingstendensen en
gaf tegelijk ook een nieuw elan aan de Liturgische
Beweging. Het (…) tijdschrift bestrijkt het gehele litur-
gische panorama in de decennia na 1950, gaande van de
vele vernieuwingsinitiatieven en experimenten tot de
officiële kerkelijke richtlijnen. Daarbij wordt ruime
aandacht besteed aan de samenhang en wisselwerking
tussen de liturgie enerzijds en een mens-, maatschap-
pij- en kerkvisie in volle evolutie anderzijds.”
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog in {2010}.
(2) M.i.v. 10(1929), nr. 6(nov./dec.) is “België” vervangen
door “Brabant”.
(3) In 46(1962): ‘Orgaan van de Liturgische Federatie.
Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de Abdij
Affligem’; in 47(1963): ‘Orgaan van de Liturgische Fede-
ratie. Uitgegeven door de Abdij van Affligem. Twee-
maandelijks tijdschrift’.
(4) In 52(1968), nr. 5(onged.) wordt op p. 421 melding
gemaakt van een verhuizing van de hoofdredacteur
naar Abdij Keizersberg te Leuven, omdat hij op 14 juli
is benoemd en geïnstalleerd als prior van de abdij. Het
administratie-adres blijft Abdij Affligem te Hekelgem.
(5) Over het Nederlandse administratieadres in
34(1950)-36(1952) kunnen geen mededelingen met
zekerheid worden gedaan, omdat de omslagen van de
autopsie-exemplaren bij het binden verwijderd zijn. Na
59(1975) wordt er geen adres in Nederland meer ver-
meld.
(6) Vgl. Feys OSB, Liturgisch tijdschrift), p. 38 en
1(1919/20), nr. 6(okt.), p. 329-330; 35(1951), nr. 2(maart). 
p. 57 en 46(1962), nr. 4(onged.), p. 254-258. 
(7) Zie 50(1966), nr. 1(onged.), p. 1. Over Van Roy, zie
47(1963), nr. 3(onged.), p. 161 en 51(1967), nr. 1(onged.), 
p. 1-4, waar wordt vermeld dat Van Roy feitelijk slechts
van 1924 tot 1946 actief de leiding heeft gevoerd, ook al
blijft hij tot 1965 genoemd als hoofdredacteur: “Wan-
neer hij einde 1946 de redactie aan jongere krachten
overlaat, hebben wij het nooit over ons hart kunnen
verkrijgen om zijn naam als hoofdredacteur te schrap-
pen; daarvoor bleef hij overigens te nauw met T.v.L. als
adviseur en medewerker verbonden” en “Eerst toen in
1965 een grondige redactiewijziging tot stand kwam,
hebben wij van ons hart een steen gemaakt”.
(8) Vgl. Feys OSB, Liturgisch tijdschrift), p. 38. Volgens
de KADOC Nieuwsbrief 1992/93, nr. 3(maart), p. 7 zou
Verheul reeds in 1946 het redactiesecretariaat op zich
hebben genomen. 
(9) Zie 31(1947), nr. 1(onged.), p. 9: “Om van een zo ruim
mogelijke medewerking verzekerd te zijn, hebben we
verschillende liturgisten uit Nederland en Vlaanderen
aangevraagd en bereid gevonden tot de redactie toe te
treden.” Over Dekkers, De Kesel en Van der Donck, zie

ook 49(1965), nr. 2(onged.), p. 141. Over De Kesel en Van
der Donck, zie ook 61(1977), p. 368. 
(10) Zie 31(1947), nr. 3(onged.), p. 129 en 169.
(11) Zie 31(1947), nr. 2(onged.), p. 45 en 49(1965), nr. 2
(onged.), p. 141.
(12) Zie 41(1957), nr. 6(onged.), p. 365-367.
(13) Zie 49(1965), nr. 2(onged.), p. 141. Danneels wordt in
dec. 1979 benoemd tot aartsbisschop van Mechelen-
Brussel, zie 64(1980), nr. 1/2(jan./maart), p. 1-2.
(14) Zie 41(1957), nr. 1(onged.), p. 5 en 49(1965), nr.
2(onged.), p. 141.
(15) Zie 42(1958), nr. 6(onged.), p. 424: ‘Uitbreiding van
de Redactie van ons tijdschrift’, 49(1965), nr. 2(onged.),
p. 141. Over Laudy en Bouman, zie ook 49(1965), nr.
2(onged.), p. 141.
(16) Zie 53(1969), nr. 4(onged.), p. 312.
(17) In 61(1977), wordt op p. 368 een ‘Reorganisatie van
de Redactieraad van T. v. L.’ aangekondigd met een
opsomming van de m.i.v. die datum functionerende
redacteuren en met dankzegging aan anderen, die “om
reden van andere taken of ouderdom het schip van de
Redactie hebben verlaten”.
(18) Zie ook de aankondiging van dit feestnummer in
43(1959), nr. 4(onged.), p. 274.
(19) Op het titelblad van 31(1947)-33(1949) wordt ver-
meld: “verschijnt tevens als voortzetting van Eucha-
ristisch tijdschrift en Kerk en volk”. Op p. 8 van 31(1947),
nr. 1(onged.) wordt verklaard dat men “gezien de nood
aan centralisatie die zich ook op het gebied van de litur-
gische activiteit deed gevoelen” heeft besloten het
Eucharistisch tijdschrift van de norbertijnerabdij van
Tongerloo en Kerk en volk van de Sint-Pietersabdij te
Steenbrugge voortaan samengesmolten met het Tijd-
schrift voor liturgie te laten verschijnen.
Volgens Audenaert, p. 364 werd Ons liturgisch tijd-
schrift (1924-1941) na de Tweede Wereldoorlog geïncor-
poreerd in het Tijdschrift voor liturgie. Hiervoor is ech-
ter in geen van beide tijdschriften enige aanwijzing
gevonden. Wel wordt in het Tijdschrift voor liturgie ver-
meld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het Tijd-
schrift voor liturgie als enige onder de vier bestaande
liturgische tijdschriften (Tijdschrift voor liturgie, Litur-
gisch parochieblad, Eucharistisch tijdschrift en Ons
liturgisch tijdschrift) het hoofd boven water had kun-
nen houden. Op het eerste internationaal liturgisch
congres na de oorlog (27 juli tot 1 aug. 1946 te Maas -
tricht) was vervolgens afgesproken dat er in het ver-
volg maar één liturgisch tijdschrift zou bestaan, en wel
het Tijdschrift voor liturgie, het tijdschrift met de oud-
ste rechten en het enige toen nog bestaande. Zie
50(1966), nr. 1(onged.), p. 1 en 51(1967), nr. 1(onged.), p. 3.
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1065
Tijdschrift voor RK bestuurderen van kerk, school
en armwezen 1927
• jaren 1(1927), nr. 1(15 maart)-nr. 3(mei)
• uitgever G.A. Gunther
• plaats Utrecht
• frequentie “veertiendaags”; feitelijk maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1927 Pierre Cuypers, architect
1927 mej. Fé Haye
1927 mr. G.C.J.D. Kropman1, hoofdred.
1927 mr. C.P.M. Romme
1927 dr. Gerard Wagenaar CM
1927 mr.dr. P.J. Witteman
• relaties Voortgezet als RK tijdschrift voor kerk, school
en armwezen (1927-1929)2

• autopsie Volledig
– UBU
• typering Blad dat voorlichting wil geven aan katholie-
ke besturen, scholen en charitatieve verenigingen op
het gebied van technische, juridische, sociale en finan-
ciële vraagstukken.
• noten
(1) De Amsterdamse politicus en advocaat Kropman
was eerder hoofdredacteur van de Nieuwe eeuw (1919-
1925) en redacteur van de Tijd (1914-1919) en van het Cen-
trum (1919-1925). Van 1929 tot 1941 was hij wethouder in
Amsterdam en in de periode 1935-1963 lid van de Eerste
Kamer voor de RKSP/KVP.
(2) Op het omslag van 1(1927/28), nr. 1(8 juli) staat de
volgende mededeling van de uitgever (Uitgeverij Fore-
holte Voorhout): “Ons werd ter overname aangeboden
het Tijdschrift voor RK Bestuurders van Kerk, School en
Armwezen. (…) Het aangeboden tijdschrift namen wij
(…) over. Echter kwamen ons eenige veranderingen in
de wijze van uitgeven zeer gewenscht voor. Op de eer-
ste plaats veranderden wij de naam in RK Tijdschrift
voor Kerk, School en Armwezen.” De drie nummers van
Tijdschrift voor RK bestuurderen van kerk, school en
armwezen worden door de nieuwe uitgever uitsluitend
als proefnummers beschouwd.

1066
Tijdschrift voor verkondiging1 1967-{1980}
• jaren 40(1967/68), nr. 1(dec.) – {52(1980), nr. 11/12(nov./
dec.)}2

• uitgever Nederlandse Provincie der Minderbroeders
Franciscanen
– Uitgeverij J. Schenk BV
• plaats Red.: Maastricht ∞{41(1969)}-46(1974); Haar-
lem ∞ 47(1975) – 48(1976), nr. 3/4(maart/april); Loil-
Didam ∞ 48(1976), nr. 5/6(mei/juni) – {52(1980)}

– Adm. voor Nederland: Maastricht ∞ {41(1969)}-{52
(1980)}; voor België: Mechelen ∞ {41(1969)}-{52(1980)}
• frequentie maandelijks ∞ 40(1967/68)-47(1975)
– tweemaandelijks m.i.v. 48(1976)
• formaat B
• omvang VI ∞ 40(1967/68); IV ∞ 41(1969)-{52(1980)}
• redactie 1967-1968 drs. B.H.A. Pillen OFM, voorz.
1967-1969 M.F.M. Olsthoorn OFM
1967-1969 C.M. Woestenburg, 1967-1968 red.secr.
1967-1970 G.F.M. Ris OFM
1967-1974 dr. C.G.Ph. van Dijk OFM, 1969 red.secr., 1970-
1974 hoofdred.
1967-1976 drs. J.C.G. Braun OFM, 1969 voorz.
1970-1975 drs. J.W. Besemer
1971-1976 prof.dr. G. Bouwman
1971-1976 pastor F. Geerdinck
1975-1976 dr. A.J. Bosse OFM, hoofdred.3

1976-1977 drs. H.J.I. Geraedts OFM
1976-1978 zr. H.J. van Tijn, red.secr.
1976-1980 drs. W.H.J.M. Berflo
1976-{1980} drs. J.G.J. van den Eijnden OFM
1976-{1980} A.P.G.M. Peters OFM
1976-{1980} A.L. Soede OFM
1978-{1980} J. Bakkers
1978-{1980} C.R.D. Kleinreesink-Heijmeskamp, red.secr.
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1967-1969, 1971-
1974, 1977, 1980); inhoudsopgaven (1967/68-1975).
– 40(1967/68) bevat afzonderlijke inhoudsopgaven voor
Nederland en voor België.
– De jaargangen 1975-1980 bevatten een overzicht van
besproken bijbelteksten.
– Met ingang van 41(1969) vallen de jaargangen samen
met het kalenderjaar. De eerste aflevering opent met
het feest van Driekoningen.
• relaties Voortzetting van de Gewijde rede (1924-1967)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Preektijdschrift dat de geestelijken een steun
wil zijn bij de verkondiging. Biedt homiletisch materi-
aal in de vorm van preekvoorbeelden of -suggesties.
Hierbij komen de zondagspreken op de eerste plaats;
deze worden voorafgegaan door uitgebreide exegeti-
sche of dogmatische inleidingen. Woorddiensten voor
bijzondere gelegenheden worden minder uitvoerig
behandeld. Het blad draagt actuele thema’s aan voor de
prediking en verstrekt exegetische, historische en alge-
meen theologische achtergrondinformatie die aansluit
op de liturgische kalender en op bijzondere acties of
gebeurtenissen. Tot en met 1974 bevat het tijdschrift
een rubriek ‘informatie en documentatie’ waarin aan-
dacht wordt gevraagd voor belangrijke publicaties,
acties etc.
• noten
(1) Het omslag vermeldt naast de titel ook die van de
voorganger de Gewijde rede.
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(2) Het tijdschrift verschijnt nog in {2009}.
(3) Bij zijn vertrek als hoofdredacteur deelt A.J. Bosse
de lezers mede dat voor de continuïteit van het tijd-
schrift de verantwoordelijkheid weer bij een instituut
komt te liggen, in plaats van bij afzonderlijke perso-
nen. De Pastorale Werkgroep Oostelijk Gelderland is
daartoe bereid gevonden. In vroegere jaren waren de
hoofdredacteuren van de Gewijde rede verbonden
geweest aan de Pastorale Opleiding van de Francisca-
nen te Maastricht, totdat dit instituut werd opgeheven.

1067
Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige 
vereering van het H. Hart van Jesus en van den 
H. Joseph 1870-1871
• jaren 2(1870), ongen.(onged.) – 3(1871), ongen.(onged.)
• uitgever J. Beerendonk1

• plaats Amsterdam2

• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang VI
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[1870-1871 Antonius Verweerd SJ]3

[1871 R.J. Pierik SJ]3

• register Algemeen register over de jaren 1870 tot 1871
bij de opvolger in band 11(1879), p. 1-16.
• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgaven.
– Doorlopende paginering.
– Jaargangnummering van de voorganger wordt voort-
gezet.
• relaties Voortzetting van Tijdschrift ter voortplanting
der godsdienstige vereering van den H. Joseph en de 
H. Familie (1869)3

– Voortgezet als Maandrozen ter eere van het H. Hart
van Jesus en ter verbreiding van het Apostolaat des
Gebeds (1872-1889)3

• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar de Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van de
Heraut’, in: Ibidem, p. 255-259
• autopsie Volledig
– UBN ∞ 3(1871)
– UBU ∞ 2(1870)
• typering Godsdienstig blad, dat is bedoeld ter verbrei-
ding van de devotie tot de H. Joseph en tot het H. Hart
van Jezus. Orgaan van de in 1868 in Nederland kerkelijk
goedgekeurde vereniging het Apostolaat des Gebeds,
die door de Jezuïeten was opgericht om de H. Hartdevo-
tie te propageren. Het bevat gebeden, kerkhistorische
artikelen, beschouwingen over de toewijding aan het
H. Hart in binnen- en buitenland, het apostolaat in de
missiën, Pius IX en het Vaticaan, devote gedichten,

stichtende verhalen enz. De rubriek ‘verscheidenhee-
den’ haakt in op actualiteiten. In de aflevering van
november 1871 kondigt R. Pierik SJ in ‘Aan de lezers van
ons Maandschrift’ een wijziging in de opzet van het
tijdschrift aan om de opgevatte taak beter voort te zet-
ten: “Wij willen (…) onze stof meer beperken (…). Kort-
om, wij willen ons van nu af zooveel doenlijk uitslui-
tend bepalen tot het H. Hart van Jezus.” Het blad zal de
Franstalige Messager du S. Coeur navolgen (p. 475-479).
• noten
(1) Het blad was weliswaar feitelijk een uitgave van de
recentelijk door de Jezuïeten opgerichte vereniging het
Apostolaat des Gebeds, maar de eigendomsrechten
lagen bij uitgeverij Beerendonk. Eerst was namelijk het
tijdschrift opgericht, pas daarna heeft het Apostolaat
des Gebeds zich met deze publicatie verenigd. Zie Lank -
horst, p. 257. Zie ook noot 3.
(2) In tegenstelling tot de in Amsterdam werkzame
Verweerd verbleef Pierik te Maastricht. Zie Lankhorst,
p. 258. Het tijdschrift is dus vermoedelijk ook een poos
te Maastricht geredigeerd, terwijl de administratie van-
uit de uitgeverij te Amsterdam werd gevoerd.
(3) Het novembernummer van 3(1871) bevat een mede-
deling van R. Pierik, waarin hij een redactionele koers-
wijziging aankondigt, alsmede de nieuwe titel die het
tijdschrift met ingang van de volgende jaargang zal
dragen. In een noot wordt de lezer verzocht eventuele
bijdragen nog te sturen naar de directeur van het
Apostolaat des Gebeds voor Nederland A. Verweerd SJ.
Diverse artikelen in de laatste twee afleveringen van
1871 zijn ondertekend met ‘R. P.’.
In een van de opvolgers van dit tijdschrift, de Heraut
van het H. Hart (van Jezus) 77(1945), ongen.(dec.), wordt
vermeld op p. 106: “Begin Januari 1869 waagde men
[het bestuur van het Apostolaat des Gebeds] zich aan de
uitgave van een eigen tijdschrift, waarvan – vreemd
genoeg – de voornaamste doelstelling in den titel ver-
zwegen werd en dat Tijdschrift ter voortplanting der
godsdienstige vereering van den H. Joseph en den H.
Familie genoemd werd. (…) Het jaar daarop durfde de
redactie al iets meer in de openbaarheid te treden en
heette het jonge orgaan: Tijdschrift van het H. Hart en
van den H. Joseph, maar het ging er nog niet in bij het
volk. Bij den aanvang van den derden jaargang kreeg
de ijverige publicist P. Pierik (…) de leiding en wist
ervoor te zorgen, dat de eerstvolgende 25 jaren zijn
Maandrozen ter eere van het H. Hart en ter verbreiding
van het Apostolaat des Gebeds over heel het land gele-
zen werden.” 
Enkele jaren later bericht de Heraut van het H. Hart
(83(1952), ongen.(april), p. 87) over deze eerste jaren van
het tijdschrift van het Apostolaat des Gebeds: “De groei
van [het Nederlandse Apostolaat des Gebeds] schiep de
behoefte aan een eigen orgaan. Nu wilde het toeval, dat
er bij een Amsterdamse uitgever, die meerdere vlug-
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schriften verzorgde, één tijdschrift was, dat niet vlot
van de hand ging. Het heette Tijdschrift ter voortplan-
ting der godsdienstige verering van den H. Joseph en de
H. Familie, en stond onder leiding van de Eerw. Heer
van Hertum. Pater A. Verweerd was bereid, om de
redactie over te nemen, maar dan moest het tijdschrift
ook in dienst van het Apostolaat des Gebeds gesteld
worden. Zo kreeg het een nieuwe naam: Tijdschrift van
het H. Hart en de H. Joseph. Twee jaar bleef het deze
naam dragen.”

1068
Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige 
vereering van den H. Joseph en de H. Familie 1869
• jaren 1(1869), ongen.(onged.)
• uitgever J. Beerendonk
• plaats Amsterdam
• frequentie [driemaandelijks]1

• formaat A
• omvang IV
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
[H.W.J. van Hertum]2

[Antonius Verweerd SJ]2

• bijzonderheden Boekbesprekingen; inhoudsopgave.
– Doorlopende paginering.
• relaties Voortgezet als Tijdschrift ter voortplanting
der godsdienstige vereering van het H. Hart van Jesus en
van den H. Joseph (1870-1871)2

• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar de Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), ongen.(sept.), jubileumnum-
mer, p. 226-254
– Otto S. Lankhorst, ‘Uit de voorgeschiedenis van de
Heraut’, in: Ibidem, p. 255-259 
• autopsie Volledig m.u.v. de omslagen
– UBN
• typering Godsdienstig blad dat zich volgens de ‘voor-
rede’ bij de eerste aflevering niet uitsluitend wil richten
op de devotie tot de H. Joseph en de H. Familie, maar
waarmee de redactie ook de verschillende bestaande
godsdienstige verenigingen en broederschappen wil
ondersteunen. De meeste aandacht gaat uit naar de
wijze waarop men de verering tot de H. Joseph kan
vormgeven. Daarnaast bevat het mededelingen over
aflaten en over de in 1868 in Nederland kerkelijk goed-
gekeurde vereniging het Apostolaat des Gebeds, die
door de Jezuïeten was opgericht om de H. Hartdevotie
te propageren, artikelen over de missie, katholiek
nieuws uit binnen- en buitenland, stichtende beschou-
wingen over bijv. christelijke deugden, devote gedich-
ten, breven van Pius IX, een handleiding om een nove-
ne te houden enz.
• noten
(1) Daar de omslagen verwijderd zijn is de frequentie
moeilijk te bepalen.

(2) In een van de opvolgers, de Heraut van het H. Hart
(van Jezus) 77(1945), ongen.(dec.), wordt vermeld op 
p. 106: “Begin Januari 1869 waagde men [het bestuur
van het Apostolaat des Gebeds] zich aan de uitgave van
een eigen tijdschrift, waarvan – vreemd genoeg – de
voornaamste doelstelling in den titel verzwegen werd
en dat Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige
vereering van den H. Joseph en den H. Familie genoemd
werd. Er staat ook niet bij, dat het de eerste jaargang is.
(…) Het jaar daarop durfde de redactie al iets meer in de
openbaarheid te treden en heette het jonge orgaan: Tijd-
schrift van het H. Hart en van den H. Joseph” (in het
autopsie-exemplaar van het Tijdschrift ter voortplan-
ting der godsdienstige vereering van den H. Joseph en
den H. Familie wordt echter wel vermeld dat het om de
eerste jaargang gaat). Enkele jaren later bericht de
Heraut van het H. Hart (83(1952), ongen.(april), p. 87)
over deze eerste jaargang: “De groei van [het Neder-
landse Apostolaat des Gebeds] schiep de behoefte aan
een eigen orgaan. Nu wilde het toeval, dat er bij een
Amsterdamse uitgever, die meerdere vlugschriften
verzorgde, één tijdschrift was, dat niet vlot van de hand
ging. Het heette Tijdschrift ter voortplanting der gods-
dienstige verering van den H. Joseph en de H. Familie, en
stond onder leiding van de Eerw. Heer van Hertum.
Pater A. Verweerd was bereid, om de redactie over te
nemen, maar dan moest het tijdschrift ook in dienst
van het Apostolaat des Gebeds gesteld worden. Zo
kreeg het een nieuwe naam: Tijdschrift van het H. Hart
en de H. Joseph.”

1069
de Tochtgenoot 1934-1937
• jaren 1934/35, ongen.(aug.)1 – {3(1936/37), ongen.(juli)}2

• uitgever Tochtgenoten van Sint Frans
• plaats Adm.: Nijmegen ∞ 1934/35, ongen.(aug.);
West-IJsselmonde ∞ 1934/35, ongen.(jan.) – 1935/36,
ongen.(juli); Bleyerhei-Kerkrade ∞ 3(1936/37),
ongen.(sept.)-nr. 3(jan.); Heerlen ∞ 3(1936/37),
ongen.(mei)-ongen.(juli)
• frequentie 5 nrs. ∞ 1934/35
– 6 nrs. ∞ 1935/36-3(1936/37)
• formaat C ∞ 1934/35, ongen.(aug.) – 1935/36,
ongen.(nov.); B ∞ 1935/36, ongen.(jan.) – 3(1936/37)
• omvang I
• redactie 1934 “red. en adm. Stien [van Steen] en The en
Nel Kraayenhoffl. 114”
1935 Jan Baartmans
1935-1937 Riek Okhuyzen; colofon 1935/36, ongen.(nov.).:
“voor meisjes”
1935-1937 Jan van der Putten, colofon 1935/36,
ongen.(nov.).: “voor jongens”
• bijzonderheden Gestencild; met tekeningen.
– Het blad is gepagineerd noch genummerd.
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• relaties Voortgezet als de Roep van de weg (1938-
{1980})
• autopsie 1934, 1 nr.; 1935 en 1936, 6 nrs.; 1937, 4 nrs. 
– KDC
• typering Contactblad van de Tochtgenoten van St.
Frans, een organisatie die in 1932 in Nederland werd
opgericht in navolging van de Franse Compagnons de
Saint François (1936/37, ongen.(mei), [p. 10]). Het blad
bevat informatie over de kapittelbijeenkomsten, over de
grote en kleine tochten van de plaatselijke meisjes- en
jongensgroepen (Venray, Weert, Nijmegen, Rotterdam,
Heerlen, Utrecht, Den Haag), en bijdragen van de leden
(“jonge mannen en vrouwen van boven de twintig die
werkelijk zelf weten wat ze willen en het tochtgenoot-
schap volledig willen beleven” (1935/36, ongen.(juli), [p.
7]). Daarnaast bevat elke aflevering een bezinnende
inleiding van de met de organisatie verbonden francis-
caanse aalmoezenier, vaak over thema’s als de deugden
van eenvoud en nederigheid, de geest van armoede,
jong zijn in de geest van Franciscus en blijheid van het
kind Gods. Anders dan bij de Derde Orde, waarmee de
Tochtgenoten banden hebben maar waar ze niet onder
vallen, wordt vooral de nadruk gelegd op een francis-
caanse pelgrimsmentaliteit. 
• noten
(1) Waarschijnlijk het eerste nummer: op [p. 4] wordt
vermeld dat tijdens het ‘Groot Kapittel der Meisjes-
Tochtgenooten’ op 16 juni 1934 is besloten tot “oprich-
ting van ons nieuwe tijdschrift à 0,50”.
(2) Het is niet bekend of er hierna nog afleveringen zijn
verschenen in 1937. In januari 1938 verschijnt het eer-
ste nummer van de opvolger de Roep van de weg. Hierin
wordt vermeld dat het blad “eindelijk” weer is versche-
nen (p. 9).

1070
Traktaatjes voor katholieken {1857}
• jaren 1857, nr. 1(onged.)-{nr. 8(onged.)}
• uitgever Vereniging tot verspreiding van godsdiensti-
ge traktaatjes voor katholieken
• plaats [Utrecht]
• frequentie maandelijks
• formaat A
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• autopsie 1857, nrs. 1-8
– KDC
• typering Maandelijkse publicatie van godsdienstige
traktaatjes, uitgegeven onder kerkelijk toezicht. Het doel
ervan is verspreiding van godsdienstige kennis. In deze
geschriftjes worden die geloofspunten belicht die, aldus
het voorwoord bij nr. 1, het vaakst worden aangevallen
of in een verkeerd daglicht worden gesteld: nr. 1: heili-
genverering en -aanroeping; nr. 2: reliekenverering; 

nr. 3: verering van heiligenbeelden; nr. 4: het vagevuur;
nr. 5: de ware kerk van Jezus Christus; nr. 6: buiten de 
H. Kerk zijn; nrs. 7 en 8: het primaatschap.

1071
Trefpunt / Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria 1968-{1980}
• jaren 1(1968), nr. 1(maart)1 – {1980}, nr. 48(dec.)2

• ondertitel Informatieblad voor konfraters in Neder-
land ∞ 1(1968), nr. 2(april)
– Kontaktblad van de Nederlandse Provincie v. CICM ∞
{1974, ongen.(dec.)} – 1979
– Uitgave van de Nederlandse Provincie van de Missio-
narissen van Scheut ∞ {1980}
• uitgever Nederlandse Provincie van de Missionaris-
sen van Scheut (Congregatie van het Onbevlekt Hart
van Maria; CICM)
• plaats Vught
• frequentie onregelmatig3 ∞ 1968-1973; 2 nrs. ∞ 1974;
6 nrs. per jaar ∞ 1975-1980
• formaat B ∞ 1968-1973; A ∞ 1974-{1980}
• omvang I ∞ 1968-1974; II ∞ 1975-{1980}
• redactie Niet in het blad vermeld van 1968-1973.
{1974}-1977 J. Megens
{1974}-{1980} C. Hoogedoorn
{1974}-{1980} G. Linssen
{1974}-{1980} P. Simons
1978-{1980} G. van Beers
{1980} W. Willems
• register Systematisch register, 1(1968)-20(1987) door 
G. Linssen, 14 p.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– Jaargangaanduiding alleen in 1(1968), nr. 2, 2(1969) en
6(1973), nr. 1.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1978, nr. 32(april); 1979, nr. 38(april)
– ENK ∞ overige afleveringen
• typering Intern blad met de Missionarissen van
Scheut, met een kroniek van de Nederlandse Povincie,
korte beschouwingen over ontwikkelingen op het
gebied van missie, kerk en samenleving, persoonlijke
ervaringsverhalen van missionarissen en personalia.
In het laatste nummer van juni 2000, p. 2 schrijft H.
Stultiens dat de titel Trefpunt een uitvinding was van
de toenmalige propagandist Piet van Dael, naar het
zeer bekende actualiteitenprogramma ‘Brandpunt’ van
de KRO.
• noten
(1) Het eerste nummer verscheen in febr. 1968. Vgl.
Trefpunt 2000, ongen.(juni), p. 2.
(2) Het blad bleef verschijnen tot en met 2000,
ongen.(juni). In dat jaar hield de Nederlandse Provincie
op te bestaan, en daarmee ook Trefpunt.

707 1071. Trefpunt / Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria



(3) Vgl. H. Stultiens, ‘In dankbare herinnering … maar
nog niet uitgespeeld!’, in: 2000, ongen.(juni), p. 2:
“Vanaf die maand [febr. 1968] verscheen Trefpunt op
een gestencild blad, wanneer er voldoende stof (of
nieuws) was voor publicatie, d.w.z. tot 1971. Toen ging
het voor twee jaar ter ruste om in 1973 nog eenmaal te
verschijnen met het eerste nummer van de zesde jaar-
gang. Onder de volgende Provinciaal Linssen werd
Trefpunt door een echte redactie, bestaande uit hemzelf,
Hoogedoorn, Simons en Megens opnieuw leven inge-
blazen. Vanaf oktober 1974 verscheen het blad elke
twee maanden.”

1072
Trefpunt / Kruisheren 1963-1968
• jaren 1(1963/64), nr. 1(dec.) – 1967/68, nr. 4(febr.)1

• ondertitel Kontakt- en opinieblad van de Nederlandse
Provincie der Kruisheren ∞ 1(1964/65)-3(1966)
• uitgever Nederlandse Provincie der Kruisheren
• plaats Red.: Uden ∞ 1(1963/64) – 3(1966), nr. 1(febr.);
Cuijk 3(1966), nr. 2(sept.)-nr. 3(okt.); Bussum ∞ 3(1966),
nr. 4(dec.); Leiden ∞ 1967/68
– Adm.: Amersfoort : 1(1963/64)-{3(1966)}; daarna geen
vermelding meer in het tijdschrift 
• frequentie 3 nrs. ∞ 1(1963/64); 2 nrs. ∞ 2(1964/65); 
4 nrs. per jaargang ∞ 3(1966) en 1967/68 
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1963/64)-2(1964/65); II ∞ 3(1966); I ∞
serie 2(1967/68)
• redactie 1963-1966 Janus (fr. A.) van der Wijst hoofd-
red.
1963-1968 Bram (fr. A.) Lamot, 1963-1966 red.secr.; 1966
hoofdred.
1967-1968 Henk van Breukelen
1967-1968 J. Donkers
1967-1968 J.A.A. van Well, red.sec
• bijzonderheden Afbeeldingen (1967/68).
– Op de omslagen van 1967/68, nr. 1(mei)-nr. 4(febr.)
wordt vermeld: “Serie 2”. 
• relaties Hierin min of meer opgenomen Niepron
(1964-1966)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Trefpunt bedoelt een onafhankelijk opinie-
blad te zijn binnen de Orde van de Kruisheren. Het is
opgericht naar aanleiding van het provinciaal kapittel
van 1963, waar een tendens van vernieuwing binnen de
orde werd geconstateerd, een verlangen om een eigen-
tijdse gestalte te geven aan het leven van de Kruis -
heren. Met de oprichting van een opinie- en contactblad
hoopt het kapittel de groei naar eenheid en vernieu -
wing te bevorderen. Trefpunt is bedoeld als medium
waardoor confraters elkaar informeren over elkaars
ideeën en visies en over bestaande situaties. Het blad

bevat commissieverslagen over geestelijk leven, kapit-
telontwerpen en -verslagen, kritische beschouwingen,
stof voor en samenvattingen van conventgesprekken
enz. M.i.v. 1967 wordt het blad steeds meer een infor-
matie- en mededelingenblad, waardoor het onderscheid
tussen Trefpunt / Kruisheren en de andere uitgave van
de Kruisheren, het informatieblad Bulletin / Kruishe-
ren, niet meer zo duidelijk is (zie Trefpunt 1967/68, nr.
4(febr.), p. 57 en Bulletin 1967, nr. 1(onged.), p. 1-3). 
• noten
(1) Volgens een mededeling van het secretariaat van de
Kruisheren te Nijmegen is dit het laatst verschenen
nummer van Trefpunt (zie Correspondentie BKNP). Op
p. 72 van dit laatste nummer wordt door pater Nol van
Cuijk gepleit voor de uitgave van een inter-provinciaal
tijdschrift, een geïnternationaliseerd Trefpunt. 
(2) Tussen 18 juli 1964 en 3 sept. 1966 verschenen vier
afleveringen van een gedrukt blaadje onder de titel Nie-
pron (Nieuws Provincialaat Nijmegen), een louter
intern mededelingenblad van de provinciaal pater H.
van de Ven voor de confraters in Nederland. In de eer-
ste aflevering van het Bulletin van de Nederlandse
Kruisheren (1967, nr. 1(onged.), p. 1) wordt gesugge-
reerd het “zeer zeldzaam opduikende” Niepron te laten
opgaan in Trefpunt.

1073
Trefpunt / Zusters van de H. Juliana van Falconieri1

1964-{1980}
• jaren 1(1964/65), nr. 1(juli) – {16(1980), nr. 5(okt.)}
• ondertitel Voor elkaar – met elkaar – door elkaar.
Mededelingen voor alle leden van de St. Julianacongre-
gatie ∞ 1(1964/65)-5(1968/69)
– Inspiratie – informatie – reaktie. Van en voor alle
leden van de St. Juliana Congregatie ∞ 6(1969/70)-
{16{1980)}
• uitgever Zusters van de H. Juliana van Falconieri (ook
gespeld als “Falconerie”)
• plaats Red.: Hilversum ∞ 1(1964/65)-2(1965/66); Hei-
loo ∞ 3(1966/67) – 15(1978/79), nr. 3(jan.); Haarlem/Hil-
versum ∞ 15(1978/79), nr. 4(april) – 16(1980), nr. 1(jan.);
Haarlem/Hilversum/Maastricht ∞ 16(1980), nr.
2(maart)-nr. 4(aug.); Haarlem/Utrecht/Maastricht ∞
16(1980), nr. 5(okt.)
• frequentie 4 nrs. per jaar ∞ 1(1964/65)-3(1966/67); 
5 nrs. ∞ 4(1967/68); 6 nrs. ∞ 5(1968/69); 5 nrs. ∞
6(1969/70); 6 nrs. ∞ 7(1970/71); 4 nrs. ∞ 8(1971/72); 
5 nrs. ∞ 9(1972/73); 4 nrs. ∞ 10(1973/74); 5 nrs. per jaar
∞ 11(1974/75)-13(1976/77); 4 nrs. ∞ 14(1977/78); 7 nrs.
∞ 15(1978/79); 5 nrs. ∞ 16(1980)
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1964/65)-4(1967/68); III ∞ 5(1968/69)-
7(1970/71); II ∞ 8(1971/72); III ∞ 9(1972/73); II ∞
10(1973/74)-14(1977/78); III ∞ 15(1978/79); II ∞ 16(1980)
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• redactie 1964-1966 zuster Servia
1964-1979 zuster Josephine, 1964-1966 red.secr.
1964-1966 zuster Imelda
1966-1967 zuster M. Thérèse, red.secr. 
1967-1979 zuster Catharina Groot, red.secr.
1979-{1980} zuster Corrie
1979-{1980} zuster Petra
1979-{1980} zuster Marjo
1979-{1980} zuster Hannie
• bijzonderheden Illustraties, incidenteel afbeeldingen;
boekbespreking (1980).
– 1(1964/65), nr. 1(juli) en nr. 2(sept.) getypt met doorsla-
gen; daarna gestencild.
– Overlopende jaargangen tot en met 15(1978/79).
• autopsie Volledig
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 6(1969/70), nr. 3; 7(1970/71), nr.
1; 9(1972/73), nr. 2
– Heiloo, Zusters van de H. Juliana van Falconieri ∞
6(1969/70), nr. 3; 7(1970/71), nr. 1; 9(1972/73), nr. 2
• typering Intern congregatieblad van de Zusters van 
de H. Juliana van Falconieri (vaak ook geschreven als
“Falconerie”) met godsdienstige beschouwingen, tek-
sten van pauselijke en bisschoppelijke preken en docu-
menten, maar ook verslagen uit de verschillende hui-
zen van de congregatie en uit Brazilië, nieuws van de
Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen
(SNVR), aankondigingen van jubilea, sterfgevallen,
examens e.d. 
• noten
(1) De allereerste aflevering verschijnt onder de titel
Voor elkaar – met elkaar – door elkaar. Op p. 3 worden
lezeressen gevraagd een naam voor het blad te beden-
ken. Voor de beste naam wordt een prijs uitgeloofd: een
tweekleuren ballpoint.

1074
de Trekker 1966
• jaren 1966, nr. 1(jan.)-nr. 3(mei)
• uitgever Niet in het blad vermeld.1

• plaats Red. en adm.: Woerden1

• frequentie om de twee maanden (3 nrs.)
• formaat B
• omvang I
• redactie Vermeld in 1966, nr. 2(maart)1

1966 Wim Brom
1966 J. van Duynhoven
1966 W. Happel
1966 H. Hodzelmans
1966 Henk Loeffen
1966 Gerard Ris
1966 C. Vermeulen
• bijzonderheden Afbeeldingen (illustraties).
– Gestencild.
• relaties Opgegaan in Variant (1967-{1980}2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering De Trekker is opgericht als onafhankelijk
opinieblad voor de Minderbroeders, een open forum
dat stemmen van “de gewone minderbroeder uit de
provincie” verwoordt. Hiermee wil het een aanvulling
of variant zijn op het documentatie- en informatieblad
Neerlandia seraphica dat wordt geleid via officiële kana-
len. In het blad worden onderwerpen besproken die te
maken hebben met de toekomst van de provincie en de
wijze waarop men gestalte wil geven aan het francis-
caanse leven. Het blad wordt echter niet met enthousi-
asme ontvangen en al gauw wordt de uitgave gestaakt.3

• noten
(1) Het adres is dat van het Franciscaans Informatiecen-
trum. De Trekker is echter geen uitgave van het cen-
trum maar van een aantal minderbroeders aldaar die
als voorlopige “groepsredaktie” worden aangeduid
(1966, nr. 2(maart), p. 1).
(2) Bij het verschijnen van Variant wordt de Trekker
daarin opgenomen: “Neen, de Trekker zal niet meer als
zelfstandig schotschrift verschijnen (…). De redactie
van de Trekker wil daarom graag de copie die haar voor
het vierde nummer wordt toegezonden, doorgeven aan
de Variant (…). Wij hopen dat wij in de Variant aan
onze trekken komen” (Variant 1(1967), nr. 1(6 jan.), p.
14). In Variant is de Trekker als zodanig niet herken-
baar.
(3) Volgens W. Brom slaakt 60 procent hierbij een zucht
van verlichting. Abonnementen werden opgezegd,
nummers werden geweigerd, er zou zelfs iemand op de
teruggestuurde envelop geschreven hebben: “Toe nou
jongens, schei nu uit en ga aan je werk” (Variant
1(1967), nr. 1(6 jan.), p. 14). De Trekker mocht door de
novicen in Weert niet gelezen worden (zie Variant
5(1971), nr. 22(19 nov.), p. 252).

1075
Tussen duinen en dijken {1959}-1964
• jaren nr. 1(onged.); 1959, nr. 2(mei) – 1964, nr. 13(dec.)
• ondertitel Contactblad uitgegeven door het Apostolaat
der Minderbroeders in Noord-Holland ∞ nr. 1(onged.) –
1959, nr. 3(dec.)
– Contactblad van het Apostolaat der Minderbroeders
in Noord Holland ∞ 1960, nr. 4(mei) – 1961, nr. 7(juni)
– Contactblad van het Apostolaat der PP Franciscanen
in Noord Holland en van de Open Deur der PP Domini-
canen ∞ 1962, nr. 8/9(jan.)
– Contactblad van het Apostolaat Minderbroeders
Noord-Holland en van het Katholiek Oecumenisch Cen-
trum de Open Deur van het Apostolaat Dominicanen
Alkmaar ∞ 1962, nr. 10/11(dec.) – 1964, nr. 12(april)
• uitgever Apostolaat der Minderbroeders in Noord-Hol-
land ∞ nr. 1(onged.) – 1961, nr. 7(juni)

709 1075. Tussen duinen en dijken



– Apostolaat Minderbroeders Noord-Holland/Aposto-
laat Dominicanen Alkmaar ∞ 1962, nr. 8/9(jan.) – 1964,
nr. 12(april)
– Apostolaat der Minderbroeders Noord-Holland ∞
1964, nr. 13(dec.)
• plaats Nieuwe Niedorp ∞ nr. 1(onged.) – 1959, nr.
3(dec.); Hoorn ∞ 1960, nr. 4(mei) – 1961, nr. 7(juni);
Hoorn/Alkmaar ∞ 1962, nr. 8/9(jan.) – 1964, nr.
12(april); Hoorn ∞ 1964, nr. 13(dec.)1

• frequentie onregelmatig2: nr. 1 is onged.; 2 nrs. ∞
1959; 3 nrs. in 2 afl. ∞ 1960; 1 nr. en 1 bijlage ∞ 1961; 
4 nrs. in 2 afl. ∞ 1962; niet verschenen ∞ 1963; 2 nrs. ∞
1964
• formaat B
• omvang I ∞ 1959-1960; II ∞ 1961, incl. bijlage en 1962;
I ∞ 1964
• redactie P.H. van Dijk
– Redactieraad3

{1964} Henricus van Dam OFM
{1964} P.H. van Dijk
{1964} H.E.J. Godding OP
{1964} drs. Amadeus Hermans OFM
{1964} dr. Rigobert Koper OFM
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– In 1963 niet verschenen.
– 1960: bijlage ‘Winterprogramma van het Vormings-
centrum Dijk en Duin, afd. buitendienst, 1960-1961’.
– 1961: bijlage ‘Rome-Genève’. Een verkorte weergave
van de inleidingen die te Hoorn en te Alkmaar werden
gegeven in de cursus Rome-Genève. Hoorn, Katholiek
Vormingscentrum en Gemeenschapsoord Dijk en
Duin, 1961.
• relaties Voortgezet als Tussen duinen en dijken. Reeks
studiecahiers betreffende het apostolaat in Noord-Hol-
land4

• autopsie Volledig
– UBN ∞ [nr. 1], (onged.)
– KDC ∞ 1960, nr. 4(mei) – 1964, nr. 12(april) m.u.v.
1961, nr. 7(juni)
– UBU ∞ overige nrs.
• typering Contactblad voor alle medewerkers en
belangstellenden van het Apostolaat Minderbroeders
Noord-Holland (en vanaf 1962 ook van het Apostolaat
Dominicanen), dat tevens een dank en een aanmoedi-
ging wil zijn voor alle geestelijke en materiële hulp die
zij voor het apostolaatwerk ontvangen. Het blad geeft
voorlichting over het werk dat wordt gedaan, over de
inzichten die zich ontwikkelen en over de omstandig-
heden die men tijdens het werk tegenkomt. Daarnaast
wil het nieuwe apostolaatwerkers aantrekken onder
zowel religieuzen als leken. Het blad biedt uitvoerige en
degelijke studies van de economische, demografische,
sociaal-culturele en kerkelijke (nood)situatie in het
noorden van Noord-Holland, het gebied dat aan de

Franciscanen en Dominicanen is toegewezen voor
apostolisch en oecumenisch werk. Het tijdschrift staat
in het teken van het streven naar eenheid tussen allen
die in Christus geloven en onderstreept het belang van
samenwerking tussen de verschillende kerkelijke groe-
peringen, priesters en predikanten op het terrein van
zielzorg en geestelijk welzijn in de regio. Al gauw
groeit het contactblad uit tot een reeks studiecahiers,
waarin allerlei problemen die direct of indirect met het
apostolaat te maken hebben, aan bredere beschouwing
worden onderworpen. 
• noten
(1) Ook het adres van P.H. van Dijk te Heiloo wordt ver-
meld.
(2) Het blad is aanvankelijk opgezet als driemaandelijks
tijdschrift, maar financiële omstandigheden en de uit-
gebreide behandeling van sommige onderwerpen heb-
ben een zeer onregelmatige verschijning tot gevolg. 
(3) Alleen in 1964, nr. 13(dec.) wordt een redactieraad
vermeld.
(4) In deze vorm blijft Tussen duinen en dijken verschij-
nen tot zeker 1968. Reeksen worden niet beschreven in
de BKNP.

1076
Tussen ons in 1976-{1980}
• jaren 1976, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 4(dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift voor gelovig samenleven
• uitgever Niet in het tijdschrift vermeld.2

• plaats Niet in het tijdschrift vermeld.2

• frequentie 3 nrs. ∞ 1976; 4 nrs. per jaar ∞ 1977-{1980}
• formaat A
• omvang III ∞ 1976; IV ∞ 1977-{1980}
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 1980, nr. 1(maart): speciaal num-
mer, geheel gewijd aan twaalf en een half jaar gelovig
samenleven in de basisgemeenschap de Hooge Berkt,
80 p.
• register 1983, nr. 4(dec.) eindigt met een register op
alle jaargangen 
• bijzonderheden Afbeeldingen (illustraties).
• literatuur Gerard Dierick, Basisgemeenten in Neder-
land. Signalementen, Nijmegen 1980
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Godsdienstig tijdschrift dat zijn wortels
heeft in de basisgemeenschap de Hooge Berkt te Berg-
eijk, ontstaan in 19672, waarvan de leden uitdrukkelijk
binnen de kerk willen staan. In het eerste nummer
wordt de titel kort toegelicht: “De meest fundamentele
reden waarom we deze naam gekozen hebben is het
feit dat ‘tussen ons in’ voor de redactie een theologische
formule is geworden waarin wij herkennen wat ons
bezig houdt. In die drie woorden ligt onze overtuiging
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vervat dat Hij zich alleen laat vinden tussen mensen in.
De inhoud wordt niet gevormd door beschouwende,
redenerende en uiteenzettende artikelen, maar eerder
door persoonlijke reflecties op wat er gebeurt en op wat
men ervaart, een gebeuren waarin volgens de redactie
een bezinning op leven en traditie zit en waarin de bij-
bel een grote rol speelt als toetssteen en inspiratie-
bron.” Het tijdschrift is opgezet in drie vaste rubrieken:
‘Leerhuis’ waarin wordt weergegeven wat er gebeurt in
het Leerhuis dat tweemaal per week in de basisge-
meenschap gehouden wordt, ‘Dagboek van gelovig
leven’ met in dagboekvorm allerlei notities, meditatief
van aard, over wat er op de betreffende dag doorleefd is
en ‘Een bewoonbare wereld’ waarin ervaringen worden
besproken die betrekking hebben op het eigentijdse
gelovige leven. Deze rubrieken worden meestal door
vaste medewerkers verzorgd. Het tijdschrift is hoofd-
zakelijk bedoeld voor twee groepen mensen: de “reli-
gieus gevoeligen, die zoeken en tasten”, en “degenen
die tot geloven zijn gekomen en die met heel hun
wezen weten dat God onder en tussen mensen is”.
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog tot en met 1983, nr.
4(dec.), waarin de redactie afscheid neemt van haar
lezerskring. Het laatste gedeelte van dat nummer
bestaat uit registers die alle jaargangen bestrijken. In
1985 wordt onder dezelfde titel maar met een andere
redactie die wel dezelfde beweging vertegenwoordigt,
het tijdschrift weer voortgezet. Het blijft verschijnen
tot {2000}.
(2) Het blad is een uitgave van de Basisgemeenschap de
Hooge Berkt te Bergeijk (zie Dierick). Vanaf 1983 wordt
dit in het tijdschrift vermeld.

1077
Tussenbeide / Bisdom Rotterdam 1973-{1980}
• jaren 1(1973/74), nr. 1(dec.) – {8(1980/81), nr. 1(dec.
1980}1

• ondertitel Blad van het bisdom Rotterdam ∞
1(1973/74), nr. 2(onged.)-nr. 3(onged.)
– Bisdomblad Rotterdam ∞ 3(1975/76) nr. 6(okt.) –
{8(1980/81), nr. 1(dec. 1980)}
• uitgever Bisdom Rotterdam ∞ 1(1973/74) – {8(1980/81),
nr. 1(dec. 1980)} 
– Bisdommen Rotterdam en Haarlem ∞ 2(1974/75), 
nr. 1(onged.)-nr. 2(onged.)2

• plaats Red.: Rotterdam ∞ 1(1973/74), nr. 1(dec.); Rijs-
wijk ∞ 1(1973/74), nr. 2(onged.) – 6(1978/79), nr. 5(aug.);
Schiedam ∞ 6(1978/79), nr. 6(okt.) – 7(1979/80), nr.
5(mei/juni); Rotterdam ∞ 7(1979/80), nr. 6(sept.) –
{8(1980/81), nr. 1(dec. 1980)}
– Adm.: Rijswijk ∞ {5(1977/78), nr. 2(febr. 1978)} –
6(1978/79), nr. 6(okt.); Voorburg ∞ 7(1979/80), nr. 1
(dec.) – {8(1980/81), nr. 1(dec. 1980)} 

• frequentie onregelmatig
– 3 nrs. ∞ 1(1973/74)-2(1974/75)
– 6 nrs. ∞ 3(1975/76)-6(1978/79)
– 7 nrs. ∞ {7(1979/80)}
• formaat D
• omvang I
• redactie Vanaf 1975 in het blad vermeld.3

1975-1979 Hans Bijmans SJ
1975-1979 P. Schoonebeek4

1975-1980 H.F.A.M. Schilte
1975-{1980} J. Bovens (soms vermeld als K. Bovens)
1976-{1980} J. Verheijen (soms vermeld als H. Ver -
heijen)
1979-{1980} Wim Swüste, eindred. 
{1980} H.P.M. Heruer
{1980} T. Hottinga
• speciale nummers 7(1979/80), nr. 3(febr. 1980): Extra
Synodenummer, Brief van het Nederlands Episcopaat
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1978-1979).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het blad wordt in het eerste nummer als
volgt geïntroduceerd: “Tussenbeide is een krant voor
het bisdom Rotterdam, die zoals de naam al zegt, tus-
senbeide zal verschijnen (…). De naam verraadt ook iets
van de bedoeling: het onderling kontakt en samenspel
te bevorderen.” Tot en met 2(1974/75), nr. 2(onged.)
bestaat elke aflevering uit 4 pagina’s, waarbij vanuit
diverse invalshoeken een centraal thema wordt belicht
dat betrekking heeft op geloof- en geloofsbeleving en op
de plaats van de gelovige in kerk en samenleving. Het
blad breidt zich uit m.i.v. 2(1974/75), nr. 3(onged.), waar-
bij het accent verschuift naar het geven van kerkelijke
en godsdienstige informatie uit het bisdom, kerkelijk
Nederland en de wereldkerk. Er bestaat vanaf dat
moment een nauwe samenwerking tussen de redactie
van Tussenbeide en die van Samen kerk, het bisdomblad
voor Haarlem dat vanaf oktober 1975 verschijnt. Van
deze twee bisdombladen zijn zes van de acht pagina’s
gelijk. Alleen de diocesane bladzijden verschillen. De
krant is als volgt samengesteld: twee bladzijden infor-
matie uit het eigen bisdom, twee bladzijden nieuws-
voorziening uit kerkprovincie en wereldkerk, drie blad-
zijden voor een meer thematische behandeling van
onderwerpen die samenhangen met de actuele geloofs-
beleving (om het werk van de redactie als geheel te ver-
lichten wordt het thematische gedeelte om en om
behartigd door de redactieleden van elk van de twee bis-
dommen. Zie Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam
6(1977), nr. 3(nov.)). De laatste bladzijde is zoveel moge-
lijk afgestemd op jeugdigen. In het Informatiebulletin /
Bisdom Rotterdam 4(1975), nr. 3(nov.), p. 1 wordt ver-
meld dat het Rotterdamse bisdomblad Tussenbeide en
het Haarlemse bisdomblad Samen kerk de functie ver-
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vullen van de bisdombladen Onderweg / Bisdom Rotter-
dam en Sursum corda die enkele jaren daarvoor wegens
financiële problemen zijn opgeheven. Men kan zich
niet op de bisdombladen abonneren. Verspreiding
geschiedt op aanvraag per parochie.
• noten
(1) Het blad verschijnt nog steeds in {2010}.
(2) In 2(1974/75), nr. 1(onged.)-nr. 2(onged.) vermeldt het
colofon dat Tussenbeide ook in het bisdom Haarlem
wordt verspreid; nr. 1(onged.) noemt twee correspon-
dentieadressen: voor het bisdom Rotterdam en voor het
bisdom Haarlem. 
(3) In vroegere jaargangen worden wel steeds alle
medewerkers op de achterzijde van elk nummer ver-
meld. Het is echter niet duidelijk wie van hen tot de
redactie behoort en wie niet. In het Informatiebulletin /
Bisdom Rotterdam zijn aanvullende redactiegegevens
gevonden: in 6(1977), nr. 3(nov.) wordt vermeld dat aan
het begin van het jaar ook H. Welversteijn en J. Lans-
daal (als voorzitter van de redactievergadering) tot de
redactie van Tussenbeide behoren en dat H. Bijmans op
dat moment redactiesecretaris en eindredacteur is. In
de loop van het jaar ziet Welversteijn zich genoopt te
bedanken en wordt zijn plaats ingenomen door F. Dob-
ber. Zie verder Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam
8(1979), nr. 1(mei) en 9(1980), nr. 2(juli).
(4) Aalmoezenier Schoonebeek vertrekt in 1979 als
redacteur: “Zes jaar lang – vanaf het allereerste begin –
was Piet Schoonebeek de ziel van dit blad” (7(1979/80),
nr. 1(dec. 1979), p. 2).

1078
Tussenbeide / Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid 1969-{1980}
• jaren 1(1969/70), nr. 1(april) – {1980, nr. 84(dec.)}1

• ondertitel Maandblad voor de Nederlandse Provincie
∞ 1(1969/70) nr. 1(april) – 1976, nr. 55(juni)
– Opinieblad voor de Nederlandse Provincie ∞ 1976, 
nr. 56(sept.) – {1980, nr. 84(dec.)}
• uitgever Nederlandse Provincie congregatie der 
Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhar-
tigheid (Fraters van Tilburg)
• plaats Red.: Boxtel ∞ 1(1969/70), nr. 1(april)-nr. 11
(onged.); Amsterdam ∞ 1970, nr. 12[april]-nr. 14[sept.];
Vught ∞ 1970 nr. 15[okt.] – 1974, nr. 43(sept.); Tilburg
∞ 1974, nr. 44(okt.) – {1980, nr. 84(dec.)}
• frequentie volgens ondertitel maandelijks, maar feite-
lijk onregelmatig2

• formaat B
• omvang V ∞ 1(1969/70); III ∞ 1970/71; IV ∞ 1971-1973;
III ∞ 1974-1977; IV ∞ 1978; III ∞ 1979; IV ∞ 19802

• redactie 1969 fr. J. Swijnenberg
1969-1970 fr. Jan Coolen, voorlopig hoofdred. 1970
1969-1971 en 1973-1976 fr. Hans van der Hulst

1969-1973 fr. Arnoud Teurlings
1969-1978 Jan (fr. Antoninus) den Ridder, 1969-1970
hoofdred.3

1969-1978 fr. Wim Verschuren
1969-{1980} fr. Frans van Pinxteren
1969-{1980} fr. Floor Stroeve 
1970-{1980} fr. Frans Bonants, 1970-1977 hoofdred.
1971-1974 fr. Kees van Vilsteren
1973-1977 fr. Rien Vissers
1974-1979 fr. Reinardus Mols
1976-{1980} fr. Jan Jongen
1978-{1980} fr. Gerard Heesbeen, hoofdred.
1978-{1980} fr. Asterius van den Lisdonk
1979-{1980} fr. Jan Vrijburg
{1980} fr. Ton van Calsteren
• speciale nummers 1970, nr. 13[aug.]: themanummer
‘nieuwe leefgroepen’
– 1971, nr. 19(april): themanummer ‘viering van de
eucharistie’, bijdragen uit vergaderingen van het CVV
over de eucharistie4

– 1971, nr. 22(sept.): themanummer ‘vakantiebelevenis-
sen’
– 1972, nr. 25(maart): speciaal jubileumnummer, geheel
gewijd aan het moederhuis, dat gesloopt wordt
– 1973, nr. 35 (juni): speciaal nummer, gewijd aan het
thema ‘omgang met de Schrift in groepen’, grotendeels
bestaande uit bijdragen uit CVV-vergaderingen4

– 1973, nr. 38(nov.): speciaal nummer gewijd aan het
celibaat5

– 1975, nr. 47(febr.) speciaal nummer gewijd aan com-
muniteitsgesprekken
– 1977, ongen.(okt.) en 1978, ongen.(jan.): Special 1 en 2,
‘100 Jaar na Zwijsen 1877-1977’, gezamenlijke uitgave
van de Zusters en Fraters van Tilburg
– 1980, nr. 82(sept.): ‘Indonesië-special’
• bijzonderheden Boekbesprekingen (m.u.v. 1978-1979);
afbeeldingen (illustraties).
– Geen jaargangnummering m.u.v. 1(1969/70).2

– 1972, nr. 28(sept.) bevat een afzonderlijk gepagineerde
bijlage, opgedragen aan het 40-jarig kloosterfeest van
hoofdredacteur Frans Bonants (13 p.).
– De afleveringen 1972, nr. 26(juni) – 1973, nr. 33(maart)
bevatten diverse beschouwingen over het onderwerp
‘Religieus en Maatschappij’, dat een van de bezinnings-
punten vormde van het CVV4 in 1972.
– M.i.v. 1970/71, nr. 12[april] wordt beloofd de inhoud
van het tijdschrift strakker te organiseren, waarbij een
tweedeling zal worden gemaakt in informatie-rubrie-
ken en meningsvorming (1970/71, nr. 12[april 1970], p.
2). Het lijkt echter te blijven bij een voornemen.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern informatie-, communicatie- en opinie-
blad van de Fraters van Tilburg. “Tussenbeide wil infor-
matie verschaffen vanuit het provinciaal bestuur en de
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fraterniteiten over het wel en wee, over werken en akti-
viteiten, over gebedsvormen en huiskapittels, over rela-
ties met de parochie en andere plaatselijke gemeen-
schappen, enz. Tussenbeide ziet het als opdracht de
onderlinge kommunikatie te stimuleren en te bevorde-
ren.” Het blad is niet zozeer gericht op louter berichtge-
ving binnen de provincie, maar veeleer op een geza-
menlijk zoeken naar vormgeving van het gemeen-
schapsleven en de onderlinge verbondenheid, aldus de
inleiding bij het eerste nummer (1(1969/70), nr. 1(april),
p. 3). Behalve allerhande mededelingen en verslagen
biedt het blad interviews, stof tot bezinning (niet alleen
bijdragen van redacteurs, maar ook tal van beschou-
wingen door medebroeders) en ruimte voor discussie
over allerlei onderwerpen, zoals eeuwige professie, het
kapittel, gebed en eucharistie. Nadat in het begin van
1971 bij de redactie twijfels zijn gerezen of Tussenbeide
wel aan haar doelstellingen beantwoordt (zie inleiding
bij nr. 17 en 20), omdat er al communicatie is via de
Mededelingen van het provinciaal bestuur Nederland
(m.i.v. 1970) voor iedere frater persoonlijk, en bepaalde
concrete informatie de lezer bereikt via Korte berichten
van het generaal bestuur (1967-1976), komt de nadruk
steeds meer te liggen op de uitwisseling van gedachten,
ideeën en opinies. De uitgave bevat een vaste rubriek
door Floor Stroeve ‘(onder) de vijgeboom’ met korte mij-
meringen; daarnaast tijdelijke rubrieken, zoals een
CVV-rubriek4, een rubriek ‘GE-lezen GE-hoord GE-zien’
met o.a. aanbevolen literatuur, een puzzelrubriek ‘Tus-
senbeide-bijtertje’, een rijmelarij-rubriek ‘Congregatio-
nele vertellingen’ en m.i.v. 1975, nr. 51(nov.) de brieven-
rubriek ‘Missie, hier en daar’ voor uitwisseling van
ideeën tussen de Nederlandse Provincie en de buiten-
landse werkterreinen. 
• noten
(1) De laatste aflevering verschijnt in 1994, nr. 220
(nov.): “We hebben na 25 jaar besloten dat het zo
genoeg is geweest” (p. 2).
(2) In een ‘werkschema’ in 1981, nr. 85(jan.) wordt ver-
meld: “Tussenbeide bestaat 11 jaar en negen maanden
en in die periode kwamen 84 nummers uit. Een een-
voudig rekensommetje levert dan als uitkomst 7 num-
mers per jaar”. De afleveringen zijn doorgenummerd;
alleen de eerste 11 afleveringen vermelden een jaar-
gangnummer: 1(1969/70), nr. 1(april)-nr. 11(onged.) Ver-
der kent Tussenbeide geen jaargangindeling. De meest
voor de hand liggende indeling in jaargangen lijkt: 
– 1(1969/70), nr. 1(april)-nr. 11(onged.)
– 1970, nr. 12[april], 13[aug.], 14[sept.], 15[okt.], 16(nov.),
17(dec. 1970/jan. 1971)
– 1971, nr. 18(febr.), 19(april), 20(juni), 21(juli), 22(sept.),
23(okt.), 24(nov.)
– 1972, nr. 25(maart), 26(juni), 27(aug.), 28(sept.),
29(nov.), 30(dec.)
– 1973, nr. 31(jan.), 32(febr.), 33(maart), 34(mei), 35(juni),
36(sept.), 37(okt.), 38(nov.)

– 1974, nr. 39(jan.), 40(febr.), 41(april), 42(juni),
43(sept.), 44(okt.), 45(dec.)
– 1975, nr. 46(jan.), 47(febr.), 48(april), 49(mei),
50(sept.), 51(nov.)
– 1976, nr. 52(jan.), 53(febr.), 54(april), 55(juni), 56(sept.),
57(nov.), 58(dec.)
– 1977, nr. 59(jan.), 60(maart), 61(mei), 62(juni), 63(aug.),
ongen.(okt.)
– 1978, ongen.(jan.), nr. 66(maart), 67(april), 68(juni),
69(aug.), 70(okt.), 71(nov.)
– 1979, nr. 72(jan.), 73(maart), 74(mei), 75(juni),
76(sept.), 77(nov.)
– 1980, nr. 78(jan.), 79(maart), 80(mei), 81(juni),
82(sept.), 83(okt.), 84(dec.) 
Aan de hand van deze indeling is de omvang vast -
gesteld.
(3) ‘Redaktioneel’ in 1(1969/70), nr. 11(onged.) meldt dat
Jan den Ridder op doktersadvies er “het redaktie-bijltje
bij neer moest leggen”. Hij blijft echter tot en met 1978,
nr. 66(maart) onder de redacteuren vermeld. In 1970,
nr. 15(onged.), p. 2 neemt frater Frans Bonants de taak
van hoofdredacteur over.
(4) Het CVV (Centrum voor Vernieuwing en Verdie-
ping) is begin 1970 opgericht om fraterniteiten te bege-
leiden, vernieuwing te stimuleren en de communicatie
met de hele Provincie te behartigen. “Een van de taken
van het CVV is een voortdurende bezinning op ons
leven als frater in de dynamiek van deze tijd” (1971, 
nr. 12[april], p. 28).
(5) Eigenlijk was het de bedoeling niet zozeer één the-
manummer uit te geven, maar regelmatig bijdragen
rond dit thema op te nemen in het tijdschrift. De redac-
tie zette hiervoor zelfs een themaproject op o.l.v. Kees
van Vilsteren en Jan Verschuren (zie 1973, nr. 33
(maart)).

1079
Tussentijds …1 1976-{1980}
• jaren 1976, ongen.(juli) – {1980, nr. 23(dec.)}2

• ondertitel Kontaktblad van de Nederlandse Provincie
∞ 1977, nr. 4(1 april) – {1980}
• uitgever Provinciaal Sekretariaat Onder de Bogen
(Liefdezusters van de H. Carolus Borromaeus)3

– Druk: Drukkerij De Beyart Maastricht 
• plaats Maastricht
• frequentie onregelmatig
– 2 nrs. ∞ 1976; 5 nrs. ∞ 1977; 6 nrs. ∞ 1978; 5 nrs. ∞
1979-{1980}
• formaat B
• omvang I ∞ 1976; II ∞ 1977; III ∞ 1978-{1980}
• redactie 1977-{1980} zuster Ignace van Heyningen,
1977-1978 “Voorlopige redactie”
1977-{1980} zuster Immaculée Hylkema, 1977-1978
“Voorlopige redactie”
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• bijzonderheden Afbeeldingen (1978-1980). In 1980 ver-
zorgt zuster Magdalena Joop de illustraties.
– De afleveringen van 1976 en 1977 zijn gestencild; daar-
na zijn de jaargangen gedrukt.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– In het autopsie-exemplaar van 1976, nr. 2(dec.)
bevindt zich een losse bijlage, gewijd aan de zusters die
na het verschijnen van de laatste aflevering van Inter-
boni zijn overleden (4. p.).
• relaties Voortzetting van het Provinciaal bestuurskol-
lege aan de Provincie Nederland (1970-1976)4 en gedeelte-
lijk van Interboni (1970-1976)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Intern contactblad van de Nederlandse Pro-
vincie van de Zusters Onder de Bogen, waar de regio’s
Noorwegen en Tanzania zich bij aansluiten. De Provin-
cie Indonesia heeft een eigen contactblad; tussen beide
bladen worden artikelen en berichten uitgewisseld. Het
blad bevat nieuws van het provinciaal en het generaal
bestuur, van de werkgroepen en uit de verschillende
huizen. Daarnaast zijn er de rubrieken ‘In memoriam’,
’Van her en der’, ‘Vertrek uit onze gelederen’ en ‘Toe-
komstlijnen’ in opgenomen, benevens algemene infor-
matie voor de zusters over bejaardenhuizen, bezin-
ningsweken, adreswijzigingen enz.
• noten
(1) De eerste aflevering heeft op het omslag als titel Tus-
sentijdse informatie.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1988,
nr. 27(juli).
(3) Met ingang van 1977, nr. 3(febr.) vervalt “Provinciaal
Sekretariaat”.
(4) De laatste aflevering van het Provinciaal bestuurs-
kollege, 1976, nr. 19(onged.), begint met de mededeling
dat dit bulletin “het laatste is in de reeks” en dat het
provinciaal kapittel aan het provinciaal bestuur de
opdracht heeft gegeven om met een nieuw contactblad
te komen.
(5) De eerste aflevering van Tussentijds … vermeldt dat
het generaal bestuur “heeft besloten Interboni op te hef-
fen als blad voor de hele kongregatie. In Indonesia ver-
schijnt al jaren een eigen provincie-blad. Dit zal nu ook
in Nederland gebeuren, en Noorwegen en Tanzania
sluiten zich graag bij ons aan” (1976, ongen.(juli), p. 1).

1080
Tweemaandelijks contactblad van het Bureau RK
Geestelijke Verzorging bij de Inrichtingen van 
Justitie 1950-1952
• jaren [1950/51, nr. 1(sept.)]1 – 2(1951/52), nr. 6(juni)2

• uitgever Bureau RK Geestelijke Verzorging bij de
Inrichtingen van Justitie
• plaats Den Haag
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
[1950-1952 C.A.M. Kroon, hoofdaalmoezenier]3

• bijzonderheden Gestencild.
– Jaargangnummering m.i.v. 2(1951/52).
• relaties Voortgezet als Contactblad van de RK geeste-
lijke verzorging bij Inrichtingen van Justitie (1953-1959)
• autopsie 1950/51, nrs. 2, 5-6; 2(1951/52), nrs. 2-6
– KDC
• typering Contactblad van het Bureau RK Geestelijke
Verzorging bij de Inrichtingen van Justitie met mede-
delingen over activiteiten van en voor de gevangenis -
aalmoezeniers. Het bevat verslagen van retraites en
van de jaarvergaderingen en daarnaast personalia
(jubilea, mutaties, overlijdensberichten).
• noten
(1) Uit het Contactblad van de RK geestelijke verzorging
bij Inrichtingen van Justitie 6(1955), nr. 1(aug.), met op
de titelpagina ‘Lustrum’, blijkt dat de aflevering van
juli 1955 “de eerste vijf jaren van dit contact-orgaan
heeft rond gemaakt. In juli 1950 werd het namelijk voor
het eerst gepresenteerd.” 
(2) Uit p. 10 van het Contactblad van de aalmoezeniers
bij de Inrichtingen van Justitie 25(1974), nr. 5(dec.) blijkt
dat het tijdschrift niet is verschenen tussen juni 1952
en oktober 1953. Tevens wordt opgemerkt dat de eerste
twee jaargangen “twaalf nummers van een heel
bescheiden blaadje” beslaan.
(3) “Een hoofdaalmoezenier bepaalt uiteraard niet het
hele werk van alle aalmoezeniers, maar hij bepaalt wel
voor een groot deel het Contactblad.” Kroon was hoofd-
aalmoezenier van 1949-1954: zijn benoeming hing
rechtstreeks samen met het ontstaan van het contact-
blad (zie Contactblad van de aalmoezeniers bij de Inrich-
tingen van Justitie 25(1974), nr. 5(dec.) p. 9 en 29-30).
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1081
Tweemaandelijksche kroniek der Zusters-Missiona-
rissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika 1930-1937
• jaren 31(1930), nr. 1(onged.) – 38(1937), nr. 6(onged.)
• uitgever Witte Zusters (Missiezusters van Onze Lieve
Vrouw van Afrika)
• plaats Boxtel
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Halfjaarlijksche kroniek van
de Zusters Missionarissen van OL Vrouw van Afrika
(1899-1929)
– Voortgezet als Kroniek van de Zusters Missionarissen
van Onze Lieve Vrouw van Afrika (1938-1946)
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Missietijdschrift bedoeld om familieleden
van de Nederlandse zusters en andere belangstellenden
te informeren over de werkzaamheden en idealen van
de Witte Zusters in de Afrikaanse missiegebieden. Het
blad was er tevens op gericht om financiële steun en
nieuwe roepingen te werven.

1082
UISG 1966-1974
• jaren 1966, nr. 1(onged.) – 1974, nr. 34(onged.)
• uitgever Secretariaat van de UISG (Unione Internazio-
nale Superiore Generali / Internationale Unie van Alge-
mene Oversten)
• plaats Rome
• frequentie 2 nrs. ∞ 1966; daarna vier maal per jaar
• formaat C ∞ 1966; B ∞ 1967-1974
• omvang I ∞ 1966-1969; II ∞ 1970-1971; III ∞ 1972-1974
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 1970, afl. van 1e en 2e trimester: spe-
ciaal nummer gewijd aan de sessie van generale over-
sten (21-24 november 1969)
– 1974, nr. 31/32: speciale uitgave ter gelegenheid van de
Internationale Ontmoeting: driejaarlijkse vergadering
en bijeenkomst van de algemene oversten 1973
• bijzonderheden Vrijwel alle nummers zijn thema-
nummers.
– De uitgave verschijnt in het Italiaans, Frans, Duits,
Engels, Spaans en Nederlands.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad voor de algemene oversten (vrouwelijk)
van orden en congregaties. Aanvankelijk bevat de uit-
gave voornamelijk toespraken van de paus, pauselijke
decreten en mededelingen van en over de UISG; later
brengt het ook theoretische artikelen over de specifieke
taak en opdracht van vrouwelijke religieuzen.

1083
Uit eeuwige bron 1956-1964
• jaren 1956, nr. 1(jan.) – 1964, nr. 107/108(nov./dec.)1

• uitgever Boekhandel Brakkenstein
• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks ∞ 1956-1958
– tweemaandelijks ∞ 1959-1964
• formaat A
• omvang IV
• redactie 1956-1960 A. Schelstraete jr. SSS
1961-1964 L.H. Warmerdam SSS
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Maandelijkse (m.i.v. 1959 tweemaandelijkse)
brochure met ca. dertig teksten ter meditatie. In 1956-
1960 zijn deze teksten afkomstig uit theologische, kerk-
en kunsthistorische werken, vanaf 1961 enkel uit de bij-
bel.
• noten
(1) Aan de binnenkant van het omslag is vermeld dat
het tijdschrift niet meer zal verschijnen omdat de uit-
gave niet meer rendabel is.

1084
Uit eigen kring1 1933-1967
• jaren 1(1933), nr. 1(jan.) – 35(1967), nr. 5(onged.)2

• ondertitel Tijdschrift voor onze broeders in missie en
vaderland3 ∞ 1(1933)-30(1962)
– Tijdschrift voor de Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis ∞ 31(1963)-34(1966)
– Tijdschrift voor de Broeders van Maastricht ∞
35(1967)
• uitgever Congregatie der Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis (Broeders van Maastricht; FIC)
• plaats Maastricht
• frequentie maandelijks ∞ 1(1933)
– tweemaandelijks ∞ 2(1934)-3(1935)
– onregelmatig, variërend van 7 tot 10 nrs. per jaar ∞
4(1936)-14(1946)
– maandelijks ∞ 15(1947)-21(1953)
– 20 nrs. ∞ 22(1954)4; 19 nrs. ∞ 23(1955); 17 nrs. ∞
24(1956); 15 nrs. ∞ 25(1957)
– maandelijks ∞ 26(1958)-28(1960)
– niet vast te stellen5 ∞ 29(1961)-32(1964); 34(1966)
– 8 nrs. ∞ 33(1965)6

– 5 nrs. ∞ 35(1967)
• formaat C ∞ 1(1933); B ∞ 2(1934)-35(1967)
• omvang II ∞ 1(1933)-3(1935); IV ∞ 4(1936)-8(1940); III
∞ 9(1941)-10(1942); II ∞ 11(1943)-12(1944); V ∞ 13(1945);
III ∞ 14(1946)-15(1947); IV ∞ 16(1948)-19(1951); III ∞
20(1952); IV ∞ 21(1953); V ∞ 22(1954); IV ∞ 23(1955)-
24(1956); III ∞ 25(1957); IV ∞ 26(1958); V ∞ 27(1959)-
28(1960); IV ∞ 29(1961)-32(1964); III ∞ 33(1965)-34(1966);
II ∞ 35(1967)
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• redactie Van 1933-1966 niet als zodanig in het tijd-
schrift vermeld.
[1933]-1952 broeder Edgard Heijnen7

1952-1961 broeder Tiburtio, hoofdred.8

1961-[1966] broeder Martinus9

1967 broeder drs. W. Ubachs10

– Redactieraad
1952-1955 broeder Aquilinus11

1952-1961 broeder Herman Jozef8

1952-? broeder Paulino12

1956-1961 broeder Aurelianus13

{1959} broeder Cleophas14

• speciale nummers 8(1940), nr. 9(nov.): ‘Bij gelegenheid
van ons honderdjarig jubileum 1840 – 21 november –
1940’, ongepagineerd, 58 p.
– 18(1950): extra nummer, ‘Weert 1850 – 15 october –
1950’, p. 271-304 (ook opgenomen in de band ‘Bijlagen’,
zie bijzonderheden)
– 22(1954), sept.: extra nummer ‘bij gelegenheid van 
’t 40-jarig ambtsjubileum van Br. Loyola’. Liber amico-
rum, 67 p. (ook opgenomen in de band ‘Bijlagen’)
– 32(1964), ongen.(onged.): ‘Regel van Taizé’, Roger
Schutz, Prior van Taizé. Proeve van een vertaling, 
p. 252-283
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1934 en m.u.v.
1945, dl.1); boekbesprekingen (sporadisch in de jaargan-
gen 1934-1940, 1952; regelmatiger: 1953-1959, 1962-1965);
inhoudsopgaven (1936, 1942-1945, dl. 1, 1946-1966 m.u.v.
1948 en 1954).
– De eerste jaargang 1933 is gestencild en gedeeltelijk
getypt.
– Het eerste titelblad met vermelding van het jaargang-
nummer in het autopsie-exemplaar is jaargang
17(1949).
– Van 1(1933) en 29(1961)-34(1966) draagt elke aflevering
het motto ‘Nos cum Prole pia benedicat virgo Maria’
(Zegen ons, liefdevolle maagd Maria met Kind). 
– In het autopsie-exemplaar is een band ‘Bijlagen’ aan-
wezig waarin een aantal bijlagen is gebundeld. De
meeste daarvan zijn ook in de afzonderlijke banden
aanwezig. De band ‘Bijlagen’ opent met ‘De onderrich-
tingen Gods. Lessen over de H. Schrift O.T.’ (Gen. 1,1-
11,26), 68 p. Van het eerste deel (Gen. 1.1-3,24; p. 1-20) is
onbekend wanneer het is verschenen. Het tweede deel
(Gen. 1.4-11; p. 21-68) wordt vermeld in de inhoudsopga-
ve van 17(1949) als ‘De onderrichtingen Gods I en II’,
maar is niet opgenomen in het autopsie-exemplaar van
deze jaargang.
– De paginering in 5(1937) verloopt onregelmatig: de
afleveringen 1 en 2 zijn afzonderlijk gepagineerd, resp.
32 p. en 60 p.; nr. 3(maart) begint met p. 33, waarna de
afleveringen tot en met nr. 10(nov./dec.) doorlopend
zijn gepagineerd: 252 p.
– 5(1937): na nr. 2(febr.), p. 60 zijn ingebonden Bijlage 
I-VII: ‘In memoriam’ (Broeder Bernardinus Arnolds);

‘Uit dankbaarheid’ (Uit de ‘Sint Servatiusklok van Zater-
dag 15 November, 1890’, waarin de Stichtingsdag van de
Congregatie op 21 november 1840 wordt herdacht); ‘Uit
het Proces Verbaal der handelingen van het Burgerlijk
Armbestuur te Maastricht. Zitting 1 Mei 1863’; ‘Verga-
dering van den Raad der gemeente Maastricht op Don-
derdag 1 Febr. 1872’; idem ‘dd. 14 November 1872’; ‘Uit-
treksel. Rekening van het Burgerlyk Armbestuur van
Maastricht over het jaar 1872’; ‘Het Klooster der Capu-
cijnen te Maastricht’. Alleen de eerste, tweede en vierde
bijlage zijn gepagineerd: elk 2 p.
– 6(1938): na nr. 10(dec. 1938) ingebonden: ‘Lichtende
Voorbeelden ix. Br. Modestus Z.G. (Joannes Petrus
Teurlincx) 11 april 1851-6 aug. 1925’, Juvenaat Oud-
Vroenhoven, mcmxxxvii, 62 p. 
– 7(1939): na p. 86 ingebonden drie bijlagen m.b.t. het
overlijden van Gerardus Henricus Leus: I Bidprentje, II
Artikel in de Nieuwe Venlosche courant: ‘Ter nagedach-
tenis van den Weledelgestrengen Zeergeleerden Heer
Gerardus, Henricus Leus’ en III ‘Een Dorpsschool-
meester van 1842’. Deze bijlagen zijn doorgepagineerd.
– In het autopsie-exemplaar 9(1941) is tweemaal nr.
2(maart/april) (p. 45-80) ingebonden: na nr. 1(jan./febr.)
en na nr. 3(mei/juni). Daarna volgen nog 4 ongenum-
merde en ongedateerde afleveringen, die alle afzonder-
lijk zijn gepagineerd.
– In 1945 verschijnen er twee banden: dl. 1: vier genum-
merde ongedateerde afleveringen, gevolgd door nog
twee ongenummerde en ongedateerde afleveringen,
samen 215 p.; dl. 2: gevuld met verslagen van de lotge-
vallen van de verschillende huizen in de oorlog en tij-
dens de bevrijding, 217 p. Aan de inhoudsopgave van
deel 1 gaat de volgende mededeling vooraf: “De Nos.
van jrg. 1945 moeten in deze volgorde gebonden wor-
den: 1, 2, 5, 9, 8, 10. De afl. 3, 4, 6, 7 met nog enkele die na
Pasen zullen verschijnen, vormen een apart deel, een
oorlogsboek.”
– 15(1947): in de inhoudsopgave van deze band worden
negen bijlagen vermeld, afzonderlijk gepagineerd 
(p. 1-92): ‘De bisschoppen van Maastricht’, ‘Wolder in
het goud’, ‘Bij een herdenking’, ‘Wellevendheid en zin-
delijkheid’, ‘Waarde der veelvuldige biecht’, ‘’n Ander
geluid’, ‘Herhaalde en dringende oproep’, ‘Bij het
nazien van de boeken’ en ‘Dank aan Br. Benignus’. 
Deze bijlagen ontbreken in het autopsie-exemplaar,
maar zijn wel doorgenummerd van p. 1-92 ingebonden
in de band ‘Bijlagen’, na ‘De onderrichtingen Gods’.
– 16(1948): achterin ingebonden 32 p. met afzonderlijk
gepagineerde bijlagen: ‘In memoriam Br. Polycarpus’,
‘Ter herinnering aan Br. Engelbertus’, ‘8 December
1947’, ‘De lofzang Te Deum’, ‘Zestig jaar Hoofdaktestu-
die in Amsterdam’ en ‘Toneelstukjes voor Gestel?’ Deze
bijlagen zijn ook ingebonden in de band ‘Bijlagen’, na
de bijlagen uit 1947.
– 17(1949): achterin ingebonden de bijlage ‘Wie zijn
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wij? Voordracht gehouden bij de Opening van de Cur-
sus 1949-1950 van de Hoofdactecursus van de Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht’, 28 p.
Deze bijlage is ook ingebonden in de band ‘Bijlagen’. 
In de inhoudsopgave van 17(1949) staan verder nog 
vermeld de bijlagen: ‘De onderrichtingen Gods I, II, 
III, IV’, p. 21-128 en het extra ‘Kerstnummer UEK’ Die
bijlagen zijn niet in de band aanwezig; de pagina’s 21-
52 en 53-68 van ‘De onderrichtingen Gods I en II’ zijn
wel aanwezig in de band ‘Bijlagen’. Het extra ‘Kerst-
nummer 1949 Uit eigen Kring’ (57 p.), met verhalen,
gedichten en een kerstlied, is als losse uitgave aanwe-
zig op het KDC onder dezelfde signatuur als Uit eigen
kring. 
– 18(1950): achterin ingebonden:‘De Onderrichtingen
Gods in 3 Bijlagen’ (Gen 25,19-35,29; Gen 37,1-50,26 en
Taken), afzonderlijk gepagineerd p. 129-228. 
– Een deel van de lopende tekst uit 18(1950), p. 257-304,
is tevens opgenomen in de band ‘Bijlagen’.
– 19(1951): achterin ingebonden 19 bijlagen, p. 1-144, die
openen met ‘Brieven uit Bara’ III. Deze bijlagen zijn
ook opgenomen in de band ‘Bijlagen’. ‘Brieven uit Bara’
I en II zijn verschenen in band 18(1950) en daar doorge-
pagineerd. ‘Brieven uit Bara’ I, III, V en VI zijn ook
ingebonden in de band ‘Bijlagen’.
– 20(1952): achterin ingebonden 36 bijlagen, p. 1-208. De
eerste vijf daarvan, p. 1-32, zijn opgenomen in de band
‘Bijlagen’: ‘Brieven uit Bara’ VI, ‘De SGB te Ambarawa’,
‘Over Chili’, ‘Mijn bevindingen op het gebied van het
gebruik van de “Bahasa Indonesia”’ en ‘De SMA Katho-
lik te Solo’.
– In 21(1953), nr. 8(onged.), p. 268 wordt melding
gemaakt van een splitsing van het blad ROEM van de
congregatie: de ‘Congregatieroem’ (ROEM (Rond Ons
Eigen Missiefront)) zal voortaan een plaats krijgen in
Uit eigen kring, “terwijl de meer algemene ‘School-
roem’, (Rond Onderwijs En Missie) op de gebruikelijke
manier via de hoofden der scholen verspreid zal wor-
den.” Uit eigen kring kent na 1953 evenwel geen nieuwe
rubriek onder deze titel.
– 27(1959): achterin ingebonden de bijlage: ‘De moderne
heilige’, een in het Nederlands vertaald hoofdstuk uit
Joseph Folliet, Le Catholicisme mondial aujourd’hui (Ed.
du Cerf, Paris 1958), 33 p.
– 33(1965): achterin ingebonden de bijlage: Br. Sixtus
van der Geest, ‘Het talenpracticum, een nieuw stok-
paardje in het onderwijs?’, 50 p.
– 34(1966): achterin ingebonden drie bijlagen: Br. E. v.d.
Ven, ‘Naar het land waar de ooievaars vliegen’, 45 p.;
Br. drs. Oscar Mandigers, ‘Orpheus en Eurydike’, 31 p.;
Br. Aristides Hutjens, ‘Revolutie op de Sekolah Pendidi-
kan Guru (Kweekschool) van Muntilan’, 23 p.
• relaties Opgegaan in Fax (1937-1968)15

• autopsie Volledig m.u.v. van alle omslagen behalve
van 35(1967)

– KDC
• typering Intern tijdschrift van de Broeders van de
Onbevlekte Ontvangenis (FIC of Broeders van Maas -
tricht), “voornaamlijk gewijd aan het werk, waarmee
de meesten van ons zich voortdurend bezig houden: de
opvoeding en het onderwijs van onze kinderen”
(1(1933), nr. 1(jan.), p. 2). Het blad bevat opvoedkundige
verhandelingen, vaak van de hand van broeders die
door veel studie en ervaring als gidsen kunnen optre-
den voor hun confraters, en wil op die manier de
samenwerking tussen de leden bevorderen. Aan de
orde komen allerlei onderwijsmethoden, zoals schrijf-
en zangonderwijs en onderwijs voor speciale groepen
als doofstomme of lispelende kinderen. In de loop van
de tijd wordt het tijdschrift in toenemende mate gevuld
met berichten en mededelingen uit de Nederlandse hui-
zen en uit de missiegebieden, met artikelen over eigen
broeders (in de rubriek ‘Lichtende Voorbeelden’) en met
personalia (in memoriams, examens, inkledingen en
verplaatsingen). Na 1953, bij de eerste redactiewisse-
ling, wordt het tijdschrift verdeeld in vijf rubrieken: 1.
Officiële mededelingen; 2. Necrologie; 3. De congregatie
hier en elders; 4. Boekbespreking; 5. Bijdragen (zie
20(1952), nr. 11/12(onged.), p. 273). De nieuwe redacteur
van de laatste jaargang benadrukt dat het tijdschrift
“een ontmoetingspunt voor de gehele gemeenschap, de
congregatie” is, waarin niet alleen het bestuur maar
ook de leden hun stem laten horen (35(1967), nr.
1(onged.), p. 3).
• noten
(1) In het tijdschrift doorgaans aangeduid als: UEK.
(2) 35(1967), onged.: abusievelijk nr. 6; moet zijn: nr. 5.
“Met dit laatste nummer van de 35e jaargang eindigt
Uit eigen kring zijn bestaan als zelfstandig tijdschrift.” 
(3) In 24(1956)-30(1962): “in vaderland en missie”.
(4) 21(1953), nr. 10(onged.), p. 351 vermeldt ‘Van de redac-
teur’: “De nieuwe jaargang zal in 20 afleveringen ver-
schijnen, steeds de 1e en de 16e van iedere maand. (Uit-
gezonderd: 1 Januari, 16 Augustus, 1 September en 16
December)”.
(5) Door het ontbreken van omslagen is de frequentie
moeilijk of niet vast te stellen, wat overigens, zij het in
mindere mate, ook voor de overige jaargangen geldt. 
(6) Aantal afleveringen vermeld in ‘Van de redactie’,
34(1966), ongen.(onged.), p. 3. Hier wordt tevens mel-
ding gemaakt van een extra nummer van deze jaar-
gang, speciaal voor de confraters in Indonesië. Dit
nummer is niet in het autopsie-exemplaar aanwezig.
(7) In 20(1952), nr. 7(onged.), p. 165-166 wordt het overlij-
den gemeld van broeder Edgard Heijnen: “Achttien jaar
lang heeft hij ons tijdschrift als redacteur verzorgd, en
voor een belangrijk gedeelte zelf gevuld.” Bij gelegen-
heid van het jubileumjaar worden in 25(1957), nr.
1(onged.), p. 3 naast broeder Edgard ook de broeders
Martinus en Cyprianus in de inleiding genoemd als
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degenen “die hun krachten en talenten gegeven hebben
om ons tijdschrift te maken tot een graag geziene,
regelmatig verschijnende periodiek, dat getuigenis
aflegt van alles wat er in de Congregatie leeft”. Het is
niet duidelijk of de laatste twee als redacteur of anders-
zins aan het blad hebben meegewerkt.
(8) Zie 20(1952), nr. 11/12(onged.), p. 273; 29(1961), p. 297;
35(1967), nr. 2(onged.), p. 38.
(9) Zie 29(1961), p. 298. Broeder Martinus neemt de
redactie van zowel Uit eigen kring als Fax op zich. In
Fax 29(1966/67), nr. 2(april 1967) wordt op p. 26 medege-
deeld dat broeder Martinus in 1966 zijn redacteurschap
van dit blad moet opgeven “door drukke werkzaamhe-
den”. Gezien de benoeming in 1967 van broeder W.
Ubachs als redacteur van Uit eigen kring, gaat deze
mededeling vermoedelijk ook op voor het redacteur-
schap van dit tijdschrift.
(10) In 35(1967), nr. 1(onged.) is in een redactioneel arti-
kel ‘Voor het volk, door het volk’ (p. 1) sprake van een
nieuwe redactie. De redacteur W. Ubachs wordt ver-
meld op de binnenkant van het omslag.
(11) Zie 20(1952), nr. 11/12(onged.), p. 273; 24(1956), nr.
1(jan.), p. 3.
(12) Zie 20(1952), nr. 11/12(onged.), p. 273.
(13) Zie 24(1956), nr. 1(jan.), p. 3; 29(1961), p. 297; 35(1967),
nr. 2(onged.), p. 38.
(14) Zie 27(1959), nr. 1(onged.), p. 3; 29(1961), p. 297.
(15) Fax is aanvankelijk een tijdschrift voor juvenisten-
kwekelingen, maar wordt na enige tijd omgezet in een
tijdschrift voor familie van de broeders en voor andere
relaties van de congregatie. In 1961 besluit het hoofdbe-
stuur om de redactie van twee tijdschriften van de con-
gregatie – Uit eigen kring en Fax – in één hand te
geven, zodat kan worden voorkomen “dat Fax voortdu-
rend een reprise geeft van eerder verschenen afleverin-
gen van UEK”. De korte, journalistieke en voor ruimere
kringen bedoelde inzendingen zijn bestemd voor Fax,
de langere, meer voor eigen kring bestemde artikelen
voor Uit eigen kring (zie 29(1961), p. 298). In 1967 maakt
de dalende personeelsbezetting op de drukkerij het niet
langer mogelijk om naast elkaar twee volledige tijd-
schriften uit te geven. “Er moest tussen beide tijd-
schriften een keuze gemaakt worden, waarbij het wel
voor de hand lag dat Fax met zijn veel grotere versprei-
ding en zijn meer aansprekende opzet de hoogste ogen
zou gooien. (…) Maar er blijft een mogelijkheid tot
interne berichtgeving naast de officiële mededelingen
van de verschillende besturen. Het ligt immers in de
bedoeling om in de exemplaren van Fax die voor onze
huizen bestemd zijn, op ongeregelde tijden een bijlage
te geven” (35(1967), nr. 5(onged.), p. 113: ‘Mededeling
van de redactie’).

1085
Uit het land van Heiloo 1925-1964
• jaren 1(1925/26), nr. 1(sept.) – {17(1941/42), nr. 12(sept.)}1

– 1(1947/48), nr. 1(mei) – 17(1963/64), nr. 12(mei)
• ondertitel Maandschrift ter bevordering van de devo-
tie tot OLV2 ter Nood en den H. Willibrordus ∞
1(1925/26)-{17(1941/42)}
– Tijdschrift over OL Vrouw ter Nood en St. Willibror-
dus ∞ 1(1947/48), nr. 1(mei) – 6(1952/53), nr. 7(nov.)
• uitgever Niet in het blad vermeld ∞ 1(1925/26)-
{17(1941/42)}3

– Drukkerij en Uitgeverij S. Deutekom, Heiloo ∞
1(1947/48)-17(1963/64)3

• plaats Heiloo
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1925/26)-3(1927/28); A ∞ 4(1928/29) –
14(1938/39); B ∞ 15(1939/40); A ∞ 16(1940/41) –
{17(1941/42)}; B ∞ 1(1947/48)-17(1963/64)
• omvang {32 p.} ∞ 1(1925/26); II ∞ 2(1926/27)-
{9(1955/56)}
• redactie 1925-{1935} A.J.M. van Meeuwen
{1936}-1942 J. van Muijen
m.i.v. 1947 Montfortanen4

1947-1952 pater G.H.S. Toebosch, SMM
1952-1964 A. Ubaghs SMM
• speciale nummers 2(1948/49), nr. 6(okt.): gewijd aan de
bedevaart van de Land- en Tuinbouw Bond (LTB) op 15
sept. 1948
– 9(1955/56), nr. 2/3(juli): ‘Gouden Feest-nummer’,
gewijd aan het gouden jubileum van de stichting van
de kapel van OLV ter Nood te Heiloo
• bijzonderheden Afbeeldingen (1927/28, 1929/30,
1947/48-1964), incidenteel boekbesprekingen.
– Na de bevrijding begint het tijdschrift in mei 1947
met een nieuwe jaargangtelling.
• autopsie 1(1925/26), nrs. 1-2; 3(1927/28)-10(1934/35);
12(1936/37)-14(1938/39); 15(1939/40) m.u.v. nrs. 3, 8, 10, 12;
16(1940/41)-17(1941/42); 1(1947/48) m.u.v. nrs. 6 en 10;
2(1948/49), nrs. 4-12; 3(1949/50) m.u.v. nrs. 2 en 12;
4(1950/51) m.u.v. nrs. 6-7 en 11; 5(1951/52) m.u.v. nrs. 5,
10, 12; 6(1952/53) m.u.v. nr. 9; 7(1953/54) m.u.v. nrs. 6 en
12; 8(1954/55), nrs. 1-2; 9(1955/56), nr. 2/3(juni);
15(1961/62), nrs. 7-8; 16(1962/63), nr. 5; 17(1963/64) m.u.v.
nrs. 1-5 en 11.
– Van de in autopsie genomen vooroorlogse jaargan-
gen is het merendeel van de omslagen bij het inbinden
verwijderd
– UBN
• typering Tijdschrift ter bevordering en verspreiding
van de devotie tot OL Vrouw ter Nood en tot St. Willi-
brordus. Elke aflevering bestaat uit twee delen, waar-
van het eerste is toegewijd aan OLV ter Nood en het
tweede aan de H. Willibrordus. In het blad worden alle
giften ter ere van de bedevaartplaats en de bouw van de
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nieuwe Willibrordus-parochiekerk vermeld, alsmede
alle bedevaarten en processies. Daarnaast bevat het
blad mededelingen, bekeringsgeschiedenissen en ande-
re stichtende en historische verhalen, correspondenties
enz. Vanaf de herverschijning van het tijdschrift in
1947 blijft de rubriek over St. Willibrord weliswaar
bestaan in het tijdschrift, maar verschuift het accent
naar de devotie tot OL Vrouw in het algemeen en OLV
ter Nood, de bedevaart en het bedevaartprogramma in
het bijzonder. M.i.v. 4(1950/51) heeft het blaadje ook een
jeugdrubriek.
• noten
(1) Vanwege “papierschaarste” moet het blad tijdens de
bezettingsjaren verdwijnen. Het is niet duidelijk of dit
nummer voorlopig het laatst verschenen nummer is.
(2) Met ingang van 10(1934/35), nr. 3(dec.) op titelpagina:
“OL Vrouw”
(3) Uit de inhoud blijkt dat de pastoor van Heiloo de ver-
antwoordelijkheid draagt voor de zorg van het heilig-
dom en voor de uitgave van het tijdschrift, in samen-
werking met het Bisschoppelijk Comité OLV ter Nood
(later het bestuur van de Stichting OLV ter Nood) (zie
1(1925/26), nr. 1(sept.)). Vanaf 1947 zijn de paters Mont-
fortanen verantwoordelijk voor de zorg van het heilig-
dom en voor de uitgave van het tijdschrift (zie
1(1947/48), nr. 1(mei)). Het tijdschrift wordt vóór de oor-
log gedrukt door achtereenvolgens de firma’s Dante
Alighieri (Castricum), de Castricumse drukkerij en S.
Deutekom (Heiloo). Na de tijdelijke stopzetting wordt
de firma S. Deutekom m.i.v. 1(1947/48) tevens uitgever
van het tijdschrift (zie ook 17(1963/64), nr. 12(mei), p. 2).
(4) Vóór de oorlog is de redactie in handen van de
pastoor van Heiloo, na de bevrijding wordt het redac-
teurschap toevertrouwd aan de rector van het Heilig-
dom van OL Vrouw ter Nood (zie 1(1925/26), nr. 1(sept.);
1(1947/48), nr. 1(mei) en 6(1952/53), nr. 5(sept.)). In sep-
tember 1952 wordt G.H.S. Toebosch als rector opgevolgd
door A. Ubaghs SMM, die daarbij tevens de redactie
van het tijdschrift op zich neemt.

1086
Uit het land van St. Olav 1923-1974
• jaren 1(1923/24), nr. 1(maart) – 19(1941), nr. 3(juli 1941)1

– 20(1946/47), nr. 1(aug.) – 47(1974), nr. 4/5(oct.)2

• ondertitel Tijdschrift gewijd aan de3 Noorsche missie-
belangen ∞ 1(1923/24)-19(1941)
– Tijdschrift gewijd aan de katholieke belangen in
Noorwegen ∞ 20(1946/47)
– Tijdschrift gewijd aan de katholieke belangen van het
Noorse vicariaat Oslo ∞ 21(1947/48)
– Tijdschrift gewijd aan het culturele en godsdienstige
leven in Noorwegen ∞ 22(1948/49) – {38(1964/65)}
– Tijdschrift gewijd aan cultuur, kerk en oecumene in
Noorwegen4 ∞ {40(1966/67)} – 45(1971/72), nr. 4(sept.
1972)

• uitgever C.N. Teulings’ Koninklijke Drukkerijen ∞
1(1923/24)-19(1941)
– St. Olavshuis, Procure van de Noorse missie ∞
20(1946/47)-47(1974)5

• plaats Adm.: ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1923/24)-19(1941);
Bussum ∞ 20(1946/47)-47(1974)
– Red.: Enschede ∞ 1(1923/24) – {2(1924/25), nr. 2(mei)};
Amsterdam ∞ {3(1925/26), nr. 2(mei)} – 10(1932/33), nr.
2(mei); Bussum ∞ 10(1932/33), nr. 3(juli) – 47(1974)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1923/24)-37(1963/64)
m.u.v. 3 nrs. ∞ 19(1941)
– 5 nrs. ∞ 38(1964/65)-39(1965/66)
– “verschijnt met Kerstmis, Pasen en na Pinksteren” ∞
40(1966/67), nr. 1(dec.)-nr. 2(mei)
– 1 maal per kwartaal ∞ 40(1966/67), nr. 3(sept.) –
47(1974) 
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1923/24)-18(1940/41); I ∞ 19(1941); II ∞
20(1946/47)-37(1963/64); I ∞ 38(1964/65)-47(1974)
• redactie 1923-1928 mgr. dr. J.O. Smit, hoofdred.
1923-1924 kapelaan Gerh. de Geus, red. voor Nederland
1924-1932 kapelaan J. Mol, red. voor Nederland6

1932-1941 H.J. van der Velden6

1946-1953 Aug. J.M. Rottier pr.7

1953 Piet Visser, tijdelijke red.7

1953-1972 Joh. Rommelse SM, hoofdred. 1964-19667, 8

1964-1974 Jan F. Fennis SM, hoofdred. m.i.v. 19668

– Redactionele medewerkers9

1961 Fr. Krijn
1961-1966 Anne Biegel
1961-{1972} J. Janischka
1964-{1970} H. Kristiansen
{1972} J.R.M. Groos
{1972} zuster Sunniva Dicker
• speciale nummers 42(1968/69), nr. 3(juli): gewijd aan
de vraag naar het nut van de aanwezigheid van buiten-
landse katholieke priesters en religieuzen in Noorwe-
gen
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (inci-
denteel); inhoudsopgaven (1(1923/24)-39(1965/66) m.u.v.
11(1933/34)). De inhoudsopgaven van de eerste twee
jaargangen zijn in het autopsie-exemplaar ingebonden
aan het eind van 2(1924/25). De inhoudsopgave van
19(1941) is ingebonden bij 20(1946/47).
– 6(1928/29), nr. 5(nov.) bevat een inlegvel n.a.v. het feit
dat mgr. Jan Olav Smit in oktober 1928 plotseling naar
Rome werd teruggeroepen: “Daar bij ontvangst van dit
bericht, het Tijdschrift reeds was afgedrukt, voegen wij
dit belangrijk nieuws als inlage bij.”
– Overlopende jaargangen; tot jaargang 20 komt het
eerste nummer uit in maart, van jaargang 20(1946/47)
in augustus, daarna tot 38(1964/65) in september en
vervolgens doorgaans in december. M.i.v. 46(1973)
wordt het kalenderjaar gevolgd. 
• literatuur Vefie Poels, Een roomse droom. Nederlandse
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katholieken en de Noorse missie 1920-1975, Nijmegen
2005
• autopsie Volledig m.u.v. 46(1973), nr. 4, 47(1974), nr. 3
en een aantal omslagen 
– UBN
• typering Tijdschrift ter ondersteuning van de katho-
lieke missie in Noorwegen, met onder meer informatie
over vertrek van priesters en zusters, gebedsacties, pro-
paganda-avonden, financiële acties, bedevaarten enz.
Als missieblad stak het gunstig af tegen andere bladen
door zijn formaat, vormgeving, rijke illustraties en het
gebruik van stevig glanzend papier. Het vervulde
tevens de functie van contactorgaan tussen de Neder-
landse priesters en zusters in Noorwegen en het thuis-
front. Poels, p. 320-321, typeert het blad als volgt: “De
redactie beperkte zich tot het opnemen van korte, goed
leesbare bijdragen, onderhoudend of meer diepgra-
vend, over de Nederlandse activiteiten voor de Noorse
missie of over de Nederlandse priesters en zusters in
Noorwegen, over de geschiedenis van de katholieke
kerk in Noorwegen en over haar vooruitgang. Het blad
ruimde daarnaast plaats in voor apologetische verhan-
delingen, bijvoorbeeld over het protestantse eenheids-
streven van Söderblom. Ook gaf het tijdschrift brede
informatie over de cultuur, geografie en geschiedenis
van Noorwegen: Scandinavische heiligen, Ibsen, maar
ook wolven in Lapland passeerden de revue. Tevens
besteedde het blad regelmatig aandacht aan de kerkelij-
ke ontwikkelingen in de andere Noord-Europese lan-
den.” Na 1946 werd het blad onder de redactie van
A.J.M. Rottier niet langer als een missieblad gepresen-
teerd, maar als een blad over religie en cultuur in Noor-
wegen met veel aandacht voor de Noorse lutherse kerk.
Mede daarom sloot het blad zich in 1967 niet aan bij het
nieuwe tijdschrift Bijeen (zie 41(1967/68), nr. 2(maart),
p. 21). Afnemende belangstelling en financiële tekorten
leidden tot een “devaluatie” van het tijdschrift, totdat
het uiteindelijk op aandringen van de Noorse bisschop
J. Gran werd opgeheven (zie 46(1973), nr. 1(jan.), p. 3-4;
Poels, p. 603).
• noten
(1) Na 1 juli 1941 verschenen vier brieven die in het
autopsie-exemplaar achter 19(1941), nr. 3(juli 1941) zijn
ingeplakt: a. ongedateerd, met de mededeling “Door de
huidige omstandigheden zien wij ons genoodzaakt de
uitgave van Uit het land van Sint Olav tijdelijk te sta-
ken”; b. januari 1943, naar aanleiding van het overlij-
den van pastoor H.J. v.d. Velden; c. ongedateerd, naar
aanleiding van de 100e herdenking van de eerste blij-
vende vestiging in Noorwegen van een katholieke
priester, “na eeuwenlange vervolging”; d. ongedateerd,
naar aanleiding van het overlijden van mgr. A.F. Die-
pen, bisschop van ’s-Hertogenbosch (deze stierf op 8
maart 1943).
(2) Na 1974 hield het blad op te bestaan. Eind 1975 kre-

gen de abonnees een briefje in de bus, waarin redacteur
J. Fennis uitlegde dat zij dat jaar Uit het land van St.
Olav niet hadden gekregen omdat het was opgeheven.
“We betreuren het ten zeerste dat we de redactie niet
langer konden voortzetten. Financiële en andere moei-
lijkheden maakten de continuering van het blad ten
enenmale onmogelijk” (zie Poels, p. 603).
(3) Met ingang van 10(1932/33), nr. 3(1 juli) vervalt “de”.
(4) Door het ontbreken van een groot aantal omslagen
konden de gegevens over de ondertitel niet exact wor-
den bepaald. Inzage in een aantal losse afleveringen in
particulier bezit, met name 42(1968/69), nr. 4 (sept.),
43(1969/70), 44(1970/71), nr. 4 (sept.) en 45(1971/72), nr.
3(juni)-nr. 4(sept.), leert dat aan de ondertitel in het
colofon m.i.v. {42(1968/69), nr. 4 (sept.)} wordt toege-
voegd: “en de andere noordelijke landen”.
(5) Ofschoon niet als zodanig vermeld op het omslag,
werd het blad al vanaf het begin uitgegeven door de
Procure van de Noorse missie, gevestigd in Enschede
(1923-24), Amsterdam (1924-32) en m.i.v. 1932 in het St.
Olavshuis in Bussum. De redactie werd gevoerd door
de procurator van de Noorse missie. Zie Poels, p. 333-
335.
(6) Zie 10(1932/33), nr. 2(mei), p. 25 ‘Redactienieuws’,
waar J. Mol bij zijn afscheid als redacteur en procurator
schreef dat hij eigenlijk al eerder had moeten vertrek-
ken. “De behartiging der belangen van de Noorsche
missie vordert veel tijd. En die kon ik helaas niet geven.
Met het gevolg, dat de propaganda in ons land niet die
vruchten opleverde, die de Noorsche missie had kun-
nen verwachten.” Hij verwachtte dat zijn opvolger H.J.
van der Velden, die 23 jaar in Noorwegen had gewerkt,
deze taken beter kon vervullen.
(7) In 27(1953/54), nr. 2(nov.), p. 21 wordt aangekondigd
dat er een nieuwe redacteur is benoemd door de bis-
schop van Oslo, namelijk J. Rommelse SM. Piet Visser
wordt bedankt omdat hij in de moeilijke overgangstijd
na het plotselinge overlijden van redacteur A. Rottier
“de gewichtige taak van redacteur ad interim op zich
nam”.
(8) In ‘Wisseling in de redaktie’, 40(1966/67), nr. 1(dec.),
p. 2-3 wordt aangekondigd dat J. Fennis de hoofdredac-
tie overneemt van J. Rommelse. Deze laatste geeft op de
volgende pagina’s in ‘Kanttekeningen bij de 40-ste mijl-
paal de jubilaris ter ere’ (p. 4-5) een kort historisch over-
zicht van het blad.
(9) Door het ontbreken van een groot aantal omslagen
zijn deze gegevens mede ontleend aan Poels, p. 549,
noot 99; daarnaast is een aantal losse afleveringen inge-
zien (zie noot 4).
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1087
Uit verre landen {1924}1-1968
• jaren {9(1924/25), ongen.(juli)} – 48(1967/68), nr. 6
(mei/juni)
• ondertitel Annalen der (van de) Franciscanessen Mis-
sionarissen van Maria ∞ {9(1924/25), ongen.(juli)} –
{43(1960/61), nr. 3(nov./dec.)}
– Annalen Franciskanessen Missionarissen van Maria
∞ {44(1961/62), nr. 1(juli/aug.)}-{nr. 3(nov./dec.)}
– Tweemaandelijks missietijdschrift van de Franciska-
nessen Missionarissen van Maria ∞ {45(1963/64)} –
48(1967/68), nr. 6(mei/juni)
• uitgever Franciscanessen Missionarissen van Maria
• plaats Adm.: Brussel/Amsterdam
• frequentie maandelijks ∞ {9(1924/25)}-{17(1932), nr. 3
(maart)}
– tweemaandelijks ∞ {43(1960/61)}-48(1967/68)
• formaat B
• omvang V ∞ 9(1924/25); III ∞ 11(1926)-12(1927); [II] ∞
43(1960/61)-46(1964/65); II ∞ 47(1965/66)-48(1967/68)
– Van de jaargangen 13(1928)-42(1959/60) kon de
omvang niet worden vastgesteld.
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen, inhoudsopgaven
({1927}).
– Jaargang 9(1924/25) loopt van juli 1924 tot en met dec.
1925.
– Het tijdschrift verschijnt in zowel een gewone als een
luxe uitgave. Zie binnenkant omslag {11(1926), nr.
12(dec.)} – {17(1932), nr. 3(maart)}.
– Er is een opvallend grote tijdsruimte tussen
44(1961/62), nr. 3(nov./dec.) en 45(1963/64), nr.
1(juli/aug.). De oorzaak hiervan kon niet worden vast-
gesteld. De nummering is niet steeds correct: de eerste
drie afleveringen van jaargang 44 vermelden op de
binnenzijde omslag abusievelijk nog het volgnummer
43; de eerste aflevering van deze jaargang wordt boven-
dien als “no. 3” aangeduid.
– Jaargang 47 komt tweemaal voor: 47(1965/66) en ook
{47(1966/67), nr. 5(maart/april)} en {nr. 6(mei/juni)}.
• relaties Ten dele voortgezet als Annalen der Francisca-
nessen Missionarissen van Maria (1933-{1936})2

– Opgegaan in het Vlaamse tijdschrift Katolieke mis -
siën (1968-{1975})3

• autopsie 9(1924/25); 11(1926), nr. 12; 12(1927), nr. 12;
17(1932), nr. 3; 43(1960/61), nrs. 2-3; 44(1961/62), nrs. 1-3;
45(1963/64) m.u.v. nr. 6; 46(1964/65) m.u.v. nr. 6;
47(1965/66), nrs. 3-6; 47(1966/67), nrs. 5-6; 48(1967/68)
m.u.v. nr. 5
– KDC
• typering Missietijdschrift van de Franciscanessen
Missionarissen van Maria. Hoewel uitdrukkelijk voor
België én Nederland bedoeld, is het tijdschrift voorna-
melijk op Vlaanderen georiënteerd. Het blad brengt

berichten uit de FMM-missie, congresverslagen, stich-
telijke verhalen, “prijskampen” en uitleg van de pause-
lijke maandintenties. Daarnaast bevat het tijdschrift
personalia.
• noten
(1) Op p. 1 van het afscheidsnummer wordt vermeld: “In
1907 startte Uit verre landen met een eerste nummer.”
De jaargangnummering doet echter een ander begin-
jaar vermoeden. Dit vermoeden wordt bevestigd door
de inleiding bij de eerste aflevering van de Nederlandse
editie die in 1933-{1936} verscheen onder de titel Annalen
der Franciscanessen Missionarissen van Maria: vermeld
wordt dat in Nederland al 17 jaar lang de Vlaamse editie
van de Annalen wordt verspreid, met als titel Uit verre
landen. 
(2) Mogelijk is het Nederlandse tijdschrift Annalen der
Franciscanessen Missionarissen van Maria weer opge-
gaan in Uit verre landen.
(3) Voor Nederland houdt het Vlaams/Nederlandse tijd-
schrift de Katholieke missiën (1874-1967) aan het eind
van 1967 op te bestaan. In België wordt het blad voort-
gezet door de Missionarissen van Steyl in Overijse,
onder de titel Katolieke missiën. Vanaf juli 1968 is 
Ka tolieke missiën een gezamenlijke uitgave van de 
Missionarissen van Steyl en de Franciscanessen 
Missionarissen van Maria.

1088
Uitgelezen {1969}
• jaren {1969, nr. 4(eind okt.)}-{nr. 5(15 nov.)}
• ondertitel Knipselnieuws verzameld door Bureau
Hoofdvlootaalmoezenier
• uitgever Bureau Hoofdvlootaalmoezenier
• plaats Den Haag
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang In autopsie genomen nrs.: resp. 15 en 21 p.
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortgezet als Uitgelezen (1971-{1980})
• autopsie 1969, nrs. 4-5
– KDC
• typering Uitgelezen is een selectie uit de pers, ten
behoeve van pastores werkzaam bij de Nederlandse
krijgsmacht. Deze knipselkrant bevat een mengeling
van nieuwsberichten over kerk, samenleving en krijgs-
macht.
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Uitgelezen 1971-{1980}
• jaren 1971, nr. 66(1 mei)– {10(1980), nr. 40(4 dec.)}1

• ondertitel Knipselnieuws verzameld door Bureau
Militair Pastoraal Centrum ∞ 1971, nr. 66(1 mei)
– Knipselnieuws verzameld door het Militair Pastoraal
Centrum ∞ 1971, nr. 2(4mei) – 7(1977)
– Knipselnieuws. Uitgave van het Militair Pastoraal
Centrum ∞ 8(1978)-9(1979)
– Berichten uit de samenleving, de maatschappij, de
kerken, de krijgsmacht ∞ {10(1980)}
• uitgever Militair Pastoraal Centrum 
• plaats Leidschendam ∞ 1971, nr. 66(1 mei) – 1972, nr.
24(25 juni); Amersfoort ∞ 1972, nr. 25(13 aug.) – {1980)}2

• frequentie 30 nrs. ∞ 1971; 40 nrs. per jaargang ∞
1972-{10(1980)}
• formaat B
• omvang VI
• redactie P.H.J. (Peter) Wols OP
• speciale nummers Jaarlijks een speciaal kerstnum-
mer, samengesteld door R.J. Kuilman
– 1972, nr. 7/8(19/26 febr.): dubbelnummer over de
Jezus-beweging, samengesteld door legeraalmoezenier
J. Jonker
– 4(1974), nr. 23(7 juli) bevat de volledige tekst van het
IKOR radioprogramma ‘Stop een christen in uw tank’,
uitgezonden op zondag 16 juni 1974
– 4(1974), nr. 28(1 sept.): ‘Zestig jaar geestelijke verzor-
ging’
– 5(1975), nr. 6(4 maart): speciaal nummer over kardi-
naal B. Alfrink en kardinaal J. Willebrands
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (tot
en met 1979 incidenteel, in 1980 in een vaste rubriek
‘Nieuwe boeken’); inhoudsopgaven in de vorm van the-
matische registers (1971, 1973).
– In de eerste aflevering wordt de nummering van de
voorloper voortgezet: 1971, nr. 66(1 mei). De volgende
aflevering begint echter met een nieuwe nummering:
1971, nr. 2(4 mei).
– Jaargangnummering m.i.v. 3(1973).
– In 4(1974) verschijnt in 10 delen een rapportage, geti-
teld ‘Uit de tijdschriften uitgegeven binnen de Neder-
landse strijdkrachten en uit de tijdschriften van de
belangenvereniging van militairen’: p. 243-245; 263-266;
283-284; 303-304; 323; 393-395; 423-425; 483-487; 641-650;
783-792 (in 11(1981) verschijnt dl. 11, p. 221-236). 
• relaties Voortzetting van Uitgelezen ({1969})
• autopsie 1971-10(1980)
– KDC
• typering Uitgelezen is een selectie uit de pers, samen-
gesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van
het Militair Vicariaat ten behoeve van pastores werk-
zaam bij de Nederlandse krijgsmacht voor het Militair
Pastoraal Centrum. Aldus het voorwoord bij 1972, nr.

1(9 jan.) bevat het blad een mengeling van kerkelijk en
militair nieuws, berichten over mensen, stromingen,
culturele gebeurtenissen etc., even gevarieerd als het
leven zelf. Daarnaast geeft het blad overzichten van
artikelen die niet in Uitgelezen konden worden opgeno-
men, maar waarvan kopieën kunnen worden aange-
vraagd bij het Militair Pastoraal Centrum.
• noten
(1) Het laatste nummer verschijnt in 1998.
(2) Tot en met 6(1976), nr. 24(25 aug.) wordt in de meeste
nummers ook het adres van de samensteller vermeld:
legeraalmoezenier P.H.J. Wols te ’s-Hertogenbosch.

1090
Uittocht {1980}
• jaren 7(1980), nr. 1(onged.)1-{nr. 8(onged.)}2

• ondertitel Informatiebrief van de Basisbeweging
• uitgever Basisbeweging van kritische groepen en
gemeenten in Nederland
• plaats Utrecht
• frequentie 8 nrs.
• formaat B
• omvang II
• redactie {1980} Sam Camphuijsen (Purmerend)
{1980} Karl Derksen (Utrecht)
{1980} Eduard Disch (Maastricht)
{1980} José Höhne-Sparborth (Utrecht)
{1980} Roel Pomp (Heemskerk)
{1980} Eimert Pruim (Heino)
{1980} Nico Versluis (Amstelveen)
{1980} Roger Weverbergh (Huis ter Heide)
{1980} Harro van Zijl (Bergen)
– Kernredactie
{1980} Cor van den Brink, eindred.
{1980} Lydia Klijn-Ballnet (Driebergen)
{1980} Nico Roozen (Utrecht) 
{1980} Roel Schut (Waddinxveen)
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen.
– De jaargangnummering van de voorloper wordt
voortgezet.
• relaties Voortzetting van Informatie-brief voor basis-
groepen en kritische gemeenten in Nederland (1973-1979)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Het tijdschrift is inhoudelijk een voortzet-
ting van de Informatie-brief (veel aandacht voor de ver-
schillende groepen en gemeenten, berichten over basis-
bewegingen in het buitenland) en ruimt daarnaast
plaats in voor artikelen die bijdragen aan politieke en
theologische vorming.
• noten
(1) “Dit blad is het eerste nummer van Uittocht en tege-
lijk de 26-ste Informatiebrief ” (7(1980), nr. 1(onged.), 
p. 2).
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(2) Onder deze titel verschijnt het tijdschrift tot en met
december 1998. Daarna wordt het voortgezet als oecu-
menisch tijdschrift onder de titel Vier in een: een
samenwerkingsverband van Kerk en vrede, OecuMe-
nens, Uittocht en de Nieuwsbrief / Werkverband Reli-
gieuzen voor Gerechtigheid en Vrede.

1091
Uitzicht 1963-{1964}
• jaren 1963, ongen.(okt.) – {1964, ongen.(april)}
• ondertitel Voor de medewerkers van de Pauselijke
Missieactie in het bisdom Breda
• uitgever Diocesaan Missiebureau Breda
• plaats Breda
• frequentie [driemaandelijks]
• formaat B
• omvang [I]
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 1963, ongen.(okt.); 1964, ongen.(jan.),
ongen.(april)
– KDC
• typering Contactblad voor medewerkers van de Pause-
lijke Missieactie in het bisdom Breda, dat informatie
geeft over het missiewerk. Naast verslagen bevat het
beschouwingen op het missiewerk als zodanig, brieven
van missionarissen, pauselijke toespraken, mededelin-
gen van het diocesaan missiebureau, in memoriams
enz.

1092
Uni trinoque 1924-1967
• jaren band 1(1924/25/26/27), ongen.(dec. 1924)1 – band
7(1942/43/44/45), nr. 13(29 jan. 1944)
– band 7(1942/43/44/45), nr. 14(20 juni 1945)2 – band
15(1966/67), ongen. (31 dec. 1967)3

• ondertitel Officieel orgaan van de Nederlands(che)
Capucijnen-Provincie van de Allerheiligste Drievuldig-
heid ∞ {band 3(1930/31/32/33)}-band 13(1960/61/62/63)
• uitgever Provincialaat van de Minderbroeders Kapu-
cijnen
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie “op ongeregelde tijden”4

– 8 nrs. ∞ band 1(1924/25/26/27); 10 nrs. ∞ band 2
(1927/28/29/30); 7 nrs. ∞ band 3(1930/31/32/33); 28 nrs.
∞ band 4(1933/34/35/36); 30 nrs. ∞ band
5(1936/37/38/39); 23 nrs. ∞ band 6(1939/40/41/42); 16
nrs. ∞ band 7(1942/43/44/45); 15 nrs. ∞ band
8(1945/46/47/48); [15 nrs.] ∞ 9(1948/49/50/51); [16 nrs.]
∞ band 10(1951/52/53/54); 18 nrs. ∞ band
11(1954/55/56/57); 12 nrs. ∞ band 12(1957/58/59/60);5

[7 nrs.] ∞ band 13(1960/61/62/63)5

• formaat B

• omvang VI ∞ band 1(1924/25/26/27)-band
2(1927/28/29/30); V ∞ band 3(1930/31/32/33)-band
4(1933/34/35/36); VI ∞ band 5(1936/37/38/39); IV ∞
band 6(1939/40/41/42); II ∞ band 7(1942/43/44/45); 
III ∞ band 8(1945/46/47/48); V ∞ band
9(1948/49/50/51); VI ∞ band 10(1951/52/53/54)-band
11(1954/55/56/57); IV ∞ band 12(1957/58/59/60); III ∞
13(1960/61/62/63)-band 14(1963/64/65/66); II ∞ band
15(1966/67)
• redactie “Onder verantwoordelijkheid van het Provin-
cialaat”
{1934}-1948 pater Clarentius6

1951-{1958} pater Gerlacus7

{1954}-{1958} pater Valentinus8

{1958} pater Fidelis, red.secr.9

– Centrale redactieraad (CRR)10

{1948}-{1951} pater Paschasius, voorzitter
{1948}-{1951} pater Gerlacus, secretaris
{1948}-{1951} pater Concordius
{1948}-{1951} pater Hyginus
{1948}-{1951} pater Maximilianus
• bijzonderheden Afbeeldingen (1933/34/35/36); boek -
besprekingen (1933/34/35/36-1946/47/48); inhoudsop -
gaven (personen- en zakenregister 1924/25/26/27-
1951/52/53/54; personenregister en plaatsen- en zaken-
register 1954/55/56/57-1960/61/62/63).
– Geen indeling in jaargangen, maar in banden die
meerdere kalenderjaren omvatten.
– In de verschillende banden bevinden zich, vaak als
bijlage toegevoegd aan de afleveringen, in het Latijn
gestelde ‘Resolvenda ad normam Constitut (… [No]) et
Cap. Gen. (…) pro anno … [jaartal]’, soms ongepagi-
neerd, soms afzonderlijk gepagineerd, soms in de pagi-
nering opgenomen, waarin een casus betrekking heb-
bende op de moraal wordt behandeld. Band 2 bevat de
Resolvenda pro anno 1928, 1929, 1930; in band 3: pro
anno 1931, 1932; band 4: pro anno 1934, 1935, 1936; band
5: pro anno 1937, 1938; band 6: pro anno 1940, 1941, 1942;
band 9: pro anno 1949, 1951; band 10: pro anno 1954;
band 11: pro anno 1955, 1956, 1957; band 12: pro anno
1959, 1960. In band 4 van het autopsie-exemplaar is ach-
ter in de band, na de inhoudsopgave, vermoedelijk een
voortzetting van in de afleveringen ontbrekende Resol-
venda pro anno 1936 ingebonden, p. 19*-22*.
– In de banden 1 tot en met 3 ontbreken nummering en
datering. Alwaar vermeld zijn ze afgeleid uit de
inhoud.
– In band 1(1924/25/26/27) bevindt zich tussen de
ongen. afleveringen van mei 1927 (p. 338) en aug. 1927
een studie van pater dr. Fredegand van Antwerpen,
Archivaris-generaal der Minderbroeders-Capucijnen,
over ‘Het Franciscaansch apostolaat volgens den regel
en het voorbeeld van den H. Franciscus van Assisië’ (16
p.).
– In band 9(1948/49/50/51), nr. 10(onged.), p. 183-191
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bevindt zich van de hand van P. Hildebrand een artikel
met biografische gegevens over Angelus van Ongnies
OFMCap., in 1701 benoemd tot bisschop van Roermond
(p. 187). 
– De banden 14(1963/64/65/66) en 15(1966/67) bestaan
resp. uit de volgende rubrieken: ‘Circulaires’, ‘Jour-
naals’, ‘Necrologia’,‘Publikaties’, ‘Recensies’ en: ‘Circu-
laires’, ‘Journaals’, ‘Publikaties’, elke rubriek afzonder-
lijk gepagineerd. Deze banden zijn gestencild m.u.v.
een gedrukt verslag van het ‘XXVIIIste Provinciaal
kapittel, gehouden te ’s-Hertogenbosch, 16 juli 1963’, 
(44 p.) waarmee band 14(1963/66), opent.
– Bijlage band 2(1927/30), na p. 548: Expositio Sanctissi-
mi Sacramenti in het aartsbisdom Utrecht en de bis-
dommen Haarlem, Breda en ’s-Hertogenbosch, 1 p.
– Band 6(1939/40/41/42), nr. 10(dec. 1940): bijlage ‘Her-
inneringsgedicht en heilgezang Willem I, koning der
Nederlanders enz. enz., altijd te beminnen en te eeren
gewijd’.
– Band 6(1939/40/41/42), nr. 21(mei 1942): bijlage ‘Salu-
tio casus 1 mense Junio 1941’.
– Band 9(1948/49/50/51), nr. 16(onged.), p. 398v.: bijlage
‘Uitstelling H. Sacrament in monstrans in Aartsbisdom
Utrecht, Bisdom Haarlem, Bisdom Den Bosch en Bis-
dom Breda’.
– Band 15(1966/67) 2 bijlages bij circulaire 5 dec. 1966:
bijlage I over de missies van het aartsbisdom van Pon-
tianak, Noord-Sumatra, Tanzania, Chili (p. 29-33); bijla-
ge II ‘Oosters werk – Pokrofklooster – Voorburg’ (p. 34-
36).
• relaties Voortgezet als Beste medebroeder (1968-1980)3

• autopsie band 1(1924/25/26/27)-band 15(1966/67) en de
bijlagen ‘Resolvenda’ pro anno 1936 in band
4(1933/34/35/36), pro anno 1940, 1941 en 1942 in band
6(1939/40/41/42), pro anno 1949 in band
9(1948/49/50/51), pro anno 1959 en 1960 in band
12(1957/58/59/60) 
– KDC
– UBT ∞ bijlagen ‘Resolvenda’
• typering Uni trinoque is een informatieorgaan van de
paters Kapucijnen dat aan alle kloosters, missiestaties
en medebroeders in het buitenland wordt toegezonden.
In het blad worden officiële besluiten van het Hoogw.
Definitorium gepubliceerd, toespraken en circulaires
van pater provinciaal, jaaroverzichten van de werk-
zaamheden in de Provincie, nieuws uit de missies, pro-
vincienieuws uit binnen- en buitenland, personalia
(jubilea, benoemingen, verplaatsingen, intredingen,
overlijdensberichten), journaals, publicaties e.d. Door
de onregelmatige verschijning bevat het blad vooral in
de laatste jaargangen weinig actueel nieuws en krijgt
het meer de functie van een documentatieblad.
• noten
(1) Band 1(1924/25/26/27), ongen.(maart 1925) vermeldt
op p. 35 dat het blad dateert van het provinciaal kapittel

van 9 september 1924 (vgl. band 1(1924/25/26/27), p. 439,
noot).
(2) “Na een onderbreking van ruim een jaar gaan we nu
de uitgave van ons Provincie-orgaan weer voortzetten.
(…) In de loop van 1944 en 1945 werden aan de kloosters
meermalen berichten gezonden, die toch in Uni trino-
que nog dienen te worden vastgelegd” (band
7(1942/43/44/45), nr. 14(20 juni 1945), p.125). Dit eerste
nummer na de oorlog bevat voornamelijk achterstalli-
ge kopij.
(3) Op de pagina voorafgaand aan de ‘Inhoud band XV’
wordt opgemerkt dat deze bundeling de laatste is van
Uni trinoque. “Per 1 januari 1968 vindt het zijn voortzet-
ting in BM” (Beste medebroeder, in dit deel van de BKNP
beschreven). 
(4) Band 1(1924/25/26/27), p. 35: “Op ongeregelde tijden
zullen voortaan aan alle kloosters, missiestaties en
medebroeders in het buitenland mededeelingen, Pro-
vincie- en missienieuws enz. enz. samengevat in boek-
vorm, toegezonden worden.”
(5) De frequentie van de twee laatste banden is niet
meer vast te stellen; de afleveringen zijn per rubriek
gepagineerd en ingebonden. Wel wordt in een brief,
gedateerd op 20-9-1965, vermeld dat er sinds het provin-
ciaal kapittel van 1963 slechts één aflevering is versche-
nen (zie 14(1963/64/65/66), p. 82).
(6) Pater Clarentius wordt voor het eerst als redacteur
vermeld in band 4(1933/34/35/36), nr. 3(mei 1934), p. 45:
“De Redactie van Uni trinoque is toevertrouwd aan P.
Clarentius. Het tijdschrift blijft verschijnen onder ver-
antwoordelijkheid van het Provincialaat. (…) Het mis-
sienieuws wordt verzorgd door de Centrale Missiere-
dactie. De Derde Orde-rubriek staat onder verantwoor-
delijkheid van het Secretariaat.” De laatste vermelding
van pater Clarentius als redacteur is in band
9(1948/49/50/51), nr. 3(okt. 1948), p. 49. 
(7) Vermeld in band 10(1951/52/53/54), p. 59, band 11
(1954/55/56/57), p. 34 en in band 12(1957/58/59/60), p. 34
en 61.
(8) Als redacteur wordt pater Valentinus genoemd
(band 12(1957/58/59/60), p. 61), die “blijft zorgen voor
het missienieuws en officiële publicaties omtrent werk-
zaamheden”. Als centrale missieredacteur wordt hij
reeds vermeld in band 11(1954/55/56/57), p. 33.
(9) Als zodanig genoemd in band 12(1957/58/59/60), 
p. 61.
(10) De Centrale redactieraad wordt vermeld in band
9(1948/49/50/51), p. 49 en band 10(1951/52/53/54), p. 59.
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1093
Unio Apostolica 1946-{1949}
• jaren 1946, nr. 1(nov.) – {1949, nr. 10(febr.)}
• ondertitel Drie-maandelijks tijdschrift voor de Unio
Apostolica in Nederland
• uitgever Unio Apostolica in Nederland
• plaats Red.: Roosendaal
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1946-{1949} rector G. van Dongen
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd
over de verschillende jaargangen.
• autopsie 1946, nr. 1; 1948, nr. 7; 1949, nr. 10
– KDC
• typering Contactblad voor de priesterleden van de
Nederlandse afdeling der Unio Apostolica. De in autop-
sie genomen afleveringen bevatten o.a. informatie over
en mededelingen van de generale, nationale en diocesa-
ne besturen, artikelen over de geschiedenis van de Unio
Apostolica, apostolaat door gebed, priesterlijke actie en
spiritualiteit, katholieke opvoeding enz.

1094
UVC1 {1945}-1958
• jaren {1945/46, ongen.(april)}2 – 1958, ongen.(juli t/m
dec.)3

• ondertitel Maandbrief ∞ 1946/47, ongen.(juli)4 – 1958,
ongen.(juli t/m dec.)
• uitgever Secretariaat Unio Victimae Charitatis ∞
{1945/46, ongen.(april)} – 1951, ongen.(jan./febr./maart)5

– Secretariaat Unio Victimae Charitatis Apostolaats
Instituut Maria Moeder van de Goede Herder ∞ m.i.v.
1951, ongen.(april/mei/juni)
• plaats Niet altijd in het tijdschrift vermeld. 
– Red.: Voorschoten ∞ {1949, ongen.(sept./okt./nov.)} –
1951, ongen.(juli/aug./sept.); Udenhout ∞ 1951,
ongen.(okt./nov./dec.) – 1958, ongen.(juli t/m dec.)
– Adm.: Hillegersberg ∞ {1945/46, ongen.(april)} –
{1947/48, ongen.(juli/aug./sept.)}; Rotterdam-Charlois
∞ {1949, ongen.(sept./okt./nov.)} – 1958, ongen.(juli t/m
dec.)
• frequentie 9 nrs. ∞ 1945/46; tweemaandelijks ∞
1946/47; 9 nrs. ∞ 1947/48; kon niet worden vastgesteld
∞ 1948-1949; driemaandelijks ∞ 1950-1951; {3 nrs.} ∞
1952; 3 nrs. ∞ 1953; driemaandelijks ∞ 1954; {2 nrs.} ∞
1955; 3 nrs.∞ 1956; 2 nrs. ∞ 1957; {1 nr.} ∞ 1958
• formaat A ∞ {1944/45, nr. 12(april)} – 1950,
ongen.(jan./febr./maart); B ∞ 1950, ongen.
(april/mei/juni) – 1958, ongen.(juli t/m dec.)
• omvang II ∞ 1945/46-1946/47; V ∞ 1947/48; niet vast
te stellen ∞ 1948-1949; I ∞ 1950-1958
• redactie {1949}-1958 P. Optatus

• speciale nummers In 1947/48, ongen.(april/mei) –
ongen.(juli/aug./sept.) verschijnt in 9 delen Cum clamo-
re valido: Onder luid geroep, voorwoord door P.J. Lebre-
ton SJ, inleiding van P.H. Monier-Vinard SJ, 459 p.
(imprimatur Parijs 1943)
• bijzonderheden Inhoudsopgaven (1945/46-1946/47).6

– Doorlopende paginering in 1946/47 en 1947/48.
– Het tijdschrift heeft geen consequente indeling in
jaargangen. De jaargangen 1945/46-1946/47 zijn over -
lopend, zo blijkt uit de inhoudsopgave in 1946/47,
ongen.(febr./maart). Jaargang 1947/48 loopt van 1947,
ongen.(april/mei) tot en met 1948, ongen.(juli/aug./
sept.) en bestaat geheel uit de publicatie Cum clamore
valido: Onder luid geroep, verdeeld over 9 doorgepagi-
neerde afleveringen. De daaropvolgende jaargangen
vallen samen met het kalenderjaar.
– Gestencild m.i.v. 1950.
– Themanummers m.i.v. {1949, ongen.(sept./okt./nov.)}.
– Op het omslag wordt vermeld: “niet in de handel”.
• autopsie 1945/46-1947/48; 1949, ongen.(sept./okt./
nov.); 1950-1951; 1952, ongen.(jan./febr./maart)-ongen.
(juli/aug./sept.); 1953; 1954; 1955, ongen.(juli t/m sept.)-
ongen.(okt. t/m dec.); 1956-1957; 1958, ongen.(juli t/m
dec.)
– KDC
• typering Devotietijdschrift waarin het doel en de
hoofdgedachte van het Verbond van Liefdeslachtoffe-
ring worden uiteengezet en waarin meditatiestof wordt
gegeven over diverse aspecten van het geestelijk leven
(mariaal leven, franciscaans leven, liefde en offer enz.). 
• noten
(1) Unio Victimae Charitatis, Verbond van Liefdeslacht-
offering, opgericht in december 1940 (1946/47,
ongen.(juli), p. 53).
(2) Uit de inhoud blijkt dat dit nummer de twaalfde
maandbrief is en de eerste van jaargang 1945/46. Het is
niet bekend wanneer de eerste maandbrief is versche-
nen. 
(3) Op de laatste pagina wordt vermeld: “Gezien de hoge
kosten en de weinige reactie van de lezers, zijn wij voor -
nemens de Maandbrieven met deze uitgave te sluiten.”
(4) In werkelijkheid verschijnt het tijdschrift zeer onre-
gelmatig en vaak slechts driemaal per jaar.
(5) Deze aflevering is abusievelijk gedateerd
jan./febr./maart 1950.
(6) De inhoudsopgave van de jaargangen 1945/46-
1946/47 verschijnt in 1946/47, ongen.(febr./maart).

725 1094. UVC



1095
Uw blad 1972
• jaren 1(1972), nr. 1(lente)-nr. 4(winter)
• ondertitel Tijdschrift voor bejaarden1

• uitgever Apostolaat van het Gebed2

• plaats Nijmegen
• frequentie viermaal per jaar
• formaat A
• omvang I
• redactie Jac. de Rooy SJ
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Voortgezet als Ons blad / Apostolaat van het
Gebed (1973-{1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad voor en door bejaarden, “niet om te
lezen, maar om te gebruiken als gebedenboek (…); als
meditatieboek (…); als bijbellezing (…); als hulpmiddel
ter begeleiding van de vernieuwing, waar zoveel men-
sen moeite mee hebben; als poging om getuigenis te
geven van de hoop, die in ons leeft” (zie de inleiding bij
het eerste nummer). Uw blad is bedoeld om bejaarden
te helpen in hun geloofsbeleving. Het bevat onder meer
gebeden, gedichten, meditatiegedachten, vragen en
reacties van lezers, een ‘portret van de maand’ en een
rubriek over mooie herinneringen.
• noten
(1) Buitenzijde omslag nr. 1(lente 1972), nr. 2 (zomer
1972) en nr. 4(winter 1972): ‘Nieuw tijdschrift voor
bejaarden’.
(2) Ofschoon de uitgevende instantie niet in het tijd-
schrift wordt vermeld, blijkt deze uit het andere tijd-
schrift van het Apostolaat van het Gebed, de Heraut. In
dat blad wordt ook informatie gegeven over de overige
publicaties van het Apostolaat van het Gebed. De redac-
tie van de tijdschriften de Heraut, Jonge kerk en Ons
blad wordt gevoerd door de landelijke directeur van het
Apostolaat van het Gebed.

1096
Uw rijk kome 1936-{1972}
• jaren 1936, ongen.(januari) – 1942, ongen.(dec.)1

– {1946, ongen.(jan.)} – {1972, ongen.(juli/aug.)}2

• ondertitel Uitgave van het Apostolaat des Gebeds ∞
1946, ongen.(nov.) – 1947, ongen.(nov.)
– De bode van het Apostolaat des Gebeds ∞ 1950,
ongen.(aug.)
– Maandblad van het Apostolaat des Gebeds3 ∞ 1955,
ongen.(maart) – {1972, ongen.(juli/aug.)}
• uitgever Nationaal Bureau van het Apostolaat des
Gebeds3

• plaats Nijmegen
• frequentie maandelijks

• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

[1936-1941 Willem Kea SJ]5

[1945-1947 Johan Hellings SJ]6

[1947-1953 Franciscus Koppendraijer SJ]
[1953-1972 Jac. de Rooy SJ]
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Vanaf 1967 uitsluitend themanummers die zijn
gewijd aan het onderwerp van de maandelijkse gebeds-
intentie.
• literatuur Paul Begheyn SJ, ‘125 jaar De Heraut. Van
Heilig Hart-devotie tot eigentijdse geloofsverdieping’,
in: de Heraut 125(1994), jubileumnummer(sept.), p. 226-
254
• autopsie 1936-1950; 1951, ongen.(jan)-ongen.(maart),
ongen.(mei)-ongen.(aug.); ongen.(nov.)-ongen.(dec.);
1952-1954; 1955 m.u.v. ongen.(jan.); 1956 m.u.v.
ongen.(nov.); 1957-1971; 1972, ongen.(jan.)-
ongen.(juli/aug.)2

– KDC
• typering Maandelijks verschijnende folder “bedoeld
voor de gezinnen van den werkenden stand” van het
Apostolaat des Gebeds (zo wordt vermeld in het omslag
bij het Maandbriefje van het Apostolaat des Gebeds,
mei 1936). Het blad tracht een venster te zijn op de
wereld, de aandacht te vestigen op het H. Hart als “red-
middel in tijden van malaise” (zie het Maandbriefje van
het Apostolaat des Gebeds, mei 1936), priesterroepingen
en roepingen tot het kloosterleven en de missie te
bevorderen, tegenwicht te bieden aan ontkerkelijking.
De inhoud bestaat uit religieuze poëzie, godsdienstige
en “algemeen-menselijke” beschouwingen op het 
evangelie, de biecht, naastenliefde, de bidweek, Maria-
verering, devotie tot het H. Hart, lekenapostolaat, het
huwelijk, huiselijkheid, het gezin, opvoeding en onder-
wijs, welvaart en welzijn, wereldpolitiek, mensenrech-
ten enz. Daarnaast bevat het missie-intenties, de pause-
lijke maandintentie, stichtende verhalen en legendes,
een maandkalender, nieuws uit het Vaticaan en uitleg
over de doelstellingen en activiteiten van het Aposto-
laat des Gebeds. Vanaf 1960 wordt veel aandacht
besteed aan nieuwe godsdienstige stromingen, kerke-
lijke vernieuwing, internationale christelijke samen-
werking, oecumene en eenheid met andersdenkenden.
• noten
(1) In het andere tijdschrift van het Apostolaat des
Gebeds, de Heraut van het Heilig Hart 77(1945),
ongen.(sept.) wordt op p. 46 vermeld dat de publicatie
van Uw rijk kome na december 1942 is gestaakt.
(2) Vermoedelijk is dit het laatste nummer van het tijd-
schrift.
(3) Met ingang van 1960 “Apostolaat van het Gebed”.
(4) De redactie van de tijdschriften van het Apostolaat
des Gebeds (waaronder ook de Heraut (van het Heilig
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Hart) en het jongerentijdschrift Jonge kerk) wordt
gevoerd door de landelijke directeur van het Apostolaat
des Gebeds. 
(5) In het omslag bij het Maandbriefje van het Aposto-
laat des Gebeds van mei 1936 introduceert Willem Kea
zijn nieuwe publicatie Uw rijk kome bij de zelateurs en
zelatricen die het Maandbriefje en andere tijdschriften
van het Apostolaat des Gebeds rondbrengen. In de
Heraut van het Heilig Hart 80(1949), ongen.(mei), p. 136
wordt vermeld dat Uw rijk kome is opgericht door Wil-
lem Kea. 
(6) Zie 1947, ongen.(maart), p. 6 waar de redacteur een
door hem geschreven en ondertekende brief heeft afge-
drukt.

1097
Vaart wel 1947-1949
• jaren 1(1947), nr. 1(lente) – 2(1948/49), nr. 4(juni 1949)1

• ondertitel Tijdschrift voor huwelijksadel
• uitgever K. Beyaert / NV Uitgevers Mij. Diligentia
• plaats Brugge / Amsterdam
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1947 A.V.M. Eijckelhof pr., medered. voor
Nederland
1947-1949 pater lector K.M. Neudt OP
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1947) – 2(1948/49), nr. 3[maart 1949]2

– UBU ∞ 2(1948/49), nr. 4 (juni 1949)1

• typering Tijdschrift waarin het sacrament van het
huwelijk als een belangrijke gave Gods wordt beschre-
ven. De oprichters willen een tegengeluid laten horen
ten opzichte van de opvoeders die de meerwaarde van
de maagdelijkheid beklemtonen, aldus 1(1947), nr.
1(lente), p. 3-4. Aan de orde komen thema’s als de bele-
ving van christelijke deugden in het huwelijk, psycho-
logische inzichten, huwelijksgemeenschap, vroomheid
in het huwelijk, gedichten en praktische tips.
• noten
(1) Volgens aankondiging op het titelblad van
2(1948/49) loopt de tweede jaargang van 1 juli 1948 tot
en met 30 juni 1949. Het laatste nummer is feitelijk veel
later verschenen: imprimatur en nihil obstat zijn van
maart 1950.
(2) Datering op basis van imprimatur.

1098
Van eigen haard en palmengaard1 1952-1965
• jaren 1(1952), nr. 1(jan.) – 14(1965), nr. 1(febr.)2

• uitgever Congregatie der Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort
• plaats Amersfoort
• frequentie driemaandelijks
– 3 nrs. per jaargang ∞ 13(1964)-14(1965)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1952); III ∞ 2(1953)-{4(1955)}; [III] ∞
{9(1960)}; III ∞ 10(1961)-12(1963); II ∞ 13(1964)-14(1965)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild.
– Derde jaargang nr. 1 is abusievelijk gedateerd jan.
1953; moet zijn: 3(1954), nr. 1(jan.).
– 12(1963), nr. 4(okt.) is geheel gewijd aan de nagedach-
tenis van Moeder M. Theophila Scholten en Moeder M.
Oda van der Post.
• relaties Voortgezet als Kontaktblad / Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (1967-1970)2

• autopsie 1(1952)-4(1955); 9(1960), nrs. 2-4, 10(1961)-
14(1965)
– KDC
• typering Congregatieblad met gevarieerde inhoud:
congregatienieuws, godsdienstige artikeltjes, berichten
uit de missies enz.
• noten
(1) “Van” wordt vaak uit de titel weggelaten. In de eer-
ste vier jaargangen is de officiële titel alleen op de 1e
afleveringen met de hand vermeld. In het ‘Ten geleide’
in de eerste aflevering wordt erop gezinspeeld: “U ver-
neemt nieuws van Eigen Haard en Palmengaard”. De
eerste ingeziene omslag met de volledige titel in het
autopsie-exemplaar is 9(1960), nr. 2(april). 
(2) Volgens een schriftelijke mededeling d.d. 17-11-2003
van zuster Ellen Flapper, archivaris van de Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, is 14(1965), nr.
3(sept.) de laatste aflevering onder deze titel. Zie Corres-
pondentie BKNP.

1099
Van Neêrlands Carmel 1906-1909
• jaren 1(1906), nr. 1(jan.) – 4(1909)1

• ondertitel Maandschrift van de Nederlandsche Pro-
vincie der Orde van OL Vrouw van de Berg Carmel ∞
1(1906), nr. 1(jan.)
• uitgever Wetenschappelijke en Letterkundige Vereeni-
ging Van Neêrlands Carmel
• plaats Kon niet worden vastgesteld.
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1906); III ∞ 2(1907); IV ∞ 3(1908); 
III ∞ 4(1909)
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• redactie 1906-? pater dr. Cyprianus Verbeek
1906-? pater Augustinus Breek
1906-? pater dr. Eugenius Driessen
1906-? pater Amandus Böse
1906-? pater Fidelis Metternich
1906-? pater Aloysius van der Staay
1906-? pater Titus Brandsma
• bijzonderheden 1(1906) getypt met doorslagen.
– Vanwege beschadiging van het blad konden niet alle
gegevens worden vastgesteld.
• autopsie Volledig, waaronder een aantal beschadigde
afleveringen
– Boxmeer, Nederlands Carmelitaans Instituut
• typering Van de Wetenschappelijke en Letterkundige
Vereeniging Van Neêrlands Carmel konden alle paters
Karmelieten (OCarm.), alsmede de fraters-theologanten
lid zijn. De bedoeling van het interne blad was om
wetenschappelijke studies eerst ‘onder ons’ te publice-
ren alvorens er in ruimere kring bekendheid aan te
geven. Het tijdschrift bevat bijdragen over praktische
theologie, speculatieve theologie, wijsbegeerte, natuur-
wetenschappen, geschiedenis en letteren.
• noten
(1) Het is niet bekend of de uitgave nog verder is ver-
schenen. Van het laatste nummer konden nummering
en datering niet worden vastgesteld vanwege beschadi-
ging van het autopsie-exemplaar.

1100
Variant 1967-{1980}
• jaren 1(1967), nr. 1(6 jan.) – {14(1980), nr. 22(19 dec.)}1

• ondertitel Tijdschrift van de Nederlandse Minderbroe-
ders
• uitgever Nederlandse Provincie der Franciscanen
• plaats Red.: Woerden ∞ 1(1967)2 – 3(1969), nr. 6(21
maart); Rotterdam ∞ 3(1969), nr. 7(4 april) – 7(1973), nr.
17(5 okt.); Utrecht ∞ 7(1973), nr. 18(19 okt.) – {14(1980)}
– Adm.: Woerden ∞ 1(1967) – 3(1969), nr. 5(7 maart);
Megen ∞ 3(1969), nr. 6(21 maart) – 13(1979), nr. 2(26
jan.); Utrecht ∞ 13(1979), nr. 3(9 febr.) – {14(1980)}
• frequentie tweemaal per maand
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1967)-9(1975); IV ∞ 10(1976)-11(1977);
III ∞ 12(1978)-{14(1980)}
• redactie Doorgaans wordt in het colofon niet vermeld
wie tot de redactie en wie tot de medewerkers behoort,
maar dit blijkt uit de inhoud.
1967-1970 Ber Crouzen (frater Rutger), red.
1967-1970 Barteld J. Janssen (pater Arnoldinus), 1967-
1970 hoofdred.
1967-1970 Henk Loeffen (pater Hartwig), red.
1967-1973 Gerard Ris (pater Mariophilus), red.
1968 J. Renirie, red.
1970-1972 Rob Hoogenboom, medewerker

1970-1973; 1976-{1980} Hans Sevenhoven, 1970-1973 red.,
1973-{1980} medewerker
1970-{1980} Hans Baekers, 1970-1973 medewerker, 1973-
1976 hoofdred, 1976-{1980} medewerker
1971-1973 Theo Simons, medewerker
1971-1977 Guy Dilweg, 1971-1973 medewerker, 1973-1976
red., 1976-1977 hoofdred.
1972-1973 Suit van Mil, red.
1973-1975 Jan van den Eijnden, red.
1973-1976 Willem Happel, medewerker
1975-1978 Erik van den Borne, red.
1975-{1980} Wim Brom, medewerker
1976-1979 Gab Lansbergen, red.
1977-1978 Pierre Poell, medewerker
1977-{1980} Herman Hagen, hoofdred.
1978-{1980} Jan Oudejans, medewerker
1978-{1980} Ton van Vliet, medewerker 1978-1969, red.
1979-{1980}
1979 Frans van Woggelum, red.
1979-{1980} Gerard Pieter Freeman, red.
– Redactieraad (alleen vermeld in 1967, 1(6 jan.), p. 5;
1969, nr. 12(20 juni); 11(1977), nr. 1(7 jan.), p. 3 en nr. 13(1
juli), p. 196)
1967-1969 C.F. (Andreas) van Ophem
1967-1969 W.P.G. (Prudentius) de Valk
1967-{1969} J.C.G. (Didacus) Braun
1967-{1969} J.P.M. (Menander) Lap
1967-1977 B.H.A. (Dominicus) Pillen
1969-? J.H.M. (Joël) Huitema
1969-? M.Th.J. (Adelphus) Lindenhoff
1969-{1977} F.J.M. (Hugo) Sanders
1977-? Walter Geurts
1977-? Leo Goossens
1977-? Koos van Winden
• speciale nummers 1970: Tijdens het kapittel van juli
1970 verschijnt er elke avond een speciale gestencilde
uitgave van Variant, met een verslag van de overdag
gehouden discussies en notities. Deze nummers wor-
den alleen in Alverna verspreid. Zie 4(1970), nr. 14(17
juli), p. 168. De nummers I en V zijn in het autopsie-
exemplaar ingebonden aan het eind van jrg. 4(1970).
– 5(1971), nr. 22(19 nov.): extra editie ‘van 1960 tot 1971.
Momentopname van een provincie in beweging’
– 8(1974), nr. 17(4 okt.): speciaal nummer ‘Saamhorig’,
dat ook buiten de eigen kring wordt verspreid, zodat de
actuele ontwikkelingen van de franciscaanse broeder-
schap meer bekendheid naar buiten kunnen krijgen
– 10(1976), ongen.(4 oktober): Franciscusnummer
– 12(1978), nr. 10(5 mei): Duitstalig speciaal nummer ’78
Brüderliches Pfingsten in Vierzehnheiligen 16. bis 19.
Mai’, bij gelegenheid van de tweede bijeenkomst met
medebroeders van de verschillende Duitse provincies,
p. I-VIII
– 12(1978), ongen.(aug.): ‘En waar de broeders ook ver-
blijven… 750 jaar franciskaans leven in Nederland 1228-
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1978’. Gezamenlijke uitgave van Doortocht (1963-{1980}),
FM (1971-{1980}), Schakel / Franciscaanse Lekenorde
Kapucijnen (1967-{1980}) en Variant, 24 p.
• register Alfabetisch register op de eerste tien jaargan-
gen van Variant 1967-1976, samengesteld door Humbert
Leers OFM, 72 p. (ringband)
– Alfabetisch register Variant 1977-1978 en 1979-1980,
samengesteld door Humbert Leers OFM, beide 12 p. en
beide in het autopsie-exemplaar ingebonden in de band
1978-1979
• bijzonderheden Afbeeldingen; incidenteel boekbespre-
kingen (1968, 1975, 1977); inhoudsopgave in de vorm
van een personen-, zaak- en plaatsregister (1976)3.
– Na 7(1973), nr. 17(5 okt.) volgt abusievelijk nr. 18(19
nov.); moet zijn: nr. 18(19 okt.). 
– 13(1979), nr. 9(11 mei) is in het autopsie-exemplaar in
fotokopie aanwezig.
– Onder de titel ‘Variant extra’ worden in de eerste jaar-
gangen van het tijdschrift regelmatig missierapporten
etc. gepubliceerd.
– 13(1979), nr. 11(15 juni): bijlage voor kleine groepen
‘Provincie op weg naar 1980’, p. V-VIII.
– 13(1979), nr. 18(26 okt.): bijlage ‘Het wereldprobleem
van de vluchtelingen’, brief van pater generaal en het
generaal definitorium aan alle medebroeders, p. IX-XII.
– 14(1980), nr. 3(8 febr.): bijlage ‘geeft informatie over
de VORMING in onze provincie anno 1980’, p. I-VIII.
– 14(1980), nr. 7(maart): bijlage ‘Brief generaal bestuur:
hoe wij alle medebroeders te samen en ieder afzonder-
lijk willen dienen’, p. IX-XII.
– 1980, 19 dec.: bijlage ‘De loop van 1980’, p. XIII-XXXII.
• relaties Hierin opgenomen de Trekker (1966)4 en
(vanaf 2(1968)) Neerlandia seraphica (1927-1968)5

• autopsie Volledig, vermoedelijk m.u.v. enkele bijlagen
en extra nummers
– KDC
• typering Variant is opgericht als ‘variant’ op het offi-
ciële provincietijdschrift Neerlandia seraphica. In
tegenstelling tot dat blad moet Variant een onafhanke-
lijk franciscaans communicatie- en opinieblad zijn, met
als doelstelling het gebeuren binnen de provincie te vol-
gen, weer te geven en kritisch te analyseren. In realiteit
blijft het veelal bij de eerste doelstelling, nl. het onder-
houden van de communicatie binnen de provincie en
vooral met de missies. De functie van kritische analyse
en opinie komt minder goed uit de verf. Ook de onaf-
hankelijkheid van het tijdschrift blijkt in de praktijk
halfslachtig: door het wegvallen van het officiële docu-
mentatieblad Neerlandia seraphica (1968) en door de
verhuizing van het redactiebureau van Variant (okto-
ber 1973) naar het adres van het provinciebestuur in
Utrecht ontstaat de gewoonte om ook de officiële stuk-
ken via Variant bekend te maken. Met de oprichting
van een nieuw bestuursblad PM: pro memorie in 1977
hoopt de redactie van Variant weer de oude lijn van een

vrij opinieblad te kunnen oppakken. Het tijdschrift PM
stopt echter reeds na vier afleveringen met verschijnen,
waarna in mei 1978 wordt besloten de onafhankelijk-
heid van Variant op te geven en het blad aan te wijzen
als het enige officiële communicatie- en mededelingen-
blad voor de Nederlandse Provincie. 
• noten
(1) Het tijdschrift verschijnt nog tot en met 27(1993), nr.
16(24 dec.). “Vanaf 1 januari 1994 zal een nieuwe vorm
van interne communicatie worden begonnen onder de
naam Mediant” (p. 221).
(2) M.i.v. 1966 werken de redacties van drie franciscaan-
se tijdschriften die in opdracht van de Nederlandse Pro-
vincie worden uitgegeven, een tijdlang samen in het
Franciscaans Informatiecentrum te Woerden. Het gaat
om de tijdschriften Sint Antonius (1895-1967), de Gewij-
de rede (1924-1967) en de Kloosterling (1929-1971). In 1967
wordt Variant hieraan toegevoegd. Zie Variant 1967, nr.
23(15 dec.), p. 285.
(3) Deze inhoudsopgave van jaargang 1(1967) heeft ook
betrekking op de laatste jaargang van Neerlandia sera-
phica en is verschenen in Neerlandia seraphica
37(1967/68), nr. 5(mei), p. 267-280.
(4) Bij het verschijnen van Variant wordt het blad de
Trekker hierin opgenomen (1(1967), nr. 1(6 jan.), p. 14):
“Neen, de Trekker zal niet meer als zelfstandig schot-
schrift verschijnen (…). De redactie van de Trekker wil
daarom graag de copie die haar voor het vierde num-
mer wordt toegezonden, doorgeven aan de Variant (…).
Wij hopen dat wij in de Variant aan onze trekken
komen.” 
(5) In Neerlandia seraphica 37(1967), nr. 1(maart), p. 3-4
wordt bericht dat dit tijdschrift m.i.v. jan. 1967 is
gesplitst: er is een nieuw communicatieblad opgericht,
Variant. Het is aanvankelijk de bedoeling dat Neerlan-
dia seraphica als officieel documentatieblad blijft voort-
bestaan, in principe met 4 afleveringen per jaar. In
Variant 2(1968), nr. 10(17 mei) p. 112 wordt bericht dat de
provinciedrukkerij in Alverna op 25 mei wordt opgehe-
ven. “Het documentatieblad Neerlandia Seraphica zal
niet meer in de traditionele vorm verschijnen. Om in de
bestaande behoefte aan documentatie te voorzien wil
men overgaan tot de uitgave van onregelmatig ver-
schijnende bladen die in een klemband of ringband
gebundeld kunnen worden.” Deze plannen worden ech-
ter niet meer uitgevoerd; met het overlijden van Daniel
van Wely houdt Neerlandia seraphica op te verschijnen.
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1101
Vaticanum II 1965-1966
• jaren 4(1965), nr. 1(19 febr.) – 5(1966), nr. 15(16 nov.)
• ondertitel de Kerk in concilie ∞ 4(1965)
– de Kerk in de wereld ∞ 5(1966)1 

• uitgever NV Gooi en Sticht
– Voor België: Desclée de Brouwer NV
• plaats Hilversum
– Voor België: Brugge
• frequentie driewekelijks
• formaat B
• omvang III ∞ 4(1965); II ∞ 5(1966)
• redactie “verzorgd door DO-C2, Rome, in samenwer-
king met ‘Katholiek Archief’, ‘de Horstink’, Amers-
foort”
• bijzonderheden Afbeeldingen; personen- en zakenre-
gister.
– Per jaargang doorlopende paginering.
• relaties Voortzetting van Concilium Oecumenicum
Vaticanum II (1961-1965)
– Voortgezet als Conto 13 (1966-1970)
• autopsie Volledig
– UBN
• typering Het blad biedt informatie over alle gebeurte-
nissen op en rond het Tweede Vaticaans Concilie. Het
eerste nummer van de vierde jaargang geeft een over-
zicht van de voornaamste thema’s van de derde zit-
tingsperiode: (1) constitutie over de kerk; (2) de collegia-
liteit; (3) constitutie over de goddelijke openbaring; (4)
godsdienstvrijheid, oecumenisme en jodendom; (5)
kerk en wereld. De daarop volgende afleveringen bevat-
ten als nabeschouwing een bespreking van elk van die
thema’s afzonderlijk en in de meeste nummers wordt
tevens aandacht besteed aan de “weerklank van het
Concilie” (bij katholieken en niet-katholieken) en/of de
“doorwerking van het Concilie”. De afleveringen
4(1965), nr. 9(14 juli) en 10(4 aug.) zijn gewijd aan de
oosterse (katholieke en niet-katholieke) kerken. M.i.v.
4(1965), nr. 4(16 april) wordt een uiteenzetting over de
vooruitzichten voor de vierde (tevens laatste) zittings-
periode gegeven. De vijfde jaargang wil de bespreking
van de Conciliedocumenten voortzetten en de achter-
gronden belichten van uitspraken die tijdens het Conci-
lie zijn gedaan. Bovendien wil men “proberen de vinger
te houden op de pols van de Kerk om zo getrouw moge-
lijk de groei naar vernieuwing (‘aggiornamento’) weer
te geven.” Met dat doel voor ogen worden de rubrieken
‘Weerklank van het Concilie’ en ‘Doorwerking van het
Concilie’ gecontinueerd. 
• noten
(1) Omdat het Concilie inmiddels is geëindigd, is de
ondertitel van Vaticanum II gewijzigd. 
(2) Documentatie Centrum Concilie.

1102
Vensterbank1 {1971}-{1974}
• jaren {3(1971), nr. 1(jan.)} – {1974}
• uitgever Missionarissen van Scheut (CICM)
• plaats Niet in de uitgave vermeld.
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie 3(1971), nr. 1(jan.) – 1974
– Vught, Sparrendaal, Missionarissen van Scheut
• typering Intern congregatieblad met informatie over
de werkgebieden van de Missionarissen van Scheut.
• noten
(1) De letters B-A-N-K in Vensterbank staan voor de
werkterreinen van de congregatie: België-Austria, 
Algerië-Nederland-Kongo.

1103
de Verdediger van het waar roomsch catholijk
geloof [1799]
• bron Naamlijst van Nederduitsche boeken, dl. 3(1799-
1803), nr. 2, p. 94, ‘Lijst van nieuw uitgekomen boeken
in december 1799’
• commentaar de Verdediger van het waar roomsch
catholijk geloof wordt aldaar vermeld als uitgave van 
C. Romijn te Amsterdam met de opmerking: “No. 1 en 2.
Compl. gr. 8vo”.
• autopsie Het periodiek kon niet in autopsie worden
genomen.

1104
Vereniging van de Gekruisigde Jezus1 1957-{1975}
• jaren 1957, ongen.(maart) – {1975, nr. 459(maart)}2

• uitgever Priorij Sint Franciscus (congregatie van de
Zusters van de Gekruisigde Jezus)
• plaats Brunssum
• frequentie maandelijks
• formaat C ∞ 1957, ongen.(maart) – 1962, ongen.(april);
B ∞ 1962, ongen.(juni) – {1975, nr. 459(maart)}
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden De jaargangen 1957-1962 zijn getypt
met doorslagen; daarna is het blad gestencild.
• autopsie 1957-1974; 1975, nrs. jan. en maart
– KDC ∞ 1975, nr. 477(jan.) en nr. 459(maart)2

– Brunssum, Priorij Sint Franciscus ∞ 1957-1974
• typering Mededelingenblad van de Vereniging van de
Gekruisigde Jezus die ten nauwste verbonden is met
‘de Priorij Sint Franciscus’ van de Zusters van de
Gekruisigde Jezus. Het tijdschrift bevat vooral informa-
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tie voor hen die belangstellen in het wel en wee van de
congregatie, naast bezinnende, stichtende artikelen. 
• noten
(1) Van 1957, ongen.(april) – 1969, ongen.(nov.) luidt de
titel Vereniging van de Gekruiste Jezus. 
(2) In het KDC zijn van jaargang 1975 twee afleveringen
(januari en maart) aanwezig. Ze zijn foutief genum-
merd (resp. 477 en 459).

1105
Verleden en heden van de congregatie der Fraters
van Tilburg 1938-1957
• jaren 1938, nr. 1(dec.) – 1940, nr. 4(maart)
– 1946, nr. 5(maart) – 1957, nr. 32(juli)1

• uitgever Congregatie der Fraters van OL Vrouw, Moe-
der van Barmhartigheid
– Drukkerij: RK Jongensweeshuis
• plaats Tilburg
• frequentie een- tot driemaal per jaar
• formaat B
• omvang I ∞ 1938; II ∞ 1939; I ∞ 1940; II ∞ 1946-1947;
III ∞ 1948; II ∞ 1949; III ∞ 1950; II ∞ 1951-1952; III ∞
1953; II ∞ 1954-1955; I ∞ 1956-1957
• redactie Niet als zodanig vermeld.
1938-1952 frater M. Tharcisio Horsten2

• speciale nummers 1948, nr. 14(23 nov.): ‘Jubileumnum-
mer van het Gebedenverbond voor de bekering van
onze dwalende broeders 1898 23 November 1948’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– 1957, nr. 32(juli) is in de UBN in fotokopie aanwezig.
• relaties Samengegaan met Congregatienieuws / Fra-
ters van OL Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (1952-
1957) en voortgezet als Ontmoetingen (1958-{1980})3

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Periodiek bestemd voor de fraters in binnen-
en buitenland en voor vrienden en weldoeners van de
congregatie. Het blad bevat informatie over de congre-
gatie (zoals kapittels, de oprichting van nieuwe huizen,
een kroniek en de voortgang van het proces van zalig-
verklaring van frater Andreas van den Boer), over het
leven van de fraters (waaronder jubilea, uitzendingen
naar de missie en necrologieën) en over hun werken in
heden en verleden (vooral onderwijs en opvoeding) in
Nederland, België, Curaçao, Suriname en Indonesië.
M.i.v. 1952 wordt de doelgroep van het blad beperkt tot
familieleden en weldoeners, omdat de congregatie dan
tevens het interne blad Congregatienieuws gaat uitge-
ven. Dit orgaan bevat behalve het actuele interne con-
gregatienieuws ook schetsen over personen en toestan-
den uit het verleden van de congregatie. “Verleden en
heden zal voortaan in hoofdzaak bestaan uit overdruk-
ken uit Congregatie-nieuws, aangevuld met gebedsver-

horingen van Frater Andreas en enkele andere stuk-
jes.” Hierdoor heeft het blad “voor de Fraterhuizen zijn
betekenis wel enigszins verloren, maar voor buiten
blijft het wat het was” (1(1952), nr. 6(onged.), p. 1).
• noten
(1) De laatste aflevering onder deze titel. Zie Correspon-
dentie BKNP: brief d.d. 12 januari 1999 van frater Jan
Heerkens, archivaris van de Fraters van Tilburg.
(2) Zie 1938, nr. 1(dec.), p. 8 en 1953, nr. 25(april), p. 3, 7-11.
(3) De eerste aflevering van Mededelingen van het hoofd-
bestuur 1958, nr. 1(onged.), vermeldt op p. 1 dat voortaan
in plaats van Congregatienieuws en Verleden en heden
het periodiek Ontmoetingen zal verschijnen, dat als
doel heeft elkaar op de hoogte te houden van de werk-
zaamheden die in de congregatie worden verricht. “Er
blijven dan echter nog gebeurtenissen en feitjes in de
congregatie, waarin u allen toch wel belang stelt,
onvermeld.” Om hieraan tegemoet te komen wordt Con-
gregatienieuws ten dele voortgezet als Mededelingen
van het hoofdbestuur. 

1106
Verovering [1935]-1963
• jaren [1935, proefnr.(15 nov.)]1 – {6(1941), nr. 51(27 dec.)}2

– 1944, eerste nr. na de bevrijding(25 nov.) – 28(1963),
nr. 51(Kerstmis)
• ondertitel Het blad voor alle meisjes van den arbei-
dersstand ∞ {1936, nr. 1(4 jan.)}-nr. 26(27 juni)
– Het blad voor alle meisjes ∞ 1(1936), nr. 27(4 juli)
– Weekblad ∞ 4(1939), nr. 4(21 jan.) – 1944/45, eerste
nr. na de bevrijding(25 nov.)
– Weekblad voor het katholieke gezin ∞ 1944/45, nr.
2(9 dec.) – 28(1963)
• uitgever Vereniging van Catechisten van de Eucha-
ristische Kruistocht
• plaats Red. en adm.: Breda
– Red. voor België: Schoten ∞ 1955, nr. 52(Kerstmis) –
24(1959), nr. 6(7 febr.)
• frequentie wekelijks
• formaat E ∞ 1(1936)-{6(1941)}; C ∞ 1944/45, eerste nr.
na de bevrijding(25 nov.)-nr. 31(30 juni); D ∞ 1944/45,
ongen.(7 juli) – 28(1963)3

• omvang III ∞ {1(1936)}-{6(1941)}; II ∞ 1944/45-1946; III
∞ 1947-28(1963)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

{1941} Mej. A. de Beukelaar4

• speciale nummers 1946, nr. 19(11 mei): Herdenkingsuit-
gave, gewijd aan mgr. F. Frencken
– 1953, nr. 20(16 mei): Kromstafnummer
– 1953, nr. 49(5 dec.): speciaal nummer, gewijd aan
1954, het jaar van Maria
– 28(1963), [nr. 46], (onged.): speciale editie over het
werk van de Catechisten van de Eucharistische
Kruistocht, formaat C, 8 p.

731 1106. Verovering



• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Jaargangnummering vanaf 2(1937). Geen jaargang-
nummering in 1944-1949 en 1953 – 1956, nr. 4(21 jan.).
In 1950-1952 zijn de jaargangen genummerd: 16-18. Met
ingang van 1956, nr. 5(28 jan.) wordt de jaargangnum-
mering weer opgenomen, en wel als de 21e jaargang.
– De nrs. 1-52 van jaargang 4(1939) zijn abusievelijk
genummerd als nrs. 2-53.
– De nrs. 15-53 van 3(1939) dragen abusievelijk het jaar-
gangnummer 3.
– De nrs. 1-35 van 5(1940) dragen abusievelijk het jaar-
gangnummer 5.
– M.i.v. jan. 1949 geeft Verovering ofwel de Catechisten
van de EK de jeugdkrant Zonneland uit (beschreven in
BKNP 4).
• relaties Opgegaan in Onderweg / Bisdom Breda5

• autopsie 1936-1963
– UBN
• typering “Verovering is door Mgr. Frencken oorspron-
kelijk opgezet als een middel tot verspreiding van
goede lectuur en, door wekelijkse bezorging, een
middel tot persoonlijk kontakt van de catechisten met
de gezinnen” (28(1963), nr. 49(7 dec.), p. 1). Aanvankelijk
is het tijdschrift bedoeld voor arbeidersmeisjes, later
voor het hele gezin, met als doel opbouw van goede
katholieke gezinnen. Het blad besteedt aandacht aan
het werk van de Catechisten (cursussen, liturgische
dagen en andere activiteiten op Bouvigne; zie ook Mar-
jet Derks en José Eijt, Gezonde gezinnen. Sociaal werk
door de Vereniging van Catechisten 1928-2003 (Nijme-
gen 2004), p. 110-118) en gaat in op actualiteiten. Het
bevat tevens leerzame artikelen over opvoeding, prakti-
sche tips (recepten, handwerkpatronen) en ontspan-
ningslectuur. 
• noten
(1) Op 15 november en 15 december 1935 komen de twee
proefnummers, aldus een aankondiging in de Roep-
stem 8(1935), nr. 20(15 okt.).
(2) Het is niet zeker of er tijdens de Tweede Wereldoor-
log nog afleveringen zijn verschenen na 27 december
1941. 
(3) M.u.v. 28(1963), [nr. 46](onged.): speciale editie, for-
maat C.
(4) Slechts vermeld in 6(1941), nr. 23(7 juni)-nr. 51(27
dec.).
(5) In 28(1963), nr. 49(7 dec.), p. 1, nr. 50(14 dec.), p. 1, 
nr. 51(Kerstmis), p. 2 en in Onderweg / Bisdom Breda
7(1963), nr. 51/52(dec.) wordt bekendgemaakt dat Verove-
ring gaat verdwijnen, maar dat Onderweg geregeld aan-
dacht zal besteden aan het werk van de Catechisten
(o.a. in Bouvigne) en dat enkele medewerkers van Ver-
overing voortaan hun bijdragen zullen publiceren in
Onderweg.

1107
Verslag van den …1 Nederlandschen directeurendag
der Mariacongregaties2 1912-{1925}
• jaren 1(1912)-{9(1925)}
• uitgever Boosten en Stols ∞ 1(1912)
– Nic. H. Kersemeekers ∞ 2(1913)
– Stoomdrukkerij Firma J.K. Alberts ∞ 3(1914)
– Electrische Boekdrukkerij Cl. Goffin ∞ 4(1916)
– Niet in de uitgave vermeld ∞ 5(1919)-{7(1921)}
– Alg. Secretariaat der Mariacongregaties in Nederland
∞ {9(1925)}
• plaats Maastricht ∞ 1(1912)-2(1913); Sittard ∞ 3(1914);
Maastricht ∞ 4(1916); niet in de uitgave vermeld ∞
5(1919)-{7(1921)}; Vught ∞ {9(1925)}
• frequentie jaarlijks, met hiaten
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1912 en 1914).
– 9(1925) vermeldt op het omslag “Overdruk van het
Directeurentijdschrift”. 
• autopsie 1(1912), 2(1913), 3(1914), 4(1916), 5(1919), 6(1920),
7(1921), 9(1925)
– KDC
• typering Verslag van de directeurendagen van de
Mariacongregaties. Het verslag bevat het programma,
teksten van gehouden inleidingen, voorstellen en
besluiten, besprekingen enz.
• noten
(1) Rangtelwoord.
(2) 1(1912): Verslag van den eersten Nederlandschen direc-
teurendag der congregaties van OL Vrouwe; 3(1914): 
Verslag eerste Nederlandsche congreganistendag en
derde Nederlandsche directeurendag.

1108
Verslag …1 Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbid-
ding van het Allerh. Sacrament des Altaars en tot
Ondersteuning van Arme en Behoeftige Kerken
1909-1925
• jaren 51(1909)-67(1925)
• uitgever Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding
van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en tot
Ondersteuning van Arme en Behoeftige Kerken
• plaats Hoofdzetel Rotterdam2

– Druk: Haarlem, St. Jacobs-Godshuis
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang II ∞ 51(1909)-57(1915); I ∞ 58(1916)-63(1921); II
∞ 64(1922)-67(1925)
• redactie Niet in de publicatie vermeld.
• bijzonderheden Jaarlijks een uitvouwbaar verslag van
de ‘Waarde der uitgedeelde giften’.
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• relaties Voortzetting van Jaarboekje der Vereeniging
tot Bevordering der Vereering van het Allerheiligst
Sacrament en tot Versiering der Behoeftige Kerken van
ons land ({1861}-1908)
– Voortgezet als … 3 Jaarverslag …3 Vereeniging der
Eeuwigdurende Aanbidding en van het Liefdewerk voor
Arme Kerken (1926-1957)
• autopsie volledig
– KDC
• typering Jaarverslag bevattende een algemeen verslag
van de verschillende afdelingen, lijsten van de giften
en begiftigde plaatsen, aanvraag- en dankbrieven,
opsomming van hulpbronnen van de Vereeniging,
bestuursleden, mengelingen. Vanaf 52(1910) bevatten
de afleveringen het zogenaamde ‘Rose blaadje’ met
informatie over de aanbiddingen in de Sacramentska-
pel te Rotterdam, het retraitehuis De Thabor, het Insti-
tuut van de Religieuzen der Eeuwigdurende Aanbid-
ding van het Allerheiligste Sacrament. 
• noten
(1) Waaraan toegevoegd “over het … [rangtelwoord] jaar
… [jaartal]”: “over het een en vijftigste jaar 1909” enz.
(2) De hoofdzetel is gevestigd in het klooster der Reli-
gieuzen van de Eeuwigdurende Aanbidding.
(3) Rangtelwoord en jaar.

1109
Verslag van de1 werkzaamheden van het Centraal
Katholiek Koloniaal Bureau2 1931-{1939}
• jaren 1931, ongen.(onged.) – {1938/39, ongen.(onged.)}
• uitgever Centraal Katholiek Koloniaal Bureau
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie jaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1931-1939 P.G. Groenen, dir.
• bijzonderheden De eerste aflevering heeft betrekking
op de laatste vier maanden van 1931. De overige ingezie-
ne afleveringen zijn overlopend en hebben doorgaans
betrekking op de periode november tot november.
• autopsie 1931; 1933/34-1935/36; 1937/38-1938/39
– KDC ∞ 1931; 1933/34-1934/35; 1937/38-1938/39
– UBU ∞ 1935/36
• typering Jaarlijks verslag en verantwoording van het
Centraal Katholiek Koloniaal Bureau in Den Haag. Het
bureau, dat tevens het secretariaat vormde van de Indi-
sche Missie Vereeniging, werd in 1931 opgericht en kan
beschouwd worden als de voorloper van het latere CMC
(Centraal Missie Commissariaat). Het richtte zich op
het ondersteunen van missionarissen en de katholieke
bevolking in de koloniën. De eerste aflevering is vooral
gewijd aan de ontstaansgeschiedenis. De overige afle-
veringen doen verslag van financiën, correspondentie,
advisering en contacten overzee.

• noten
(1) M.i.v. 1933/34 “der” i.p.v. “van de”.
(2) Met daaraan toegevoegd op het titelblad van de afle-
vering van 1931: “over het tijdvak van Sept. tot en met
Dec. 1931”.

1110
Verterend vuur 1937-1955
• jaren 1937, nr. 1(juli) – {1955, ongen.(okt.)}1

• ondertitel Woorden van troost en bemoediging,
gericht tot (de) lijdenden en zieken, die lid zijn der
Derde Orde van den Heiligen Franciscus (van Assisi) ∞
1937, nr. 1(juli) – 1941, nr. 18(juli)2

• uitgever Centraal Bureau der Derde Orde
• plaats Weert ∞ 1937, nr. 1(juli) – 1942, ongen.(juli);
Brummen ∞ 1942, ongen.(nov.) – 1944, ongen.(juni);
Woerden ∞ 1944, ongen.(dec.); Brummen, De Rees ∞
1945, ongen.(dec.) – {1955, ongen.(okt.)} 
• frequentie onregelmatig3

– 2 nrs. ∞ 1937; 3 nrs. ∞ 1938
– 5 nrs. per jaargang ∞ 1939-1941
– 3 nrs. per jaargang ∞ 1942-1944
– 1 nr. ∞ 1945; 3 nrs. ∞ 1946; 11 nrs. ∞ 1947; 6 nrs. ∞
1948; 8 nrs. ∞ 1949; 5 nrs. ∞ 1950; 8 nrs. ∞ 1951; 6 nrs.
∞ 1952
– 5 nrs. per jaargang ∞ 1953-1954
– [4 nrs.] ∞ 1955
• formaat C ∞ 1937, nr. 1(juli) – 1938, nr. 5(okt.); B ∞
1939, nr. 6(jan.) – 1942, ongen.(nov.); C ∞ 1943,
ongen.(juni) – 1944, ongen.(juni); B ∞ 1944,
ongen.(dec.) – {1955, ongen.(okt.)} 
• omvang I 
• redactie Leden van het Centraal Bureau der Derde
Orde
1937-1940 pater Eusebius Kemp OFM4

1940 pater Elpidius Bruna OFM
1941-1942 pater Paduinus Kerkhof OFM
1942-1944; 1945-1946 pater Raynerius Baekers OFM5

1944 pater Th. v. Kampen OFM
1948-1951 fr. Joannes Dings OFM5

1951-1952 pater Bruno Groen OFM6

1953-1955 pater Angelinus Grasveld OFM6

1955 pater Alexius Bors OFM
• bijzonderheden Gestencild (1937-1944; 1948-1955).
• relaties Opgegaan in de Roep van Franciscus (1945-
1963)7

• autopsie Volledig m.u.v. 1940, [nr. 15]8; 1 aflevering in
1944; 1946, nr. 1 en vermoedelijk de laatste aflevering
van 1955
– KDC
• typering Brief voor zieke tertiarissen ter bemoediging
en troost en om het contact te onderhouden met de
Derde Orde, waarvan ze de vergaderingen niet kunnen
bijwonen. De lezer wordt op het hart gedrukt diens
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ziekte in franciscaanse geest te aanvaarden, waarbij de
“roeping van het ziek zijn” wordt onderstreept. Ziekte
en lijden worden niet opgevat als iets beklagens-
waardigs, maar daarentegen als een uitverkiezing:
navolging van Christus, door het lijden naar de ver-
heerlijking. Verder bevat de ziekenbrief stof tot bezin-
ning op het franciscaanse ideaal, antwoorden op inge-
zonden brieven, gebedsintenties, stichtende verhaaltjes
en nieuwsberichten over de Derde Orde.
• noten
(1) In tegenstelling tot de overige franciscaanse perio-
dieken die door het Centraal Bureau Derde Orde wor-
den uitgegeven, blijft de ziekenbrief gedurende de
Tweede Wereldoorlog nog verschijnen, zij het met
lange tussenpozen. Met ingang van januari 1956 is de
ziekenbrief als rubriek opgenomen in de Roep van Fran-
ciscus: “Om meer eenheid te scheppen in het werk en
om de papierlawine te verminderen” (de Roep van Fran-
ciscus 11(1956), nr. 1(jan.), p. 2). Deze rubriek verschijnt
tot en met 12(1957), nr. 7/8(juli/aug.). 
(2) De afleveringen 1940, nr. 12(mei/juni) en 1940,
ongen.(onged.) hebben geen ondertitel, evenmin als de
afleveringen die zijn verschenen na 1941, nr. 18(juli). De
afleveringen 1940, ongen.(onged.) en 1941, ongen.(okt.)
tot en met 1944, ongen.(dec.) hebben geen ondertitel en
geen titel.
(3) Frequentie onder voorbehoud omdat de meeste afle-
veringen wel gedateerd maar ongenummerd zijn.
(4) In 1940, nr. 11(febr.) deelt pater Eusebius zijn aftre-
den mee als commissaris van de Derde Orde en in nr.
12(mei/juni) wordt hij bedankt door zijn “voorlopige
zaakwaarnemer” (die in deze aflevering ongenoemd
blijft) “voor het vele goed, dat hij gedaan heeft met de
stichting van het blaadje Verterend vuur”. 
(5) De ziekenbrieven van 1947 zijn alle ondertekend
door “Uw toegenegen briefschrijver”. Uit de inhoud
van de eerste ziekenbrief van 1948 blijkt dat noch pater
Raynerius Baekers, noch frater Joannes Dings deze
anonieme briefschrijver is geweest. In 1951, ongen.
(juni), p. 4 neemt Dings afscheid als briefschrijver.
(6) Van mei 1952 tot en met juni 1953 zijn de ziekenbrie-
ven ondertekend door “pater M.”
(7) “Om meer eenheid te scheppen in het werk en om de
papierlawine te verminderen zal Stuwkracht voortaan
als ‘besturen-hoek’ in de Roep opgenomen worden
evenals Verterend vuur, de ziekenbrief.” Zie de Roep van
Franciscus 11(1956), nr. 1(jan.), p. 2.
(8) Tussen 1937 en 1941 zijn 18 genummerde brieven
verschenen. In het autopsie-exemplaar ontbreken de
nrs. 13 en 15, maar bevindt zich een ongenummerde
aflevering in een ander formaat, vermoedelijk nr. 13.

1111
Via Pacis 1949-{1962}
• jaren 1(1949/50), nr. 1(7 nov.) – {13(1961/62), nr. 8(juni)}1

• ondertitel Tijdschrift voor geloofsverbreiding in
Enschede ∞ 1(1949/50), nr. 1(7 nov.)-nr. 3(30 jan.)
– Maandblad. Tijdschrift voor geloofsverbreiding en 
-verdieping ∞ 1(1949/50), nr. 4(25 febr.) – 5(1953/54)
– Maandblad. Tijdschrift voor donateurs en vrienden
∞ 6(1954/55)
– Maandblad. Kontaktblad voor donateurs en vrienden
∞ 7(1955/56) – {13(1962), nr. 8(juni)}
• uitgever Via Pacis. Instituut voor geloofsverbreiding
en geloofsverdieping onder leiding van de Kapucijnen
∞ 1(1949/50), nr. 4(25 febr.) – {2(1950/51), nr. 2(dec.)};
{2(1950/51), nr. 9(juli)}2

– Via Pacis. Inlichtingenbureau voor niet-katholieken
∞ 2(1950/51), nr. 5(maart)-nr. 8(juni)
• plaats Red. en adm.: Enschede (Klooster Dolphia)
• frequentie maandelijks
• formaat B ∞ 1(1949/50) – 5(1953/54), nr. 8(juni); C ∞
5(1953/54), nr. 9/10(juli/aug.); B ∞ 5(1953/54), nr.
11(sept.)-12(okt.); C ∞ 6(1954/55) – {13(1962), nr. 8(juni)}
• omvang I
• redactie Niet als zodanig vermeld.
[1949-? Pater Auxilius]3

[1949-? Pater Odoricus]4

1951 “Onder redactie van de paters van Via Pacis”
• speciale nummers [1953], ongen.(onged.) lustrumnum-
mer ‘5 jaar Via Pacis 1948 – 1953’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De jaargang loopt van november tot en met oktober.
– Bijlage bij 3(1951/52), nr. 10(sept.): ‘Ik kom voor katho-
liek leren’, over de resultaten van het bekeringswerk
van de Kapucijnen in Enschede.
• relaties Zie noot 1
• autopsie 1(1949/50)-3(1951/52); 4(1952/53), nrs. 1-9;
5(1953/54)-8(1956/57); 9(1957/58), nrs. 3-12; 10(1958/59)-
12(1960/61); 13(1961/62), nrs. 1-8
– KDC
• typering Blad “voor hen, die nog niet lang tot de
Katholieke Kerk behoren en hun kennis nog willen ver-
diepen”, en daarnaast voor alle anderen die iets meer
van deze kerk willen weten (1(1949/50), nr. 1(7 nov.), p.
2). “Wij hopen hun te kunnen geven wat zij verwach-
ten: steun en hulp op de weg naar de vrede, de vrede
van Christus” (omslag van 1(1949/50), nr. 4(25 febr.)).
De eerste drie afleveringen zijn alleen bedoeld voor
Enschede, maar daarna wordt Via Pacis gepresenteerd
als een Instituut voor geloofsverbreiding en -verdie-
ping dat zich ook in andere steden bevindt, namelijk
waar een klooster van de Kapucijnen staat. Het blad
wordt gezonden aan donateurs, leerlingen en oud-leer-
lingen van Via Pacis en (gratis) aan belangstellende
niet-katholieken. In het blad wordt uitleg gegeven over
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de katholieke leer over sacramenten, liturgie, Bijbel en
Maria. Daarnaast bevat het de rubrieken ‘Op huisbe-
zoek’ en ‘Uit eigen kring’ en praktische informatie over
conferenties van de Kapucijnen, bijeenkomsten van
oud-leerlingen en activiteiten van het Legioen van
Maria.
• noten
(1) Onder deze nummering verschijnen twee verschil-
lende afleveringen. De tweede aflevering is met potlood
gecorrigeerd in nr. 9(juli). Het is niet bekend of het blad
nog verder is verschenen. Het autopsie-exemplaar
bevat een gestencilde aflevering getiteld Kontaktblad.
Via Pacis Enschede 17(1966), nr. 3(dec.). Vermoedelijk
betreft het een opvolger van Via Pacis gezien de doorlo-
pende jaargangnummering.
(2) Hierna nog incidenteel als zodanig vermeld.
(3) Zie Uni trinoque band 9(1949), nr. 8(sept.), p. 173. In
het lustrumnummer uit 1953 wordt op p. 2 vermeld dat
pater Auxilius de grondlegger en de organisator is van
het Via Pacis-werk in Enschede.
(4) Zie Uni trinoque band 9(1949), nr. 8(sept.), p. 173.
Pater Odoricus schrijft nog tot in jaargang 6(1954/55)
enkele malen een redactioneel. Latere redactionelen
zijn ondertekend door pater Amandus.

1112
Viadukt1 1963-{1980}
• jaren 1(1963), nr. 1(nov.) – {17(1980), nr. 35(nov.)}2

• ondertitel Kontaktblad voor de Beauraing-pelgrims
uit de bisdommen Rotterdam en Haarlem ∞ 2(1964)-
17(1980)
• uitgever Vereniging ‘Nederlands Comité Pro Maria’
∞ 1(1963) – 5(1967), nr. 8(april)
– Diocesaan Comité bisdom Rotterdam van de vereni-
ging ‘Nederlands Comité Pro Maria’ ∞ 5(1967), nr.
9(nov.) – 5(1968), nr. 11(nov.)3

– Diocesaan Comité bisdom Rotterdam van het ‘Neder-
lands Beauraing Comité Pro Maria’ ∞ 6(1969), nr.
12(nov.) – 7(1970), nr. 14(april)
– ‘Nederlands Beauraing Comité Pro Maria’, Diocesaan
Comité bisdom Rotterdam ∞ 7(1970), nr. 15(nov.) –
15(1978), nr. 30(april)
– ‘Nederlands Beauraing Comité Pro Maria’, bisdom-
men Rotterdam en Haarlem ∞ 15(1978), nr. 31(nov.) –
17(1980)
• plaats ’s-Gravenhage
• frequentie tweemaal per jaar
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 8(1971), nr. 16(april): nummer
gewijd aan het zilveren jubileum van de kerkelijke
goedkeuring van het Nederlands Beauraing Comité.
Het bevat tevens een ingebonden brief voor financiële

steun voor een kinderziekenbedevaart en een geïl-
lustreerde brochure over het Nederlands Beauraing
Comité Pro Maria
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contactblad voor Nederlandse pelgrims naar
Beauraing (België) om hun band van gebed, offer en
apostolaat voor de Boodschap van Maria te bewaren en
door te geven aan anderen (zie 1(1963), nr. 1(nov.), [p. 1]).
Het blad bevat bijdragen over de verschijningen van
Maria in Beauraing (1932-1933) en de kerkelijke erken-
ning ervan, en verslagen over bedevaarten. Het geeft
daarnaast praktische informatie over bedevaarten naar
Beauraing (met name voor zieken, jongeren en zieke
kinderen). Voor verdere informatie over dit Mariahei-
ligdom worden de lezers opgeroepen zich via het
Nederlands Comité Pro Maria te abonneren op het
Vlaamse blad Stemmen uit Beauraing (na 1967: Voix de
Beauraing). 
• noten
(1) De eerste aflevering verscheen onder de naam Kon-
taktblad voor de Nederlandse Beauraing-pelgrims.
(2) Het laatste nummer aanwezig op het KDC is
40(2007), nr. 71(dec.).
(3) Zowel 1967 als 1968 dragen het jaargangnummer 5:
5(1967), nr. 8(april)-nr. 9(nov.) en 5(1968), nr. 10(april)-
nr. 11(nov.). Daarna gaat de jaargangtelling verder met
6(1969), nr. 12(april) enz.

1113
de Vier handen 1974-{1980}
• jaren 1974/75, nr. 1(15 sept.) – {7(1980/81), nr. 5(24 dec.
1980)}1

• ondertitel Een stadsbrief
• uitgever Basisgroep (Citygemeenschap) ‘de Vier han-
den’
• plaats Groningen
• frequentie “maandelijks”
– 9 nrs. ∞ 1974/75; 12 nrs. ∞ 2(1975/76)-4(1977/78); 11
nrs. ∞ 5(1978/79)-6(1979/80); in 1980 verschenen 5 nrs.
van jaargang 7(1980/81)
• formaat B
• omvang II ∞ 1974/75; III ∞ 2(1975/76); IV ∞
3(1976/77)-4(1977/78); III ∞ 5(1978/79)-6(1979/80); II ∞
1980
• redactie Na 1977 slechts incidenteel vermeld.
1974-1977 Chris Fictoor2

1974-{1979} Herman Verbeek
{1979} Jaap Vrieling
{1979} Marga Bouwsema
{1979} Jannie Giezen
{1979} Klaas-Wybo van der Hoek
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• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel).
– Gestencild.
– Jaargangnummering m.i.v. 2(1975/76), nr. 1(7 sept.).
– De eerste acht nummers van de stadsbrief (1974/75,
nr. 1(15 sept.)-nr. 8(6 april)) zijn gewijd aan een cyclus
van zeven diensten rond belangrijke momenten in 
een mensenleven in de setting van een vernieuwde
liturgie.
• autopsie Volledig m.u.v. 7(1980/81), nr. 1 en nr. 4
– KDC
• typering Publicatie doorgaans rond de dienst op de
eerste zondag van de maand van de basisgroep ‘de Vier
handen’ in Groningen. De stadsbrief, die ook buiten
Groningen wordt verspreid, houdt het midden tussen
een eigenhandig geschreven brief en een regulier tijd-
schrift. De afleveringen bevatten de liturgie van de
diensten (teksten, gebeden en muziek met veel vernieu-
wende elementen) en daarnaast mededelingen en ver-
slagen van activiteiten, poëzie, verhalen en artikelen
over politieke, culturele en kerkelijke actualiteiten (zie
3(1976), nr. 1(5 sept.), p. 1). In de loop van de jaren krij-
gen naast de liturgie maatschappijkritiek en actuele
ontwikkelingen in politiek en kerk steeds meer aan-
dacht. 
• noten
(1) De laatste aflevering van de Vier handen aanwezig op
het KDC is 21(1994/95), nr. 8(april).
(2) In 3(1976/77), nr. 7(6 febr.), p. 3 kondigt Chris Fictoor
zijn vertrek uit de basisgroep aan vanwege spanningen
binnen de Huisraad.

1114
Vinculum crucigerorum 1954-1967
• jaren 1(1954), nr. 1(onged.) – 14(1967), nr. 1(onged.)
• ondertitel Nuntia periodica Ordinis Sanctae Crucis edi-
tum cura generalatus Ordinis
• uitgever Lichtland (“editum cura generalatus Ordi-
nis”)
• plaats Diest
• frequentie 4 nrs. ∞ 1(1954)-3(1956); 3 nrs. ∞ 4(1957)-
12(1965); 2 dubbelnummers ∞ 13(1966); 1 nr. ∞ 14(1967)
• formaat C ∞ 1(1954)-3(1956); B ∞ 4(1957)-14(1967)
• omvang I ∞ 1(1954)-3(1956); II ∞ 4(1957); III ∞
5(1958)-8(1961); II ∞ 9(1962)-13(1966); I ∞ 14(1967)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 10(1964), nr. 3(onged.): J. Vermaze-
ren OSC, ‘Onder de rebellen te Ango’
• bijzonderheden Bibliographica OSC; Index tomorum 
1-6 (6(1959), nr. 3).
– Gestencild.
– Meertalig.
• autopsie Volledig
– ENK
• typering Nieuws- en mededelingenorgaan van de

Orde der Kruisheren, met verslagen over activiteiten in
de verschillende huizen van de Kruisheren, personalia
enz.

1115
Vita / Montfortanen {1968}
• jaren {17(1968), nr. 44(Kerstmis)}
• uitgever Montfortaanse Werken
• plaats Red.: Berg en Dal
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat A
• omvang [I]
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• autopsie 17(1968), nr. 44(Kerstmis)
– SHCL
• typering Blad van de Montfortanen, gewijd aan 
ma riale bespiegelingen en bedevaarten naar Lourdes,
Lisieux en het Heilig Land.

1116
het Vizier 1949-1950
• jaren 1(1949/50), nr. 1(19 sept.)-nr. 45(26 juli)1

• uitgever Katholieke Geestelijke Verzorging
• plaats Adm.: ’s-Gravenhage, Katholiek Thuisfront
• frequentie wekelijks
• formaat D
• omvang II
• redactie [1949-1950 Kapucijnen]2

• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In het colofon op de achterpagina wordt vermeld: “In
opdracht van Katholiek Thuisfront wordt dit blad
redactioneel verzorgd door het Volksweekblad.” De
inhoud van het Vizier is voor een deel overgenomen uit
het Volksweekblad (beschreven in BKNP 2).
• relaties Opgegaan in Salvo1 (1947-1969)
• autopsie Volledig
– KDC ∞ 1(1949), nr. 4(12 okt.)
– UBT ∞ overige nummers
• typering Blad van het Katholiek Thuisfront met gods-
dienstige en politiek getinte bijdragen (vaak anticom-
munistisch); het bevat daarnaast korte min of meer
humoristische anekdotes.
• noten
(1) In 1(1949/50), nr. 45(26 juli 1950), p. 2 wordt aange-
kondigd dat het Vizier niet langer zal verschijnen.
Katholiek Thuisfront wilde niet langer de uitgave van
het Vizier én van Salvo bekostigen. “Aangezien Salvo de
oudste rechten heeft, kozen we voor Salvo, dat vanaf
heden wekelijks zal verschijnen.”
(2) Zie 1(1949/50), nr. 45(26 juli 1950), p. 2.
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1117
Vlugschrift1 / Derde Orde van St. Franciscus [1910 of
1911]-{1938}
• jaren [1910 of 1911], nr. 1(onged.)2 – {1938, nr. 19(19 jan.)}
• uitgever Wed. Ammerlaan ∞ [1910 of 1911], nr.
1(onged.) – 1913, nr. 6(3 april)
– Secretariaat der Derde Orde ∞ 1918, nr. 7(29 aug.) –
1922, nr. 9(20 maart)
– Centraal Bureau der Derde Orde ∞ 1926, nr. 10(13 
juli) – 1938, nr. 19(19 jan.)
• plaats Woerden ∞ [1910 of 1911], nr. 1(onged.) – 1913,
nr. 6(3 april)
– Weert ∞ 1918, nr. 7(29 aug.) – 1938, nr. 19(19 jan.)
• frequentie zeer onregelmatig
• formaat B
• omvang 2 tot 4 p. per afl.
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorlopend
genummerd, maar ongedateerd. De meeste konden
worden gedateerd op basis van het imprimatur m.u.v.
de nrs. 1-2, 4 en 14. Het imprimatur van vlugschrift 
nr. 16 is van eerdere datum dan dat van nr. 15.
– In het autopsie-exemplaar is nr. 1 tweemaal aanwe-
zig; bij het tweede exemplaar is op de titelpagina toege-
voegd: “16de – 25ste duizendtal”.
• literatuur A. van Keulen, Ledenlijst van de Nederland-
se Minderbroeders vanaf de oprichting van de Provincie
in 1853, Amsterdam 1996
• autopsie [1910 of 1911], nr. 1 – [1910 of 1911], nr. 2; 1911,
nr. 3; [jaartal onbekend], nr. 4; 1913, nr. 6; 1918, nr. 7;
1922, nr. 8; 1922, nr. 9; 1926, nr. 10; 1930, nr. 12; 1930, 
nr. 13; [jaartal onbekend], nr. 14; 1933, nr. 15; 1933, nr. 16;
1934, nr. 17; 1938, nr. 19
– KDC
• typering Vlugschrift met informatie over het karak-
ter, het doel en de regel van de Derde Orde van St. Fran-
ciscus, bedoeld om katholieken (soms specifiek gezins-
leden of jongeren) over te halen lid te worden van de
franciscaanse Derde Orde.
• noten
(1) Met daaraan toegevoegd: “No …” (het betreffende
nummer).
(2) Van het ongedateerde imprimatur van Simon Ben-
nenbroek, minister provinciaal, kan worden afgeleid
dat het eerste Vlugschrift ná 12 sept. 1910 is verschenen,
de datum waarop hij aantrad als minister provinciaal
(zie Van Keulen, p. xxxiv). Aangenomen mag worden
dat het eerste Vlugschrift vóór 10 aug. 1911 is versche-
nen, de datum van het imprimatur van Vlugschrift
nr. 3.

1118
Vlugschrift van het Pauselijk Liefdewerk van den 
H. Apostel Petrus1 1921-1946
• jaren 1921, nr. 1(mei) – 1942, nr. 42(mei) 
– 1945, nr. 43(nov.)2 – 1946, nr. 44(aug.)
• ondertitel tot opleiding van een inlandsche geestelijk-
heid ∞ 1921, nr. 1(mei) – 1922, nr. 3(mei)
– tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de
missie-gebieden ∞ 1922, nr. 4(nov.) – 1930, nr. 20(nov.);
[1933], nr. 24(onged.); 1936, nr. 30(mei) – 1946, nr. 44
(aug.)
– tot opleiding van een inlandsche priesterschap in de
missiën ∞ 1931, nr. 21(mei) – 1932, nr. 23(juli); 1933, 
nr. 25(nov.) – 1935, nr. 29(nov.)
• uitgever Het Liefdewerk van den H. Petrus ∞ 1921, 
nr. 1(mei)
– Het Pauselijk Liefdewerk van den H. Petrus ∞ 1921,
nr. 2(nov.) – 1923, nr. 5(mei)
– Stichting het Pauselijk Liefdewerk van den H. Petrus
(SPL) ∞ 1923, nr. 6(nov.) – 1946, nr. 44(aug.)
• plaats Leiden, Ars Catholica ∞ 1921, nr. 1(mei) – {1941,
nr. 41(nov.)}
– Adm.: Driebergen, Rijsenburg ∞ 1921, nr. 1(mei) –
1922, nr. 3(mei); Voorschoten ∞ 1922, nr. 4(nov.) – 1946,
nr. 44(aug.)
• frequentie tweemaal per jaar
– 1 nr. ∞ 1931, 1942, 1945, 1946
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.3

• speciale nummers 1931, nr. 21(mei): speciaal dubbel-
nummer ‘De groeiende kerk van Insulinde. Twintig
jaren Priesteropleiding in onze Oost’
– 1945, nr. 43(nov.): nummer gewijd aan het 25-jarig
bestaan van het Sint Petrus Liefdewerk (SPL).
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Doorlopende afleveringnummering.
– Een groot aantal afleveringen is gewijd aan een
thema zoals ‘De hoop onzer koloniën’ (nr. 7), ‘Japan en
Korea’ (nr. 10), ‘Roeping’ (nr. 18) en ‘Verwoesting en
herbouw’ (nr. 44).
– Per aflevering is (vanaf 1921) een cumulatieve lijst
opgenomen van de priesters die sinds de vorige afleve-
ring zijn gewijd en van wie de opleiding door dona-
teurs van de Nederlandse afdeling van het SPL is
betaald. 
• relaties Voortgezet als Pauselijk Liefdewerk van den H.
Apostel Petrus (1947-1951)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift van het Liefdewerk van de
H. Petrus, beter bekend onder de benaming Sint Petrus
Liefdewerk (SPL), met als hoofddoel het verwerven van
financiële bijdragen voor de vorming van een inlandse
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clerus in de missiegebieden. Het blad informeert over
inlandse priesteropleidingen, de bouw van seminaries
in de verschillende missiegebieden en doet verslag van
behaalde resultaten (wijdingen, adoptie van semina-
risten enz.).
• noten
(1) De titel kent een aantal variaties. In de titel van de
eerste aflevering, mei 1921, is het bijvoeglijk naam-
woord “Pauselijk” nog niet opgenomen. Bij de nrs. 1-6
(1921-1923) wordt “Vlugschrift” in de hoofdtitel weggela-
ten en toegevoegd ná de ondertitel, gevolgd door het
betreffende afleveringsnummer. Bij de nrs. 1-6(1921-
1923) is het woord “Apostel” nog niet opgenomen vóór
“Petrus”. In de titel van de nrs. 7-9 en 13-14 wordt “Vlug-
schrift” voorafgegaan door het betreffende rangtel-
woord: “Zevende, Achtste enz. Vlugschrift”; de titel van
de tiende aflevering begint met “10e Vlugschrift”. In de
titel van de nrs. 11-12 en 15-43 volgt op “Vlugschrift” het
betreffende getal: “Vlugschrift 15, 16 enz.”; de titel van
nr. 44 begint met “Vlugschrift no. 44”. In de titel van de
nrs. 21-23 en 25-29 wordt “van het” weggelaten. 
(2) 1945, nr. 43(nov.), p. 1: “De oorlog is uit en SPL (…)
kan weer ongehinderd in de openbaarheid treden.”
(3) Als nationaal directeur van het SPL (Sint Petrus Lief-
dewerk) wordt in het tijdschrift vermeld: in 1921-1922
(mei) dr. Jan Smit; in 1922(nov.)-1929 en in 1945-1950
(mei) rector (m.i.v. 1929: mgr.) Th.M.P. Bekkers (tevens
nationaal secretaris van het SPL in 1929-1942); in 1930-
1931 mgr. J. Pompen; in 1932-1942 mgr. J.H. van Oers.

1119
Volksadel 1916-{1930}
• jaren 1(1916), nr. 1(1 jan.) – {15(1930), nr. 12(1 dec.)}
• ondertitel Maandblad voor de Vereeniging1 Voor Eer
en Deugd
• uitgever Vereeniging Voor Eer en Deugd
– Druk/uitg. C.N. Teulings
• plaats ’s-Hertogenbosch
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 19172-{1930} rector Nabuurs; m.i.v. 8(1923), 
nr. 5(1 mei): pastoor in plaats van rector
• autopsie 1(1916), nr. 1(1 jan.) – 15(1930), nr. 12(1 dec.)
– KDC ∞ 1(1916)-6(1921)
– UBT ∞ 7(1922)-15(1930)
• typering Maandblad voor de leden en belangstellen-
den van de godsdienstige en sociale Vereeniging Voor
Eer en Deugd in het bisdom Den Bosch. Het orgaan “wil
medehelpen om ons volk voor dieper zedelijk verval te
behouden, tot hooger zedelijk leven op te voeren en te
verheffen”, onder meer door “de ware beginselen der
christelijke zedenleer [te] verkondigen” (1(1916), nr. 1, 
[p. 1]). Het bevat mededelingen van het hoofd- en dioce-

saan bestuur, redevoeringen, jaarverslagen, informatie
uit plaatselijke afdelingen en korte stichtende bijdra-
gen.
• noten
(1) 1(1916), nr. 1(1 jan.)-nr. 5(1 mei): “Mannen-Veree -
niging”.
(2) 1(1916) vermeldt geen redactie.

1120
de Volks-missionaris1 1879-1951
• jaren 1(1879/80), ongen.(dec.)2 – 62(1940/41), nr. 9
(15 aug. 1941)3

– 62(1945), nr. 10(sept.) – 68(1951), nr. 12(15 dec.)
• ondertitel Op het omslag: Godsdienstig maandschrift
onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods
en den H. Kerkleeraar Alphonsus Maria ∞ 1(1879/80)-
5(1883/84) [hierna ontbreekt het omslag]
– Godsdienstig maandschrift ∞ 1(1879/80)-25(1903/04)
– Godsdienstig maandschrift onder de bescherming
van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar
Alphonsus Maria4 ∞ 26(1904/05)-34(1912/13)
– Godsdienstig geïllustreerd maandschrift onder de
bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H.
Kerkleeraar Alfonsus Maria ∞ 35(1913/14)-56(1934/35)
– Godsdienstig geïllustreerd maandschrift onder
bescherming van OL Vrouw van Altijddurende(n) Bij-
stand en den heiligen Kerkle(e)raar Alfonsus Maria ∞
57(1935/36)-64(1947)
– Godsdienstig geïllustreerd maandschrift onder de
bescherming van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand en de Heilige Alfonsus Maria ∞ 65(1948)
– Geïllustreerd maandblad voor katholiek leven ∞
66(1949)
– Geïllustreerd maandschrift voor katholiek leven ∞
67(1950)-68(1951) 
• uitgever In opdracht van de paters Redemptoristen
uitgegeven door Uitgeverij J.J. Romen en Zonen5

• plaats Roermond
– Red.: Kapel (van OL Vrouw) in ’t Zand, Roermond ∞
{1(1879/80), ongen.(dec.)}2; {36(1914/15)}-{40(1918/19)};
Nijmegen, Berg Nebo (paters Redemptoristen) ∞
{50(1928/29)}
– Adm.: Kapel in ’t Zand, Roermond ∞ {6(1884/85)}-
50(1928/29); Nijmegen, Berg Nebo ∞ 51(1929/30)-
63(1946)
• frequentie maandelijks
• formaat A ∞ 1(1879/80)-26(1904/05); B ∞ 27(1905/06)-
68(1951)
• omvang VI ∞ 1(1879/80)-26(1904/05); V ∞
27(1905/06)-28(1906/07)6; IV ∞ 29(1907/08)-38(1916/17);
III ∞ 39(1917/18)-40(1918/19); IV ∞ 41(1919/20)-67(1950);
III ∞ 68(1951)
• redactie “Onder redactie van eenige Paters Redempto-
risten”7
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[1879-1894 en 1902-1918 pater Jean Baptiste Kronenburg
CSsR]
[1895-1901 pater Christian Boomaars CSsR]
[1918-1929 pater Martin Stoks CSsR]
[1930-1935 pater J. Moonen CSsR]
[1935-1951 pater Herman Janssen]
• speciale nummers 8(1886/87), [nr. 9(aug.)]: speciaal
nummer over Alphonsus van Liguori, ter gelegenheid
van het eeuwgetij van diens overlijden. De aflevering is
afzonderlijk gepagineerd (p. 1-48), maar is wel opgeno-
men in de doorlopende paginering. Nr. 8(juli.) eindigt
met p. 384, terwijl nr. 10(sept.) verdergaat met p. 433. In
de inhoudsopgave wordt de paginering van dit num-
mer weergegeven als p. 385-432
– 17(1895/96), nr. 8(juli): speciaal nummer over Alphon-
sus van Liguori, ter gelegenheid van de tweehonderdja-
rige herdenking van zijn geboorte
– 53(1931/32), achter in de band meegebonden: ‘De
Redemptoristen. Feestnummer van de Volksmissiona-
ris bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de
Congregatie des Allerheiligsten Verlossers, 1732 – 9
november – 1932’ (112 p.); tevens verschenen als zelf-
standige publicatie bij NV Drukkerij H. van der Marck
& Zonen te Roermond
• register Algemene inhoudstafel en alphabetisch
register van de Volksmissionaris, deel I-XV, Roermond,
J.J. Romen en Zonen, z.j.
– Algemeene inhoudstafel en alphabetisch register van
de Volksmissionaris, deel I-XXV, Roermond, J.J. Romen
& Zonen, z.j., 125 p.; ook ingebonden achter in jaargang
25(1903/04) van het autopsie-exemplaar
– Algemeene inhoudsopgave en alphabetisch register
van de Volksmissionaris, 26-50, Roermond, H. van der
Marck en Zn., 1932
• bijzonderheden Afbeeldingen (aanvankelijk inciden-
teel, m.i.v. 27(1905/06) regelmatig platen en foto’s);
boekbesprekingen (1937/38-1951); inhoudsopgaven.
– De jaargangen 1(1879/80)-62(1940/45) zijn doorlopen-
de jaargangen, lopend van ongeveer 15 december tot 15
november.
– Doorlopende paginering.
– 6(1884/85): elke aflevering heeft een afzonderlijk
gepagineerde bijlage: ‘Kroniek der Kapel van OL Vrouw
in ’t Zand te Roermond’ door Jos Brouwer CSsR, samen
108 p. Deze bijlagen zijn ingebonden achter in het
autopsie-exemplaar van 6(1884/85). De kroniek is
tevens verschenen als zelfstandige publicatie bij J.J.
Romen en Zonen te Roermond, 108 p. 
– Vanaf 27(1905/06) worden in de Volksmissionaris ook
advertenties (waaronder boekaanbevelingen) opgeno-
men. In het autopsie-exemplaar van de jaargangen 27
en 28 zijn deze afzonderlijk gepagineerde advertenties
bij elkaar ingebonden achter in de band. Een kolom
naast de advertenties is gevuld met stukjes over
gebruiken op het feest van Driekoningen, vrome volks-

verhaaltjes enz. In de autopsie-exemplaren van de ove-
rige jaargangen zijn geen advertenties aangetroffen.
– Abonnees ontvangen vanaf 32(1910/11) als gratis bijla-
ge bij de Volksmissionaris de St. Gerarduskalender met
een kunstzinnig kalenderschild. In 34(1912/13),
ongen.(onged.)8, p. 382 wordt vermeld dat aan de abon-
nees ook in het komende jaar de St. Gerarduskalender
“gratis en franco” wordt aangeboden, net als in de drie
vorige jaargangen, met een kunstzinnig schild.
37(1915/16), ongen.(onged.)8, p. 328 meldt: “Nogmaals
brengen wij in herinnering, dat deze kalender niet in
den handel komt, ook niet tegen betaling te verkrijgen
is, maar door de Redactie wordt aangeboden uitslui-
tend aan de inteekenaren op het maandschrift de Volks-
missionaris.” De Gerarduskalender wordt tot en met
1925 aan de abonnees toegezonden. Zie 47(1925/26), nr.
10(sept.), p. 316 (p. 317-318 ontbreken in het autopsie-
exemplaar). Zie ook noot 6 van de beschrijving van de
Sint Gerardus dagkalender in dit deel van de BKNP.
• relaties Hierin opgenomen de Tabor (1910-1941)9

– Voortgezet als Katholiek leven (1952-1964)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3, Leuven
1939
• autopsie Volledig m.u.v. een groot aantal omslagen
– UBN
• typering Algemeen godsdienstig tijdschrift voor het
katholieke gezin, opgericht om de leek bij te staan in
zijn streven naar christelijke volmaaktheid en om voor-
lichting te geven in actuele godsdienstige vraagstuk-
ken. Het wil als een missionaris het geloof verspreiden
onder het hele katholieke volk (1879/80, ongen.(dec.), 
p. 2), door middel van korte verhandelingen over de
geloofs- en zedenleer, beschouwingen over het kerke-
lijk leven en over de leer van de Redemptoristen, een
mariale kroniek, beknopte schetsen van heiligenlevens,
brieven uit de missies, historische bijdragen, litera-
tuuradviezen, kerkelijk nieuws, ‘geestelijke sprokkelin-
gen’, een bulletin der broederschappen enz. De redactie
belooft de lezers te onderhouden over het “echt-Katho-
lieke leven in zijne verschillende uitingen” (34(1912/13),
ongen.(onged.),8 p. 381) en tracht hierbij zoveel mogelijk
aandacht te besteden aan onderwerpen die aansluiten 
bij de behoeften van de eigen tijd. Het tijdschrift bevat
veel bijdragen over OL Vrouw van Altijddurende Bij-
stand en over de H. Alphonsus Maria van Liguori.
64(1947), nr. 1(15 jan.) vermeldt als tweede doel van het
blad de verbreiding van het werk der gesloten retraiten.9

• noten
(1) M.i.v. 26(1904/05): de Volksmissionaris.
(2) De aflevering is ongenummerd en ongedateerd
maar is verschenen op 21 november 1928, zie 50(1928/
29), nr. 1(15 dec.), p.4.
(3) “Nu vier jaar geleden, Augustus 1941, kwam de Duit-
se politie ons meedelen, dat ons maandschrift niet
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meer mocht worden uitgegeven” (62(1945), nr. 10(sept.),
p. 265).
(4) Met ingang van 27(1905/06): “Alfonsus Maria”. Deze
ondertitel bevindt zich ook op de omslagen van zeker
de eerste vijf jaargangen. 
(5) M.u.v. “enkele nummers tijdens de eerste wereld-
oorlog, die bij Kühlen te Mönchen Gladbach, en enkele
nummers na de tweede wereldoorlog die bij de Centrale
Drukkerij NV te Nijmegen gedrukt werden” (zie Katho-
liek leven 81(1964), nr. 11(dec.), p. 241).
(6) De omvang van 27(1905/06)-28(1906/07) is inclusief
advertenties (zie bijzonderheden).
(7) De meeste redactiegegevens zijn ontleend aan De
Meulemeester, p. 166 en Katholiek leven 81(1964), nr.
11(dec.), p. 241. De Meulemeester vermeldt als oprich-
ters de Redemptoristen Jean-Baptiste Kronenburg,
Joseph Brouwer en Willem van Eyndhoven. Voorts ver-
meldt de Volksmissionaris 47(1925/26), nr. 11(okt.), p. 341
dat pater Van den Eerenbeemt redacteur is geweest;
62(1940/45), nr. 10(sept.) p. 278 vermeldt dat pater Lode-
wijk Bleijs CSsR mederedacteur is geweest.
(8) Door verwijdering van de omslagen is niet bekend
of deze aflevering genummerd en/of gedateerd is.
(9) “Wat het retraitewerk betreft, neemt de Volksmissio-
naris nu ook de taak over van het vroegere tijdschrift
De Thabor, waardoor het contact tussen de retraitehui-
zen en hun trouwe bezoekers in stand gehouden werd”
(63(1946), nr. 1(jan.), p. 3). In 64(1947)-67(1950) bevat het
tijdschrift een vaste rubriek: ‘het Retraitewerk’. De
Tabor is in dit deel van de BKNP beschreven.

1121
Voor bestuur en vorming 1950-1961
• jaren 1950, ongen.(jan.) – 1961, ongen.(dec.)1

• ondertitel Bijlage van de Kloosterling
• uitgever Minderbroeders Franciscanen
• plaats Red.: Maastricht ∞ 1950-1951; Alverna ∞ 1951-
{1957}
– Adm.: Woerden
• frequentie maandelijks ∞ 1950
– tweemaandelijks ∞ 1951-1961
• formaat B
• omvang II ∞ 1950; I ∞ 1951; II2 ∞ 1952-1958; I ∞ 1959-
1961
• redactie 1950-1951 Lucidius Verschueren OFM
1951-{1957} Antonius Smeets OFM
Na 1957 niet meer vermeld.
• speciale nummers De septembernummers van de jaar-
gangen 1952-1958 verschijnen onder de titel Verslag van
het congres der actieve vrouwelijke religieuzen; ze zijn
afzonderlijk gepagineerd en hebben een eigen inhouds-
opgave. Deze verslagen, die telkens een thema uit het
kloosterleven centraal stellen, zijn ook als aparte uitga-
ve uitgebracht.3

• bijzonderheden Boekbesprekingen (1950, 1954, 1955 en
1961); inhoudsopgaven.
– Het supplement Voor bestuur en vorming wordt als
los bijblad van telkens 12 bladzijden – m.u.v. de con-
gresverslagen als septembernummers die doorgaans
ca. 70 pagina’s omvatten – met de Kloosterling toege-
zonden.
– 1950, ongen.(okt.) en ongen.(nov.) zijn abusievelijk
gepagineerd p. 97-120; dat moet zijn: p. 109-132. In de
inhoudsopgave is met deze correctie rekening gehou-
den.
– In jaargang 1960 is de aflevering van juli foutief
genummerd als nr. 3; moet zijn: nr. 4(juli). In dezelfde
jaargang bevinden zich twee onderscheiden afleverin-
gen 1960, nr. 5(nov.), resp. gepagineerd p. 49-60 en p. 1-
12. Uit de inhoudsopgave blijkt dat de tweede aflevering
de foutief genummerde en foutief gedateerde eerste
aflevering van 1961 is.
– Het Verslag van het congres der actieve vrouwelijke
religieuzen van sept. 1956 heeft als aanhangsel de uitga-
ve Het pauselijk werk voor de religieuze roepingen van
de H. Congregatie voor de Religieuzen.
• literatuur J. Dercx OFM, Catalogus van franciscaans
tijdschriftenbezit. Deze catalogus is in kaartvorm aan-
wezig in het KDC
• autopsie 1950-1961 en de congresverslagen van 1952-
1958
– KDC ∞ 1950-1961 en de congresverslagen van 1952-
1956
– UBN ∞ congresverslagen 1957-1958
• typering Bijblad van de Kloosterling, ontstaan vanuit
de behoefte aan een “vrije tribune voor de bespreking
van (…) moeilijke en nog niet tot volle klaarheid geko-
men vraagstukken” zoals aanpassing (zie 1950, nr. 1
(jan.), p. 1-3). In zekere zin is de uitgave een voortzetting
van een artikelenreeks over aanpassing uit de Klooster-
ling (zie 17(1949), nr. 12(onged.), p. 356), zij het dat dit
bijblad uitsluitend bestemd is voor oversten, novicen-
meesters en novicenmeesteressen, om hen te onder-
steunen bij hun leidinggevende taken. Het blad bevat
artikelen van vrouwelijke en mannelijke religieuzen
van uiteenlopende orden en congregaties. Zij beperken
zich niet tot het veelgenoemde vraagstuk van de aan-
passing, maar richten zich op allerlei kwesties die reli-
gieuzen in deze preconciliaire periode op hun pad vin-
den rond vorming en bestuur, zoals kerkelijke richtlij-
nen, suggesties voor de kapittels van oversten, de vor-
ming van postulanten en novicen en de balans tussen
arbeid en gebedsleven.
• noten
(1) Volgens Catalogus Dercx is Voor bestuur en vorming
na 1961 niet meer verschenen.
(2) Met inbegrip van de speciale, afzonderlijk gepagi-
neerde septembernummers of congresverslagen. 
(3) In de UBN zijn de verslagen van 1963-1965 en 1968
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als afzonderlijke uitgave van de Kloosterling aanwezig.
Volgens Catalogus Dercx zijn de congresverslagen ver-
schenen tot 1968.

1122
Voor eer en deugd [1906]1-1915
• jaren [1(1906)]1 – 9(1914/15), nr. 6(okt.)2

• uitgever Vereeniging ‘Voor Eer en Deugd’3

• plaats Kerkrade, Rolduc
• frequentie zeker 2 nrs. ∞ 2(1907)
3 nrs. ∞ 3(1908)-5(1910)
4 nrs. ∞ 6(1911/12)-8(1913/14)
6 nrs. ∞ 9(1914/15)
• formaat D ∞ {2(1907), nr. 2}; B ∞ 3(1908)-9(1914/15)
• omvang I 
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.4

{1911} Jean-Baptiste Kronenburg CSsR
{1911} pater Martin van Grinsven CSsR
{1911} Pierre Krüter
{1911} pater Marinus Mol CSsR
• bijzonderheden Afbeeldingen (1909, 1913/14, 1914/15);
boekbespreking (1913/14).
– In 5(1910) verschenen drie afleveringen in resp. febr.,
okt. en dec. In de volgende jaargang verschijnt de eer-
ste aflevering pas in december: 6(1911/12), nr. 1(dec.), en
beginnen de overlopende jaargangen.
– In 7(1912/13) is nr. 2(maart) abusievelijk gedateerd
1912; moet zijn: 1913.
– De omslagen ontbreken in het autopsie-exemplaar.
Nummering en datering staan vermeld op de titelpagi-
na m.u.v. de laatstverschenen jaargang; de datering
daar is afgeleid van het Nihil obstat.
– 5(1910), nr. 1(febr.) bevat een ‘Bijvoegsel’ met een lijst
van de afdelingen, in het autopsie-exemplaar ingebon-
den achter nr. 3(dec.).
– In het autopsie-exemplaar is tussen 3(1908), nr. 3(dec.)
en 4(1909), nr. 1(maart) ingebonden een felicitatie van
de Vereeniging aan paus Pius X ‘bij gelegenheid van
zijn 50-jarig Priesterschap’, met een dankbetuiging van
kardinaal R. Merry del Val.
• relaties Hiervan afgesplitst Mannenadel5 (1911-1916)
• literatuur M. De Meulemeester CSsR, Bibliographie
générale des écrivains rédemptoristes, deel 3 (Leuven
1939), p. 167-168
– Theo Salemink, ‘Mannenadel en vrouweneer. Homo-
seksualiteit in de katholieke zuil’, in: Anne-Marie
Korte, Frans Vosman en Theo de Wit, De ordening van
het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)sek-
sualiteit in joodse en christelijke tradities (Zoetermeer
1999), 123-137
• autopsie 2(1907), nr. 2(nov.); 3(1908)-9(1914/15), m.u.v.
de omslagen
– NPM ∞ 2(1907), nr. 2(nov.)
– KDC ∞ 3(1908)-9(1914/15), m.u.v. de omslagen

• typering Blad van de Vereeniging Voor Eer en Deugd,
onder meer bedoeld voor de directeuren van de afdelin-
gen. Het orgaan is aanvankelijk vooral gericht op jon-
gelingen, maar in toenemende mate ook op volwassen
mannen. Het spoort de lezers aan tot een kuise levens-
wandel en waarschuwt tegen allerlei vormen van on -
zedelijkheid en slechte lectuur. Het bevat tevens
nieuws uit de afdelingen en mededelingen van het
bestuur. “Te Rolduc opgericht en oorspronkelijk door
leraren aldaar geredigeerd voor studenten, ging het
later aan eenige Redemptoristen over en wendde zich
in de laatste jaren niet enkel tot studenten, maar tot alle
mannelijke leden der Vereeniging, voor wie de lezing
van Mannenadel niet nuttig is” (Mannenadel 5(1915/16),
nr. 1(okt.), p. 4).
• noten
(1) Vgl. De Meulemeester, p. 167.
(2) In deze laatste aflevering neemt de redactie afscheid
van de lezers na een negenjarig bestaan: “arbeidende
aan hetzelfde aloude en heilige doel”, blijft de redactie
artikelen schrijven in veel katholieke tijdschriften, die
op die manier in een veel bredere kring worden ver-
spreid (9(1914/15), nr. 6(okt.), p. 41; vgl. Mannenadel en
vrouweneer 11(1921/22), nr. 2(nov.), p. 49; zie ook Sale-
mink, p. 129-132). 
(3) De Vereeniging werd opgericht op 8 dec. 1904 door
mgr. R. Corten, directeur van het seminarie Rolduc.
Eerst was het alleen gericht op jongens, maar vanaf
1906 was er ook een mannenafdeling; later volgde de
oprichting van een afdeling voor meisjes en vrouwen
(zie ‘Een terugblik’, in: Mannenadel en vrouweneer
19(1929/30), nr. 3(dec. 1929), p. 74-80).
(4) De hier vermelde gegevens zijn ontleend aan De
Meulemeester. Het tijdschrift werd tot december 1911
geredigeerd door de docenten van het seminarie Rol-
duc; de aflevering van 1 dec. 1911 was de eerste onder
redactie van de paters Redemptoristen (klooster te
Roermond), die met de redactie van het blad Mannen -
adel, orgaan van de mannenafdeling van de Vereeni-
ging, ook de redactie van het jongelingenblad overna-
men, aldus De Meulemeester (vgl. Mannenadel
1(1911/12), nr. 1(okt.), p. 1 en 5(1915/16), nr. 1(onged.), p. 4).
(5) In 1911 startte Mannenadel als een apart blad voor de
mannenafdeling van de Vereeniging Voor Eer en
Deugd. Voordien was het orgaan Voor eer en deugd
zowel voor de jongeren- als voor de mannenafdeling
bedoeld.
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1123
‘Voor God’ 1956
• jaren 1956, nr. 3(maart)1-{nr. 4(okt.)}
• ondertitel Mededelingen (nr. …) van het secretariaat
der ‘Voor God’ actie
• uitgever Secretariaat der ‘Voor God’ actie2

• plaats Heemstede
• frequentie onregelmatig3

• formaat B
• omvang 8 p. per aflevering
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– In het autopsie-exemplaar zijn de 2 ingeziene afleve-
ringen aanwezig in de band van de voorganger.
• relaties Voortzetting van Mededeelingen van het secre-
tariaat van de Katholieke Actie ‘Voor God’ (1937-1955)1

– Voortgezet als Pro Deo (1957-1965)4

• autopsie 1956, nr. 3(maart) en nr. 4(okt.)
– KDC
• typering “Deze mededelingen moge men zien als het
huisorgaan van het landelijk secretariaat.” De uitgave
is gericht op het versterken van de band met het groei-
end aantal medewerkers en belangstellenden en wil
een indruk geven van de jongste ontwikkeling van de
gezamenlijke arbeid (1956, nr. 4(okt.), p. 3). Het blad
bevat korte beschouwingen over kerkelijke kwesties,
aankondigingen van eigen publicaties in de ‘Hoeksteen-
reeks’ en de ‘Signaalreeks’ over het communisme,
informatie over muurkranten, activiteiten en plaatse-
lijke contacten van de Actie ‘Voor God’. 
• noten
(1) Het kader van 1956, nr. 3(maart), p. 2 vermeldt: “Deze
Mededelingen nr. 3 zijn in hun vernieuwde vorm een
rechtstreekse voortzetting van de 2 gestencilde medede-
lingen, die in 1955 verschenen.” Hier wordt kennelijk
verwezen naar de twee laatste afleveringen van de
voorganger: 1954, nr. 1(nov.) en 1955, nr. 2(juni).
(2) Zie voor de Actie ‘Voor God’ noot 4 van de beschrij-
ving van de voorganger Mededeelingen van het secreta-
riaat van de Katholieke Actie ‘Voor God’.
(3) “Wij hopen U dit huisorgaan om de twee maanden
te mogen toezenden” (1956, nr. 3(maart), p. 2).
(4) In de tekst wordt nergens melding gemaakt van een
naamsverandering. Echter, het jubileumnummer van
de opvolger, 1961, nr. 15/16(onged.) en ongepagineerd,
vermeldt onder de kop ‘Pro Deo’ over het werkorgaan:
“En wij hebben het de naam Pro Deo gegeven, niet
alleen omdat dit de letterlijke vertaling is van ‘Voor
God’”.

1124
Voor Kerk en missie [1933-1942]
• bron Pius-almanak 1933-1942
• commentaar Aldaar vermeld als uitgave der Federatie
van Missienaaikringen in het bisdom ’s-Hertogen-
bosch. Het blad zou viermaal per jaar zijn verschenen.
• autopsie Het blad kon niet in autopsie worden geno-
men.

1125
de Voorpost {1923}-{1926}
• jaren {3(1923/24), nr. 125(22 nov.)}1 – {5(1925/26), nr.
227(6 nov.)}
• ondertitel Apologetisch weekblad
• uitgever Bureau de Voorpost ∞ {3(1923/24), nr. 125
(22 nov.)} – 4(1924/25), nr. 144(4 april)
– NV Drukkerij T.C.B. ten Hagen ∞ 4(1924/25), nr.
145(11 april) – {5(1925/26), nr. 227(6 nov.)}
• plaats Red. en adm.: Rotterdam ∞ {3(1924/25), nr.
125(22 nov.)} – 4(1924/25), nr. 144(4 april); Den Haag ∞
4(1924/25), nr. 145(11 april) – {5(1925/26), nr. 227(6 nov.)}
• frequentie wekelijks
• formaat E
• omvang IV
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen. 
– Nummering niet per jaargang, maar doorlopend.
– Samen met de Voorpost verschijnt een aantal paro-
chiebladen: Sancta Maria, de Boschjesklok, St. Jozefblad,
de Klaroen en Sancta Rosalia. Deze parochiebladen zijn
lokale periodieken. Ze worden daarom niet beschreven
in de BKNP. 
– Op het voorblad van 4(1924/25), nr. 136(7 febr.) staat
abusievelijk het jaargangnummer 2.
– De afleveringen van 25 juli, 1 aug. en 8 aug. 1925 dra-
gen alle het nummer 160. De aflevering van 15 aug. 1925
heeft het nummer 161. Met het verschijnen van de afle-
vering van 22 aug. wordt de fout in de nummering her-
steld: nr. 164. De afleveringen van 29 aug. en 5 sept. 1925
hebben echter weer beide hetzelfde nummer (nr. 165).
Met het verschijnen van de aflevering van 12 sept.
wordt dit weer gecorrigeerd: nr. 167. 
• autopsie 3(1923/24), nr. 125(22 nov.) – 5(1925/26), nr. 227
(6 nov.), m.u.v. 5(1925/26), nr. 199
– KDC
• typering Het blad bevat voornamelijk religieuze arti-
kelen van apologetische aard. Daartoe behoren o.a.
beschouwingen over de verhouding van het katholi-
cisme tot het protestantisme en de socialistische bewe-
ging. Daarnaast bevat het blad kerkhistorische bijdra-
gen en biografieën van heiligen zoals Petrus Canisius.
Ook wordt de kerkelijke actualiteit niet uit het oog ver-
loren. Ruime aandacht wordt besteed aan de bevorde-
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ring van de christelijke zedelijkheid (leefregels en
adviezen voor lectuur), ouders krijgen aanbevelingen
voor de opvoeding en er is een speciale rubriek voor de
jeugd. Tot slot maken humor en een feuilleton deel uit
van de inhoud. Enkele rubrieken: ‘Roomsche gedach-
ten’; ‘De christelijke zedelijkheid’; ‘Roomsch leven’
(actualiteit); ‘Onze Heiligen’; ‘Missiesprokkels’ (uittrek-
sels uit missionarisbrieven); ‘Kijkjes in de natuur’;
‘Kraaiennest’ (humor); ‘Van onze leestafel (boeken -
tafel)’; ‘Voor onze jeugd’. 
• noten
(1) Dit is het laatste nummer van jaargang 3. Een nieu-
we jaargang begint in november, de week van aanvang
varieert. De 4e jaargang gaat in op 29 nov. 1924, de 5e
jaargang op 14 nov. 1925.

1126
Voorposten1 1952
• jaren 1952, nr. 1(jan.)-nr. 11(dec.)
• ondertitel Maandblad van de paters Oblaten van
Maria
• uitgever Oblaten van Maria (OMI)
• plaats Voor Nederland:
– Red.: Sevenum ∞ 1952, nr. 1(jan.)-{nr. 3 maart)}; Cuyk
∞ {1952, nr. 5(mei)}-nr. 11(dec.)
– Adm.: Duiven (Gld.)
– Voor België: red. en adm.: Gijzegem
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie Voor Nederland: W. Bouwman OMI
– Voor Vlaanderen: Ger. Devos OMI
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgepagineerd.
– In het autopsie-exemplaar ontbreekt nr. 4(april), de
pagina’s 48-64.
– Na nr. 6(juni) volgt abusievelijk nr. 6(juli); moet zijn:
nr. 7(juli), gevolgd door nr. 8/9(aug./sept.); na nr. 11
(nov.) volgt abusievelijk nr. 11(dec.); moet zijn: nr. 12
(dec.).
• relaties Samensmelting van de Missie-koningin (1934-
1951) en het Belgische tijdschrift Maria-bode (1918-1951)1

– Voortgezet als de Missiekoningin (1953-1962)1

• autopsie Volledig m.u.v. nr. 4(april)
– KDC
• typering Voorposten is het door de Missionarissen
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria in Nederland
en in België gezamenlijk uitgegeven maandblad: “De
tekenen des tijds wijzen nu eenmaal naar internationa-
le samenwerking” (1952, nr. 1(jan.), binnenkant om -
slag). Het tijdschrift bevat hoofdzakelijk informatie
over het werk van de congregatie (vooral over hun mis-
sieactiviteiten). Daarnaast brengt het informatie over
de missiegebieden en verhalen van missionarissen.

• noten
(1) In ‘25 Jaar MK’ (de Missiekoningin 1959, nr. 1/2(jan./
febr.), p. 14) kijkt pater W. Tromp OMI terug op 25 jaar-
gangen van de jubilerende Missiekoningin: “Is de Mis-
siekoningin in zekere zin ook in de oorlogsjaren niet
ondergedoken geweest, in 1952 is dat in zekere zin wel
het geval. In dat jaar heeft men de naam van het blad
veranderd in Voorposten. Het was de samensmelting
van de Mariabode van onze Vlaamse confraters met het
tijdschrift de Missiekoningin. Jammer, net zoals de poli-
tieke eenheid van Vlamingen en Nederlanders in het
begin van de 19e eeuw geen lang leven beschoren was,
evenzo botste deze verbroedering op vele bezwaren,
zodat in 1953 het maandblad weer opdook onder de
mooie naam de Missiekoningin.”

1127
Voortgang DISK1 1972-{1980}
• jaren 1972 en 1973 – {1980 en 1981}2

• ondertitel Dienst in de Industriële Samenleving van-
wege de Kerken
• uitgever Landelijk Bureau DISK
• plaats Amsterdam
• frequentie tweejaarlijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.3

• bijzonderheden In afl. 1974 en 1975 en afl. 1976 en 1977
is een lijst opgenomen met besproken onderwerpen
waarbij wordt verwezen naar de erbij behorende uitge-
breidere passages in DISK-bulletin.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tweejaarlijks overzicht van de activiteiten
van DISK, een dienst die medio 1972 is ontstaan uit een
samenvoeging van de katholieke Stichting Bedrijfs-
apostolaat Nederland (SBN) en het Centraal Interkerke-
lijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB). DISK bundelt
daarmee landelijk het industriepastoraat van negen
kerken en kerkgenootschappen op oecumenische basis.
Het blad geeft trends en ontwikkelingen weer in het
werk en de organisatie van het bedrijfsapostolaat op
plaatselijk en landelijk niveau en vermeldt daarnaast
de activiteiten van het Landelijk Bureau. Het is in
wezen een bondige samenvatting van de afleveringen
van DISK-bulletin in de betreffende periode.
• noten
(1) De eerste aflevering over 1972 en 1973 verscheen
onder de titel Verslag van de werkzaamheden / DISK.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1982 en
1983.
(3) De uitgave werd verzorgd door het Landelijk Bureau
DISK, met de volgende medewerkers: J.W. Scheffers
OFMCap. 1972-1975 (directeur namens SBN), J.M. Zwart
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m.i.v. 1975 (directeur namens SBN), H.J. ter Bals m.i.v.
1972 (directeur namens CIBB) en E.G. Aarsman m.i.v.
1972 (secretariaat).

1128
Vox clamantis 1962-1964
• jaren 1962, nr. 1(onged.) – 1964, nr. 11(onged.)1

• ondertitel Uitgave van het Franciscaans Apostolaat
voor Priester- en Kloosterroepingen ∞ 1962, nr.
1(onged.) – 1963, nr. 5(onged.)
– Uitgave van het Apostolaat voor Roepingen ∞ 1963,
nr. 6(onged.) – 1964, nr. 11(onged.)
• uitgever Franciscaans Apostolaat voor Priester- en
Kloosterroepingen; m.i.v. 1963, nr. 6: Apostolaat voor
Roepingen2

• plaats Woerden
• frequentie 4 nrs. ∞ 1962 en 1963; 3 nrs. ∞ 1964
• formaat B
• omvang I
• redactie 1962-1964 H. Loeffen OFM3

1962-1964 M.(G.) Ris OFM3

• bijzonderheden Afbeeldingen (incidenteel); boekbe-
sprekingen. 
– Het blad bevat een literatuurlijst met publicaties over
het thema roeping.
– De afleveringen zijn doorgenummerd en doorgepagi-
neerd.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Uitgave ter bevordering van roepingen voor
het priesterschap en het religieuze leven. Het contact-
blad geeft voorlichting en bevat actuele informatie over
allerlei zaken die aan roepingen zijn gerelateerd.
• noten
(1) 1964, nr. 11(onged.), p. 88 bevat de mededeling dat dit
“bijna zeker het laatste nummer van het blad” is. Er
zijn besprekingen gaande om het blad in “een groter
verband” op te nemen. Verdere informatie over dit ver-
band wordt niet verstrekt. 
(2) In 1963, nr. 6(onged.), p. 49 meldt de redactie dat
besloten is tot een naamsverandering omdat het
apostolaat dienstbaar wil zijn voor heel de kerk en niet,
zoals werd beweerd, alleen bedoeld was voor francis-
caanse roepingen.
(3) Zie ook Neerlandia seraphica 33(1963), nr. 2(febr.), 
p. 57 en 59; 34(1964), nr. 3(maart), p. 117; 35(1965), nr. 2
(febr.), p. 76.

1129
Vox fidei et caritatis1 1974-{1980}
• jaren 1974, nr. 1(jan.) – {1980, nr. 6(nov./dec.)}2

• ondertitel Maandelijks informatieblad van de Stich-
ting Maria van Nazareth ∞ 1974 – 1979, nr. 1(jan./febr.) 
– Tweemaandelijks informatieblad van de Stichting
Maria van Nazareth ∞ 1979, nr. 2(maart/april) – 1980
Op het omslag:
– Kontakt- en informatieblad Maria van Nazareth ∞
1974 – 1977, nr. 7(sept.) 
– waarin opgenomen het tijdschrift Houd moed. Infor-
matieblad van de Stichting Maria van Nazareth ∞ 1977,
nr. 8(okt.) – 1980
• uitgever Stichting Maria van Nazareth
• plaats Delft
• frequentie “maandelijks” ∞ 1974-1979, nr.
1(jan./febr.): in werkelijkheid 10 nrs. ∞ 1974-1975, 1977;
12 nrs. ∞ 1976; 9 nrs. ∞ 1978
– tweemaandelijks ∞ 1979, nr. 2(maart/april) – {1980}
• formaat B
• omvang II ∞ 1974; III ∞ 1975-1979; IV ∞ 1980
• redactie 1974-{1980} M. Melman3

• speciale nummers Extra uitgaven: ‘het Kerkelijk jaar’
1979-1980, eerste deel: Advent en Kersttijd (in het autop-
sie-exemplaar achter in de band 1977-1979), 24 p.
– ‘het Kerkelijk jaar’, tweede deel: de Veertigdagen en
Paastijd (in het autopsie-exemplaar ingebonden tussen
1980, nr. 1(jan./febr.) en nr. 2(maart/april)), 44 p.
– ‘het Kerkelijk jaar’, derde deel: de tijd door het jaar (in
het autopsie-exemplaar ingebonden tussen 1980, nr.
3(mei/juni) en nr. 4(juli/aug.)), 44 p.
– ‘het Kerkelijk jaar’, het eerste halfjaar 1980-1981 (in
het autopsie-exemplaar ingebonden tussen 1980, nr. 5
(sept./okt.) en nr. 6(nov./dec.)), 32 p.
• bijzonderheden Gestencild (offset).
– In het autopsie-exemplaar is in aflevering 1978, nr. 1
(jan.) een mededelingenblad van de Sint Raphaël-stich-
ting ingebonden.
– In 1980, nr. 6(nov./dec.) bevindt zich tussen p. 22 en p.
23 een folder van het bestuur met het bericht dat in de
kapelgelegenheid aan de Brabantse Turfmarkt te Delft
wegens afbraak en nieuwbouw op 4 januari 1981 de
laatste eucharistieviering wordt gehouden.
• relaties Voortzetting van Maria van Nazareth ({1973})4

– Hierin opgenomen Houd moed (1968-1977)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad van de Stichting Maria van
Nazareth “die ten doel heeft zich in te zetten tot behoud
en bevordering van het Rooms-Katholieke geloof en de
geloofsbeleving”, door liturgische vieringen, onder-
richt in geloofs- en zedenleer overeenkomstig de leer en
verklaring van het hoogste kerkelijk leergezag in Rome
en door het bevorderen van pastorale begeleiding (1974,
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nr. 2(febr.), p. 2). Het tijdschrift bevat beschouwende
bijdragen, artikelen over liturgie, over Maria, preken en
Angelustoespraken van de paus. Een grote rol spelen
aanvankelijk de bijeenkomsten in ‘onze’ Kapel Maria
van Nazareth aan de Brabantse Turfmarkt te Delft,
waar “de verkondiging geschiedt volgens de vertrouw-
de katholieke leer en overeenkomstig de jongste aan-
wijzingen en richtlijnen van Rome”. Het opnieuw
openstellen van deze kapel is door de bisschop toegela-
ten, die zich ook tegenover de Stichting en haar werk-
zaamheid permissief opstelt. De geestelijke bedienaren
in de kapel worden door hem niet aangesteld noch ont-
slagen (zie 1975, nr. 1(jan.), binnenkant omslagen). 
• noten
(1) M.i.v. 1977, nr. 5(mei) geeft het titelblad als titel: Vox
fidei et caritatis – houd moed. In dezelfde aflevering
wordt op p. 2 toegelicht dat de samensteller van het
blad Houd moed “op ons voorstel is ingegaan om onze
bladen in één tijdschriftje te verenigen”. Sindsdien is in
elke aflevering een in het Nederlands vertaalde Ange-
lustoespraak van de paus opgenomen. Zie ook de
beschrijving van Houd moed in dit deel van de BKNP.
Op het omslag wordt aan de titel toegevoegd: “(De stem
van geloof en liefde)” ∞ 1974-1980.
(2) Onder deze titel verschijnt het tijdschrift nog tot en
met 1983. In 1984 wordt het voortgezet onder de titel
Vox fidei et caritatis et gloriae.
(3) Tot en met 1974, nr. 6(juni/juli) worden M. Melman
pr. en E. Krekelberg SJ in het colofon vermeld als
“Priesters van de Kapel”; in de volgende afleveringen
wordt E. Krekelberg niet meer genoemd en M. Melman
onder ‘Samenstelling blad’.
(4) De laatste aflevering van Maria van Nazareth (1973,
nr. 12(dec.)) schrijft op p. 5 over het voornemen het blad
in zijn geheel (dus met het daarmee gefuseerde blad
Vox populi) een nieuwe naam te geven. Voorgesteld
werd Vox fidei et caritas.

1130
Vox populi {1971}-1972
• jaren {1971, nr. 6(okt.)} – 1972, nr. 12(dec.)1

• uitgever Comité voor Kerk en Paus, bisdom Rotterdam
• plaats Den Haag
• frequentie “maandelijks”
• formaat B ∞ 1971, nr. 6(okt.) en 1972, nr. 9(jan.); C ∞
1972, nr. 12(dec.)
• omvang I
• redactie 1971-1972 H.J. Werps2

1972 M. Melman
• bijzonderheden Gestencild.
– De afleveringen zijn doorlopend genummerd.
• relaties Opgegaan in Maria van Nazareth ({1973})1

• autopsie 1971, nr. 6; 1972, nrs. 9 en 12
– KDC

• typering Uitgave van het Comité voor Kerk en Paus:
een groep behoudende katholieken die de vernieuwin-
gen in de kerk en de samenleving met verontrusting
gadeslaat. Vanuit dat standpunt worden in het blad
allerlei ‘misstanden’ in de kerk aan de kaak gesteld. “De
duivel geeft zich nog lang niet gewonnen en grijpt elke
gelegenheid aan om de Kerk, Christus’ Kerk, te bestrij-
den, zo ook nu inzake de Roermondse Bisschopsbenoe-
ming. Te pletter lopen echter alle aanvallen tegen de
Rots van Petrus” (1972, nr. 9(jan.), [p. 1]). 
• noten
(1) De voortzetting van het blad liet men afhangen van
voldoende belangstelling. In verhouding tot het aantal
verzonden exemplaren waren de reacties echter gering
(1972, nr. 12(dec.), p. 1). In Maria van Nazareth 1973, nr. 3
(maart), p. 1 wordt vermeld dat het blad Vox populi niet
meer zelfstandig kon verschijnen en daarom aanvan-
kelijk als bijlage bij dit contactblad werd gevoegd en er
vervolgens mee fuseerde.
(2) De heer Werps uit Den Haag is de oprichter van het
blad Vox populi, aldus Maria van Nazareth, 1973, nr. 12
(dec.), p. 5.

1131
de Vragende mens 1953-1969
• jaren 1(1953), nr. 1(april) – 17(1969), nr. 5(okt./nov.)1

• ondertitel Gesprek tussen katholiek en buitenkerkelij-
ke2 ∞ 1(1953)-2(1954)
– Contact3 tussen katholiek en buitenkerkelijke ∞
3(1955) – 8(1960), nr. 10(nov.)
– Interlevensbeschouwelijk tijdschrift voor actuele reli-
gieuze, ethische, sociale en politieke vraagstukken ∞
17(1969), nr. 1(jan./febr./maart)
– Tweemaandelijks tijdschrift voor actuele religieuze,
ethische, sociale en politieke vraagstukken ∞ 17(1969),
nr. 2(april/mei)-nr. 5(okt./nov.)
• uitgever Sint Willibrord Vereniging ∞ 1(1953) –
13(1965), nr. 3(onged.)
– Stichting De Vragende Mens4 ∞ 13(1965), nr.
4(onged.) – 17(1969)
• plaats Red.: Oegstgeest ∞ 1(1953); Den Haag ∞ 2
(1954) – 10(1962), nr. 5(mei); Heiloo ∞ 10(1962), nr.
6(juni) – 17(1969)
– Adm.: Oegstgeest ∞ 1(1953) – 9(1961), nr. 8(sept.); Box-
tel ∞ 9(1961), nr. 9(okt.) – 13(1965), nr. 2(onged.); Heiloo
∞ 13(1965), nrs. 3 en 4(onged.); Den Haag ∞ 13(1965),
nr. 5/6(onged.) – 17(1969)
• frequentie driemaal per jaar ∞ 1(1953)
– tweemaandelijks ∞ 2(1954)
– maandelijks5 ∞ 3(1955)-12(1964)
– 7 nrs. ∞ 13(1965)
– maandelijks ∞ 14(1966)-16(1968)
– 5 nrs. ∞ 17(1969)
• formaat C ∞ 1(1953)-2(1954); B ∞ 3(1955)-17(1969)
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• omvang I ∞ 1(1953)-2(1954); II ∞ 3(1955)-13(1965); 
III ∞ 14(1966)-16(1968); II ∞ 17(1969)
• redactie [1953]-1969 dr. N.G.M. van Doornik,6 hoofdred.
m.i.v. 1955
[1953]-1963 H. Sondaal6

1955 dr. J.L. Witte
1955-1957 Herman Divendal
1955-1957 St. Kreykamp
1955-1959 Michel van der Plas
1955-1962 prof.dr. J.C.H. Gerretsen
1955-1964 dr. A.J. Nieuwenhuis
1955-1969 Dick Ouwendijk
1957-1966 prof. B.A.M. Barendse
1957-1967 mej. A. Biegel
1960-1963 A.P. Werner
1960-1969 P. Jansen Schoonhoven
1960-1969 P.H. van Dijk, red.secr.
1963-1965 C.G. Roeleveld7

1963-1969 Eduard Wormer
1966-1969 mr. Mariëtte Stork
– Redactieraad / Raad van advies8

1966-1968 dr. B.S. Witte
1966-1969 Maria Rosseels
1966-1969 dr. B.A. Willems
1966-1969 ds. B. van Ginkel
1966-1969 prof.dr. B. Landheer
1966-1969 J.M. Komter
1967-1968 dr. F. Sierksma
• speciale nummers 6(1958), nr. 11(dec.): handleiding of
gids, te gebruiken als boekje met tekst en illustraties,
voor degenen die de kerstviering in de katholieke kerk
willen meemaken
• bijzonderheden Afbeeldingen; boek- en filmbesprekin-
gen (incidenteel in alle jaargangen); inhoudsopgaven
(1956-1957, 1959-1963). 
– De inhoudsopgaven van 8(1960) en 9(1961) zijn in het
autopsie-exemplaar ingebonden voorin in 9(1961).
– Veel afleveringen in de jaargangen 3(1955)-12(1964)
zijn themanummers.
– Jaargang- en afleveringsnummering kennen enkele
onjuistheden: de aflevering van jan. 1959, gedateerd
6(1958), nr. 1 moet zijn: 7(1959), nr. 1; de afleveringen
van febr. en maart 1959 dragen het jaargangnummer 6;
moet zijn: 7; de aflevering van juli 1959 draagt nr. 6;
moet zijn: nr. 7; 9(1961), nr. 5 is gedateerd april 1961;
moet zijn: mei 1961.
– 14(1966), nr. 3(onged.), p. 23 bevat de bijdrage ‘Wie le -
zen ons blad’, met o.m. een overzicht per beroepsgroep.
• relaties Voortgezet als Wereld ’701

• literatuur Jan Jacobs, Nieuwe visies op een oud visioen.
Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998,
Nijmegen 1998
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad bedoeld voor buitenkerkelijken die “zich

vragen stellen over de absolute achtergrond van het
leven” en die in een open en eerlijk gesprek willen ken-
nismaken “met onze visie op de levensproblemen en
onze religieuze cultuur” vanuit het motto “alleen de
dwaas heeft geen vragen, en alleen de fantast weet op
alle vragen een antwoord” (1(1953), nr. 1(april), p. 1). Het
tijdschrift is een initiatief van N.G.M. van Doornik MSC
(een van de oprichters van de Una Sancta in Den Haag
in 1943), die vond dat het herkersteningswerk een nieu-
we impuls nodig had, mede gezien de groeiende groep
buitenkerkelijken in Nederland. Behalve aan katholieke
abonnees werd het blad op verzoek gratis toegezonden
aan buitenkerkelijken en aan mensen die ooit bij een
van de inlichtingenbureaus om informatie over het
katholicisme hadden gevraagd (Jacobs p. 49; zie ook
Binnenlands apostolaat 4(1953), p. 141-143, waarin wordt
opgemerkt dat “een merkwaardig blad is verschenen”).
Vanaf het begin was het blad sterk gericht op discussie
en dialoog. Men probeerde de lezers actief bij het
gesprek te betrekken, meestal via een interview in de
rubriek ‘Om de ronde tafel’. De lezers kregen volop
ruimte om hun kritiek, wensen of opmerkingen te
plaatsen in reactie op dit interview, waarop vervolgens
weer een open discussie van de zijde van de redactie
volgde. Tevens werd voorlichting gegeven (o.m. de
rubrieken ‘Het katholicisme van binnenuit’ en ‘Katho-
lieke terminologie’). Aanvankelijk kwamen in de bij-
dragen (vaak van een van de redactieleden) vooral alge-
mene geloofs- en levensvragen aan bod. Vanaf het
begin van de jaren zestig richtte men zich meer op de
actualiteit. In 1965 kwam het blad in zwaar water door-
dat de SWV voor een nieuwe koers koos (zie noot 4),
waarop de redactie van de Vragende mens besloot op
‘eigen benen’ verder te gaan. Sindsdien probeerde het
zich nog meer te profileren als het enige tijdschrift dat
zich richtte op de dialoog tussen katholieken en niet-
kerkelijken (zie 13(1965), nr. 3(onged.), p. 2; zie ook p. 10-
12). Mede onder invloed van de nieuwe redactie-advies-
raad werd het beleid om regelmatig themanummers
uit te geven losgelaten en werd gekozen voor een meer
gerubriceerde, veelzijdiger en actueler samenstelling
van het blad in de rubrieken ‘Religie en levensbeschou-
wing’, ‘Samenleving’, ‘Politiek’, ‘Ethiek’, ‘Dialoog’,
‘Informatie’ en ‘Brieven van lezers’ (14(1966), nr.
2(onged.), p. 2). In 1970 werd het blad opgeheven en
voortgezet als Wereld ’70: de redactie was van mening
dat “de eigenlijke pionierstaak van de Vragende mens
min of meer ten einde” was nu de dialoog tussen kerke-
lijken en niet-kerkelijken in Nederland in het dagelijkse
leven gemeengoed aan het worden was (Wereld ’70
18(1970), nr. 1(jan./febr.), p. 3).
• noten
(1) In zekere zin is Wereld ’70 18(1970), nr. 1(jan./febr.)
het laatste nummer van de Vragende mens. In een
‘Bericht aan de lezers’ wordt hierin gemeld op p. 3: “Dit
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nummer (…) is zowel het laatste nummer van een vori-
ge jaargang van de Vragende mens als het eerste num-
mer van de nieuwe jaargang van een regeneratie.” De
titelpagina luidt: “de Vragende mens wordt Wereld ’70”,
waarbij de Vragende mens is doorgestreept. Vanwege
tijdsdruk was het volgens de redactie niet mogelijk om
het laatste nummer van 17(1969) op tijd gereed te krij-
gen. Het kwam te vervallen “om meteen over te schake-
len op nummer 1 van 1970” (zie Wereld ’70 18(1970), 
nr. 1(jan./febr.), p. 5).
– Wereld ’70 waarvan het verdwijnen in een grafrede
wordt aangekondigd door N.G.M. van Doornik in
21(1973/74), nr. 6(mei/juni), p. 5 als zijnde het laatste
nummer van “het blad de Vragende mens/Wereld ’70”,
presenteert zich niet als een specifiek katholiek blad en
is daarom niet opgenomen in de BKNP.
(2) De drie afleveringen van 1(1953) hebben in een kader-
tje als ondertitel: “Blad voor buitenkerkelijken. Uitgave
van de Willebrord-Vereniging in samenwerking met de
Stichting de Bazuin”. 2(1954), nr. 1(jan.)-nr. 5(sept.) geeft
als ondertitel in een kader: “Tweemaandelijks blad voor
buitenkerkelijken”.
(3) 4(1956), nr. 5(mei)-nr. 6(juni): “Contakt”; 4(1956), nr.
7 (sept.) – 8(1960), nr. 4(april): “Kontakt”; 8(1960), nr. 5
(mei.)-nr. 10(nov.): “Kontact”.
(4) De Sint Willibrord Vereniging (SWV) trad tot 1965
op als uitgever van het blad en had jaar in jaar uit de
steeds groter wordende tekorten op zich genomen die
de uitgifte van het blad met zich meebracht (met name
door de gratis abonnementen aan niet-kerkelijken, die
soms wel tot 5000 opliepen). In 1965 besloot de SWV tot
een reorganisatie en een koerswijziging. De SWV
wilde, aldus de redactie van de Vragende mens, de
wereld buiten de kerk niet meer benaderen als katholie-
ke groep alleen, maar uitsluitend in samenwerking
met andere christenen, en dat voorlopig in de vorm van
een voornamelijk binnenkerkelijke bezinning en infor-
matie (zie 13(1965), nr. 3(onged.), p. 33-35). Daartoe richt-
te zij het blad Kerk in ontmoeting op (zie 13(1965), nr. 4,
p. 2). Niet alleen door de financiële problemen, maar
ook door deze principiële koerswijziging leek, aldus de
redactie, de Vragende mens gedoemd te verdwijnen “op
een ogenblik, waarop het gesprek tussen katholieke
christenen en niet-kerkelijken en niet-gelovigen pas
goed op gang begint te komen”. N. van Doornik wees
erop dat de Vragende mens juist wel een rechtstreekse
dialoog beoogde tussen enkel leden van de katholieke
kerk en de niet-kerkelijken en niet-gelovigen (waaraan
reformatorische christenen overigens wel konden deel-
nemen, zie 13(1965), nr. 4, p. 2). De redactie besloot daar-
om het blad zelf, los van de SWV en in een kleiner for-
maat, voort te zetten binnen de nieuwe ‘Stichting De
Vragende Mens’. Jacobs maakt melding van het besluit
van de SWV in 1965 om tot een nieuw tijdschrift Kerk in
ontmoeting te komen waarin behalve Binnenlands

apostolaat ook de Vragende mens zou opgaan. Klaarblij-
kelijk heeft Van Doornik zich niet bij dit besluit neerge-
legd. De opmerking van Jacobs op p. 125 dat de Vragende
mens is opgegaan in Kerk in ontmoeting is dan ook niet
correct.
(5) In het redactioneel van 2(1954), nr. 6(nov.) wordt
aangekondigd dat het blad zal worden verheven tot “de
rang van ‘Maandblad’. Wat de redactie te verwerken
krijgt, kan niet meer worden samengepakt binnen de
kolommen van een ‘aankomend blaadje’. Hier wordt de
mannenmaat bereikt en een grotere wereld gaat open.”
(6) Vgl. Jacobs, p. 50: “De eerste jaargang had het karak-
ter van een experiment. (…) Van een echte redactie was
nog geen sprake; Van Doornik en Sondaal verrichtten
het meeste werk, deels in overleg met de redactie van de
Bazuin, waarmee in dat eerste jaar nauw werd samen-
gewerkt. (…) Vanaf de derde jaargang werd de Vragende
mens een maandblad met een heuse redactie.” Jacobs
voegt toe dat het blad “altijd een geesteskind van Van
Doornik is gebleven”. 
(7) In 13(1965), nr. 4(onged.), p. 7 wordt, nu de band met
de SWV is verbroken, afscheid genomen van C. Roele-
veld als redacteur van de Vragende mens, waarmee hij
als secretaris van de SWV qualitate qua verbonden
was. “Hij was een prettig teamgenoot en daarom spijt
het ons dat de radicale wijziging in de situatie van ons
blad hem heeft genoopt tot afscheid nemen.”
(8) De redactie besloot in 1965, nadat het blad was losge-
maakt van de SWV, om de dialoog en communicatie
met niet-kerkelijken te intensiveren. Daartoe werd de
redactie, tot dan alleen bestaande uit katholieken, uitge-
breid met enkele niet-kerkelijken en er werd een advies-
raad ingesteld waarin kerkelijken en niet-kerkelijken
gelijkelijk zitting hadden (zie 13(1965), nr. 3(onged.), 
p. 36). De raad bestond bij oprichting uit twee katholie-
ken, een reformatorische christen en drie niet-kerkelij-
ken. Zie 14(1966), nr. 1(onged.), p. 2-7.

1132
de Vriend der Heilige Harten van Jezus1 en Maria
1910-1956
• jaren 1(1910/11), nr. 1(1 maart) – 32(1941), nr.
11/12(nov./dec.)
– 33(1946/47), nr. 1(juni) – 42(1955/56), ongen.(april/mei
1956)
• ondertitel Maandschrift der intronisatie met bijlage
voor algemeene missie-actie Wereldapostolaat ∞
10(1919/20)2

– Maandschrift der intronisatie en missietijdschrift ∞
11(1920/21)-26(1935)
– Tijdschrift voor intronisatie en missie ∞ 27(1936), 
nr. 1(jan.) en nr. 6(juni)
– Tijdschrift voor intronisatie en onze missiën ∞ 27
(1936), nr. 2(febr.) – 30(1939) m.u.v. 27(1936), nr. 6(juni)
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– Maandblad voor het huisgezin. Orgaan van het intro-
nisatiewerk en geïllustreerd missietijdschrift ∞
31(1940)-32(1941)
– Geïllustreerd tijdschrift voor het intronisatie-gezin,
tevens missietijdschrift ∞ 33(1946/47) – 35(1948/49),
ongen.(Kerstmis 1948)
– Geïllustreerd tijdschrift voor het intronisatiewerk en
missietijdschrift ∞ 35(1948/49), ongen.(febr./maart
1949) – 42(1955/56), ongen.(april/mei 1956)
• uitgever Damianus-stichting ∞ 1(1910/11) – 6(1915/16),
nr. 11(1 jan.)
– Paters der Heilige Harten ∞ 6(1915/16), nr. 12(1 febr.) –
42(1955/56)
• plaats Grave ∞ 1(1910/11) – 6(1915/16), nr. 11(1 jan.); Gin-
neken ∞ 6(1915/16), nr. 12(1 febr.) – 42(1955/56),
ongen.(april/mei 1956); Ginneken/Bavel ∞ 40(1953/54)-
42(1955/56)
• frequentie maandelijks ∞ 1(1910/11)-32(1941)
– 8 nrs. ∞ 33(1946/47), 4 nrs. ∞ 34(1947/48)
– tweemaandelijks ∞ 35(1948/49)-42(1955/56)
• formaat B
• omvang IV ∞ 1(1910/11)-6(1915/16); V ∞ 7(1916/17)-
8(1917/18); IV ∞ 9(1918/19); II ∞ 19(1919/20); III ∞
11(1920/21)-32(1941); II ∞ 33(1946/47)-42(1955/56)
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld tot 21(1941), 
nr. 5(mei).3

1910 en 1913-{1934} Joachim Kaptein SSCC
1910-1917 Bartholomeus Bax SSCC
1917-1920 Egidius van den Boogaart SSCC
1920-1923 Desiderius Cox SSCC
1923-1924 Mathias van Rooy SSCC
1924-1932 dr. Marcus Erwich SSCC
1932 Andreas Boonman SSCC
1932-{1934} Gregorius Verdonk SSCC
{1941}-1950 Th. de Weyer SSCC
1950-1956 Wigbertus van Berkel SSCC
• speciale nummers 8(1917/18), nr. 9(nov.): feestnummer
ter ere van de honderdste gedenkdag van de plechtige
goedkeuring van de congregatie door paus Pius VII 
– 15(1924/25), nr. 7(juli): Eucharistisch feestnummer
– 25(1934), nr. 12(dec.) feestnummer ter ere van het zil-
veren jubileum van het tijdschrift
– 27(1936), nr. 5(mei): ‘Damiaan-nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(1917/18-1955/56); inhoudsopgaven (1910/11; 1913/14-
1921/22; 1923/24-1949/50).
– In 1919/20 verschijnt het tijdschrift Wereldapostolaat
(1919-1920) als bijlage bij de Vriend der Heilige Harten
van Jezus en Maria.2

– 13(1922) telt slechts 10 afleveringen, in 14(1923)-32(1941)
wordt het kalenderjaar gevolgd.
• relaties Hierin opgenomen Wereldapostolaat (1919-
1920)2

– Ten dele voortgezet als de Zelateur der HH Harten van
Jezus en Maria (1915-1920; in BKNP 4 beschreven)
– Voortgezet als de Hoeksteen (1956-1967)

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift van de Paters der HH Harten, dat
de toewijding van huis en gezin aan de HH Harten van
Jezus en Maria (intronisatie) wil vergroten en roepin-
gen tracht te bevorderen. Later wordt het ook een mis-
sieblad. Behalve artikelen over de congregatie en de
godsvrucht tot de HH Harten bevat het een maandka-
lender, een lijst van aflaten, missiebrieven, ingezonden
bijdragen, kerkelijk nieuws, (vervolg)verhalen, boek -
aanbevelingen en een kinderrubriek. Deze wordt na vijf
jaargangen voortgezet als zelfstandige publicatie: de
Zelateur der HH Harten van Jezus en Maria. Veel aan-
dacht gaat naar katholieke actie en het intronisatie-
werk.
• noten
(1) 33(1946/47), nr. 2(aug.) – 34(1947/48),
ongen.(juni/juli 1947): “Jesus”.
(2) In 1919/20 verschijnt het blad Wereldapostolaat
(beschreven in dit deel van de BKNP) als zelfstandige
publicatie én als bijlage bij de Vriend der Heilige Harten
van Jezus en Maria. In 10(1919/20), nr. 12(febr.) wordt op
p. 189 vermeld dat de missiebijlage in de Vriend wordt
opgenomen.
(3) Enkele redactiegegevens zijn gevonden in 25(1934),
nr. 12(dec.), p. 274-276. Hier wordt ook vermeld dat pater
Pancratius Winters gedurende korte tijd hoofdredac-
teur was, maar niet in welke jaren dat is geweest.

1133
Vrienden van Egmond {1949}-1972
• jaren {1949, nr. 1(onged.)} – 1972, ongen.(sept.)1

• uitgever Benedictijnen van de St. Adelbertabdij,
samen met de Vereniging Vrienden van Egmond2

• plaats Egmond-Binnen
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang 4 p. per nummer ∞ {1949}-{1971}; 2 p. ∞ 1972,
ongen.(sept.)
• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 1950, nr. 1(onged.), ‘Abdij van
Egmond 950-1950’, gewijd aan de verheffing van de
Adelbertus-priorij tot Abdij van Egmond
• bijzonderheden Afbeeldingen (1949 en 1950).
• relaties Vermoedelijk voortgezet als de Abdijklok
({1952}-{1959})1

• autopsie 1949, nr. 1; 1950, nr. 1; 1967, ongen.(mei),
ongen.(dec.); 1969, ongen.(mei), ongen.(okt.); 1970,
ongen.(aug.); 1971, ongen.(sept.); 1972, ongen.(sept.)
– KDC
• typering Circulaire bedoeld om de Vrienden van
Egmond – familieleden, belangstellenden en donateurs
– op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de
Abdij van Egmond en haar bewoners. De uitgave bevat
daarnaast bijdragen over het doel en de waarde van het
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religieuze leven, in het bijzonder het contemplatief
kloosterleven, in de actuele maatschappelijke situatie. 
• noten
(1) Na een aflevering uit 1950 is pas opnieuw een afleve-
ring ingezien uit 1967. Vermoedelijk is de uitgave na de
eerste afleveringen voortgezet als de Abdijklok ({1952}-
{1959}), welke uitgave weer werd voortgezet als Abdij-
kroniek voor de Vrienden van Egmond ({1960}-{1968}), en
dat vervolgens m.i.v. 1967 opnieuw is gekozen voor een
uitgave onder de titel Vrienden van Egmond, met dien
verstande dat in 1968 nog eenmaal een aflevering ver-
scheen onder de titel Abdijkroniek voor de Vrienden van
Egmond. In 1973 werd de titel gewijzigd in Beste vrien-
den van Egmond (1973-{1976}).
(2) De Vereniging Vrienden van Egmond werd in 1933
opgericht tijdens een vergadering van het RK Comité
voor de herbouw van Egmond.

1134
Vrienden van de zieken 1961-1979
• jaren 13(1961), nr. 53(maart) – 19(1979), nr. 76(dec.)1

• ondertitel Vierjaarlijks verslag van de congregatie
van de Zusters van de Gekruiste Jesus ∞ 13(1961), nr.
53(maart) – 14(1962), nr. 57(maart)
– Driemaandelijks verslag van de congregatie van de
Zusters van de Gekruiste Jesus ∞ 14(1962), nr. 58
(juni) – 15(1963), ongen.(sept.)
– Driemaandelijks verslag van de congregatie van de
Zusters van de Gekruisigde Jezus ∞ 15(1963),
ongen.(dec.) – 15(1975), nr. 2(juni)1

– Driemaandelijks tijdschrift van de congregatie2 van
de Zusters van de Gekruisigde Jezus ∞ 15(1975), nr. 59
(sept.) – 19(1979)
• uitgever Prieuré St. Joseph ∞ 13(1961) – 14(1962), nr. 57
(maart)
– Priorij Sint Franciscus (congregatie van de Zusters
van de Gekruisigde Jezus) 14(1962), nr. 58(juni) –
19(1979), nr. 71(sept.)3

– Priorij St. Benedictus (congregatie van de Zusters van
de Gekruisigde Jezus) ∞ 19(1979), nr. 72/73(voorjaar)-
nr. 76(dec.)3

• plaats Red. en adm.: Brou-sur-Chantereine, Frankrijk
∞ 13(1961) – 14(1962), nr. 57(maart); Brunssum ∞
14(1962), nr. 58(juni) – 19(1979)
• frequentie driemaandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen (1963 en m.i.v. 1965).
– Gestencild ∞ 13(1961)-16(1964) en 15(1975), nr. 59
(sept.) – 17(1977), nr. 66(juni).
– Jaargangnummering: aanvankelijk wordt de num-
mering gevolgd van het Franstalige tijdschrift Amis
des malades, dat wordt uitgegeven vanuit het moeder-

huis van de congregatie te Brou-sur-Chantereine. Deze
jaargangtelling wordt aangehouden tot en met 16(1964),
ongen.(juni). Deze aflevering wordt gevolgd door een
ongenummerde en ongedateerde aflevering, vermoede-
lijk 1964, ongen.(sept.). Van 1965 tot en met 1975, nr.
2(juni) verschijnt het blad zonder jaargangnumme-
ring. Met ingang van 1975, nr. 59(sept.) wordt een nieu-
we, eigen jaargangnummering toegepast, volgens
welke in 1961 de eerste jaargang verscheen: 15(1975).
– 1962, nr. 57(maart) en nr. 58(juni) zijn abusievelijk
genummerd: 13e jaargang; moet zijn: 14(1962).
– Op 16(1976), nr. 61(maart) volgt abusievelijk: 16(1976),
nr. 63(juni); moet zijn: nr. 62(juni).
– Nummering van de afleveringen: doorlopende num-
mering tot en met 14(1962), nr. 59(sept.). Vervolgens
zijn de afleveringen niet meer genummerd tot en met
april 1967. Daarna volgen 1967, nr. 3(juli), nr. 4(okt.)
enz. en zijn de afleveringen genummerd tot en met
1975, nr. 2(juni), maar niet meer doorlopend. In 15(1975),
nr. 59(sept.) – 19(1979), nr. 76(dec.) wordt de oude door-
lopende nummering van de afleveringen hervat.
– Het blad is een Nederlandse editie van het Franse blad
Amis des malades. Er bestaan soortgelijke edities in de
Engelse, Duitse en Japanse taal.
• relaties Voortgezet als de Bron / Zusters van de
Gekruisigde Jezus ({1980})
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Blad van de congregatie van de Zusters van
de Gekruisigde Jezus die in 1930 in Frankrijk is gesticht
om het monastieke leven voor lichamelijk gehandicap-
ten en zieken mogelijk te maken. Het doel van het blad
is de priorijen van de zusters bij te staan in hun mate -
riële noden, aldus de binnenzijde van het omslag. De
zusters beantwoorden deze vriendschap “door hun
vrienden te laten delen in hun gebed, hun levensblij-
heid en hun ervaringen”. Dit laatste gebeurt in het bij-
zonder door het tijdschrift, dat bezinnende artikelen
bevat, beschouwingen over heden, verleden en toe-
komst van de congregatie, nieuws uit de verschillende
priorijen van de congregatie in eigen land en in de
andere landen, etc. De inhoud bestaat aanvankelijk uit
letterlijke vertalingen uit de Franse Amis des malades;
geleidelijk wordt de vertaling vrijer en verschijnen in
het blad ook eigen bijdragen van de zusters uit Bruns-
sum. Uiteindelijk is het blad onafhankelijk van het
Franse ‘moedertijdschrift’.
• noten
(1) Voor de verspringing van de jaargangnummering:
zie bijzonderheden.
(2) Met ingang van 19(1979), nr. 72/73(voorjaar): “kon-
gregatie”.
(3) In mei 1979 wordt de priorij na een verbouwing her-
opend onder de nieuwe naam ‘Priorij St. Benedictus’.
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1135
Vrouwenadel 1916-{1921}
• jaren 1916, nr. 1(juni) – {5(1921), nr. 30(april)}
• ondertitel Uitgave van de Vereeniging Vrouwenadel
te Nijmegen ∞ 1916, nr. 1(juni)
• uitgever Vereeniging Vrouwenadel
• plaats Nijmegen
• frequentie tweemaandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.1

• bijzonderheden Jaargangnummering vanaf 1917, nr. 7
(juni).
• autopsie 1916-5(1921)
– UBN
• typering Uitgave van de Vereniging Vrouwenadel met
als doel “de christelijke beginselen betreffende de
zedigheid der vrouwelijke kleeding èn zelf in beoefe-
ning te brengen èn bij anderen te verspreiden”. Daar-
naast is Vrouwenadel zijnde de vrouwenafdeling van
de Vereeniging Voor Eer en Deugd, tevens gericht op
“versterking en beveiliging van het zedelijk bewust-
zijn” (Vrouwenadel, 1916, nr. 2(aug.), [p. 1]).
• noten
(1) In Neerlandia seraphica 3(1929), nr. 3(maart), p. 100
wordt vermeld dat pater Fredericus Verhaar ook na zijn
verplaatsing van Nijmegen naar Wychen redacteur
bleef van het blad Vrouwenadel. Zijn verplaatsing vond
vermoedelijk plaats in september 1928, want er wordt
over bericht in het oktobernummer van dat jaar. Vanaf
welk jaar pater Verhaar redacteur was van het blad is
niet bekend.

1136
Vurige tongen1 1971-{1976}
• jaren 1(1971/72), nr. 1(juli) – {6(1976), nr. 1/2(aug./sept.)}2

• ondertitel Maandelijks contactblad van de Altijddu-
rende Rozenkrans ∞ 1(1971/72)-2(1972/73)
– Maandelijkse3 uitgave van het Secretariaat van de
Altijddurende Rozenkrans ∞ 3(1973/74), nr. 1(juli)-nr. 3
(sept.)
– Maandelijkse uitgave van de Stichting Mariaal Bezin-
ningscentrum ∞ 3(1973/74), nr. 4(okt.) – {6(1976), nr. 1/2
(aug./sept.)}
• uitgever Secretariaat van de Altijddurende Rozen-
krans ∞ 1(1971/72) – 3(1973/74), nr. 3(sept.)
– Stichting Mariaal Bezinningscentrum ∞ 3(1973/74),
nr. 4(okt.) – 6(1976), nr. 1/2(aug./sept.)
• plaats Red.: Hilversum ∞ 1(1971/72) – 3(1973/74), nr. 9
(maart); Breda ∞ 3(1973/74), nr. 10(april) – 6(1976), 
nr. 1/2(aug./sept.)
• frequentie maandelijks
• formaat B

• omvang III ∞ 1(1971/72)-2(1972/73); IV ∞ 3(1973/74);
III ∞ 4(1974/75)-5(1975/76); 24 p. ∞ 6(1976), nr. 1/2
(aug./sept)
• redactie Niet in de uitgave vermeld.
• speciale nummers 5(1975/76), nr. 1(juli): jubileumnum-
mer
• bijzonderheden Gestencild.
– Foutieve nummering: 3(1973/74), nr. 8(april) moet
zijn: nr. 9(maart).
• autopsie 1(1971/72) – 6(1976), nr. 1/2(aug./sept.)
– KDC
• typering Dit periodiek wordt uitgegeven door een
groepering die zich ten doel stelt het rozenkransgebed
in ere te herstellen en een klooster te stichten waar dag
en nacht de rozenkrans gebeden wordt. Het bevat gro-
tendeels bijdragen over Mariaverering, maar ook por-
tretten van katholieken aan wie geloofsgenoten een
voorbeeld kunnen nemen, zoals de Pastoor van Ars
(J.M. Vianney (1786-1859)).
• noten
(1) Met ingang van 3(1973/74), nr. 1(juli) wordt aan de
titel toegevoegd: “van de Onbevlekte”.
(2) Het is onbekend of het blad nog verder is versche-
nen. In de laatste aflevering aanwezig op het KDC staat
een artikel over de Pastoor van Ars, dat op p. 15 eindigt
met de toevoeging “wordt vervolgd”. 
(3) In de 3(1973/74), nr. 1(juli) ontbreekt “Maandelijkse”.

1137
Vuur {1949}-1965
• jaren {1949, nr. 2(17 juli)}1 – 1965, nr. 52(mei)2

• ondertitel Contactblaadje (Contactblad) voor de zelatri-
cen van de Pauselijke Missiegenootschappen in het bis-
dom ’s-Hertogenbosch ∞ {1949, nr. 2(17 juli)} – {1960,
nr. 36(mei)} 
– Contactblad voor de zelatricen van de parochiële mis-
sieactie in het bisdom ’s-Hertogenbosch ∞ {1962, nr.
42(maart)} 
– Contactblad voor de parochiële missie-actie in het bis-
dom ’s-Hertogenbosch ∞ {1963, nr. 46(maart)} – {1965,
nr. 52(mei)}
• uitgever Diocesaan Missiecomité ∞ {1949, nr. 2(17
juli)-nr. 3(1 okt.)}
– Diocesaan Missiebureau ∞ {1963, nr. 46(maart)} –
1965, nr. 52(mei)
• plaats Red. en adm.: St. Michielsgestel
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B ∞ alle in autopsie genomen afleveringen
m.u.v. D ∞ {1960, nr. 36(mei)}
• omvang 4 p. per nr. ∞ {1949, nr. 2(juli)}-{nr. 3(okt)}; 16
p. per nr. ∞ {1958, nr. 31(aug.)} – 1964, nr. 51(okt.); 12 p.
∞ {1965, nr. 52(mei)}
• redactie [1953-1961] Ph. Broekman pr.3

[1962-1965 Dam. van Gils]3
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• speciale nummers 1960, nr. 36(mei): speciale aflevering
onder de titel ‘Startklaar voor Wereldkindheidsdag?’
• bijzonderheden Afbeeldingen (vanaf {1949, nr. 3(1
okt.)}).
– 1963, nr. 47(april/mei) bevat de bijlage ‘Op uw post’.
• relaties Voortgezet als Wereldparochie (1965-1968)
• literatuur W.A. van den Eerenbeemt, Zestig jaar mis-
sieaktie in het bisdom ’s-Hertogenbosch 1917-1977
(z.p./z.j.), p. 125-126
• autopsie 1949, nr. 2(17 juli)-nr. 3(1 okt.); 1958, nr.
31(aug.); 1960, nr. 36(mei); 1962, nr. 42(maart); 1963, nr.
46(maart)-nr. 48(sept./okt.); 1964, nr.
50(jan./febr./maart) – 1965, nr. 52(mei)
– KDC
• typering Contactblad, aanvankelijk voor de zelatricen
van de Pauselijke Missiewerken, die het missieblad de
Annalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplan-
ting van het Geloof rondbrengen, leden werven voor het
Sint Petrus Liefdewerk (later onder de naam Pauselijk
Missiewerk voor Priesteropleiding) en gezinnen abon-
neren op de Kleine apostel (in deel 4 van de BKNP
beschreven). Het blad is bedoeld om het ‘missievuur’
van de zelatricen brandend te houden en hen aan te
sporen in hun apostolaatswerk, dat vooral gericht is op
het propageren van de missiegedachte bij katholieke
gezinnen. Naast verhalen uit de missies, nieuwsberich-
ten uit de afdelingen, verslagen en mededelingen bevat
het ingezonden bijdragen van zelatricen, personalia,
trouwfoto’s enz. In 1963, nr. 48(sept./okt.) wordt in het
tijdschrift een koerswijziging aangekondigd: statistie-
ken en stukken over en methoden van werken zullen
voorrang krijgen boven ingezonden verslagen van 
bijv. feestavonden. Ook trouwfoto’s worden niet meer
ge plaatst: “De laatste jaren nemen in de parochiële 
missie-actie steeds meer heren een plaats in (…). Daar-
om mag ons contactblad niet enkel een ‘damesblad’
worden.” Het blad richt zich voortaan niet meer uitslui-
tend tot zelatricen, maar wil ook de band verstevigen
tussen parochiële en diocesane missieactie.
• noten
(1) Volgens Van den Eerenbeemt, p. 125 verscheen de
eerste aflevering van Vuur in 1948.
(2) Deze aflevering is het laatste nummer dat onder
deze titel is verschenen, zo blijkt uit de nummering van
de opvolger, Wereldparochie. Wereldparochie heeft een
dubbele nummering: naast de eigen nummering
1(1965/66), nr. 1(sept.) – 3(1967/68), nr. 14(jan.) wordt ook
de doorlopende nummering van Vuur gehanteerd:
1965/66, nr. 53(sept.) – 1967/68, nr. 66(jan.).
(3) Van den Eerenbeemt, p. 126.

1138
Waarheid en leven 1969-{1980}
• jaren 1(1969), nr. 1(jan.) – {12(1980), nr. 12(dec.)}1

• ondertitel Informatieblad voor rooms-katholieken ∞
1(1969), nr. 1(jan.)
– Informatieblad voor katholieken ∞ 1(1969), nr.
2(febr.) – {12(1980)}
• uitgever Secr. Waarheid en Leven ∞ 1(1960) – 2(1970),
nr. 9(sept.)
– Stichting Katholiek Leven ∞ 2(1970), nr. 10(okt.) –
{12(1980)}
• plaats Red.: Echt ∞ {1(1969), nr. 2(febr.)}-nr. 11(nov.);
Venlo ∞ 1(1969), nr. 12(dec.) – {2(1970)}; Nijmegen ∞
6(1974), nr. 1(jan.) – {12(1980), nr. 12(dec.)}
– Adm.: Eindhoven ∞ 1(1969), nr. 1(jan.); Echt ∞
1(1969), nr. 2(febr.)-nr. 11(nov.); Venlo ∞ 1(1969), nr.
12(dec.) – 2(1970), nr. 9(sept.); Heerlen ∞ 2(1970), nr.
10(okt.) – 10(1978), nr. 9(sept.); Geleen ∞ 10(1978), nr.
10(okt.) – {12(1980), nr. 12(dec.)}
• frequentie maandelijks
• formaat C ∞ 1(1969)-7(1975); B ∞ 8(1976)-{12(1980)}
• omvang I ∞ 1(1969); II ∞ 2(1970)-3(1971); I ∞ 4(1972)-
5(1973); II ∞ 6(1974)-{8(1980)} 
• redactie 1969-1970 A.R.A.M. Wüstefeld
1969-1973 dr. Jan Taal2

1969-1976 pater dr. A. Drubbel MSC3

1969-{1980} J.Th. Joosten, 1971-1973 hoofdred.4

1969-{1980} dr. B. Naaijkens (Naaykens) MSC
1970 N.A. van Rijn OP, hoofdred.5

{1974}-1977 pater J. Lemeer OP6

{1974}-1977 mr. W.L.C. van der Vleuten7

1974-{1980} prof.dr. Zacharias Anthonisse OFMCap.,
hoofdred.
1977 dr. J.M.H. v.d. Lugt
1977 J.J.M. Sicking
1977-{1980} pater Hugo Bekkers OFMCap.
1980 drs. W. Booms, red.secr.
1980 pater Chr. v. Dorp OSF
{1980} Mevr. v.d. Toorn-Jansen
{1980} zr. Fidelis
• speciale nummers 2(1970), nr. 1a(jan.): extra editie in
verband met de Internationale Bidweek, gewijd aan
oecumene
– 2(1970), nr. 3(maart): extra editie in verband met de
Internationale Bidweek, gewijd aan de celibaatskwestie
– 4(1972), ongen.(jan.): extra editie in verband met de
benoeming van mgr. J. Gijsen tot bisschop van Roer-
mond
– 11(1979), nr. 7/8(juli/aug.): feestnummer ter ere van
het tweede lustrum van Waarheid en leven
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1973-1976)8.
– 1(1969), nr. 1(jan.) en nr. 2(febr.) zijn proefnummers.
• autopsie Volledig
– KDC
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• typering Godsdienstig blad dat de leer van de kerk,
zoals vastgelegd in de decreten van Vaticanum II, in de
katholieke gezinnen wil brengen en dat de band van de
gelovigen met de Moederkerk wil onderhouden en ver-
sterken. In het tijdschrift worden omstreden kwesties
besproken (die met geloof en moraal samenhangen) op
het gebied van liturgie, catechese, geestelijk leven, mis-
sie, oecumene, kerkgeschiedenis enz. Ruime aandacht
wordt besteed aan het woord van de paus en aan de
beginselen en richtlijnen van het concilie. Door de
strikte interpretatie van deze beginselen en richtlijnen
en door de stellingname tegen theologen die hiervan
afwijken, staat het tijdschrift bekend als een behou-
dend blad. 
• noten
(1) Het laatste nummer verschijnt in december 1989.
(2) Zie 5(1973), nr. 7(juli), p. 51.
(3) Zie 8(1976), nr. 3(maart), p. 1.
(4) Zie 5(1973), nr. 12(dec.), p. 90. Joosten heeft de hoofd-
redactie waargenomen na het vertrek van Van Rijn. Zie
ook 11(1979), nr. 7/8(juli/aug.), p. 2. Hier wordt abusieve-
lijk vermeld dat pater Van Rijn eind 1971 het blad heeft
verlaten; moet zijn: eind 1970.
(5) Zie 3(1971), nr. 1(jan.), p. 1.
(6) Mogelijk trad hij reeds eerder toe tot de redactie; de
jaargangen 1971-1973 vermelden echter geen redactiele-
den. Pater Lemeer neemt in april 1977 afscheid van de
redactie, zie 9(1977), nr. 1(jan.), p. 16 en nr. 5(mei), p. 16.
Toch blijft hij als redacteur vermeld tot en met 9(1977),
nr. 9(sept.).
(7) Mogelijk trad hij reeds eerder toe tot de redactie; de
jaargangen 1971-1973 vermelden echter geen redactiele-
den. Van der Vleuten overlijdt in maart 1977. Zie
9(1977), nr. 5(mei), p. 11.
(8) De respectieve inhoudsopgaven van 5(1973)-7(1975)
bevinden zich in het eerste of tweede nummer van de
daarop volgende jaargang.

1139
Wacht en wake 1936-{1939}
• jaren 1936/37, nr. 1/2(sept./okt.) – {3(1938/39), nr. 12
(sept.)}1

• ondertitel Maandschrift2 van de Altaarwacht, van de
Broederschap van Eerherstel en van de andere eucha-
ristische verenigingen in het aartsbisdom Utrecht ∞
1936/37 – 2(1937/38), nr. 1(15 okt.)
– Eucharistisch maandschrift ∞ 2(1937/38), nr. 2(15
nov.) – 3(1938/39), nr. 2(15 nov.)3

• uitgever de Diocesane Altaarwacht, de Broederschap
van Eerherstel en de andere eucharistische verenigin-
gen in het aartsbisdom Utrecht ∞ 1936/37 – 2(1937/38),
nr. 1(15 okt.); hierna niet meer vermeld.
– Drukkerij en uitgeverij St. Gregoriushuis, Utrecht
• plaats Red. en adm.: Utrecht

• frequentie tweemaandelijks ∞ 1936/37
– maandelijks ∞ 2(1937/38)-3(1938/39)
• formaat A
• omvang IV
• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Na 1936/37, nr. 3/4(nov./dec.) volgt 1(1936/37), nr. 3
(onged.).
– De jaargangaanduiding begint bij 1(1936/37), nr. 3
(onged.). 
– Van 1(1936/37) zijn de nrs. 3-6 niet gedateerd, maar ze
hebben wel een ‘imprimatur’: nr. 3(10 febr. 1937), nr. 4
(1 april 1937), nr. 5(10 juni 1937), nr. 6(1 april 1936); deze
laatste datum lijkt onwaarschijnlijk.
– Volgens mededeling binnenkant omslag van
2(1937/38), nr. 4(15 jan.) begint de jaargang op 15 okto-
ber.
– Naast het tijdschrift verschijnt een ‘Wacht en wake-
serie’, met uitgaven over kruiswegoefeningen, gebe-
den, novenen etc.
• relaties Voortzetting van Maandbulletin der Broeder-
schap van Eerherstel (1932-[1936])4

• autopsie 1936/37-3(1938/39)
– KDC ∞ 1936/37, nr. 1/2(sept./okt.)-nr. 3/4(nov./dec.);
2(1937/38), nr. 4(jan.)-nr. 5(febr.); 3(1938/39), nr. 12(sept.)
– UBN ∞ 1(1936/37), nr. 4(onged.)-nr. 5(onged.);
2(1937/38), nr. 1(okt.)-nr. 3(dec.), nr. 6(maart)-nr. 7(april),
nr. 10/11(juli)-nr. 12(sept.); 3(1938/39), nr. 1(okt.)-nr. 3
(dec.), nr. 5(febr.), nr. 7(april), nr. 10/11(juli)
– UBT ∞ overige nrs. m.u.v. de omslagen
• typering Diocesaan godsdienstig tijdschrift ter onder-
steuning van de eucharistische devotie. “De Altaar-
wacht en de Broederschap van Eerherstel hebben
elkaar gevonden, om in gemeenschappelijk overleg en
in onderlinge samenwerking naast (sic) best vermogen
de eucharistische actie in het Aartsbisdom te bevorde-
ren.” De woorden Wacht en wake vatten hun program
samen: “het vormen van een parate Wacht rondom het
Altaar en het Tabernakel en het steunen en bevorderen
der eerherstellende Wake bij het H. Sacrament”, aldus
‘Kennismaking’, 1936/37, nr. 1/2 (sept./okt.), p. 7. De uit-
gave bevat informatie over de genoemde organisaties,
stichtelijke overwegingen en verzen, een vragenbus en
een ‘agenda van eeuwigdurende aanbidding’. Met
ingang van de tweede jaargang is er ook aandacht voor
maatschappelijke en sociale thema’s zoals ‘ziektewet’,
‘werkloosheid onder de jeugd’ en ‘de vrouw in het huis-
gezin’.
• noten
(1) Het is niet bekend of het blad nog verder is versche-
nen.
(2) In 1(1936/37), nr. 3(onged.)-nr. 6(onged.) is “Maand-
schrift” vervangen door “Twee-maandelijks tijd-
schrift”.
(3) De ondertitel wordt alleen vermeld op het omslag,
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m.u.v. 3(1938/39), nr. 1(15 okt.) waarvan ook het schut-
blad vóór de titelpagina de ondertitel vermeldt.
(4) De Altaarwacht en de Broederschap van Eerherstel
hopen “voor gezamenlijke redactionele verantwoorde-
lijkheid te verzorgen de uitgave van het Maandbulletin
der Broederschap van Eerherstel, in ’t vervolg verschij-
nend onder de naam van Wacht en wake” (1936/37, 
nr. 1/2(sept./okt.), p. 7).

1140
de Wan 1966-1967
• jaren 1966, proefnummer(onged.); 1(1966/67), nr.
1(okt.)-nr. 10(juli/aug.)1

• ondertitel Tijdschrift van en voor priesters
• uitgever Seminarie Leeuwenhorst
• plaats Red.: Rijswijk ∞ 1966, proefnummer(onged.);
Noordwijkerhout ∞ overige nrs.
– Adm.: Eindhoven
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I
• redactie 1966-1967 L. v.d. Geer
1966-1967 P. Noordermeer
1966-1967 L. van Paassen
1967 H. Smeets
1966-1967 Ph. Stein
1966-1967 Fr. de Valk
1966-1967 G. Wentholt
– Redactieraad
1966-1967 Th. Beemer
1966-1967 Fr. Gossens
1966-1967 J. Schoonebeek
1966-1967 H. Smeets
1966-1967 G. Toussaint
• bijzonderheden Boekbesprekingen (1967).
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Contact- en informatieorgaan voor “priesters
in nood” met als doel de herwaardering van het
priesterschap in deze periode van ontclericalisering.
Het wil de opinievorming dienen: volgens de titelpagi-
na wil de Wan gelegenheid bieden tot dialoog tussen
priesters, opdat daardoor het priesterbeeld van nu en
straks verhelderd wordt. Alle artikelen hebben betrek-
king op het priesterlijk bestaan: de roeping, het functio-
neren, nu en in de toekomst, celibaat, preken, sociale en
kerkelijke status, opleiding en vorming. 
• noten
(1) Aan het eind van de eerste jaargang erkent de redac-
tie dat de doelstellingen niet zijn gehaald. Het podium
voor priesters blijkt niet te werken, doordat de partici-
patie van de lezers uitblijft.

1141
Wederzijds {1970}
• jaren 1(1970), nr. 1(18 april)-{nr. 15(19 dec.)}1

• ondertitel Informatieblad voor het bisdom Rotterdam
• uitgever Bisdom Rotterdam
• plaats Rotterdam
• frequentie tweemaal per maand
• formaat B
• omvang [I]
• redactie Niet in het blad vermeld; wel wordt in het eer-
ste nummer vermeld dat de perschef van het bisdom
redactiesecretaris van het redactieteam is.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Voortzetting van Onderweg / Bisdom Rotter-
dam (1966-1969) en vermoedelijk ook van Informatiebul-
letin van het bisdom Rotterdam (1968-{1970})
– Voortgezet als Informatiebulletin / Bisdom Rotter-
dam (1972-{1980})
• autopsie 1(1970), nr. 1(18 april)-nr. 15(19 dec.)
– KDC
• typering Wederzijds is, aldus de redactie in 1(1970), nr.
10(okt.), in het leven geroepen om te voorzien in de lacu-
ne die ontstond door het verdwijnen van Onderweg. Het
periodiek is gericht op een breder publiek dan de Ana-
lecta van het bisdom Rotterdam. Het blad is bestemd
voor allen die in het bisdom bij het pastoraat in ruime
zin betrokken zijn. Het is niet bedoeld als opinieblad,
maar als wederzijds informatieblad van diocesaan
bestuur, dekenaten, parochies en verschillende vormen
van zielzorg en welzijnsbehartiging. Het bevat dan ook
geen wijdlopige beschouwingen, maar geeft informatie
over activiteiten, beraden, cursussen enz. in het bis-
dom. Daarnaast bevat het personalia, missienieuws,
maatschappelijk nieuws, liturgische informatie en
krantenknipsels.
• noten
(1) Mogelijk is het blad verder niet verschenen. Tot
januari 1971 werd het blad gefinancierd door een ano-
nieme gever. Het is niet zeker of het blad daarna finan-
cieel op eigen benen kon staan.

1142
Wederzijds contact 1967-1969
• jaren 22(1967), ongen.(febr.)1 – 24(1969), ongen.(jan.)2

• uitgever Franciscanessen van de H. Jozef
• plaats Valkenburg
• frequentie 7 nrs. ∞ 22(1967); 8 nrs. ∞ 23(1968); 1 nr. ∞
24(1969)
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.3

• speciale nummers 22(1967), ongen.(28 okt.): extra num-
mer met de toespraak van mgr. P. Moors, bisschop van
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Roermond, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de
stichting van de congregatie
– 22(1967), ongen.(nov./dec.) is gewijd aan een terugblik
op de viering van het eeuwfeest van de congregatie (in
1867 gesticht in Schweich (Dl.), diocees Trier) en de
komst van de zusters naar Valkenburg 
• bijzonderheden Gestencild.
– Jaargangnummering en datering met de hand op het
omslag geschreven.
– 24(1969), ongen.(jan.) is op het KDC in fotokopie aan-
wezig.
– In 22(1967), ongen.(sept./okt.) is tussen de pagina’s 8
en 9 abusievelijk ingebonden p. 11/10.
– Bijdragen uit Duitse huizen in de Duitse taal. 
• relaties Voortzetting van St. Pietersklokje ([1945]-
1967)4

– Voortgezet als Kontakt / Franciscanessen van de H.
Jozef (1971-1978)
• autopsie Volledig
– KDC m.u.v. 23(1968), ongen.(sept./okt.)
– Valkenburg, Franciscanessen van de H. Jozef ∞ ont-
brekende aflevering
• typering Intern congregatieblad van de Franciscanes-
sen van de H. Jozef. Het blad bevat naast beschouwende
artikelen vooral personalia en informatie over activitei-
ten en gebeurtenissen in de diverse huizen van de con-
gregatie in Nederland, Duitsland en Brazilië.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger St. Pie-
tersklokje wordt voortgezet.
(2) “Dit Kontaktblad zal voor het laatst in deze vorm
verschijnen” (zie 24(1969), ongen.(jan.), p. 1).
(3) Op het omslag van enkele afleveringen worden de
initialen Z.S. of M.A. met de hand geschreven of wordt
voluit M. Angelica vermeld. Vermoedelijk worden hier-
mee, gezien de voorganger, de redacteuren moeder
Angelica en zuster Symphorosa aangeduid.
(4) Gekozen is voor de nieuwe naam Wederzijds contact
om sterk “het samenspel in het tot standhouden [van
het wederzijds contact]” te beklemtonen. Zie Weder-
zijds contact 22(1967), ongen.(febr.), p. 1.

1143
Weerklank / Augustijnen 1963-1964
• jaren 70(1963), nr. 1(jan.) – 71(1964), nr. 12(dec.)
• ondertitel De kerk van nu in de wereld van nu1

• uitgever Augustijnen
• plaats Red.: Nijmegen ∞ 70(1963)-71(1964); adm.:
Culemborg ∞ {71(1964)}
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang III
• redactie 1963-1964 Lambert van Gelder OSA
• bijzonderheden Afbeeldingen.

– Door het ontbreken van de omslagen kon van de afle-
veringen van 70(1973) de nummering en meestal ook de
datering niet worden vastgesteld. 
– 71(1964), nr. 12(dec.) bestaat slechts uit het omslag
waarop het opgaan in Kruispunt wordt aangekondigd.
• relaties Voortzetting van Moeder van Goeden Raad
(1945-1962)
– Samengegaan met Sint Bernardus tijdschrift (1931-
1964), Karmelstemmen (1959-1964), Padua (1928-{1963}),
Golgotha (1912-1964) en Zicht (1960-1964) en opgegaan in
Kruispunt (1965-{1980})2

• autopsie Volledig m.u.v. de meeste omslagen van
70(1963)
– UBN
• typering “Leesbaar tijdschrift voor de eenvoudige
man” (zie Nederlandse analecta OSA 4(1963), nr.
1(onged.), p. 14). De redactie stelt zich ten doel “op een-
voudige wijze samen met U te spreken over alle proble-
men en vragen waartegenover de christen in deze tijd
gesteld wordt (…). Moeder van Goede Raad (…) ging al in
deze richting. Wij blijven Weerklank stellen onder
bescherming van Maria, de Moeder van goede raad”
(70(1963), nr. 1(onged.), p. 1). Het blad geeft in rijk geïl-
lustreerde artikelen nieuws en inlichtingen over
kwesties van kerk en geloof, over allerhande eigentijd-
se thema’s zoals raciale apartheid, nieuwe films, het
Tweede Vaticaans Concilie, roeping, priestercelibaat,
het communisme, Maria, de huwelijksbeleving, arbeid
en vrije tijd.
• noten
(1) Deze ondertitel komt alleen voor op de voorkant van
het omslag, niet op de titelpagina. Op de binnenkant
van de achterzijde van het omslag wordt als ondertitel
vermeld: ‘Eenvoudige beschouwingen over de kerk van
nu in de wereld van nu’. Dit geldt in ieder geval voor
71(1964). Van 70(1963) is slechts de voorzijde van één
omslag ingebonden.
(2) Na een geschiedenis van 71 jaar van een eigen,
augustijns blad vraagt de redactie zich af: “waarom
[zouden] al die paters toch ieder apart met zo’n eigen
blaadje komen? Samen zou het toch veel beter kunnen?
(…). Het nieuwe blad Kruispunt zal voor U worden ver-
zorgd door de paters Augustijnen in samenwerking
met de paters Karmelieten, Conventuelen, Cisterciën-
zers van Nieuwkuijk, Passionisten en de Priesters van
het Heilig Hart van Jezus (…). Het is niet onmogelijk dat
het er in de toekomst nog meer worden” (71(1964), nr.
11(nov.), p. 1-4; zie ook nr. 12(dec.)).
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1144
Weltevreden 1937-1946
• jaren 1(1937/38), nr. 1(1 mei) – 6(1942), nr. 3(dec.)
– 6(1945), nr. 4(nov.) – 7(1946), nr. 2(maart)
• ondertitel Tweemaandelijksch missietijdschrift der
(van de) zusters Ursulinen (van) Weltevreden-Batavia,
Java ∞ 1(1937/38)-3(1939/40)
– Tweemaandelijksch1 missietijdschrift van de zusters2

Ursulinen van de Romeinsche Unie3 ∞ 4(1940/41)-
7(1946)
• uitgever Zusters Ursulinen van Weltevreden ∞
1(1937/38)-3(1939/40)
– Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie3 ∞
4(1940/41)-7(1946)
• plaats Halfweg (N-H)
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1937/38)-4(1940/41)
– driemaandelijks ∞ 5(1941/42) – 6(1942/45), nr. 3(dec.
1942)4

– tweemaandelijks ∞ 6(1942/45), nr. 4(nov. 1945) –
7(1946), nr. 2(maart)
• formaat B
• omvang I ∞ 1(1937/38); II ∞ 2(1938/39) – 6(1942/45); 
I ∞ 7(1946)
• redactie Vermeld m.i.v. 1939.
1939-1946 dr. Jos. Maria Drehmanns CSsR
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Samengegaan met Contact. Brochurenreeks
van de religieuzen Ursulinen der Romeinsche Unie op
Java (1933-{1940}) en voortgezet als Stella oriens (1946-
1967)5

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Missietijdschrift, opgericht als orgaan van
de missiecongregatie der zusters Ursulinen van Welte-
vreden, dat steun en medewerking aan het missiewerk
van de congregatie wil bevorderen. Het blad bevat
informatie over de werkzaamheden en toekomstplan-
nen binnen de congregatie, hoofdzakelijk gewijd aan de
opvoeding van vrouwelijke jeugd in voormalig Oost-
Indië. Ook wordt veel aandacht gevraagd voor het Sint
Melaniawerk. Daarnaast brengt het reisverslagen,
stichtende vertellingen, korte berichten over verplaat-
singen, professies, benoemingen etc. Met ingang van
4(1940/41), na de aansluiting van de congregatie bij de
Romeinse Unie3, wordt Weltevreden het orgaan dat de
belangen behartigt van alle Ursulinen die in Oost-Indië
werkzaam zijn.
• noten
(1) 5(1941/42), nr. 2(aug.) – 6(1942), nr. 3(dec.): “Vier-
maandelijksch” m.u.v. 6(1942), nr. 1(mei): “driemaande-
lijksch”.
(2) M.i.v. 7(1946): “religieuzen”.
(3) Aan het begin van 1940 sluit de congregatie van de
Ursulinen van Weltevreden zich aan bij de Romeinse
Unie van de Orde der Ursulinen. 

(4) Met uitzondering van 6(1942), nr. 1(mei): het volgen-
de nummer verschijnt pas na vier maanden, nl. in sep-
tember. De ondertitels van alle afleveringen van
5(1941/42) – 6(1942/45), nr. 3(dec. 1945) zijn onjuist: daar
waar “viermaandelijks” wordt vermeld, had “drie-
maandelijks” moeten staan en andersom. 
(5) Zie Stella oriens 28(1967), nr. 6(okt./nov./dec.), p. 89:
“Toen kort na de tweede wereldoorlog het missietijd-
schrift Contact van de Indonesische Zusters werd over-
genomen, kreeg het [tijdschrift Weltevreden] de naam
Stella Oriens.” Het omslag van 7(1946), nr. 3(mei) ver-
meldt: “Weltevreden nu Stella Oriens”. Contact wordt
niet in de BKNP beschreven; brochurenreeksen worden
niet opgenomen.

1145
de Wenende Lievevrouw van Syracuse1 1972-{1980}
• jaren 1972, nr. 1(onged.) – {1980, nr. 14(onged.)}2

• ondertitel Officieel periodiek van de Maagd der Tra-
nen ∞ 1972-1980
– Ondertitel op het omslag: Officieel tijdschrift van de
Madonna van Syracuse ∞ 1972-1975
• uitgever Santuario Madonna delle Lacrime
• plaats Siracusa (Italië)
• frequentie 2 nrs. per jaar ∞ 1972-1975; 1978
– 1 nr. per jaar ∞ 1977; 1979-1980
– niet verschenen in 1976
• formaat C ∞ 1972; B ∞ 1973-1980
• omvang I
• redactie Vermeld tot en met 1977
1972 Felix Sauvage
1972-1977 pater Antoine Lootens
1972-1980 mgr. Salvatore Giardina, verantw. dir.
1974-1977 mevr. Anna Galleano
1975-1977 J.B. Kneppers
– Redactieraad voor België (vermeld in 1972)
1972 E. Luyten
1972 P. Merens
1972 pater S. De Munter
– Redactieraad voor Nederland (vermeld in 1972)
1972 J.B. Kneppers
1972 M.E.M. Stumpel
• speciale nummers 1973, nr. 5(onged.): 1953-1973 speci-
aal nummer ter herinnering aan het 4e lustrum: ‘20
jaar geleden heeft Maria te Syracuse geweend’
– 1978, nr. 11(onged.): ‘Siracusa 1953-1978: 25-jarige her-
denking van het wonderbaarlijke Wenen’
– 1978, nr. 12(onged.): ‘1953-1978: jubileum nummer’
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De afleveringen zijn doorgenummerd.
– In het autopsie-exemplaar bevatten de afleveringen
van 1972, nr. 1(onged.) – 1973, nr. 5(onged.); 1974, nr.
7(onged.); 1975, nr. 8(onged.); 1978, nr. 11(onged.) een
bijlage onder de titel ‘Wij allen missionarissen der tra-
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nen’, waaraan met ingang van 1973, nr. 4 als ondertitel
is toegevoegd: ‘Broederschap der Medemissionarissen
van de Wenende Lievevrouw’. De bijlage bevat informa-
tie over de broederschap en over de bestelling van devo-
tionalia.
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Belgisch/Nederlands periodiek voor Maria-
verering, dat vooral gericht is op de bevordering van de
devotie voor Onze Lieve Vrouw van Syracuse, die in
1953 menselijke tranen zou hebben geweend. Het bevat
gedetailleerde beschrijvingen van deze wonderbaar-
lijke gebeurtenis, gebedsverhoringen, informatie over
bedevaarten en verzoeken voor financiële steun voor de
bouw van een heiligdom. 
• noten
(1) 1972, nr. 1(onged.) heeft als titel de Wenende OL 
Vrouwe.
(2) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1983,
nr. 16(onged.).

1146
Wereld {1968}
• jaren 1(1968), nr. 1(febr.)-{nr. 6(dec.)}1

• ondertitel Over ontwikkelingssamenwerking en
levensovertuiging
• uitgever Paul Brand ∞ 1(1968), nr. 1(febr.)-nr. 5(okt.)
– Missie (H. Herman SJ, E. Parein SJ) in samenwerking
met Uitgeverij Paul Brand ∞ 1(1968), nr. 6(dec.)
• plaats Hilversum/Maaseik ∞ 1(1968), nr. 1(febr.)-nr. 5
(okt.); Maaseik ∞ 1(1968), nr. 6(dec.)
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1968 prof.dr. J. Blauw
1968 Th.M. Bours
1968 prof.dr. A. Camps OFM
1968 dr.ir. D.B.W.M. van Dusseldorp
1968 prof. F. de Graeve SJ
1968 dr. A. de Groot SVD
1968 H. Haas
1968 prof.dr. J. Kerkhofs SJ
1968 dr. Th. Kerstiens
1968 drs. Ben Koolen, secr.
1968 drs. A.J. Kramer
1968 prof.dr. J.M. van der Linde
1968 prof.dr. H. Linnemann
1968 prof. A. Vanistendael
1968 prof.dr. J. Voorhoeve
1968 drs. J.A.M. Weterman
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen,
inhoudsopgaven.
– Bij het autopsie-exemplaar is een schrijven toege-
voegd van drs. Ben Koolen, redactiesecretaris, waarin
hij het nieuwe blad presenteert aan de abonnees.

– In 1(1968), nr. 6(dec.) is middenin opgenomen: Missie
SJ, nr. 6, ‘Nieuws van de Vlaamse Jezuïet-missionaris-
sen’, zonder datum, zonder paginering, 8 p.
• relaties Voortzetting van Rerum ecclesiae (1957-1967)
en Missie (1957-1967)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift dat is ontstaan uit de samenwer-
king tussen de Nederlandse Missionarissen van het 
H. Hart (MSC) en de Vlaamse Jezuïeten, waarin “de
belangrijkste specialisten uit België en Nederland op
het gebied van missionering en ontwikkelingswerk
voor informatie en vorming gaan samenwerken. Er
valt geen breuk, er wordt niets afgeschaft; het bestaan-
de zal op een hoger plan worden verwerkelijkt”, aldus
Rerum ecclesiae, 81(1967), nr. 12(dec.), p. 178 en Missie
26(1967), nr. 12(dec.), p. 178. Het blad wil instaan voor
een goede berichtgeving en opinievorming over alles
wat missionering en ontwikkelingswerk betreft en ziet
voor zichzelf een plaats weggelegd naast het eveneens
in 1968 begonnen blad Bijeen. Wereld zet de rubrieken
‘Informatief’ en ‘Dialoog’ voort, waarin het gesprek
tussen redactie en lezers wordt bevorderd en richt zich
op een breder, niet gespecialiseerd publiek met bijdra-
gen over concrete ontwikkelingssituaties, vraagstuk-
ken over missie en zending en algemeen oriënterende
artikelen (zie 1(1968), nr. 1(febr.), p. 3).
• noten
(1) Dit is het laatste nummer voor Nederland. Uitgeverij
Paul Brand vermeldt in deze afl., p. 138 dat de uitgave
noodgedwongen moet worden beëindigd. “Wij hadden
veel van dit initiatief verwacht, en de wijze waarop dit
gestalte heeft gekregen, beantwoordde ook geheel aan
onze bedoelingen. Andere redenen dwingen ons echter
tot deze beslissing.” De tweede jaargang (1969) ver-
schijnt alleen in België, onder de titel Wereld, met als
ondertitel ‘Tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse
Jezuïet-missionarissen’. Vanaf 1970 gaat het blad op in
het Vlaamse Wereldwijd, de tegenhanger van het
Nederlandse tijdschrift Bijeen. Deze Belgische tijd-
schriften worden niet in de BKNP beschreven.
(2) Vanaf 1958 bestond reeds een nauwe samenwerking
tussen de beide tijdschriften, waardoor de inhoud van
de bladen nagenoeg identiek was.

1147
de Wereld rond 1959-1967
• jaren 38(1959/60), nr. 4(nov./dec.) – 46(1967), nr. 4
(nov./dec.)1

• uitgever Missiezusters Dienaressen van de H. Geest2

• plaats Baexem, Klooster Mariabosch
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang I ∞ 38(1959/60)3; II ∞ 39(1960/61)-45(1966/
67); I ∞ 46(1967)
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• redactie Niet in het tijdschrift vermeld.
• speciale nummers 43(1964), nr. 1(mei/juni): jubileum-
uitgave bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
missiecongregatie Dienaressen van de H. Geest, 1889-
1964
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– De per jaargang doorlopende paginering van de voor-
ganger wordt voortgezet, waardoor de eerste aflevering
onder deze titel begint op p. 73.
– In 46(1967) hebben nr. 2(juli/aug.) en nr. 3(sept./okt)
dezelfde paginering: p. 27-48.
• relaties Voortzetting van Groeten uit de missies
([1922]-1959)
– Samengegaan met een groot aantal missietijdschrif-
ten en opgegaan in Bijeen (1968-{1980})1

• autopsie Volledig
– KDC ∞ 39(1960/61), nr. 4; 40(1961/62), nrs. 2, 5-6;
41(1962/63), nrs. 2-6; 42(1963/64)-46(1967)
– UBT ∞ overige nrs. 
• typering Missieblad van de Nederlandse Provincie
van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest
(SSpS). Het vraagt om steun voor het missiewerk en de
opleidingsschool van de zusters en geeft informatie
over de situatie van de missielanden waar de zusters
werkzaam zijn, over het kloosterleven van de congrega-
tie en over het leven en werken van de zusters in de
missie. Daarnaast is er een pagina voor de jeugd. 
• noten
(1) Met ingang van jan. 1968 houdt de Wereld rond op te
bestaan. In de laatste aflevering, 46(1967), nr.
4(nov./dec.), p. 74 bedankt de redactie de abonnees voor
de jarenlange steun en wijst ze op het besluit van
negentien missionerende congregaties om gezamenlijk
een nieuw, groter en ruim geïllustreerd missietijd-
schrift op te richten (Bijeen) en zo een einde te maken
aan “de grote versnippering in de presentatie van de
missionaire inspanning van katholiek Nederland”.
(2) Tot en met 45(1966/67), nr. 2(juli/aug.) wordt in het
colofon vermeld: “verschijnt zes keer per jaar als
Orgaan van het Genootschap van de H. Geest”. Deze ver-
eniging van leken steunt het missiewerk en de oplei-
dingsschool van de Missiezusters Dienaressen van de
H. Geest door gebed en financiële bijdragen.
(3) De volledige jaargang telt 144 p.; daarvan zijn 73 p.
verschenen onder de titel Groeten uit de missies en 71 p.
onder de titel de Wereld rond.

1148
Wereldapostolaat 1919-1920
• jaren 1(1919/20), nr. 1(maart)-nr. 12(febr.)
• ondertitel Maandschrift voor algemeene missie-actie
∞ 1(1919/20), nr. 1(maart)
– Maandschrift tot bevordering van missiekennis ∞
(1(1919/20), nr. 2(april)-nr. 12(febr.)
• uitgever Paters der HH Harten, klooster Nieuwe IJpe-
laar
• plaats Ginneken
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen, boekbesprekingen.
– Wereldapostolaat verschijnt als zelfstandige publica-
tie en als missiebijlage van de Vriend der Heilige Harten
van Jezus en Maria, aldus de titelpagina.
• relaties Opgegaan in de Vriend der Heilige Harten van
Jezus en Maria (1910-1956)1

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatief missietijdschrift van de paters
van de HH Harten. Het doel is een zo breed mogelijke
verspreiding van kennis van het gehele missiewerk,
omdat hieruit missieliefde en missie-ijver opbloeien,
aldus 1(1919/20), nr. 1(maart), p. 3. In het blad wordt de
missieactie in Nederland in kaart gebracht en worden
missievraagstukken besproken. Daarnaast bevat het
vertellingen en verslagen uit de missielanden en een
rubriek ‘kroniek en statistiek’.
• noten
(1) In de Vriend der Heilige Harten van Jezus en Maria
10(1919/20), nr. 12(febr.) wordt op p. 189 vermeld dat de
missiebijlage in de Vriend wordt opgenomen.

1149
Wereldnieuws over de verering van OLV van
Fátima1 {[1947]}-{1949}
• jaren {[1947, ongen.(dec.)]} – {1949,
ongen.(maart/april)}2

• ondertitel Boete en gebed. Avé Onze Lieve Vrouw van
Fátima ∞ 1949, ongen.(jan./febr.)-ongen.(maart/april)
• uitgever Drukkerij ‘Die Haghe’
– Louis P. Schols
• plaats Voorburg
– Red.: ’s-Gravenhage
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang I
• redactie 1947-1949 Louis P. Schols
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Besprekingen van films, boeken en andere publicaties
over OL Vrouw van Fátima.
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– Datering van de meeste afleveringen van 1947 en 1948
op basis van inhoud en/of imprimatur.
• autopsie [1947, ongen.(dec.)]; 1948, ongen.(Driekonin-
gen)-ongen.(nov./dec.) (11 nrs.); 1949, ongen.(jan./febr.)-
ongen.(maart/april)
– KDC
• typering Gratis bulletin met kort nieuws over de ver -
ering van OL Vrouw van Fatima in alle delen van de
wereld, met informatie over kerkwijdingen, bedevaar-
ten, gebedsverhoringen en ontvangen giften.
• noten
(1) De afleveringen van 1949, ongen.(jan./febr.)-
ongen.(maart/april) hebben als titel Wereldnieuws over
Fátima. 
(2) Het is onbekend of het blad nog langer is versche-
nen.

1150
Wereldparochie 1965-1968
• jaren 1(1965/66), nr. 1(sept.) – 3(1967/68), nr. 14(jan.)1

• ondertitel Buitenzijde omslag: 
– Kontaktblad voor de parochiële missiecentra – bisdom 
’s-Hertogenbosch ∞ 1(1965/66) – 3(1967/68)
Binnenzijde omslag: 
– Tijdschrift uitgegeven door het Diocesaan Missiecen-
trum van het bisdom ’s-Hertogenbosch ∞ 1(1965/66) –
2(1966/67), nr. 9(jan.)
– Tijdschrift uitgegeven door de Diocesane Missieraad
van het bisdom ’s-Hertogenbosch2 ∞ 2(1966/67), nr. 10
(maart) – 3(1967/68), nr. 14(jan.)
• uitgever Diocesaan Missiecentrum van het bisdom 
’s-Hertogenbosch ∞ 1(1965/66) – 2(1966/67), nr. 9(jan.)
– Diocesane Missieraad van het bisdom ’s-Hertogen-
bosch2 ∞ 2(1966/67), nr. 10(maart) – 3(1967/68), nr.
14(jan.)
• plaats Red.: ’s-Hertogenbosch
– Adm.: St. Michielsgestel ∞ 1(1965/66) – 2(1966/67), 
nr. 9(jan.); ’s-Hertogenbosch ∞ 2(1966/67), nr. 10
(maart) – 3(1967/68), nr. 14(jan.)
• frequentie zesmaal per jaar3

• formaat B
• omvang I
• redactie 1965-1968 Dam. van Gils
1965-1968 drs. A.J. Kramer, hoofdred.
1965-1968 J. van der Schoot
1967-1968 pater J. Bakker OSC
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Vuur ({1949}-1965)
– Opgegaan in Missie-aktie (1964-1974)4

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Contactblad voor de parochiële missiecentra.
Als voortzetting van het tijdschrift Vuur is Wereldparo-
chie een antwoord op een toegenomen vraag naar infor-

matie, uitwisseling en vooral gespreksstof over drin-
gende vragen rondom missionering, zoals waarom
missionering, welke zin ligt er achter de activiteiten en
welke relatie is er tussen die missionaire activiteiten en
het leven thuis. De hoofdschotel van elk nummer is
dan ook de rubriek ‘Gespreksstof’, bestaande uit artike-
len over dergelijke kernvragen, waarover in de paro -
chiële missiecentra kan worden gediscussieerd. De
rubriek ‘Over en weer’ is bedoeld voor resultaten en
samenvattingen van zulke groepsgesprekken, maar
verdwijnt al na drie afleveringen, omdat de redactie wel
persoonlijke reacties van lezers ontvangt, maar zelden
de weergave van groepsgesprekken. Aan het einde van
elke aflevering is er ruimte voor informatie en medede-
lingen. Na drie jaargangen blijkt dat er in de parochies
meer behoefte is aan concrete informatie en praktische
handreikingen voor de missieactie dan aan missionair
bezinningsmateriaal, waarna het tijdschrift als zelf-
standige publicatie wordt stopgezet. 
• noten
(1) Wereldparochie heeft een dubbele nummering: naast
de eigen nummering 1(1965/66), nr. 1(sept.) – 3(1967/68),
nr. 14(jan.) wordt ook de doorlopende nummering van
de voorganger Vuur gehanteerd: 1965/66, nr. 53(sept.) –
1967/68, nr. 66(jan.). In deze beschrijving wordt de
eigen nummering van Wereldparochie gevolgd.
(2) Op 16 februari 1967 wordt de Diocesane Missieraad
geïnstalleerd, een uitgebreide voortzetting van het Dio-
cesaan Missiecentrum. Zie 2(1966/67), nr. 10(maart), p.
49.
(3) 1(1965/66), nr. 1(sept.) – 2(1966/67), nr. 8(dec. 1966):
“zes maal per jaargang, om de zes weken van septem-
ber tot mei”; 2(1966/67), nr. 9(jan.) – 3(1967/68), nr.
14(jan.): “zes maal per jaargang, om de zes weken van
september tot juni, minstens eenmaal per kwartaal”.
(4) De Diocesane Missieraad besluit de publicatie van
Wereldparochie als zelfstandig tijdschrift te beëindi-
gen, omdat Missie-aktie de mogelijkheid biedt een
apart inlegvel met speciale mededelingen van de Dioce-
sane Missieraad voor de parochiële missiecentra in het
bisdom bij te voegen. Zo verwacht men dat een goed
samenspel zal ontstaan tussen nationale en diocesane
organen (zie 3(1967/68), nr. 14(jan.), p. 113). In Missie-
aktie verschijnt vanaf 23(1968), nr. 95(jan.) als inlegblad
de Diocesane bijlage Missie-aktie bisdom ’s-Hertogen-
bosch als voortzetting van Wereldparochie. Dit inleg-
blad vormt geen zelfstandige publicatie en is dan ook
niet afzonderlijk in de BKNP beschreven, maar als deel
van Missie-aktie. 
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1151
Wij – in huwelijk en gezin1 1963-1971
• jaren 29(1963), nr. 12(dec.) – 37(1971), nr. 5(sept./okt.)2

• uitgever Wij – in huwelijk en gezin ∞ 29(1963), nr. 12
(dec.) – 33(1967)
– Wij ∞ 34(1968)-37(1971)
• plaats Ginneken/Bavel ∞ 29(1963), nr. 12(dec.) – 33
(1967); Amsterdam ∞ 34(1968)-37(1971)
• frequentie maandelijks ∞ 29(1963), nr. 12(dec.) – 36
(1970)
– tweemaandelijks ∞ 37(1971), nr. 1(jan./febr.) – nr. 5
(sept./okt.)
• formaat A ∞ 29(1963)-36(1970); B ∞ 37(1971)
• omvang I ∞ 29(1963); III ∞ 30(1964)-37(1971)
• redactie 1963-1964 A. Beels, red.secr.
1963-1966 W. van Berkel
1963-1968 Willem van der Mee
1963-1968 dr. H. Spee
1963-1970 Leo Mullenders
1963-1971 Kees Schouten, 1965-1966 red.secr.
1963-1971 Th. (Han) de Weijer, hoofdred.
1964-1971 Jan Hüsken, 1964-1965 red.secr.
1965-1968 drs. Jan Janssen, 1967 red.secr.
1966 mevr. B. Sonnemans
1968-1971 Robert Mulder
1968-1971 G. Müter-Naninck
1970-1971 Staf Callewaert
1970-1971 drs. A. van der Heiden
1970-1971 drs. M. Willems
– Redactieraad (vermeld tot en met 1968)
1963 M. Renard-de Leebeeck
1963-1964 H. van Gestel SSCC
1963-1964 drs. G. Wintermans
1963-1967 prof. L. Janssens
1963-1968 drs.(dr.) J. van Hessen
1963-1968 dr. F. Peeters
1963-1968 drs. H. Penders
1963-1968 H. van Santvoort
1963-1968 drs. A. Smulders
1965-1968 mevr. C. Jansen
1965-1968 Maria Rosseels
• speciale nummers 29(1963), nr. 12(dec.): ‘De groeten,
Vader?’ De gestalte van de vader gisteren, nu en mor-
gen
– 30(1964), nr. 12(dec.): ‘Eerlijk tegenover jezelf’, over
godsdienst en godsdienstbeleving
– 31(1965), nr. 9/10(sept./okt.): dubbelnummer ‘Op
vrije(rs) voeten’
– 32(1966), nr. 7(juli/aug.): vakantienummer ‘Wij in de
film’
– 33(1967), nr. 10/11(okt./nov.): dubbelnummer ‘Een
beeld van een vrouw’
– 35(1969), nr. 11/12(nov./dec.): dubbelnummer ‘Is 
trouwen riskant?’

– 36(1970), nr. 11/12(nov./dec.): dubbelnummer ‘Om de
dooie dood’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen;
inhoudsopgaven (1963-1968).
– Tot en met 1968 doorlopende paginering per jaar-
gang. 
• relaties Voortzetting van Huwelijk en huisgezin
(1929-1963)
– Voortgezet als Wij / RK Zeemanshuis Stella Maris
(1957-{1958})2

• autopsie Volledig
– UBN
• typering Wij – in huwelijk en gezin houdt zich aanvan-
kelijk bezig met huwelijk, gezin en godsdienst, maar
verlegt geleidelijk aan het accent naar relatievorming
in bredere zin, alternatieve vormen van samenleven,
maatschappijkritiek en het “ontmaskeren van vanzelf-
sprekendheden”. In jaargang 1965 wordt reeds vastge-
steld dat oude zekerheden zijn weggevallen. Jaargang
1968 weerspiegelt met thema’s als geboorteregeling
(n.a.v. de encycliek ‘Humanae Vitae’), homoseksualiteit,
de gehuwde werkende vrouw, echtscheiding, vreemd-
gaan, dienstweigering en de Mammoetwet de nieuwe
tijdgeest. In 34(1968), nr. 7/8(juli/aug.) wordt aandacht
besteed aan de studentenopstanden. Jaargang 1969
blikt vooruit op het jaar 2000; Wij gaat zich bezighou-
den “met het verwerken van de toekomst en de toe-
komstmogelijkheden” en doet dit aan de hand van the-
ma’s als: ‘Heeft het gezin nog toekomst?’, welvaart en
toename van vrije tijd en sociale rechtvaardigheid.
Onderwerpen die met enige regelmaat terugkeren zijn
o.m.: seksuele voorlichting en opvoeding; (homo)sek -
sualiteit; emancipatie; voorbehoedmiddelen en abortus-
problematiek; monogamie en andere samenlevingsvor-
men; het gemengde huwelijk; verdovende middelen;
ouderdom, ziekte en dood; corruptie van de macht (o.a.
Vietnam); modern ouderschap en anti-autoritaire
opvoeding. 
• noten
(1) Met ingang van 36(1970), nr. 4(april) luidt de titel:
Wij.
(2) In 37(1971), nr. 5(sept./okt.), p. 1 wordt meegedeeld:
“Dit is het laatste nummer van Wij in de huidige opzet.
Wij gaan deelnemen aan een reeks cahiers, die een
gezamenlijke produktie worden van Wij, de uitgeverij
NVSH en het COC (…). Het eerste komt in december en
wordt dus het laatste nummer van de lopende jaargang
van Wij (…).” Deze reeks cahiers wordt niet in de BKNP
beschreven.
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1152
Wij / RK Zeemanshuis Stella Maris 1957-{1958}
• jaren 1957, nr. 1(onged.) – {1958, nr. 4(onged.)}
• ondertitel Contactblad voor de medewerkenden van
‘Stella Maris’
• uitgever RK Zeemanshuis Stella Maris
• plaats Rotterdam
• frequentie “zes maal per jaar”1

• formaat B
• omvang I
• redactie 1957-{1958} Michiel Stoopendaal
• bijzonderheden Afbeeldingen.
• relaties Voortzetting van Stella maris (1945-{1949})2

– Mogelijk te beschouwen als voorloper van Stella
maris-kontakt (1974-{1976})
• autopsie 1957, nr. 1; 1958, nr. 4
– KDC
• typering Contactblad voor alle medewerkenden van
het RK Zeemanshuis in Rotterdam “die samen een
machtig apparaat vormen in dienst van Christus en de
Sterre der Zee en de zeelieden tot heil”, aldus de inlei-
ding van 1957, nr. 1(onged.). “Moge dit blaadje daartoe
rijkelijk bijdragen en moge het verder onze interesse
blijven wekken voor het mooie werk van het apostolaat
ter Zee.” Verder is het bedoeld om elkaar beter te leren
kennen wat de onderlinge verstandhouding ten goede
komt. Bevat actuele mededelingen en de rubriek ‘Onze
Wij-de familiekring’.
• noten
(1) 1957, nr. 1(onged.), p. 5: “met een beetje goede wil [is
toch] zes maal per jaar een keurig en interessant num-
mer samen te stellen”.
(2) 1957, nr. 1(onged.) opent met een inleiding van de
havenaalmoezenier en directeur van het RK Zeemans-
huis Stella Maris, pater P. Koevoets SCJ: “Wij begint!
Een prachtig idee is het om het oude contactblaadje,
maar nu in een veel aangenamer en veelzijdiger vorm
te herstellen. Het vorige is gestorven aan de polemiek-
ziekte, laten we het nieuwe kind vrijwaren van deze
kwaal.”

1153
Wijkblad Pius X 1952-{1959}
• jaren 1(1952/53), nr. 1(15 juni) – {7(1958/59), nr. 5(dec./
febr.)}
• uitgever Vereniging van Catechisten van de Eucha-
ristische Kruistocht, afdeling Wijkwerk Pius X
• plaats Breda
• frequentie 5 nrs. ∞ 1(1952/53); {3 nrs.} ∞ 2(1953/54); 
4 nrs. ∞ 4(1955/56); 5 nrs. ∞ 5(1956/57)-{7(1958/59)}
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1952/53); {I} ∞ 2(1953/54); I ∞
4(1955/56); II ∞ 5(1956/57)-6(1957/58); I ∞ 7(1958/59)

• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Incidenteel boekbesprekingen.
– Gestencild.
• relaties Hierin opgenomen Zonnelicht1

• autopsie 1(1952/53) – 2(1953/54), nr. 3(jan./maart);
4(1955/56) – 7(1958/59), nr. 5(dec./febr.)
– KDC
• typering Tijdschrift voor maatschappelijke
werk(st)ers en assistenten, bestuursleden,
medewerk(st)ers, leiders en leidsters. Het blad wil con-
tact leggen tussen alle werk(st)ers in het wijkwerk en
inzicht geven in het doel, de geest en de methodiek van
het wijkwerk, dat is gericht op herstel en opbouw van
het gezin “in z’n totaliteit”, m.a.w: op godsdienstige,
zedelijke, opvoedkundige, maatschappelijke, huishou-
delijke, economische en culturele vorming (zie
1(1952/53), nr. 1(juni), p. 7). “Wij willen door het wijk-
werk de mensen en de gezinnen trachten te brengen op
een niveau waardoor ze weer de weg vinden naar het
normale leven, waardoor ook de bodem bereid wordt
voor het godsdienstige, zodat zij ook de weg terugvin-
den naar de katholieke kerk en het normale katholieke
leven” (4(1955/56), nr. 1(jan./maart), p. 1). Het blad bevat
documentatie en suggesties voor wijkwerkers, prak-
tijkvoorbeelden, beschouwende artikelen, uitkomsten
van gezins- en wijkanalyse, fragmenten uit lezingen,
nieuwsberichten en mededelingen van en over ver-
schillende wijkhuizen en -projecten in Nederland,
informatie over congressen en cursussen en literatuur-
aanbevelingen. M.i.v. de tweede jaargang wordt ook het
jeugdwerk in het blad opgenomen.
• noten
(1) In 2(1953/54), nr. 1(okt./dec.) wordt vermeld op p. 23
en p. 28: “de copie van het vroegere blad Zonnelicht is
ook in dit wijkblad opgenomen. De abonnementen van
Zonnelicht vervallen dus en we raden alle jeugdzorg-
leidsters aan zich voortaan op het Wijkblad te abonne-
ren.” Het blad Zonnelicht kon niet worden ingezien. Uit
de informatie in het Wijkblad blijkt dat Zonnelicht een
tijdschrift voor jeugdwerk is.

1154
Winek-info 1977-{1980}
• jaren 1(1977), nr. 1(jan.) – {4(1980), nr. 6(nov./dec.)}1

• ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift voor muziek
en liturgie
• uitgever Werkgroep Integratie Nederlandstalige Kerk-
muziek (WINEK)2

• plaats Utrecht
• frequentie tweemaandelijks
• formaat B
• omvang II ∞ 1(1977)-3(1979); III ∞ 4(1980)
• redactie 1977 Johan Huitema
1977-{1980} Jos Wilderbeek
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1977-{1980} Frans Wolfkamp
1978-{1980} Laetitia Aarnink3

1978-{1980} Ton Peters
{1980} Gert Bremer
{1980} Jos Hettinga
{1980} Ad de Keyzer
• bijzonderheden Boekbesprekingen en besprekingen
van andere uitgaven.
– Vanaf 1979 kent het blad jaarthema’s: ‘Het eucharisti-
sche gebed’ (1979) en ‘Het kinderlied in de liturgie’
(1980).
• relaties Hierin gedeeltelijk opgenomen Rubriek3 (1970-
1977)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Tijdschrift voor Nederland en België dat zich
richt op de Nederlandstalige kerkmuziek en alles wat
daarmee samenhangt. Het doel van WINEK (opgericht
in 1973) is het inpassen van het Nederlandstalig litur-
gisch-muzikaal repertoire in de bestaande liturgische
praktijk. In de rubriek ‘Muzikale gids voor de zon- en
feestdagen’ wordt advies gegeven over toepasselijk
kerkmuzikaal materiaal, terwijl de rubriek ‘Lied bij de
lezingen’ achtergrondinformatie geeft. Daarnaast
besteedt het tijdschrift aandacht aan nieuwe kerkmuzi-
kale uitgaven. Vanaf 1978 geeft het blad ook informatie
over activiteiten (cursussen, weekenden) en over litur-
gische uitgaven rond een bepaald thema, zoals de veer-
tigdagentijd.3

• noten
(1) Het laatste nummer van het tijdschrift is 6(1982), 
nr. 6(nov./dec.).
(2) In 1980 waren alle leden van de werkgroep tevens
lid van de redactie. Zie 4(1980), nr. 6(nov./dec.), p. 163. 
(3) Laetitia Aarnink was van 1970-1977 lid van de redac-
tie van Rubriek (1970-1977). Bij de opheffing van dit blad
werd aangekondigd dat een deel van de inhoud werd
overgenomen in Winek-info (een ander deel werd over-
genomen door Rond de tafel (1968-{1980}; zie Rubriek
7(1976/77), nr. 6(sept.), p. 1). Dit vinden we terug in de
informatie over activiteiten en liturgische uitgaven die
vanaf 1978 in Winek-info wordt opgenomen. Laetitia
Aarnink verzorgt verscheidene malen de rubriek
‘Dokumentatie’.

1155
Woord en bezinning 1971-{1975}
• jaren 1971/72, nr. 1(nov.) – {1974/75, nr. 15(nov.)}1

• uitgever Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie 
• plaats Brugge/Zundert ∞ 1971/72, nr. 1(nov.) –
1973/74, nr. 12(aug.); Brugge ∞ 1974/75, nr. 13(nov.) –
1974/75, nr. 15(nov.)
• frequentie driemaandelijks (verschijnt in november,
februari, mei en augustus) ∞ 1971/72-1973/74; 3 nrs. ∞
1974/75

• formaat B
• omvang IV ∞ 1971/72-1973/74; II ∞ 1974/75
• redactie 1971-1975 Pieter Deloof
1971-1975 Simon Laoût
1971-1975 Luk Seynhaeve
• register Er zijn twee losse registers verschenen: op de
nrs. 1-12 en op de nrs. 1-15
• bijzonderheden De afleveringen zijn doorgenummerd
over de verschillende jaargangen.
– Losbladig systeem, bedoeld voor bundeling in ring-
map.
– Het laatste nummer van elke jaargang (behalve
1974/75) bevat een register, bestaande uit een lijst van
bijbelplaatsen en een auteurslijst.
• autopsie 1971/72, nr. 1(nov.) – 1974/75, nr. 15(nov.)
m.u.v. 1973/74, nr. 9(nov.)
– KDC
• typering Losbladig tijdschrift, opgericht als hulp-
middel bij de liturgie, waarin een keuze wordt geboden
van “geestelijke teksten” uit verschillende tijden en tra-
dities, “die ons dichter brengen bij het Woord van God
en zijn Geest ademen” (1973/74, nr. 12(aug.)) en die aan-
sluiten bij de liturgische tijden en feesten. 
• noten
(1) Vermoedelijk is nr. 15 het laatst verschenen num-
mer, aangezien het register over nrs. 1-15 zo kort na dat
over nrs. 1-12 is verschenen.

1156
Wy tiigje op {[1940]}-{1962}
• jaren {[1940], ongen.(onged.)} – {1962, ongen.(Kerst-
mis)}
• uitgever Paters van Drachten, minderbroeders-
klooster ∞ {[1940], ongen.(onged.)} – {1947,
ongen.(onged.[dec.]}
– Apostolaat Minderbroeders Friesland (AMF) ∞
{{1955, ongen.(nov.)} – {1962, ongen.(Kerstmis)}1

• plaats Drachten
• frequentie kon niet worden vastgesteld;
onregelmatig2

• formaat A ∞ {[1940]}; B ∞ {1945}-{1962}
• omvang [1]2

• redactie Niet in het blad vermeld.
• speciale nummers 1946, ongen.(onged.[voorjaar]): jubi-
leumnummer ‘Bij het 121⁄2-jarig bestaan van het apolo-
getisch werk der paters minderbroeders in Friesland’ 
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Gestencild m.u.v. [1945] en [1946].
• autopsie 8 afleveringen: [1940], ongen.(onged.); [1945],
ongen.(onged.); [1946], ongen.(onged.[voorjaar]); [1947],
ongen.(onged.[voorjaar]); 1947, ongen.(onged.[dec.]);
1955, ongen.(nov.); 1961, ongen.(dec.); 1962,
ongen.(Kerstmis)
– KDC
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• typering Tijdschrift van de Minderbroeders (Francis-
canen) in Drachten die hulp vragen bij de herkerste-
ning van Friesland. Wy tiigje op (‘Wij trekken op’) is
opgericht als orgaan van deze hulpactie. Het wil katho-
liek Nederland wakker schudden om door gebed en
offer de apologetische arbeid in Friesland te steunen en
brengt daarom verslag uit van de werkzaamheden van
de paters. Behalve vertellingen over de beginjaren van
het bekeringswerk in Drachten in de jaren ’30, de wor-
ding en ontwikkeling van de nederzetting in Drachten
en de daarbij behorende dependances (‘uthôven’) bevat
het blad uiteenzettingen van toekomstplannen en ver-
zoeken om steun. 
• noten
(1) Het klooster in Drachten fungeerde als centrum van
het apologetische werk van de Franciscanen. Van daar-
uit werden de posten uitgezet, die de Friese naam
‘uthôven’ kregen. De paters die deze ‘uthôven’ gingen
bezetten, heetten ‘uthôveniers’. Samen vormden zij het
Apostolaat Minderbroeders Friesland.
(2) Vermoedelijk verschenen er hooguit 3 afleveringen
per jaar, maar soms ook slechts één. De ingekeken
nummers tellen elk 8 tot 16 pagina’s m.u.v. de afleve-
ring uit [1940] die 41 p. telt.

1157
Zaaizaad {1971}
• jaren {1(1971/72), nr. 1(nov.)}1

• uitgever Limburgsch Centrum Roermond (LCR)
• plaats Roermond
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
• formaat B
• omvang 16 p. ∞ ingeziene aflevering 
• redactie {1971} dr. A. Blijlevens CSsR
{1971} H.J. Pot OFM
{1971} Th. Trienekens
• bijzonderheden In het autopsie-exemplaar zijn Zaai-
zaad en Liturgisch nieuws verzameld in één band.
• relaties Voortgezet als Liturgisch nieuws ({1972})1

• autopsie 1(1971/72), nr. 1(nov.)
– KDC
• typering Het blad heeft tot doel praktijkgerichte infor-
matie te verschaffen over liturgische thema’s. In het
blad worden plaatselijke liturgische gebeurtenissen
beschreven en analyses gegeven van liturgische projec-
ten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan liturgische
uitgaven en documenten. 
• noten
(1) Er zijn slechts twee afleveringen onder deze naam
verschenen. Het is niet duidelijk of nr. 2 in dec. 1971 dan
wel in jan. 1972 verschenen is. De opvolger Liturgisch
nieuws zet de nummering van Zaaizaad voort en begint
bij 1(1971/72), nr. 3(febr.).

1158
’t Zand 33 1976-{1980}
• jaren 1976/77, nr. 1(17 okt.) – {1980/81, nr. 7(24 dec.
1980)}1

• uitgever KRO
• plaats Hilversum
• frequentie “20 x per seizoen” 
• formaat B
• omvang IV ∞ 1976/77-1977/78; VI ∞ 1978/79; V ∞
1979/80; II ∞ 7 nrs. verschenen in 1980
• redactie 1976-{1980} “Omroeppastoraat ’t Zand 33,
Amersfoort”
• bijzonderheden Gestencild.
• autopsie Volledig m.u.v. 1980/81, nr. 5
– KDC
• typering Uitgave met de liturgie van de komende zon-
dag van de eucharistische dienst van het omroeppasto-
raat en de preektekst van de daaraan voorafgaande uit-
zending. In 1976/77, nr. 1(17 okt), p. 1 wordt in het ‘Ten
geleide’ meegedeeld dat de teksten en liederen in de
liturgie van de omroepparochie (parochie ’t Zand 33 in
Amersfoort), die tot dan toe alleen op verzoek werden
toegezonden, door middel van dit blad voortaan op
abonnement te ontvangen zijn.
• noten
(1) De laatste aflevering aanwezig op het KDC is 1991/92,
nr. 10(18 april).

1159
Zicht 1960-1964
• jaren 28(1960), nr. 1(jan.) – 32(1964), nr. 7/8(nov./dec.)1

• ondertitel Tijdschrift2 voor het katholieke gezin3

• uitgever Priesters van het H. Hart, Studiehuis St. Jozef
• plaats Nijmegen
• frequentie achtmaal per jaar
• formaat B
• omvang II
• redactie Niet vermeld in 1960.
1961-1962 J.P. OudeLangenhuysen SCJ
1962-1964 P. Adam SCJ
• speciale nummers [30(1962), nr. 3/4(april/juni)]: onge-
dateerd dubbelnummer, getiteld ‘Zicht op werk in uit-
voering’. Het is gewijd aan de congregatie van de
Priesters van het H. Hart van Jezus en bevat bijdragen
over de ontstaansgeschiedenis van de congregatie en
over de diverse werkzaamheden in Nederland en de
missie
• bijzonderheden Afbeeldingen; boek- en filmbesprekin-
gen.
– Het autopsie-exemplaar van jaargang 28(1960) is ver-
keerd ingebonden: het begint met nr. 8(dec.) en eindigt
met nr. 1 (jan.).
– 31(1963/64), nr. 8 (het ‘kerstnummer’) verscheen als
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‘Driekoningennummer’ in januari 1964. Deze afleve-
ring is in het autopsie-exemplaar ingebonden bij jaar-
gang 32(1964), die begint met nr. 1(febr.).
– Van het autopsie-exemplaar is een groot aantal afleve-
ringen beschadigd doordat er een foto of een korte pas-
sage is uitgeknipt. 
• relaties Voortzetting van Sint Jozef (1930-1959)
– Samengegaan met Weerklank / Augustijnen (1963-
1964), Sint Bernardus tijdschrift (1931-1964), Karmel-
stemmen (1959-1964), Padua (1928-{1963}), Golgotha (1912-
1964) en voortgezet als Kruispunt (1965-{1980})4

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Gezinsblad dat een bijdrage wil leveren in
“het zoeken naar de werkelijke waarde voor ons leven,
zo belangrijk voor een gezonde uitgroei van onze gezin-
nen” 28(1960), nr. 1(jan.), p. 1. Net als zijn voorganger
staat het onder bescherming van St. Jozef en is het
tevens bedoeld als een (financiële) steun voor de
priesteropleiding van de Priesters van het H. Hart. De
redactie heeft het blad aangepast aan de eigen tijd en de
moderne katholieke gezinnen en stelt zich ten doel “de
gebeurtenissen en dingen van het dagelijkse leven te
beschouwen vanuit een katholieke visie, zonder daar-
mee andere standpunten naast zich neer te leggen”.
Daarnaast biedt het tijdschrift ruimte voor ontspan-
ning en humor, vooral ook voor de jongste leden van
het gezin in de rubriek ‘Nachtegaaltje’. Tevens is er bij-
zondere aandacht voor religieuze roeping en priester-
opleiding en bevat het actueel nieuws uit kerk en
samenleving. 
• noten
(1) Op de titelpagina van dit dubbelnummer staat ver-
meld “Laatste nummer van Zicht”.
(2) M.i.v. 31(1963/64), nr. 8(Driekoningen) vervalt het
woord “Tijdschrift” op de titelpagina, maar niet op de
achterzijde. 
(3) Op de achterzijde van de eerste jaargang wordt 
aan de ondertitel toegevoegd: “(voortzetting van ‘St.
Jozef ’)”.
(4) Op de achterzijde van 32(1964), nr. 7/8(nov./dec.)
meldt de redactie dat het blad “wordt opgeheven tege-
lijk met andere door paters verspreide gezinsbladen.
We dachten: we kunnen beter samenwerken dan langs
elkaar heen naar één doel. En samen kunnen wij iets
beters teruggeven voor wat U voor ons overhebt.” Dat
blad werd Kruispunt. Overigens was de medewerking
van de Priesters van het H. Hart aan Kruispunt slechts
van korte duur. Mededelingen SCJ 1968, nr. 20(16 dec.)
meldt: “Per 31 december 1968 beëindigt het studiehuis
Sint Jozef zijn deelname aan het maandschrift Kruis-
punt, omdat onze 8000 abonnees geen rendabel aantal
vormen.” A.J. Borst SCJ wijst er in een schrijven d.d. 20
oktober 2008 op dat de Priesters van het H. Hart aan-
vankelijk met 35.000 abonnees waren ‘ingestapt’.

Mogelijk vonden veel van de voormalige abonnees van
Zicht het blad te ‘modern’.

1160
Zijn {1939}
• jaren {1(1939), nr. 2(febr.)}-{nr. 4(april)}1

• ondertitel Algemeen maandblad voor gemeenschaps-
hernieuwing
• uitgever Zuidelijk Uitgeversbedrijf
• plaats Gennep
• frequentie maandelijks
• formaat C
• omvang I 
• redactie {1939} Ernest Michel2

• bijzonderheden Boekbesprekingen (incidenteel).
• literatuur L.H.M. Joosten, Katholieken en fascisme in
Nederland, 1920-1940, Hilversum / Antwerpen 1964
• autopsie 1(1939), nrs. 2-4
– KDC
• typering Blad van religieus-wijsgerige aard, “uitgege-
ven ter bereiking van samenwerking voor een inner-
lijke hernieuwing van het gemeenschapsleven in
christelijke zin en ter bevordering van een christelijke
spiritualiteit” (Joosten, p. 124). De basisgedachte is dat
niet alleen de goede werken die een mens verricht, hem
tot een goed mens maken. Pas als de mens zelf goed
zou zijn, zou hij ook goed handelen. Het tijdschrift
bevat citaten van o.a. Eckhart en Henry Bruning.
Tevens wordt aandacht besteed aan correspondentie
met lezers. 
• noten
(1) Vermoedelijk zijn er slechts vier nummers versche-
nen. 
(2) Michel behoorde tot het Verbond van Dietse Natio-
naal-Solidaristen (Verdinaso), dat hij in 1937 verliet op
grond van religieuze bezwaren tegen het fascisme. In
1940 sloot hij zich opnieuw bij het Verdinaso aan (zie
Joosten, p. 334-339).

1161
Zó helpt pater Roothaan! 1951-1979
• jaren 1951-19791

• ondertitel Bloemlezing uit gebedsverhoringen
• uitgever Pater Roothaan-Genootschap
• plaats Amsterdam
• frequentie jaarlijks
• formaat A ∞ {1951}; B ∞ {1956}-1979
• omvang I
• redactie {1978} C.J. Ligthart SJ2

• relaties Samengegaan met Jaarbericht aan de leden
van het Pater Roothaan-Genootschap en alle andere
belangstellenden (1951-{1978}) en voortgezet als Pater
Roothaan-Genootschap ({1980})
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• autopsie 1951, 1956-1962, 1964-1970, 1972-1979
– KDC
• typering Bevat gebedsverhoringen op voorspraak van
pater J.Ph. Roothaan SJ (1785-1853), de eerste Nederland-
se generale overste van de Jezuïeten, in het kader van
het streven naar diens zaligverklaring en daarnaast
informatie van het Pater Roothaan-Genootschap.
• noten
(1) De eerste aflevering is ongedateerd. In de aflevering
van 1978 wordt vermeld dat het blad in 1951 startte. De
eerste aflevering verzamelde gebedsverhoringen tot en
met december 1951; mogelijk is deze aflevering pas in
de eerste maanden van 1952 gepubliceerd.
(2) C.J. Ligthart SJ (1895-1980), kapelaan aan de Krijtberg
in Amsterdam, stimuleerde de verering van zijn stad-
genoot en confrater J.Ph. Roothaan SJ, die in 1829 werd
gekozen tot generaal overste. Ligthart was de stuwende
kracht achter het in 1944 opgerichte Pater Roothaan-
Genootschap.

1162
Zoekend geloven 1967-1968
• jaren 1967, nr. 1(sept.) – 1968, nr. 8(maart)1

• ondertitel Inleiding op een dertigtal thema’s uit de
Nieuwe Katechismus ∞ 1967, nr. 1(sept.)
• uitgever Zoekend Geloven (Radiokatechese Katholieke
Radio Omroep)
• plaats Hilversum
• frequentie maandelijks
• formaat B
• omvang II
• redactie 1967-1968 H. in ’t Veld OSA
1967-1968 drs. J.C. Dekkers
1967-1968 Harry A.A. Mourits
• bijzonderheden Inhoudsopgave. 1967, nr. 1(sept.) geeft
een overzicht van alle 30 thema’s met een korte inlei-
ding. 
• autopsie Volledig
– KDC
• typering De afleveringen van Zoekend geloven bevat-
ten een korte inleiding van de thema’s als voorberei-
ding op de radio-uitzendingen. Ze zijn bedoeld om het
lezen en doordenken van de Nieuwe Katechismus te ver-
gemakkelijken en dienen tevens als basismateriaal
voor de zondagsprediking, godsdienstlessen en
gespreksgroepen. De afleveringen 2 t/m 7 bevatten
steeds 4-5 thema’s, met voor ieder thema een klein
fragment uit de Nieuwe Katechismus, gevolgd door een
samenvatting van de “gedachten uit de uitzending”.
Reacties van luisteraars en opmerkingen completeren
de afleveringen. 
• noten
(1) Als begeleiding van radioprogramma’s van de KRO-
radiocatechese verscheen voor het seizoen 1968/69 één

gestencilde uitgave: Zoekend geloven. Deze kan niet als
periodiek worden beschouwd. In tegenstelling tot het
seizoen 1967/68 staat niet langer de geloofsleer d.m.v.
de verkondiging centraal, maar de nadruk ligt nu op
geloofsbeleving met het oog op geloofsopvoeding.
Impressies en bezinning rond thema’s uit onze samen-
leving vormen het onderwerp van deze uitgave.

1163
Zoeklicht {[1966]}-{[1968]}
• jaren {[1966], nr. 3(onged.)} – {[1968], ongen.(onged.)}
• uitgever Passionisten (CP)
• plaats Haastrecht
• frequentie [maandelijks]1

• formaat B
• omvang II
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Gestencild. 
– De afleveringen zijn niet gedateerd. De afleveringen
zijn doorlopend genummerd van [1966], nr. 3 tot en met
zeker [1967], nr. 9. Van nummer 10 weten we het niet en
daarna is er geen nummering meer. Op het KDC is één
aflevering met de hand van het nummer 11 voorzien,
maar dit kan uit de inhoud niet worden afgeleid. Blij-
kens de inhoud zijn de afleveringen 3, 4, 6, 7 en 8 in
1966 verschenen en nr. 9 in 1967. De overige afleverin-
gen zijn waarschijnlijk verschenen in 1967 en 1968. 
• autopsie [1966], nrs. 3-4, 6; [1967], nr. 9; 14 ongenum-
merde en ongedateerde afleveringen, waarvan één in
handschrift is voorzien van het volgnr. 11 
– KDC ∞ [1966], nr 3-4; 6; [1967], nr. 9; nr. [11] 
– Haastrecht, Congregatie der Passionisten ∞ 13 onge-
nummerde afleveringen, volgens pater Paschalis Bak-
ker verschenen ca. 1968 
• typering Informatie- en opinieblad voor de Nederland-
se Provincie der Passionisten. Het blad bevat een bio-
grafie (in delen) van de stichter Paul Danei, bezinnings-
artikelen over het Passionist-zijn, informatie over con-
ferenties enz.
• noten
(1) Volgens opgave pater Paschalis Bakker CP.

1164
Zon en sneeuw1 1949-1964
• jaren 1(1949/50), ongen.(sept.) – 15(1964), nr. 4(dec.)2

• ondertitel Driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven
door de Zusters van het H. Hart, Koningshof, Veldho-
ven ∞ 13(1962)-15(1964)
• uitgever “Uitgave van de Zusters van het Allerheiligst
Hart van Jezus”
– Uitgeverij De Kolom ∞ 1(1949/50), nr. 2(nov.) –
3(1952), nr. 2(juni), daarna niet meer vermeld.
– Druk: A. Mertens & Zn. ∞ 1(1949/50), ongen.(sept.);
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NV Zuid-Nederlandsche Drukkerij ∞ 1(1949/50), nr.
2(nov.) – 12(1961), nr. 4(dec.)
• plaats Red.: Vught (Mariaoord) ∞ 1(1949/50) – 4(1953),
nr. 3(mei); Veldhoven ∞ 4(1953), nr. 4(aug.) – 12(1961)
– Red. en adm.: Veldhoven ∞ 13(1962)-15(1964)
– Uitg.: Amsterdam ∞ 1(1949/50), nr. 2(nov.) – 3(1952),
nr. 2(juni), daarna niet meer vermeld.
– Druk: Tilburg ∞ 1(1949/50), ongen.(sept.); ’s-Herto-
genbosch ∞ 1(1949/50), nr. 2(nov.) – 12(1961), nr. 4(dec.)
• frequentie driemaandelijks ∞ 1(1949/50)-3(1952)
– tweemaandelijks ∞ 4(1953)-9(1958) m.u.v. 8(1957)3

– driemaandelijks ∞ 10(1959)-15(1964)
• formaat A ∞ 1(1949/50), nr. 1(sept.); B ∞ alle overige
afleveringen
• omvang I ∞ 1(1949/50)-12(1961); II ∞ 13(1962)-14(1963);
I ∞ (1964)
• redactie Doorgaans niet in het blad vermeld.4

{1954} prof. dr. Jos J. Gielen 
{1954} zr. Ignace
{1954} pater B.H. Link OESA
{1954} zr. Marie-Helena 
{1954} Annemarie Slotboom 
• speciale nummers 3(1952), nr. 2(juni): feestnummer ter
gelegenheid van het zilveren jubileum van het missie-
werk van de congregatie op Zuid-Sumatra
– 10(1959), nr. 2(onged.): speciaal nummer over Brabant -
se beeldende kunstenaars 
– 12(1961), nr. 2(juli): jubileumuitgave ‘God is Liefde’, ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen (inci-
denteel m.i.v. 1962).
– Datering op basis van het nihil obstat.
– De eerste twee jaargangen zijn overlopende jaargan-
gen, daarna vallen ze samen met het kalenderjaar.
– 5(1954), nr. 4(onged.) is een kalender voor het jaar
1955. 
– 12(1961), nrs. 1(onged.), 3(onged.) en 4(dec.) zijn doorlo-
pend gepagineerd, waarbij het jubileumnummer 2(juli)
niet is meegerekend. 
• autopsie Volledig
– KDC ∞ alle nrs. m.u.v. 5(1954), nr. 4(onged.) en 10
(1959), nr. 2(onged.)
– Veldhoven, Zusters van het H. Hart ∞ 5(1954), nr. 4
(onged.) en 10(1959), nr. 2(onged.)
• typering Missieblad, meer in het bijzonder een
gezins- en contactblad van de Zusters van het H. Hart,
bedoeld om aan leven en werken van de congregatie
ruimere bekendheid te geven, financiële steun te gene-
reren en nieuwe roepingen te bevorderen. Het blad
bevat naast bijdragen over de activiteiten van de zus -
ters in onderwijs en ziekenzorg (in zowel Nederland
als de missiegebieden) ook nieuwsberichten (o.a. jubi-
lea), historische beschrijvingen, reisverslagen, korte
verhalen en correspondenties. Met ingang van 1955 ver-
schijnt gedurende enkele jaren een rubriek ‘Open

vizier’, waarin kritische vragen van lezers worden
beantwoord. Ook probeert de congregatie vanaf dat jaar
via het blad het contact met oud-leerlingen van interna-
ten en overige scholen in stand te houden (i.v.m. reü-
nies, mogelijke roepingen e.d.). M.i.v. 13(1962) wordt het
tijdschrift omvangrijker (van ca. 16 p. naar 24-28 p.) en
gevarieerder van inhoud (met o.a. een jeugdrubriek en
familieberichten, soms boekbesprekingen). Met het oog
op de oecumenische doelstelling van het Tweede Vati-
caans Concilie blijft informatie niet langer beperkt tot
verslaggeving uit de eigen missiegebieden, maar ver-
schijnen ook artikelen over missiewerk in het alge-
meen. 
• noten
(1) De naam duidt op de missiegebieden Sumatra en
Finland. 
(2) In 15(1964), nr. 3 wordt het einde van Zon en Sneeuw
aangekondigd. Oorzaken zijn de stijgende papier- en
drukkosten en het beperkte aantal abonnees. Tevens
wordt het grote aantal congregatie- en missiebladen
genoemd waarmee het lezend publiek wordt over-
spoeld. De meeste bladen worden waarschijnlijk niet
gelezen, zodat de doelstellingen (bekendheid en finan -
ciële steun) niet worden gerealiseerd. Wel wordt nog de
hoop uitgesproken dat de orden en congregaties van
katholiek Nederland de krachten zullen bundelen om in
de toekomst gezamenlijk een tijdschrift uit te geven. 
(3) Deze jaargang bevat i.p.v. 6 slechts 5 afleveringen;
nr. 2(april) heeft echter de dubbele omvang en geeft een
overzicht van werklocaties en activiteiten van de
zusters. 
(4) Slechts vermeld in 5(1954), nr. 1(febr.)-{nr. 3(juni)}; 
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen redacteurs
en medewerkers.

1165
de Zondagsmis 1951-{1980}
• jaren 1951/52, nr. 1(2 dec.) – {1980/81, ongen.(28 dec.
1980)}1

• uitgever Liturgisch Apostolaat, Abdij van Berne ∞
1951/52-1965/66
– Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Abdij van Berne
∞ 1966/67-1980/81
• plaats Heeswijk (N.Br.)
• frequentie wekelijks2

• formaat A ∞ 1951/52-1977/78; B ∞ 1978/79-{1980/81}
• omvang VI
• redactie [Tot en met 1966: Jozef Verbruggen]3

1966-{1980} Werkgroep voor Liturgie Heeswijk
• bijzonderheden De jaargangen vallen samen met het
kerkelijk jaar en beginnen met de eerste zondag van de
Advent. Het kerkelijk jaar heeft drie ‘jaargetijden’: de
Kerstkring, de Paaskring en de tijd na Pinksteren. Tot
en met 1975 zijn de in autopsie genomen afleveringen

765 1165. de Zondagsmis



gebonden per jaargang. M.i.v. 1976 zijn de afleveringen
abusievelijk gebonden per kalenderjaar.4 Hierdoor ont-
breken de eerste misboekjes van 1975/76, die zijn ver-
schenen tussen 23 nov. 1975 en 1 jan. 1976. 
– Alle in autopsie genomen afleveringen zijn ongenum-
merd m.u.v. 1951/52 en 1952/53.
– De nummers van 1952/53-1967/68 zijn niet gedateerd. 
– M.i.v. {1967/67} verschijnt als bijlage een ‘Overzicht
van de gezangen (ten gerieve van de koren)’. Deze bijla-
ge verschijnt in 3 tot 7 delen per jaargang.5

• literatuur Marc Schneiders OPraem., ‘Een eeuw ‘in’ de
liturgie. Een inleidend overzicht en ‘gebruiksaanwij-
zing’’, in P. Al OPraem. en M. Schneiders OPraem., Een
soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van
de Norbertijnen in Nederland (Heeswijk 1992), p. 11-32
• autopsie 1951/52-1952/53; 17 ongedateerde afleveringen
van onbekende jaargang, verschenen tussen 1954 en
1966; 1966/67-1980/81 m.u.v. de misboekjes die zijn ver-
schenen tussen 23 nov. 1975 en 1 jan. 1976
– KDC
• typering Misboekje uitgegeven door het Liturgisch
Apostolaat (dat aan het einde van 1966 een nieuwe
naam krijgt: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk). Deze
werkgroep, die nauw verbonden is met de Abdij van
Berne en met de norbertijnse spiritualiteit, zoekt naar
eigentijdse liturgie waarbij mensen zich betrokken voe-
len. De werkgroep tracht dit te bereiken door het ver-
zorgen van liturgische en liturgisch-catechetische uit-
gaven en door het aanbieden van vorming. Met behulp
van dit wekelijkse misboekje kunnen de gelovigen de
mis volgen, worden ze uitgenodigd tot meebidden en 
-zingen en worden handreikingen gegeven voor per-
soonlijk gebed. 
• noten
(1) Het blad verschijnt onder deze titel tot en met 1994,
waarna het wordt voortgezet als de Zondag vieren.
(2) Het blad verschijnt op zon- en feestdagen.
(3) Deze gegevens zijn ontleend aan Schneiders 
OPraem., p. 11-32.
(4) Uit de verwijzingen naar het overzicht van gezan-
gen op de achterzijde van de omslagen blijkt dat de
jaargangindeling nog steeds verloopt volgens kerkelijk
jaar.
(5) Uit vermeldingen op de achterzijde van de misboek-
jes blijkt dat bij elke jaargang als bijlage een overzicht
van gezangen verscheen. Slechts de overzichten van
1967/68-1968/69, deel II van het overzicht van 1969/70
en die van 1970/71-1974/75 zijn in het autopsie-exem-
plaar ingebonden.

1166
de Zonnebloem1 1957-1963
• jaren 1957, nr. 1(maart) – {1963, nr. 21(jan.)}2

• ondertitel Contactblad voor zonnebloemafdelingen ∞
1957, nr. 1(maart) – [1959 of 1960], nr. 131

• uitgever Katholieke Nationale Stichting de Zonne-
bloem3 ∞ 1957, nr. 1(maart) – 1961, nr. 16(mei) 
– Landelijke Vereniging de Zonnebloem3 ∞ 1962, nr. 20
(juli) – 1963, nr. 21(jan.)
• plaats Breda
• frequentie onregelmatig
• formaat B
• omvang I
• redactie {1963} F. van Nierop
• speciale nummers 1958, nr. 9(okt.) extra nummer,
waarin tevens het overlijden van paus Pius XII wordt
herdacht
– Extra aflevering bij 1961, nr. 16(mei) ter gelegenheid
van het koperen jubileum van de stichting, met daarin
een uiteenzetting van de organisatiestructuur en de
conceptstatuten van de op te richten Landelijke Vereni-
ging de Zonnebloem
• bijzonderheden Afbeeldingen (m.i.v. 1960); boekbe-
sprekingen (incidenteel).
– Gestencild ∞ 1957, nr. 1(maart) – [1959 of 1960],1 nr. 13.
– Afleveringen zijn doorlopend genummerd door de
jaargangen heen.
– 1961, nr. 16(mei) en 1963, nr. 21(jan.) bevatten een orga-
nogram van de Landelijke Vereniging de Zonnebloem.
– 1962, nr. 20(juli) bevat een verkort jaarverslag van
1961.
• relaties Voortgezet als de Zonnebloem (ledeneditie
1963-1974)2

• autopsie 1957, nr. 1(maart) – 1959, nr. 12(juni); 1960, nr.
14(juni) – 1961, nr. 16(mei); 1962, nr. 20(juli) – 1963, nr. 21
(jan.)
– KDC
• typering Contactblad van de Nationale Stichting de
Zonnebloem voor de medewerkers en van de afdelin-
gen (parochiële comités) om aard en doelstelling van
het zonnebloemwerk toe te lichten. Het blad bevat taak-
omschrijvingen, instructies (o.m. de zwijgplicht) en
suggesties voor een passende benadering van en
omgang met de zieke medemens die voor langere tijd
aan huis gebonden is. Het tijdschrift draagt tevens
ideeën aan voor attenties en activiteiten (Kerstmis en
Pasen, Zonnebloemjaarfeest op 2 juli, boottochten) en
geeft informatie over de werkzaamheden van de stich-
ting op nationaal niveau. Zo verzorgt Stichting de Zon-
nebloem bijv. een eenjarige opleiding voor welfareleid-
sters (t.b.v. ziekenhuizen en inrichtingen), geeft zij lec-
tuur voor zieken uit (het maandblad Zonzij (1948-
{1960}), werft zij financiële middelen (d.m.v. speldjes-
collectes, spaarbussen, uitgave aandeeltjes) en organi-
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seert zij jaarlijks een St. Nicolaasactie. Bij het hoofd-
kantoor te Breda kunnen zonnebloemartikelen besteld
worden. M.i.v. 1962 organiseert de Zonnebloem ook
vakantieweken voor bedlegerige chronisch zieken. In
1962, nr. 20(juli) wordt met het oog op financiële onder-
steuning van de activiteiten van de nieuwe landelijke
vereniging een grote ledenwerfactie aangekondigd, die
in nr. 21(jan.) van 1963 verder wordt uitgewerkt. 
• noten
(1) M.i.v. de eerste gedrukte aflevering te weten 1960, nr.
14(juni), luidt de titel Zonnebloem contactblad en is er
geen ondertitel meer. Aangezien nr. 13 ontbreekt, valt
niet met zekerheid te zeggen of die aflevering nog
onder de oude naam verschenen is, maar het feit dat
het nog een gestencilde aflevering betreft (dit blijkt uit
de inhoud van nr. 14) maakt dit wel aannemelijk.
Omdat er tussen het verschijnen van nr. 12(juni) en nr.
14(juni) een jaar verstreken is, blijft onduidelijk of afle-
vering 13 in 1959 dan wel in 1960 is verschenen.
(2) In 1963, nr. 21(jan.) wordt de uitgave aangekondigd
van een zonnebloemkrant voor alle leden, waarin men
op de hoogte wordt gehouden van het zonnebloem-
werk: de Zonnebloem (ledeneditie 1963-1974). De eerste
aflevering verschijnt in november van dat jaar. Het is
niet zeker of er vóór november nog afleveringen van
het contactblad de Zonnebloem (1957-1963) zijn versche-
nen.
(3) Stichting de Zonnebloem (in 1949 opgericht) kondigt
in contactblad 1958, nr. 10(dec.) een reorganisatie aan.
Op 4 juni 1962 wordt de Katholieke Nationale Stichting
omgezet in de Landelijke Vereniging de Zonnebloem.

1167
de Zonnebloem (ledeneditie) 1963-1974
• jaren 1(1963/64), nr. 1(nov.) – 11(1974), nr. 1(april)
• ondertitel Katholieke Nationale Vereniging tot Bevor-
dering van het Welzijn der Zieken1 ∞ 1(1963/64), nr. 1
(nov.) – 9(1971/72), nr. 1(nov.)
– Krant voor contributiebetalers van de Nationale Ver -
eniging de Zonnebloem ∞ 9(1971/72), nr. 2(jan.) – 10
(1972/73), nr. 2(jan.)
• uitgever Vereniging de Zonnebloem, Katholieke Natio-
nale Vereniging tot Bevordering van het Welzijn der
Zieken2

• plaats Breda
• frequentie tweemaandelijks ∞ 1(1963/64), nr. 1(nov.) –
9(1971/72), nr. 1(nov.)
– eenmaal per kwartaal ∞ 9(1971/72), nr. 2(jan.) – 11
(1974)
• formaat D ∞ 1(1963/64), nr. 1(nov.) – 10(1972/73), nr. 2
(jan.); B ∞ 10(1972/73), nr. 3(mei) – 11(1974), nr. 1(april)
• omvang I
• redactie 1963-1965 F.Th.W.M. van Nierop, eindred.
1963-1971 G.L.W. Gommans, eindred.
1972-1974 L. Verheggen, eindred.

– Redactiecommissie (vermeld 1972-1974)
1972-1973 W. van Neerven 
1972-1974 Walter de Bruijn
1972-1974 Piet Camps, tekeningen/illustraties
1972-1974 C. Deneer
1972-1974 G.L.W. Gommans, voorzitter
1972-1974 J.G. Klaassen
1972-1974 A.J.A. Snellen
1972-1974 René de Swart, foto’s
1972-1974 Gert Westholt
• speciale nummers 11(1974), nr. 1(april): ‘De Zonne-
bloem, 25 jaar’
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen
(10(1972/73)-11(1974)). 
• relaties Voortzetting van de Zonnebloem (1957-1963)3

– Ten dele voortgezet als de Zonnebloem (medewerkers-
editie {1972})
– Gesplitst in de Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980})
en de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-{1980})4

• autopsie 1(1963/64); 2(1964/65), m.u.v. nr. 4; 3(1965/66)-
4(1966/67); 5(1967/68), m.u.v. nrs. 3 en 6; 7(1969/70)-8
(1970/71); 9(1971/72), nrs. 1-5; 10(1972/73), nrs. 2-5; 11(1974)
– KDC
• typering In 1963 wordt, nadat de stichting de Zonne-
bloem in 1962 is omgevormd tot vereniging de Zonne-
bloem, de eerste actie voor contribuerende leden gehou-
den en wordt het ledenblad opgericht. Het blad wil
laten zien wat er allemaal met het ingezamelde geld
gedaan wordt en presenteert een zich uitbreidend pak-
ket van diensten t.b.v. langdurig zieken, eenzame hulp-
behoevende bejaarden en gehandicapten. Van 1963 tot
1972 combineert het blad, dat ook wel de “Zonnebloem-
krant” wordt genoemd, verschillende doelgroepen en
wordt het toegestuurd aan contributiebetalers, mede-
werkers en zieken. In 9(1971/72), nr. 2(jan.) wordt
bekendgemaakt dat deze doelgroepen zullen worden
gescheiden en dat het ledenblad exclusief voor de con-
tribuerende leden zal zijn. Tegelijk wordt naast het
ledenblad een apart blad voor medewerkers opgericht,
waarvan slechts enkele nummers verschijnen. Ook
wordt aangekondigd dat er vanaf september 1972 een
blad voor zieken zal verschijnen, maar dit blad is niet
aangetroffen. Deze nieuwe opzet van de zonnebloem-
krant als blad voor uitsluitend contribuerende leden
duurt precies een jaar. M.i.v. 10(1972/73), nr. 3(mei) ver-
schijnt de Zonnebloem in een “nieuw jasje” en in een
ander formaat. Het is niet langer uitsluitend bestemd
voor contribuerende leden; op pagina 1 (omslagblad)
worden ook zieken, actief medewerkenden en belang-
stellenden weer als doelgroepen aangesproken. In 1974
wordt het tijdschrift gesplitst in twee aparte tijdschrif-
ten voor respectievelijk leden en zieken/gehandicapten.
• noten
(1) Met ingang van 5(1967/68), nr. 4(mei) wordt hieraan
toegevoegd: “Blad voor contribuerende leden”; met
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ingang van 5(1967/68), nr. 6(sept.) wordt na “zieken”
toegevoegd: “van alle gezindten”. 
(2) Met ingang van 5(1967/68), nr. 6(sept.) wordt toege-
voegd: “van alle gezindten”.
(3) Het ledenblad de Zonnebloem vervangt niet alleen
het onder dezelfde titel uitgegeven contactblad voor
medewerkers, maar feitelijk ook Zonzij (1948-{1960}),
het door de Zonnebloem uitgegeven tijdschrift voor zie-
ken, waarvan al geruime tijd geen nieuwe afleveringen
meer zijn verschenen.
(4) De Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980}) krijgt de
vorm van een gevouwen folder. De eerste twee afleve-
ringen van dit nieuwe ledenblad zetten de jaargang-
nummering van het oude ledenblad voort (11(1974), nr.
2(onged.)-3(onged.)), maar vanaf de derde aflevering
wordt deze gewijzigd in jaargang 1(1974), nr. 5(okt.),
terwijl de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-{1980}) de
jaargangnummering van het oude ledenblad voortzet:
12(1975).

1168
de Zonnebloem (ledeneditie)1 1974-{1980}
• jaren 11(1974), nr. 2(onged.) – {7(1980), nr. 4(okt.)}2

• ondertitel Informatieblad voor leden ∞ 2(1975), nr. 3
(aug.) – 4(1977), nr. 2(mei)
– Informatieblad voor contribuerende leden ∞ 4(1977),
nr. 3(aug.) – {7(1980), nr. 4(okt.)}
• uitgever Vereniging de Zonnebloem
• plaats Breda
• frequentie viermaal per jaar
• formaat A
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
• bijzonderheden Afbeeldingen.
– Het ledenblad verschijnt in de vorm van een gevou-
wen folder.
– M.i.v. oktober 1974 wordt de jaargangnummering
gewijzigd: na 11(1974), nr. 3(onged.) volgt 1(1974), nr. 4
(okt.).2

• relaties Ten dele voortzetting van de Zonnebloem
(ledeneditie 1963-1974)2

• autopsie Volledig
– KDC
• typering Informatieblad van vereniging de Zonne-
bloem, dat uitsluitend is bedoeld voor contribuerende
leden. In het eerste vouwblad 11(1974), nr. 2 wordt een
summier overzicht van de activiteiten van vereniging
‘de Zonnebloem’ gegeven. In 2(1975), nr. 1 wordt de her-
structurering van de Zonnebloemorganisatie toegelicht
die op 13 dec. van het jubileumjaar 1974 heeft plaatsge-
vonden. Verder bevatten de (vouw)blaadjes voorname-
lijk berichten over acties en activiteiten van de vereni-
ging om verantwoording af te leggen m.b.t. de beste-
ding van de contributiegelden.

• noten
(1) De titel van 11(1974), nr. 2 – 2(1975), nr. 2(april) luidt
Zonnebloem-ledenblad.
(2) De eerste afleveringen zetten de jaargangnumme-
ring van de voorloper voort: 11(1974), nr. 2(onged.) en
11(1974), nr. 3(onged.). Met ingang van nr. 4 wordt de
jaargangnummering echter gewijzigd: 1(1974), nr.
4(okt.) – {7(1980), nr. 4(okt.)}. In 1984 wordt deze aan-
passing weer teruggedraaid: 21(1984). Het is niet duide-
lijk tot wanneer dit blad is blijven verschijnen, in ieder
geval tot en met 1985.

1169
de Zonnebloem (medewerkerseditie) {1972}
• jaren {1(1972), nr. 2(april)}-{nr. 3(juli)}1

• ondertitel Informatieblad van de Nationale Vereni-
ging “de Zonnebloem” voor werkende leden
• uitgever Vereniging de Zonnebloem, Katholieke Natio-
nale Vereniging tot Bevordering van het Welzijn der
Zieken van alle gezindten
• plaats Breda
• frequentie “vier maal per jaar”1

• formaat B
• omvang [I]
• redactie Redactiecommissie
{1972} C. Deneer
{1972} G.L.W. Gommans, voorzitter
{1972} W. van Neerven
{1972} A.J.A. Snellen
{1972} L. Verheggen, eindred.
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
• relaties Afsplitsing van de Zonnebloem (ledeneditie
1963-1974)2

• autopsie 1(1972), nrs. 2-3
– KDC
• typering Informatieblad voor de medewerkers van de
Zonnebloem, met o.a. berichten over acties en activitei-
ten. Het blad bevat tevens interviews met medici over
thema’s zoals zonnebloemvakantiewerk of gehandicap-
ten en seksualiteit. 
• noten
(1) Er zijn slechts twee afleveringen ingezien. Het is niet
zeker of er nummers zijn verschenen tussen juli 1972
en mei 1973 (zie noot 2).
(2) Feitelijk bestaat het tijdschrift de Zonnebloem al
vanaf 1957 en is het opgericht als contactblad voor
medewerkers. In 1963 wordt dit contactblad echter
omgevormd tot informatiekrant die aan zowel contri-
butiebetalers als aan zieken en medewerkers wordt toe-
gestuurd. In 1972 wordt besloten de drie doelgroepen te
scheiden en naast het tijdschrift de Zonnebloem, dat uit-
sluitend een ledenblad wordt, een aparte de Zonne-
bloem voor medewerkers en een de Zonnebloem voor
zieken uit te geven. Het initiatief komt echter niet goed
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van de grond (van beide beoogde afsplitsingen ver-
schijnt alleen de medewerkerseditie slechts enkele
malen). In mei 1973 wordt de opzet voorlopig terugge-
draaid naar één tijdschrift de Zonnebloem waarin
wederom alle doelgroepen worden aangesproken; deze
situatie duurt tot 1974 waarna er opnieuw een aparte
ledeneditie (de Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980})) en
een aparte ziekeneditie (de Zonnebloem (ziekeneditie
{1975}-{1980})) verschijnen.

1170
de Zonnebloem (ziekeneditie) {1975}-{1980}
• jaren{12(1975), nr. 1(febr.)} – {11(1980), nr. 6(dec.)}1

• ondertitel Blad van en voor zieken en gehandicapten
∞ 12(1975)
– Gratis blad van en voor zieken en gehandicapten ∞
13(1976), nr. 1(febr.) – {11(1980), nr. 6(dec.)}
• uitgever Vereniging de Zonnebloem, Katholieke Natio-
nale Vereniging tot bevordering van het welzijn der
zieken van alle gezindten
• plaats Red.: Breda ∞ 1975; Venlo ∞ 13(1976), nr.
1(febr.) – 11(1980), nr. 6(dec.)1

– Adm.: Breda ∞ 1975-1980
• frequentie viermaal per jaar ∞ 12(1975)
– zesmaal per jaar ∞ 13(1976)-11(1980)1

• formaat B
• omvang [I] ∞ 1975; II ∞ 1976-1980
• redactie {1975}-{1980} L. Verheggen, eindred.
– Redactiecommissie
{1975} Walter de Bruijn
{1975} Piet Camps, illustraties
{1975} J.G. Klaassen
{1975} W. van Neerven
{1975} René de Swart, foto’s
{1975} Gert Westholt
{1975}-{1976} C. Deneer
{1975}-1978 A.J.A. Snellen 
{1975}-{1980} G.L.W. Gommans, voorzitter
{1976}-{1977} Henk van Dordrecht
{1976}-{1980} Fred Bredschneyder
{1976}-{1980} Gerda Cleven, secretariaat
{1977}-{1980} Herman Hofhuizen
{1979}-{1980} Pol Brouwers
{1979}-{1980} Joh. Klaassen
{1980} Betteke Jansen-Van Ruler
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– M.i.v. oktober 1979 wordt de jaargangnummering
gewijzigd: na 16(1979), nr. 4(aug.) volgt 10(1979), nr. 5
(okt.).1

• relaties Ten dele voortzetting van de Zonnebloem
(ledeneditie 1963-1974)2

• autopsie 12(1975), nrs. 1 en 4; 13(1976), nr. 1 – 11(1980),
nr. 6
– KDC
• typering Het blad geeft informatie over acties, acti-

viteiten en het (welfare)werk van ‘de Zonnebloem’ en
maakt zieken en gehandicapten attent op wettelijke
regelingen en voorzieningen die voor hen van belang
(kunnen) zijn. Het tijdschrift is minder religieus getint
dan zijn voorganger Zonzij en bevat veel ervaringsver-
halen van lezers. Zij vertellen hoe zij met hun ziekte of
handicap omgaan en laten zien welke mogelijkheden
voor een zinvolle tijdsbesteding er ondanks de beper-
kingen nog zijn. Naast deze berichtgeving wordt ruime
aandacht besteed aan ideeën voor hobby’s. Een knutsel-
rubriek, een leesrubriek, een stripverhaal, raadsels en
puzzels maken eveneens deel uit van de inhoud. 
• noten
(1) Dit blad voor zieken en gehandicapten wordt in 1974
van de informatiekrant de Zonnebloem (ledeneditie
1963-1974) afgesplitst en zet de jaargangnummering
daarvan voort tot en met 16(1979), nr. 4(aug.). Daarna
wordt de jaargangnummering aangepast en volgt
10(1979), nr. 5(okt.) – {11(1980), nr. 6 (dec.)}. Het blad ver-
schijnt nog in {2009} als “een tijdschrift voor mensen
die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd licha-
melijke beperkingen hebben”.
(2) Het informatieblad de Zonnebloem (ledeneditie 1963-
1974) vervangt in 1963 niet alleen het onder dezelfde
titel uitgegeven contactblad voor medewerkers Zonne-
bloem (1957-1963), maar feitelijk ook Zonzij (1948-
{1960}), het door de Zonnebloem uitgegeven tijdschrift
voor zieken, waarvan op dat moment al geruime tijd
geen nieuwe afleveringen meer zijn verschenen. In
1972 wordt besloten m.i.v. september dat jaar weer een
apart tijdschrift voor zieken uit te geven, maar dit initi-
atief lijkt voorlopig niet van de grond te komen. In 1974
wordt de Zonnebloem uiteindelijk gesplitst in een blad
voor uitsluitend betalende leden en een blad dat de
functie van het voormalige tijdschrift Zonzij voortzet.
De kreet op het omslagblad van het nieuwe blad voor
zieken en gehandicapten “Hou de Zonzij!” wijst op deze
samenhang met het vroegere tijdschrift.

1171
het Zonnelied {1952}-{[1958]1}
• jaren {1952, nr. 3(maart)} – {[1958]1, ongen.(Pasen)}
• uitgever De Rees, Centraal Bureau Derde Orde 
• plaats Brummen
• frequentie Kon niet worden vastgesteld.
– 7 nrs. ∞ 1952; {5 nrs.} ∞ 1957
• formaat B
• omvang I
• redactie Niet in het blad vermeld.
{1952} Abel Duindam OFM2

• bijzonderheden Afbeeldingen ({1957}).
– Gestencild.
– Doorlopende nummering van 1952, nr. 1 tot en met
{1953, nr. 8(febr.)}; daarna zijn de afleveringen onge-
nummerd. 
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• autopsie 1952, nrs. 3-7; 1953, nr. 8; 1957, afleveringen
van maart, mei, juli, nov., dec.; [1958], ongen.(Pasen)
– KDC
• typering Blad van de franciscaanse Derde Orde, dat
vooral artikelen bevat die het franciscaanse leven en de
franciscaanse spiritualiteit als onderwerp hebben.
Daarnaast bevat het blad mededelingen van de Derde
Orde-Centrale en literatuuraanbevelingen. In de inge-
ziene afleveringen uit 1957-1958 wordt veel aandacht
besteed aan franciscaanse bejaardenzorg.
• noten
(1) Het jaartal is vastgesteld op basis van de inhoud. 
(2) De redactionele stukken en inleidingen zijn onderte-
kend door P. Abel Duindam OFM, commissaris Derde
Orde. Uit de inleiding van 1957, ongen.(maart) blijkt dat
de commissaris verantwoordelijk was voor de uitgave:
“Al meer dan een half jaar heeft het Zonnelied niet voor
U geklonken. Als commissaris van onze Derde Orde
voel ik me daar verantwoordelijk voor. En ik klop op
mijn borst: mea culpa!”

1172
Zonzij1 1948-{1960}
• jaren 1(1948/49), nr. 1(onged.) – {12(1960), nr. 12(Kerst-
mis)}2

• ondertitel Orgaan van het Werkcentrum de Zonne-
bloem ∞ 1(1948/49)
– Maandblad van de Stichting de Zonnebloem ∞
2(1949/50) – 8(1956), nr. 11(nov.) 
– Maandblad van de Katholieke Nationale Stichting de
Zonnebloem ∞ 8(1956), nr. 12(kerstnummer)3– 10(1958),
nr. 12(dec.)
– Maandblad voor zieken en gezonden ∞ 11(1959), nr. 1
(onged.) – {12(1960), nr. 12(kerstmis)}4

• uitgever Werkcentrum de Zonnebloem in samenwer-
king met Uitgeverij De Koepel ∞ 1(1948/49)
– Stichting de Zonnebloem5 ∞ 2(1949/50), nr. 1(dec./
jan.) – 8(1956), nr. 11(nov.)
– Katholieke Nationale Stichting de Zonnebloem ∞
8(1956), nr. 12(kerstnummer)3 – {12(1960), nr. 12(kerst-
mis)}
• plaats Red.: adres niet vermeld ∞ 1(1948/49); Bloe-
mendaal ∞ 2(1949/50), nr. 1(dec./jan.) – 11(1959), nr. 3
(maart); Breda ∞ 11(1959), nr. 4(onged.) – {12(1960)}
– Adm.: Nijmegen6 ∞ 1(1948/49), nr. 1(onged.)-nr. 9/10
(onged.); Utrecht ∞ 1(1948/49), nr. 11/12(onged.); 
Tilburg ∞ 2(1950), nr. 1(dec./jan.) – 8(1956), nr. 11
(onged.); Rijswijk ∞ 8(1956/57), nr. 12(kerstnummer) –
{12(1960), nr. 12(kerstmis)} 
• frequentie maandelijks 
• formaat B
• omvang III ∞ 1(1948/49); II ∞ 2(1949/50)-10(1958)7; 
III ∞ 11(1959)-12(1960)
• redactie 1948-1949 A. van Wayenburg, hoofdred.

1949-1959 W. van Willige, hoofdred.
1959-{1960} L.A.G. Boekraad, hoofdred.
– Redactieraad8

{1959}-{1960} L.A.G. Boekraad
{1959}-{1960} G.J. de Morée
{1959}-{1960} ir. Edm. Nicolas
{1959}-{1960} F.Th.W.M. van Nierop
{1959}-{1960} rector H. Roosen
{1959}-{1960} C.M. Schrover
{1959}-{1960} A. van Wayenburg
{1959}-{1960} W. van Willige 
• bijzonderheden Afbeeldingen; boekbesprekingen.
– Dubbele afleveringen ∞ 1(1948/49), nr. 9/10 en 11/12;
8(1956), nr. 12(kerstnummer)2; 10(1958), nr. 6/7; 11(1959),
nr. 6/7. 
– De eerste jaargang (1948/49) heeft een doorlopende
paginering. 
– 11(1959), nr. 6/7(juni/juli) en nr. 12(dec.) hebben geen
paginering; nr. 8(aug.) en nr. 9(sept.) zijn foutief gepa-
gineerd. 
– De meeste afleveringen van jaargang 12(1960) zijn
niet correct gepagineerd, ze tellen 20 i.p.v. 16 pagina’s. 
• autopsie 1(1948/49), nr. 1(onged.) – 12(1960), nr.
12(kerstmis) m.u.v. ∞ 3(1951), nrs. 2, 5, 8-12; 4(1952), nrs.
1-6; 5(1953), nrs. 3-6 en 8-12; 6(1954), nrs. 1, 2, 4; 7(1955),
nrs. 3-12; 8(1956), nrs. 1-5
– KDC
• typering Het blad Zonzij is ontstaan vanuit het
(radio)ziekenapostolaat – meer in het bijzonder de uit-
zending Radioziekenbezoek van Alex van Wayenburg
(KRO) – met als doel het contact tussen zieken en
gezonden te intensiveren en ook zieken te bereiken die
slechthorend zijn. In de begintijd sluit het tijdschrift
nog nauw aan bij de uitzendingen van het Radiozieken-
bezoek, maar met de ontwikkeling van Stichting de
Zonnebloem (opgericht in 1949) maakt het zich van het
radioprogramma los. Het blad geeft vooral informatie
over het zonnebloemwerk. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de betekenis van christelijke feest- en
gedenkdagen en komt cultuur in brede zin aan bod:
artikelen van religieuze aard, uiteenzettingen over
muziek en schilderkunst en (historische) verhalen. Tot
de inhoud behoren tevens reacties van lezers, gedich-
ten, prijsvragen, raadsels, puzzels en een handwerk-
en/of knutselrubriek. 
• noten
(1) In 9(1957), nr. 2(febr.) – 10(1958), nr. 12(dec.) wordt de
titel voorafgegaan door “Maandblad”. 
(2) Het tijdschrift verschijnt in ieder geval tot en met
1960, waarna de Zonnebloem een tijdlang geen tijd-
schrift uitgeeft dat specifiek is bedoeld voor zieken en
gehandicapten. In plaats daarvan verschijnt m.i.v. nov.
1963 een blad voor contributiebetalers de Zonnebloem
(ledeneditie 1963-1974). Pas vanaf {1975} verschijnt er
weer een apart blad voor zieken dat de functie van Zon-
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zij overneemt. Dit blad verschijnt eveneens onder de
titel de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-{1980}).
(3) Dubbelnummer, tevens 9(1957), nr. 1(jan.). 
(4) 12(1960), nr. 1(jan.) vermeldt alleen: “Uitgave van de
Katholieke Nationale Stichting de Zonnebloem”. De
nummers 2-12 van jaargang 12(1960) vermelden zowel
de ondertitel (omslag) als “Uitgave van …” (titelblad). 
(5) In 2(1949/50), nr. 1(dec./jan.) – {6(1954), nr. 3(maart)}
is hieraan toegevoegd: “(Werkcentrum)”. 
(6) Nijmegen is de vestigingsplaats van de Uitgeverij
De Koepel. Van het Werkcentrum wordt geen adres ver-
meld.
(7) De jaargangen 3(1951)-8(1956) zijn incompleet,
waardoor de omvang niet exact te bepalen is. 
(8) Deze wordt alleen vermeld in 11(1959) – {12(1960), 
nr. 10(okt.)}.

1173
Zwart op wit 1955-1974
• jaren 25(1955), nr. 1(jan.) 1 – 44(1974), nr. 1(jan.)2

• ondertitel Tot vorming van een apostolisch Christen-
leven in de wereld ∞ 25(1955)-36(1966)
• uitgever Dominicaanse Derde Orde Gemeenschap in
Nederland; in de jaren 1961-1968 genaamd Dominicaan-
se Apostolaatsgemeenschap in Nederland; m.i.v. 1969
genaamd Dominicaanse Leken-Gemeenschap in Neder-
land
• plaats Red.: Huissen (Gld.) ∞ 25(1955) – 39(1969), nr. 4
(juli); Nijmegen ∞ 39(1969), nr. 5(sept.) – 44(1974)
– Adm.: Beek bij Nijmegen ∞ 25(1955)-37(1967); Soest-
dijk ∞ 38(1968)-44(1974)
• frequentie maandelijks ∞ 25(1955)-36(1966)
– tweemaandelijks ∞ 37(1967)-41(1971)
– driemaandelijks ∞ 42(1972)-44(1974)
• formaat B ∞ 25(1955)-36(1966); A ∞ 37(1967)-44(1974)
• omvang II ∞ 25(1955)-36(1966); I ∞ 37(1967)-43(1973); 
8 p. ∞ 44(1974), nr. 1(jan.)
• redactie Tot en met 28(1958), nr. 7(juli) worden drie
groepen vermeld: centrale leiding, toegevoegde redac-
teuren en toegevoegde stafleden; 28(1958), nr.
8(aug./sept.) – 36(1966), nr. 11(dec.) bevatten de namen
van de leden der centrale leiding en de redactieraad;
m.i.v. 1967 wordt alleen de redactie genoemd.
– Centrale leiding
1955-1961 pater A. Roghmans
1955-1966 pater M. Hensen
1955-1966 pater C.D. van de Ven, provinciaal promotor
1955-1966 ir. W. van den Toorn
1955-1966 dr. L. Groot
1958-1966 M. Beijersbergen van Henegouwen
– Toegevoegde redacteuren
1955-1958 pater I. Biezeno
1955-1958 pater G. Foederer
– Toegevoegde stafleden

1955-1958 ir. W. van den Toorn
1955-1958 drs. L. Groot
1955-1958 R. Seuters
1955-1958 mej. D. Simons
1955-1958 mej. G. Broekhoven
– Redactieraad
1958-1966 pater C.D. van de Ven, provinciaal promotor
1958-1966 pater I. Biezeno
1958-1966 pater G. Foederer
– Redactie
1967-1974 pater C.D. van de Ven OP
• speciale nummers 32(1962), nr. 11(dec.): themanummer
over de op te stellen nieuwe leefregel voor de Domini-
caanse Lekenorde
• bijzonderheden Afbeeldingen (1955-1966); inhoudsop-
gaven volgens rubrieken (1955-1965 m.u.v. 1962).
• relaties Voortzetting van St. Dominicus’ Derde Orde
(1931-1954)
• autopsie Volledig
– KDC
• typering Lijfblad van de Dominicaanse Derde Orde
bedoeld om de leden meer bewust te maken van het-
geen zij met hun professie op zich hebben genomen en
om hen te helpen gemaakte besluiten te hernieuwen en
goede voornemens te versterken: “onze Regel staat
zwart op wit en uw handtekening staat eronder”
(25(1955), nr. 1(jan.), p. 1-2). Het bevat artikelen over de
geschiedenis en tegenwoordige staat van de domini-
caanse familie (Eerste, Tweede en Derde Orde), het
geestelijk leven en apostolaat van de Derde-Ordelingen,
ontwikkelingen in de kerk en vernieuwingen binnen de
Derde Orde en verder mededelingen, bijdragen/reacties
van Derde-Ordelingen zelf, thema’s voor groepsge-
sprekken, de rubriek ‘Zoeklicht op de orde’ (met actuele
informatie over de Derde Orde, ook buiten Nederland),
nieuws uit de afdelingen en een lijstje van overledenen.
• noten
(1) De jaargangnummering van de voorganger wordt
voortgezet.
(2) In het autopsie-exemplaar van 43(1973), nr. 4(okt.) is
na de laatste pagina een brief ingeplakt van de provinci-
aal promotor C.D. van de Ven OP d.d. maart 1974, waar-
in deze aankondigt dat het blad niet verder zal verschij-
nen wegens het faillissement van de drukkerij. “Wij
achten het niet verantwoord en zinvol om een andere
drukkerij in te schakelen voor een uitgave, die in uiter-
lijke verschijning een schamel bestaan leidt en in ver-
band met het steeds slinkend aantal abonnees en de
steeds stijgende druk- en portokosten zich niet kan
bedruipen. (…) Nadat de meeste afdelingen haar maan-
delijkse of tweemaandelijkse bijeenkomsten hebben
moeten staken in verband met verhuizing en/of ver-
grijzing en overlijden van de leden en gebrek aan toe-
treding van nieuwe leden, vervalt nu ook nog het cen-
traal orgaan.”
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APOSTOLAAT EN PASTORAAT

Apostolaat
[1824]-{1825} Godsdienstige mengelingen en stichten-

de dichtstukjes, bijeen verzameld door
eenen katholijken priester (336)

1862-1896 de Goede zaaijer (340)
1879-1951 de Volks-missionaris (1120)
{1939} Zijn (1160)
1950-1964 Binnenlands apostolaat (137)
1952-1964 Katholiek leven / Redemptoristen (449)
1953-1969 de Vragende mens (1131)
[1954]-[1955] Radar van het leven (877)
1973-{1980} CPE contact (245)
1977-{1978} Informatiebulletin / Vice-postulatie van

het Opus Dei in Nederland (387)

Apostolaat ter Zee
1930-{1941} Apostolatus maris (93)
1945-{1949} Stella maris / RK Zeemanshuis Stella

Maris (1028)
{1946}-{1949} Maandbericht van het Apostolaat ter Zee

(542)
1946-{1980} Recht door zee (1946-{1980}) (879)
1957-{1958} Wij / RK Zeemanshuis Stella Maris

(1152)
1974-{1976} Stella maris-kontakt (1030)

Apostolaat van het Gebed
1872-1889 Maandrozen ter eere van het H. Hart

van Jesus en ter verbreiding van het
Apostolaat des Gebeds (553)

{1874}-{1980} Maandbriefje / Apostolaat des Gebeds
(548)

1890-1915 Maandrozen ter eere van Jesus’ H. Hart
(554)

1916-1965 de Heraut van het H. Hart van Jezus
(358)

1927-{1938} Mededeelingen van het Nationaal
Bureau voor het Apostolaat des Gebeds
in Nederland en koloniën aan de ZE hee-
ren directeuren (593)

1936-{1972} Uw rijk kome (1096)
{1948}-1952 Maandbrief aan onze zelatricen en zela-

teurs (547)
1952-{1970} Met hart en ziel (638)
{1956}-1963 Persdocumentatie (846)
1963-1968 Dokumentatie maandintentie (290)
1966-{1980} de Heraut (357)

Bedrijfsapostolaat
1951-1960 Kristal (506)
[1951]-{1962} Actie-radius (8)
1951-{1980} ’t Anker / Bedrijfsapostolaat Kapucijnen

(69)
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Systematisch overzicht

In dit overzicht zijn de in dit deel beschreven bladen
systematisch geordend in categorieën en subcatego -
rieën. De tijdschriften zijn in zeven categorieën onder-
verdeeld: “Apostolaat en pastoraat’, ‘Congregaties en
orden; in- en extern forum’, Geestelijk leven en devotie’,
‘Katholieke leer’, ‘Kerkelijke informatie’, ‘Leken’ en
‘Missie’. Hoewel de keuze voor een (sub)categorie niet
altijd eenduidig was omdat sommige periodieken in de
loop van de tijd qua karakter ingrijpend zijn gewijzigd,
is elke titel slechts éénmaal vermeld. Niet alle tijd-
schriften van religieuze instituten zijn opgenomen in
de categorie ‘congregaties en orden; in- en extern
forum’: in voorkomende gevallen zijn ze in andere sub-
categorieën geplaatst. Voor een overzicht van alle bla-
den die door een specifieke orde of congregatie zijn uit-
gegeven verwijzen we naar het register. De nummers
achter de titel verwijzen naar de beschrijving in dit deel
3 van de BKNP.

Systematic survey

This survey systematically classifies the periodicals
described in this volume into categories and subcatego-
ries. The periodicals are subdivided into seven catego-
ries: ‘Evangelization and pastoral care’, ‘Congregations
and orders; internal and external forum’, ‘Spiritual life
and devotion’, ‘Church doctrine’, ‘Information on the
Church’, ‘Lay movements’ and ‘Missionary activity’.
Although the decision on the category to be chosen
could not always be made unambiguously, due to the
fact that some periodicals underwent drastic changes
through the years, each title has been mentioned only
once. Also, not all the periodicals issued by religious
institutions have been classified under the subcategory
‘congregations and orders, internal and external
forum’: occasionally they have been classified under a
different subcategory. For a survey of all the periodicals
published by a specific order or congregation, we refer
the reader to the index. The number after the title
refers to the description in this third volume of the
BKNP.



1952-1968 Contact tussen aalmoezeniers en kamp-
arbeiders (225)

1954-1960 het Hoogteroer (363) 
{1955}-1974 Mededelingenblad / Bedrijfsapostolaat

Petrus en Paulus (621)
1959-{1980} de Band / Bedrijfsapostolaat Horeca

Augustijnen (104)
{1960}-{1962} Contactblad / Bedrijfsapostolaat Kapucij-

nen (234)
[1960]-{1965} Bedrijfsapostolaat Nijmegen (112)
{1961}-{1966} Centrum bedrijfsapostolaat (196)
{1962}-{1963} Documentatie van artikelen betreffende

arbeid en bedrijf met name ten behoeve
van het bedrijfsapostolaat (289)

{1963}-[1964] de Brug / Bedrijfsapostolaat Minder-
broeders (159)

1963-{1965} Centrum (195)
1963-{1966} Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amster-

dam (111)
1964-{1966} Bedrijfsapostolaat Franciscanen

Amsterdam (110)
{1965}-{1966} Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Til-

burg (109)
{1965}-1967 Cahiers ten behoeve van de bedrijfsaal-

moezeniers (175)
[1965]-1974 Peilingen (840)
1965-{1976} de Claxon (208)
1972-{1980} Voortgang DISK (1127)
1973-{1980} DISK-informatiebulletin (287)
1974-{1980} EIBA-nieuws (300)

Geestelijke verzorging krijgsmacht
[1920]-{1933} Sint Christophorus (967)
1934-[1940] Stella maris / Vlootaalmoezenier te Den

Helder (1029)
1943-1968 Stella maris / Katholieke Geestelijke Ver-

zorging der Koninklijke Marine (1027)
1945-1973 Contact / Bureau van de Hoofdlegeraal-

moezenier (226)
1947 Mededeelingen / Katholiek Thuisfront

(588)
{1947}-{1950} Bijzondere veldpost (136)
1947-1969 Salvo (926)
1947-1971 G 3 (320)
1948-1949 Katholiek Thuisfront (450)
1949-1950 Katholiek Thuisfront overal (451)
1949-1950 het Vizier (1116)
1951-1958 Nationaal Katholiek Thuisfront (727)
1952-{1966} Archief Katholieke Geestelijke Verzor-

ging Luchtmacht Nederland (95)
{1953}-{[1954]} Samen paraat (929)
{1954}-1956 Adreslijst contact (18)
1957-1963 Namen en adressen van leger- en vloot-

aalmoezeniers, katholieke kapellen,
katholieke centra, katholieke vormings-
centra en Katholieke Militaire Tehuizen
(724)

1959-1969 NKT (749)
1961-{1964} Bulletin / Militair Vikariaat (164)
1961-{1966} Analecta voor het Vicariaat van de

Nederlandse Strijdkrachten (68)
{1963} Mededelingenblad / Centrale van Katho-

lieke Militaire Tehuizen (623)
1963-{1973} Namen en adressen van vloot-, leger- en

luchtmachtaalmoezeniers, katholieke
vormingscentra, katholieke instellingen
en Katholieke Militaire Tehuizen (725)

1963-1974 KMT kontakt (476)
{1969} Uitgelezen ({1969}) (1088)
1970-1975 Bulletin / Stichting Nationaal Katholiek

Thuisfront (169)
{1971}-{1973} Aktueel (35)
{1971}-{1976} Nu en dan (753)
1971-{1980} Uitgelezen (1971-{1980}) (1089)
{1972} Personalia van vloot-, leger- en lucht-

machtaalmoezeniers, lijst van KMT’s
(848)

1974-{1980} Analecta (van het) Militair Vicariaat (65)
1975-{1976} Bulletin / NKT, CKMT, KMVC (166)
{1977} Informatie bulletin / Militair Pastoraal

Centrum (375)

Gevangenispastoraat
1950-1952 Tweemaandelijks contactblad van het

Bureau RK Geestelijke Verzorging bij de
Inrichtingen van Justitie (1080)

1953-1959 Contactblad van de RK geestelijke ver-
zorging bij de Inrichtingen van Justitie
(237)

1959-{1980} Contactblad van de aalmoezeniers bij de
Inrichtingen van Justitie (233)

{1967}-{1972} Adressenlijst van de aalmoezeniers bij
de Inrichtingen van Justitie (20)

{1974}-{1978} Adresboekje (16)

Gezinsapostolaat
1879-1964 de Rozenkrans (913)
1894 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad

(1894) (789)
1895-1896 Maandschrift onder den titel van Onze

Lieve Vrouw van Goeden Raad voor
christelijke gezinnen (562)

1897-1911 Maandschrift voor christelijke gezinnen
(557)

1901-1968 het Rijk van het H. Hart van Jezus (890)
1910-1956 de Vriend der Heilige Harten van Jezus

en Maria (1132)
1912-1941 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad

(1912-1941) (790)
{1919} de Familiebode (306)
1921-1926 de RK familiebode (891)
[1921]-{1956} RK propagandablad ‘het Hart dat

heerscht’ (892)
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1926-{1968} het Gezin (331)
1928-{1963} Padua (829)
1929-1941 Christus Koning (203)
1930-1959 Sint Jozef (986)
1936-1937 Ons gezin (781)
1937-1967 Neem en lees (736)
1940-1956 In het licht van Sint Jozef (368)
1945-1962 Moeder van Goeden Raad (687)
1946-{1980} Sint Gerardus dagkalender (982)
1949 Sint Gabriël almanak (979)
1949-1959 Jaarboek voor het katholieke gezin (410)
{1950} Sint Gabriël kalender (980)
1950-1964 Intronisatie kalender voor het gezin

(405)
1951-1952 Katholiek gezinsboek (447)
1956-1967 de Hoeksteen (1956-1967) (360)
1960-1964 Zicht (1159)
1960-1976 Sales (921)
1962-{1966} Pocket voor het katholieke gezin (860)
1963-1964 Weerklank / Augustijnen (1143)
1963-1967 Maandblad van het gezinsapostolaat

Cor Domini (544)
1963-1967 Mededelingen / Romeinse Unie van de

Orde van de Heilige Ursula, Centraal
Bureau voor Opvoeding en Apostolaat
(613)

1963-1971 Wij – in huwelijk en gezin (1151)
1964-{1967} Sint Gerardus almanak (981)
1965-{1969} Kalender voor het gezin (438)
1965-{1980} Kruispunt (512)
1965-{1980} Tijdschrift voor het gezin (1062)
1968 de Hoeksteen (1968) (361)
1968-{1980} Don Bosco nu (292)

Omroeppastoraat
1967-1968 Zoekend geloven (1162)
1976-{1980} ’t Zand 33 (1158)

Ouderenpastoraat
1970-{1971} Looplamp (537)
1972 Uw blad (1095)
1973-{1980} Ons blad / Apostolaat van het Gebed

(774)
1976-{1980} Rustpunten (916)

Verkeersapostolaat
1955-1961 Christofoor (201)
1962-{1963} Apostolaat van de weg (92)

Ziekenapostolaat
{1933}-{1980} de Maandelijksche ziekenbrief (552) 
1948-{1960} Zonzij (1172)
1957-1963 de Zonnebloem (1957-1963) (1166)
1963-{1969} Consult (224)
1963-1974 de Zonnebloem (ledeneditie 1963-1974)

(1167)

{1972} de Zonnebloem (medewerkerseditie
{1972}) (1169)

1974-{1980} de Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980})
(1168)

{1975}-{1980} de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-
{1980}) (1170)

CONGREGATIES EN ORDEN: IN- EN EXTERN FORUM

Algemeen
1925-1930 het Klooster (474)
1929-1971 de Kloosterling (475)
1948-1972 O, Bonitas! (754)
1950-1961 Voor bestuur en vorming (1121)
1960-{1980} Mededelingen / Stichting Nederlandse

Vrouwelijke Religieuzen (616)
{1964}-{1968} Nieuwsbulletin / Pauselijk Werk voor

Kloosterroepingen (748)
1965-{1969} Kontaktblad / SNVR Sektie Open Zicht

(497)
1966-{1967} Mededelingen uitgegeven door SNPR –

SNVR – SBCN (617)
1966-1974 UISG (1082)
{1967} Gebedsapostolaat (323)
1967-{1980} Monastieke informatie (689)
1969-{1980} Interkonkom (400)
1969-{1980} Nieuwsbulletin voor Nederlandse moni-

alen (747)
{1970}-{1980} Jaaroverzicht / Stichting Monialenbe-

raad (423)
1970-{1980} SNVR-bulletin (1008)
1971-{1980} Reliëf (883)

Assumptionisten
[1924]-1964 Assumptie (97)
1965-{1980} Stemmen van Stapelen (1038)

Augustijnen
1936-1960 Analecta augustiniana Provinciae Hol-

landicae (55)
1960-{1980} Nederlandse analecta OSA (734)
1971-{1980} Bulletin OSA (167)

Augustinessen van St. Monica
1931-1936 de Klok van het Franciscushuis (470)
1936-{1980} de Stad Gods (1024)

Benedictijnen
1937-1951 Egmondiana (299)
{1949}-1972 Vrienden van Egmond (1133)
{1952}-1959 de Abdijklok (2)
1952-1972 Mededelingen voor de vrienden van de

Abdij St. Benedictusberg (619)
1952-{1980} Benedictijns tijdschrift (114)
1960-{1968} Abdijkroniek voor de Vrienden van

Egmond (3)
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1965 Bouwstenen (1965)(154)
1965-[1967] Bouwstenen (1965-1967) (155)
1967 Koinonia (479)
1967-1970 Contactblad voor de Oblatenkring van de

S. Paulusabdij (236)
1970-1971 Contactblad / St. Paulusabdij (238)
1973-{1976} Beste vrienden van Egmond (126)

Broeders van Amsterdam
1930-1941 Mater Dolorosa (1930-1941) (579)
[1959]-1968 Mater Dolorosa ([1959]-1968) (580)
1970-1978 Eigentijds (301)
1970-{1980} C 3: communicatie – congregatie – com-

muniteiten (174)

Broeders van de Christelijke Scholen
1928-1942 Bode van St. J.-B. de La Salle (147)
1947-1952 Stoere vaart (1041)
1952-1964 De La Salle-koerier (248)
1957-{1980} Lasalliaans contact (519)

Broeders van Dongen
1932-1969 Charitas (197)
1941-[1953] Congregatie-nieuws / Broeders van Onze

Lieve Vrouw van Lourdes (220)
1959-{1980} CN (209)
{1970}-{1974} Jaaroverzicht / Broeders van Onze Lieve

Vrouw van Lourdes (421)
1970-{1980} Informatie / Broeders van Onze Lieve

Vrouw van Lourdes (373)

Broeders van de H. Joseph
{1964}-[{1980}] Eenheid in verscheidenheid (298)

Broeders van Huijbergen
1946-{1980} Leer en leven (521)

Broeders van Liefde 
1946-{1961} Maria-bode (572)
{1967}-{1968} Reflector (881)
{1976}-{1980} Kortom (504)

Broeders van Maastricht
1933-1967 Uit eigen kring (1084)
1937-1968 Fax (307)
1940-{1980} Jaarboekje … voor de congregatie der

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis der H. Maagd Maria, gevestigd te
Maastricht (413)

1964-1967 Officiële mededelingen / Generaal
bestuur Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis (761)

1966-1968 Officiële mededelingen / Provinciaal
bestuur Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis (763)

1968-{1980} Berichten van het generaal bestuur /

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis (119)

1968-{1980} Officiële mededelingen van het provinci-
aal bestuur (762)

1969-{1980} Berichten van de Broeders van Maas -
tricht (118)

1973-{1980} Oriëntatie FIC (819)

Broeders Penitenten
1965-1968 Dienen (252)

Broeders van St. Joannes de Deo
1963-1966 Dienend (253)
{1966}-{1979} Accent (5)
1969-{1976} Deo krant (249)

Broeders van St. Louis
{1935}-{1960} Staat van personeel en liefdewerken van

de congregatie der Broeders van den H.
Aloysius Gonzaga te Oudenbosch (1022)

1947-{1980} Ons leven (783)
[1949]-[{1950}] Saint Louis’ contact (920)
1956-1963 Saint Louis (1956-1963) (917)
{1962} Saint Louis {1962} (918)
1963-[1965] Saint Louis contact (919)

Camillianen
1950-1968 Sint Camillusbode (1950-1968) (964)
{1969}-1975 Camillusbode (176)
1976-{1980} St. Camillusbode (1976-{1980}) (965)

Cisterciënzers
1931-1964 St. Bernardus tijdschrift (962)
1951-1964 Oriens (1951-1964) (817)
1957-{1980} Abdijleven (4)
1965-{1980} Oriens (1965-{1980}) (818)

Clarissen
{1969} Over en weer / Clarissen (824)
1971-{1975} Spraak (1013)

Congregatie van de H. Geest
1939-1940 Orgaan van de Nederlandsche Provincie

(816)
1967-{1980} Spinet (1010)

Conventuelen
1953-{1955} Sint Antonius’ zorg (957)

Dochters van Maria en Jozef
1950-{1966} de Heeriaan (352) 
1972-{1980} KKC (468)

Dominicanen
{1900}-1971 Catalogus conventuum et fratrum Sacri

Ordinis Praedicatorum Provinciae Ger-
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maniae Inferioris Reginae SS Rosarii
(185)

1946-1966 Neerlandia dominicana (737)
1966-{1980} Bulletin voor Nederlandse Dominikanen

(165)
1972-1977 Cataloog van de Nederlandse Provincie

der Dominicanen (193)
1976-{1980} Optiek voor Familia Dominicana (811)
1978-{1980} Cataloog van de broeders van de Neder-

landse Provincie (192)

Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna
1946-{1980} Ons leven en streven (784)
1949-{1980} Catalogus der huizen en zusters van de

congregatie van de H. Catharina van
Senen, Dominicanessen van Voorscho-
ten (189)

Dominicanessen van Neerbosch
{1949}-1962 Overzicht van de huizen en zusters van

de congregatie der zusters Dominicanes-
sen van de H. Familie te Neerbosch (828)

1963-{1980} Catalogus van de huizen en zusters van
de congregatie Dominicanessen van de
H. Familie te Neerbosch-Nijmegen (188)

{1970}-{1980} Bulletin voor zusters Dominicanessen
van Neerbosch (172)

Franciscanen
{1891}-{1907} Catalogus fratrum Provinciae Germani-

ae Inferioris Fratrum Minorum Recol-
lectorum (187)

1913-1925 Jaarverslag / Nederlandse Provincie der
Franciscanen (431)

1914-1920 Neerlandia franciscana (738)
{1927}-1942 Conspectus Provinciae Germaniae Infe-

rioris Fratrum Minorum (223)
1927-1968 Neerlandia seraphica (739)
1945-1955 Conspectus van de Nederlandse Provin-

cie der Minderbroeders (222)
1955-1963 Sint Franciscus (1955-1963) (976)
1956-{1980} Adresboek en ledenlijst van de Neder-

landse Minderbroeders-provincie (13)
1964-1971 Sint Franciscus (1964-1971) (977)
1966 de Trekker (1074)
1967-{1980} Variant (1100)
1968-1970 Beweging (131)
1977 PM: pro memorie (859)

Franciscanessen ‘Alles voor Allen’
1929-1966 Sint Jozefblaadje (989)
1967-1971 Acliescha (6)
1971-{1980} MD (582)

Franciscanessen van Bennebroek
1969-{1980} Cocon (210)

Franciscanessen van Denekamp
{1938}-{1951} Jaarboekje van de zusters Franciscanes-

sen te Denekamp (419)

Franciscanessen van Dongen
1935-1960 St. Franciscusblaadje (978)
1961-{1980} Radar (876)

Franciscanessen van de H. Elisabeth
{1971}-{1980} Ons kontakt / Franciscanessen van de 

H. Elisabeth (782)

Franciscanessen van de H. Jozef
[1945]-1967 St. Pietersklokje (996)
1967-1969 Wederzijds contact (1142)
1971-1978 Kontakt / Franciscanessen van de H.

Jozef (486)

Franciscanessen van Heythuysen
1923-1970 Klokje van het moederhuis (472)
1951-1954 Deus providebit (251)
1970-1973 Klokje van de Nederlandse Provincie(473)
1973-{1980} Klokje (471)

Franciscanessen van Veghel
1876-1979 Staat van het personeel der congregatie,

van de verplaatsingen der zusters en de
bijzonderheden (1021)

1945-1968 Ter liefde Gods (1056)
1947-1959 Moederzorg (688)
1969-{1980} Kerk in beweging (459)

Fraters van Tilburg
{1864}-1971 Staat van het personeel en de liefdewer-

ken van de congregatie der Fraters van
OLV, Moeder van Barmhartigheid (1023)

{1918} Almanak ... ten dienste van de congrega-
tie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid (45)

{1920}-{1980} Kalender … ten dienste van de congrega-
tie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid (437)

1932-1951 Mededeelingen / Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid (587)

1938-1957 Verleden en heden van de congregatie
der Fraters van Tilburg (1105)

1952-1957 Congregatienieuws / Fraters van OL
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
(221)

1958-1960 Mededelingen van het hoofdbestuur
(604)

1958-1967 Boekenlijsten voor kritische lectuurkeu-
ze (149)

1958-{1980} Ontmoetingen (787)
1961-1967 Mededelingen / Fraters van OL Vrouw,

Moeder van Barmhartigheid (601)
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1967-1969 Intercom – fraters (399)
1967-1976 Korte berichten van het generaal

bestuur (503)
1969-{1980} Tussenbeide / Fraters van OL Vrouw,

Moeder van Barmhartigheid (1078)
1970-{1980} Mededelingen van het provinciaal

bestuur Nederland (612)
1972-{1980} Staat (1017)
1976-{1980} Berichten van het generaal bestuur /

Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid (120)

Fraters van Utrecht
1924-1933 Jaarverslag der congregatie der Fraters

van OL Vrouw van het Heilig Hart,
gevestigd te Utrecht (428)

1929-{1980} Onder ons / Fraters van OL Vrouw van
het H. Hart (770)

1934-1948 Jaarboekje van de congregatie der Fra-
ters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht (414)

1949-1958 Jaarverslag van de congregatie van de
Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht (427)

1960-{1980} Jaarboek … Congregatie van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, Utrecht
(409)

1961-1967 Contactblad van de Fraters van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart te
Utrecht (235)

{1969}-{1973} Kontakt / Fraters van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart (487)

1970-{1980} Bestuursbulletin (128)
1978-1979 Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve

Vrouw van het Heilig Hart (491)
1979-{1980} Inko (391)

Jezuïeten
1849-{1980} Catalogus Provinciae Neerlandicae Socie-

tatis Jesu (191)
1920-1947 Mededeelingen voor de Nederlandsche

Provincie (594)
1931-1956 Sub tutela matris (1045)
1947-1953 Communicanda RP Provincialis (212)
1953-1959 Mededelingen van de Nederlandse Pro-

vincie (610)
{1956}-{1959} Jezuïeten (435)
1959-{1963} Mededelingen voor de Nederlandse Pro-

vincie Societatis Jesu (611)
1959-1964 Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten (495)
1965-1968 Provincienieuws / Jezuïeten (875)
1968-{1980} Nederlandse Jezuïeten (735)
1970-{1980} SJ (1006)
{1975}-{1976} Inter nos / Jezuïeten (393)

Kapucijnen
1885-{1964} Catalogus fratrum ordinis minorum

SPN Francisci Capucinorum Provinciae
Hollandicae SS Trinitatis (186)

1924-1967 Uni trinoque (1092)
1954-1961 Capucijnen-almanak (179)
1959-1960 Naamloos blad (715)
1961-{1980} Met kap en koord (639)
1964-1966 de Cap-stok (178)
1968-1980 Beste medebroeder (125)
{1969}-{1970} Staat van de Nederlandse Kapucijnen-

provincie (1018)
{1972}-{1980} Adresboek / Nederlandse Kapucijnen

(14)

Karmelieten / Karmelietessen (OCarm.)
1906-1909 Van Neêrlands Carmel (1099)
{1946}-{1959} Catalogus van de broeders en zusters

van de Orde van OL Vrouw van de Berg
Carmel, van de Nederlandse Provincie
en van de Provincies van Rio de Janeiro
en Bahia (184)

1959-1964 Karmelstemmen (444)
{1961}-{1977} Naamlijst van de broeders en zusters

van de Orde van Karmel (701)
1966-{1974} Karmelnieuws (443)

Karmelieten / Karmelietessen (OCD)
1963-1966 het Scapulier tegenwoordig (938) 
1964-1969 Tegenwoordig / Nederlandse Hervorm-

de Karmel (1051)
1967-{1980} Tegenwoordig / Nederlandse Karmel

(1052)
1970-{1980} Samen / Nederlandse Hervormde Kar-

mel (928)

Kleine Zusters van de H. Joseph
1948-1964 Mgr. Savelberg en zijn stichting (640)
1961-{1980} Onder ons / Kleine Zusters van de H.

Joseph (771)
1965-{1980} Savelberg (936)

Kruisheren
1947-1969 Chronicon cruciferorum (204)
1954-1967 Vinculum crucigerorum (1114)
1963-1968 Trefpunt / Kruisheren (1072)
1967-{1980} Bulletin / Kruisheren (163)

Lazaristen / Dochters der Liefde
1946-{1980} Kleine compagnie (469)
1955-1970 Officiële mededelingen / Congregatie der

Missie (760)
{1972}-{1980} Adreslijst van de Nederlandse Laza-

risten (19)
1975-1979 Mededelingen van de Lazaristen en de
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Dochters der Liefde (608)
{1980} Mededelingen CM caritas en missie

(597)

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
1947-{1966} Ons contact / Liefdezusters van het Kost-

baar Bloed (776)

Maristen
1921-1964 de Heilige Kruistocht (354) 
1946-{1980} de Schakel / Maristen (940)

Montfortanen
1946-{1980} Pro nostris (1946-{1980}) / Montfortanen

(871)
[1967]-{1980} Montfortaans contactblad (690)

Norbertijnen
1929-{1980} Pro nostris / Norbertijnen (872)
1947-{1980} de Kromstaf (507)
1948-{1980} Berne (124)
1971-{1980} Samenspraak (932)

Oblaten van Maria
1968-{1980} Over en weer / Oblaten van Maria (826)
{1971}-{1980} Adressenlijst Nederlandse Oblatenpro-

vincie (22)

Oblaten van St. Franciscus van Sales 
1955-1967 Kontakt / Oblaten van St. Franciscus van

Sales (489)
1967-1971 Salvad (924)

Passionisten
1953-1960 Passionistenleven (830)
1959-1972 Boemerang (150)
1965-{1971} Passionistennieuws (831)
{[1966]}-{[1968]}Zoeklicht (1163)

Paters van het H. Sacrament
{1970}-{1971} SSS-brief (1016)

Paters van de HH Harten
1948-{1980} Inter nos / Paters van de HH Harten

(394)
1962-1965 Inter nos – wetenschappelijk (397)
1963-1964 Splinter noster (1012)
1964-{1980} Interne mededelingen Nederlandse Pro-

vincie (403) 
1965-{1971} Rotonde / Paters van de HH Harten (907)
{1970}-1976 Personeelslijst / Paters van de HH Har-

ten (849) 
1977-{1980} Naamlijst ... leden van de Nederlandse

Provincie (710)

Priesters van het H. Hart van Jezus
1929-1930 Cor unum / Priesters van het H. Hart

van Jezus (244)
1936-1970 de Berggalm (116)
1963-1969 Contact / Priesters van het H. Hart van

Jezus (229)
1967 Open forum (805)
1967-{1980} Mededelingen SCJ (614)
1968-1978 Rotonde / Priesters van het H. Hart van

Jezus (908)
1969-1977 Kontakt / Priesters van het H. Hart van

Jezus (490)
{1970}-{1979} Adressenlijst van Nederlandse mede-

broeders in binnen- en buitenland (21)
1979-{1980} SCJ-Kontakt (949)

Redemptoristen
{1940} Catalogus Provinciae Hollandicae CSsR

(190)
{1941}-[1980] Sint Jozef zorg (988)
{1946}-{1948} Jaarboekje van de Nederlandse Provincie

CSsR (415)
1947-1962 Inter nos / Redemptoristen (1947-1962)

(395)
1962-1966 Open venster van de Nederlandse

Redemptoristen (810)
1967-{1980} Inter nos / Redemptoristen (1967-{1980})

(396)
1972-1977 Ter informatie (1054)
1978-{1980} Ter informatie van en over Nederlandse

Redemptoristen (1055)

Salesianen van Don Bosco
1938-1947 Salesiaans tijdschrift (923)
1947-1967 Salesiaans nieuws (922)
1967-{1980} SDBeetjes (950)

Ursulinen
1929-1934 Cor unum et anima una (243)
{1934}-{1935} Revue van de Romeinse Unie van de

Ursulinen (887)
1936-{1959} Provinciebode (874)
1962-{1970} Kroniek / Ursulinen van Bergen (509)
1979-{1980} Schakel Nederland (942)

Zusters van het Arme Kind Jezus
1948-1955 Clara Feybode (207)
1954-1965 Harten troef (350)

Zusters Auxiliatricen
[1953]-{1970} een Brug tussen twee werelden (161)

Zusters van de Gekruisigde Jezus
1957-{1975} Vereniging van de Gekruisigde Jezus

(1104)
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1961-1979 Vrienden van de zieken (1134)
{1980} de Bron / Zusters van de Gekruisigde

Jezus (158)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1968-{1980} Contact / Zusters van de Goddelijke

Voorzienigheid (231)

Zusters van de Goede Herder
1947-1951 Als de hei bloeit (52)
1952-1968 de Goede Herder (339)

Zusters van het H. Hart
[1945]-{1976} Contact / Zusters van het H. Hart (232)
1949-1964 Zon en sneeuw (1164)

Zusters van de H. Juliana van Falconieri
1964-{1980} Trefpunt / Zusters van de H. Juliana van

Falconieri (1073)
1968-{1980} Nieuws en groet van de Zusters Juliaan-

tjes van Heiloo (745)

Zusters van JMJ
{1939}-{1961} Staat van het personeel en van de bij-

zonderheden en veranderingen welke …
in de congregatie hebben plaats gehad
(1019)

{1959}-{1968} JMJ (436)

Zusters van Julie Postel
1947-1971 de Koerier van het kasteel (478)
[1973]-[1974] In vogelvlucht (370)

Zusters van Liefde van Tilburg
1848-1968 Staat van het personeel der congregatie

en van de veranderingen en bijzonder-
heden, welke … in dezelve hebben plaats
gehad (1020)

1938-1958 Ons congregatieklokje (775)
1959-1970 Samenspel / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid (931)

1961-1964 Mededelingen van het generalaat (602)
{1965}-{1968} Mededelingen / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid (620)

1965-1969 Mededelingen / Generalaat Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder
van Barmhartigheid (603)

1969-1971 Kommunikatie / Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid (485)

{1971}-1976 IKR informatie – kommunikatie – rela-
tie (367)

1976-{1980} Na Zwijsen (695)

Zusters van OLV van Amersfoort
1952-{1965} Van eigen haard en palmengaard (1098)
1967-1970 Kontaktblad / Zusters van Onze Lieve

Vrouw van Amersfoort (498)
1971-{1980} de Grote lijn (344)

Zusters Onder de Bogen
{1927}-{1940} Sint Carolus klokje (966)
{1968}-1969 Jaaroverzicht / Liefdezusters van de 

H. Carolus Borromaeus (422)
1970-1976 Interboni (398)
1970-1976 het Provinciaal bestuurskollege aan de

Provincie Nederland (873)
1970-{1980} Jaarverslag / Liefdezusters van de 

H. Carolus Borromaeus (430)
1976-{1980} Tussentijds … (1079)

GEESTELIJK LEVEN EN DEVOTIE

Bedevaarten
1882-1885 Bedevaarten naar Sittard (108)
{1905} de Pelgrim / Kapelaan A. Suys (841)
{1915}-{1920} Sint Antonius-klokje (960)
1923-1973 Stemmen uit Lourdes (1036)
1934-{1940} Jaarverslag en jaarboekje der Brancar-

diersvereeniging der Limburgsche Bede-
vaart naar Lourdes (429)

{1951}-{1977} Jaarboekje van de Brancardiersvereni-
ging der Limburgsche Bedevaart naar
Lourdes (412)

{1953}-{1968} St. Jozef van Smakt (987)
{1959}-{1980} Nationale bedevaarten (728)
1962-1968 de Jeruzalemvaarder (433)
1973-{1980} Lourdes / Stichting Stemmen uit Lour-

des (539)
{1974}-{1975} Benelux reddende macht (115)
{1980} de Pelgrim / Stichting Bedevaarten

Nederlandse Heiligdommen (842)

Bezinning
1842-{1871} Godsdienstige tractaatjes (337)
1847-{1860} Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid

(1847-{1860}) (416)
1852-1876 Gekruide zielespijs, in portiën toege-

diend (326)
1864 Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwig-

heid (740)
1865-{1866} Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-

{1866}) (439)
{1873} Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid

({1873}) (417)
{1875} Kalender voor tijd en eeuwigheid

({1875}) (440)
1912-1964 Golgotha (341)
[1938]-{1980} Biddend Nazareth (133)
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{1945}-1958 UVC (1094)
1956-1964 Uit eeuwige bron (1083)
1977-{1980} Informatie / Stichting Katholiek Service

Instituut voor Levensvorming (378)

Eeuwigdurende aanbidding
{1861}-1908 Jaarboekje der Vereeniging tot Bevorde-

ring der Vereering van het Allerheilig-
ste Sacrament en tot Versiering der
Behoeftige Kerken van ons land (418)

1909-1925 Verslag ... Vereeniging der Eeuwigdu-
rende Aanbidding van het Allerh. Sacra-
ment des Altaars en tot Ondersteuning
van Arme en Behoeftige Kerken (1108)

1926-1957 Jaarverslag ... Vereeniging der Eeuwig-
durende Aanbidding en van het Liefde-
werk voor Arme Kerken (432)

1931-1963 H. Sacramentsklokje (347)
1958-1968 Jaarverslag ... Aartsvereniging van de

Eeuwigdurende Aanbidding en tot Steun
aan de Arme Kerken in Nederland en
van haar plaatselijke afdelingen (424)

Gemma Galgani
1939-1964 de Gemmabode (327)

Gerardus van Majella
1916-{1918} de Gerardus-bode (328) 
1920-{1980} St. Gerardusklokje (983)
1958-1963 Almanak ter ere van Onze Lieve Vrouw

van Altijddurende Bijstand en de H.
Gerardus (46)

1965 Almanak onder bescherming van OL
Vrouw van Altijddurende Bijstand en de
H. Gerardus (44)

H. Hartdevotie
1869 Tijdschrift ter voortplanting der gods-

dienstige vereering van den H. Joseph
en de H. Familie (1068)

1870-1871 Tijdschrift ter voortplanting der gods-
dienstige vereering van het H. Hart van
Jesus en van den H. Joseph (1067)

1879-1884 Maandrozen-almanak (555)
{1911}-{1915} Almanak der HH Harten van Jezus en

Maria (48)
1917-1942 een Bloempje ter eere van de Heilige

Harten van Jezus en Maria (144) 
{1919}-{1920} de Groote dag van Jezus’ H. Hart en van

zijne lieve Moeder Maria (343)
{1922}-{1969} het Missieboekje van het H. Hart van

Jezus (655)
1923-1962 de Liefdekoning (524)
{1950}-{1980} het Blauwe boekje (143)

Liduina van Schiedam
1931-1933 Sancta Liduina (1931-1933) (933)
1979-1980 Sancta Liduina (1979-1980) (934)

Mariadevotie
1869-{1941} Maandschrift voor de Broederschap van

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (556)
1886-1906 de Maria-zomer te Sittard (577) 
{1888} Maandschrift ter eere van OL Vrouw

van Lourdes (558)
{1891} Ave Maria / Uitgeverij A. Kusters (101)
1895-1920 OL Vrouw van Lourdes (765)
1899-{1905} Maandschrift gewijd aan de vereering

van OL Vrouw van Lourdes (559)
1908-{1943} Sittarder Maria-almanak (1005)
1920-1965 de Standaard van Maria (1025)
1925-1964 Uit het land van Heiloo (1085)
1927-1941 het Pelgrimsblad van OL Vrouw in ’t

Zand, Roermond (844)
1938-1941 Mariaklok (575)
1938-{1948} het Maria-uur (576)
1945-1968 Banneux OLV (106)
1946-1952 Maria legionis (570)
1946-1963 het Scapulier (937)
1946-1970 Stemmen uit Maria’s heiligdom (1037)
{[1947]}-{1949} Wereldnieuws over de verering van OLV

van Fatima (1149)
1947-1964 In slagorde (369)
1947-1968 de Stem van Fatima (1032) 
[1948]-1959 Nationaal Apostolaat van het Onbevlekt

Hart van Maria (726)
{1951} Roepstem van de Mariaburcht (899)
1953-{1959} Regina legionis (882)
1956-1959 Maria (569)
1960-1964 Apostolaat van het Onbevlekt Hart van

Maria (91)
{1961}-{1980} het Legioen van Maria (522)
{1962}-{1980} Mariakalender / Stichting Mariakalen-

der (574)
1963-{1980} Viadukt (1112)
1964-{1980} Apostolaat van Maria (90)
1965-1967 Orante (1965-1967) (812)
{1968} Vita / Montfortanen (1115)
1968-{1980} Orante (1968-{1980}) (813)
1969-1978 de Stem van de Vrouwe van alle Volke-

ren (1034)
1969-{1980} de Kerk der armen in de wereld van nu

(458)
1971-{1976} Vurige tongen (1136)
1972-{1980} de Wenende Lievevrouw van Syracuse

(1145) 
1974-{1980} de Ridder der Onbevlekte (889)
{1979} Mariakalender / J.J. Romen & Zonen en

Gooi en Sticht BV (573)
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Pastoor van Ars
1938-{1941} Heilige Pastoor van Ars (355)

Pater Roothaan 
1951-{1978} Jaarbericht aan de leden van het Pater

Roothaan-Genootschap en alle andere
belangstellenden (408)

1951-1979 Zó helpt pater Roothaan! (1161)
{1980} Pater Roothaan-Genootschap (835)

Petrus Donders
1924-1934 Petrus Donders / Redemptoristen (851)
1934-1950 het Petrus Donders tijdschrift (852)
1951-1960 Mededelingen aan de vereerders van

pater Donders (618)
1961-{1980} Petrus Donders / Pater Donders Vereni-

ging (850)

Retraites 
1908-{1954} Manresabode (568)
1910-1941 de Tabor (1049)
{1946}-1968 het Cenakel (194)

St. Antonius van Padua
1898-1907 Antonius-almanak (85)
[1898-1914] Onze vriend St. Antonius [1898-1914]

(797)
1914-{1980-} Onze vriend St. Antonius (1914-{1980})

(798)

St. Servaas
1934-1937 Sint Servaas (997)
{1937} de Stem van Tricht (1033) 

Theresia van Lisieux
1912-1956 Carmelrozen (183)
[1924]-{1938} Rozeblaadjes van de Kleine Theresia

(911)
1924-1941 Rozengaarde (912)
1925-1931 Rozenregen (914)
1926-{1927} St. Theresia-bloemen (998)
1926-1935 Sinte Theresia-maandschrift (1004)
1935-[1941] St. Theresia-tijdschrift (999)

KATHOLIEKE LEER

Apologetiek
[1799] de Verdediger van het waar roomsch

catholijk geloof (1103)
1857 Traktaatjes voor katholieken (1070)
1904-{1937} Jaarverslag der Apologetische Vereeni-

ging Petrus Canisius (425)
1909-1918 Annuarium der Apologetische Vereeni-

ging Petrus Canisius (84)

1912-1915 Rome (901)
1919 Lourdes / OL Vrouw van Lourdes

Amsterdam (538)
1919-1961 het Schild (947)
1921-1924 GGG (332)
{1923}-{1926} de Voorpost (1125)
1923-{1938} Romen’s aankondiger (902)
1924 Mededeelingen aan de leden van de Apo-

logetische Vereeniging Petrus Canisius
(590)

1924-1926 Mededeelingen voor de leden van de
Apologetische Vereeniging Petrus Cani-
sius en van het Geert Groote Genoot-
schap (591)

[1925]-[1928] de Luidspreker (540)
1926-1930 Mededeelingen voor de leden van de

Apologetische Vereeniging Petrus Cani-
sius en van het Geert Groote Genoot-
schap en van het Petrus Canisius
Genootschap (592)

1930-1949 Apologetisch leven (87)
{1932}-1933 Op korte golf ({1932}-1933) (800)
1934-{1940} Op korte golf (1934-{1940}) (801)
{[1940]}-{1962} Wy tiigje op (1156)
1949-{1962} Via pacis (1111)
1954-{1980} de Frontlijn (318)

Bijbel
1913-1914 Annalen der Heilig-Land-Stichting (75)
1914-1968 ’t H. Land (346)
1952-1968 het Boek der boeken (148)
1956-{1980} Getuigenis (329)
1969-{1980} Schrift (948)
1970-{1980} KBS informatie (457)

Directoria
{1740}-{1764} Directorium ad legendas horas canoni-

cas et celebrandas missas juxta breviari-
um et missale romanum ... quod in
usum cleri cathedralis & diocesis Rurae-
mundensis (276)

{1756} Directorium ad horas canonicas rite per-
solvendas et missae debite celebrandum
ad usum cleri, praesertim saecularis,
dioecesis Buscoducensis (273)

{1756}-{1773} Directorium juxta quod legendae horae
canonicae, dicendae missae et observan-
dae caeremoniae in archidioecesi Ultra-
jectensi, et dioecesibus suffraganeis
Harlemiensi, Davent., Leovard., Groenin-
gensi et Middelburgensi (274)

{1764}-{1803} Ordo recitandi horas canonicas, missas-
que celebrandi ritu romano in usum
cleri saecularis dioecesis Buscoducensis
(815)
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{1786}-1853 Directorium ad rite legendas horas
canonicas missasque celebrandas juxta
ritum romanum ... ad usum cleri archi -
dioeceseos Ultrajectinae nec non dioece-
seon suffraganearum Harlemensis,
Daventriensis, Leovardensis, Gronin-
gensis et Middelburgensis (283)

{1791}-[{1836}] Directorium om behoorlyk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de altaren
te versieren naar het roomsch kerk-
gebruik voor het aarts-bisdom Utrecht
en de onderhoorige bisdommen Haar-
lem, Deventer, Leeuwaarden, Groningen
en Middelburg (260)

{1809}-1965 Directorium divini officii juxta ritum
breviarii et missalis Sanctae Romanae
Ecclesiae ad usum cleri saecularis Bus-
coducensis (270)

{1841} Directorium cleri sæcularis vicariatus
apostolici Bredani, conformiter ad ritum
romanum, indicans et recitandas horas
canonicas et missas celebrandas (269)

{1847}-1853 Directorium romanum ad usum cleri
vicariatus apostolici Limburgensis (285)

{1854} Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de altaren
te versieren, naar het roomsch kerkge-
bruik, voor het aartsbisdom Utrecht
(257)

1854-1856 Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas juxta ritum
romanum ... ad usum cleri archidioece-
seos Ultrajectinae (277)

1854-1869 Directorium romanum ad usum cleri
dioecesis Ruraemundensis (284)

1854-1965 Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas secundum
ritum romanum ... ad usum cleri dioece-
seos Harlemensis (278)

1857 Directorium ad usum cleri archidioece-
sis Ultrajectensis (286)

1858-1863 Directorium divini officii juxta ritum
romanum ad usum cleri saecularis
archidioecesis Ultrajectensis (271)

[1860]-{1934} Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers te zingen en de altaren te
versieren naar het roomsch kerkgebruik
voor het bisdom Haarlem (259)

1864-1967 Directorium ad missas et horas canoni-
cas rite ordinandas secundum kalendar-
ium romanum et proprium archidioece-
sis Ultrajectensis (279)

1870-1964 Ordo divini officii recitandi sacrique per-
agendi a clero ecclesiae cathedralis, civi-
tatis et dioecesis Ruraemundensis (814)

{1875}-1966 Directorium ad rite legendas horas
canonicas missasque celebrandas iuxta
normam breviarii ac missalis romani ad
usum cleri civitatis et dioecesis
Bredanae (282)

{1914}-{1915} Directorium voor de kerkelijke diensten
in het aartsbisdom Utrecht (275)

1915-{1917} Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers mede te bidden naar het
roomsch kerkgebruik (258)

[{1923}]-{1962} Nederlandsch directorium (730)
{1956} Directorium voor het bisdom Haarlem

(263)
1957-{1964} Directorium ad missas et horas canoni-

cas rite ordinandas secundum kalenda-
rium romanum et proprium dioecesis
Groningensis (280) 

1957-{1965} Directorium … voor het bisdom Rotter-
dam ten gebruike van kosters en zan-
gers (268)

1957-1965 Directorium divini officii recitandi sacri -
que peragendi ritum romanum ad usum
cleri dioeceseos Roterodamensis (272)

1965-1968 Directorium voor het bisdom Roermond
(266)

1966 Directorium voor het bisdom ’s-Herto-
genbosch (265)

1966-1968 Directorium van het bisdom Haarlem
(264)

1966-1968 Directorium voor het bisdom Rotterdam
(267)

1967-1968 Directorium voor het bisdom Breda en
’s-Hertogenbosch (261)

1968 Directorium voor het aartsbisdom
Utrecht (256)

{1968} Directorium voor het bisdom Groningen
(262)

1969-{1980} Directorium voor de Nederlandse kerk-
provincie (281)

Eschatologie
{1930} het Heilige vuur (356)
1938-{1941} Memento (635)

Eucharistie
1903-{1980} God met ons in het Allerheiligst Sacra-

ment (334)
1904-1968 SS Eucharistia (1015)
1919-1948 de H. Eucharistie (345)
1922-1935 Algemeen Nederlandsch eucharistisch

tijdschrift (37)
1936-1940 Eucharistisch tijdschrift (304)
1977-{1980} Eucharistie en geestelijk leven (303)
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Geloofsbehoud
{1874} S. Willibrordus (1002)
{1930}-{1940} Goed volk (338)
1964-{1980} Confrontatie (219)
1968-1977 Houd moed (364)
[1968]-{1980} Maandbulletin / Gebedsactiecomité Rot-

terdam (550)
1968-{1980} Mededelingenbulletin (629)
1969-{1980} de Kerkklokken van St. Willibrord (464) 
1969-{1980} Waarheid en leven (1138)
1970-{1971} Noodklok (750)
{1970}-{1971} Signalement (953)
[1970]-{1980} Mededelingenblad / Beweging Voor

Paus en Kerk (622)
{1971}-1972 Vox populi (1130)
1971-{1980} de Rots (909)
1972 Katholiek informatiebulletin van de

Stichting tot Behoud van het Rooms-
Katholieke Leven in Nederland (448)

{1972}-1979 Stichting RK Priester-Opleidingen Lisse
(1040)

1972-{1980} Gebedsactie Limburg (322)
1972-{1980} Katholieke stemmen (456)
{1973} Maria van Nazareth (571)
1973-{1980} Rorate (906)
1974-{1980} Vox fidei et caritatis (1129)
[1975]-{1980} Brief aan vrienden en weldoeners (156)
1978-{1980} Sint Josephbode (985)
1979-{1980} de Gloriant (333)
{1979}-{1980} Ster van de zee (1039)

Homiletiek
1872-1898 Ecclesiastes (295)
1904-{1905} de Nederlandsche gewijde redenaar (731)
1924-1967 de Gewijde rede (330)
1939-1963 Ministerium verbi (644)
{1947}-{1963} Kerygma (466)
1957-{1980} Kerugma (465)
1967-{1980} Tijdschrift voor verkondiging (1066)

Interreligieuze dialoog
1958-1972 Christus en Israël (202)
1974-{1980} Begrip (113)

Kerkgeschiedenis
1943-{1980} Clairlieu (206)
1946-{1980} Franciscana (1946-{1980}) (315)
1947-1966 Bijdragen voor de geschiedenis van de

Provincie der Minderbroeders in de
Nederlanden (134)

1949-1956 Monumenta historica (692)
1950-1958 Cîteaux in de Nederlanden (205)

Kerkvernieuwing
1913-{1980} de Bazuin (107)
1954-1963 Plein (857)
{1962} Plein-post (858)
1964-1973 Sjaloom (1007)
1965-1967 Ter discussie (1053)
1966-1970 Conto 13 (242)
1969-1972 Tegenspraak (1050)
{1971} In-Formatie (372)
1971-1975 Conto (241)
{1972} Open boek (804)
1972-1973 Open Kerk kader bulletin (806)
1972-1973 Open Kerk kader informatie (807)
1972-1973 Open Kerk-nieuws (809)
1973-1979 Informatie-brief voor kritiese groepen

en gemeenten in Nederland (381)
{1974}-{1976} Aggiornamento (33)
1976-{1977} Landelijke beweging Open Kerk bulletin

(518)
1976-1977 Open Kerk Limburg: bulletin (808)
1976-{1980} Communio (216)
1977-1978 OK: Open Kerk (764)
1979-{1980} Op zicht / Stichting Open Publikaties

(802)
{1980} Uittocht (1090)

Liturgie
1892-1942 het Offer (1892-1942) (758)
1910-1919 Liturgisch tijdschrift (529)
1916-1924 Maandschrift voor liturgie (561)
{1918}-{1919} Acta societatis liturgicae Sancti Willi-

brordi (7)
1919-{1980} Tijdschrift voor liturgie (1064)
1924-{1929} Liturgische almanak (530)
1924-1941 Ons liturgisch tijdschrift (785)
1932-[1934] Leidraad misgebeden Bron van christe-

lijken geest (523)
1934-{1938} Liturgica (526)
{1939}-{1965} Liturgische gids / Bisdom ’s-Hertogen-

bosch (533)
1946-1967 het Offer (1946-1967) (759)
{1947}-{1952} Liturgische kalender (536)
{1949} Liturgische gids / Bisdom Breda (532)
{1950}-{1967} Koorgids voor de HH Diensten in het

aartsbisdom Utrecht en de bisdommen
’s-Hertogenbosch, Breda, Roermond (501)

1951-{1980} de Zondagsmis (1165)
{1953}-{1975} Inlichtingen voor zielzorg (392)
1954-{1962} Mededelingen van het Interdiocesaan

Liturgisch Secretariaat (605)
{1964} Liturgische gids / Aartsbisdom Utrecht

en bisdom Groningen (531)
1965-1974 G & S (319)
1965-{1980} Midden onder u (641)
{1966} Liturgische gids / Bisdommen Haarlem

en Rotterdam (535)
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{1966} Liturgische gids / Bisdom Roermond
(534)

1967-{1980} Koorinformatie (502)
1968-{1980} Bulletin / Vereniging voor Latijnse

Liturgie (171)
1968-{1980} Gedachten gebeden (324)
1968-{1980} Rond de tafel (904)
1969-{1980} BV (Bij Voorbeeld) (173)
1970-{1977} Heer die met ons gaat (351)
1970-1977 Rubriek (915)
{1971} Zaaizaad (1157)
1971-{1975} Woord en bezinning (1155)
1971-1976 Kommunikatie / Nationale Raad voor

Liturgie (483)
1971-1980 Rotterdamse servicemap voor liturgie

(910)
{1972} Liturgisch nieuws (528)
{1974}-1976 de Liturgiekrant (527)
1977-{1980} Winek-info (1154)
1979-{1980} Bezinning op het Woord (132)

Moraal
[1906]-1915 Voor eer en deugd (1122)
1911-1916 Mannenadel (566)
1916-{1921} Vrouwenadel (1135)
1916-{1930} Volksadel (1119)
1916-1937 Mannenadel en vrouweneer (567)
1929-1963 Huwelijk en huisgezin (365)
1947-1949 Vaart wel (1097)

Oecumene
1924-{1980} Bethanië (129)
{1955}-{1964} Sint Willibrord apostolaat (1001)
{1959}-1964 Tussen duinen en dijken (1075)
1962-1966 Oecumene (755)
1965-1966 Kerk in ontmoeting (460)
{1966}-1973 Informatie van de St. Willibrord Vereni-

ging (377)
1967-{1980} Kosmos en oecumene (505)
1969-{1970} Nieuwsbrief (746)

Oosterse kerken
1928-1931 Mededeelingen van het Apostolaat der

Hereeniging (584)
1932-1941 Apostolaat der Hereeniging (89)
1945-1948 het Christelijk Oosten (1945-1948) (198)
1946-1970 de Roepstem uit het Oosten (900)
1948-1964 het Christelijk Oosten en hereni-

ging (200)
1948-{1970} de Band / Apostolaat der Hereniging

(103)
1954-{1980} Pokrof (861)
1964-{1973} het Christelijk Oosten (1964-{1980}) (199)
1969-{1971} Spravka (1014)
1972-{1976} Kontaktbrief / Apostolaat der Hereniging

(Apostolaat voor de Oosterse Kerken)
(499)

Priesterschap
{1870}-{1874} Responsa ad quaestiones Ruraemun -

denses … conferentiis venerabilis cleri
hujus dioeceseos propositas (886)

{1870}-{1876} Responsa ad quaestiones … conferentiis
venerabilis cleri dioecesis Buscoducen-
sis propositas (885)

1879-1900 Nederlandsche katholieke stemmen
(1879-1900) (732)

1901-1964 Nederlandsche katholieke stemmen
(1901-1964) (733)

1946-{1949} Unio Apostolica (1093)
1947-1949 Minister Christi (643)
1947-{1949} Studiedagen over de Geestelijke Oefenin-

gen (1042)
1950-1967 het Priesterblad Minister Christi (866)
1961-{1966} Theologisch panorama (1060)
1964-1965 Pastorele informatie (834)
1965-1966 Theologie en zielzorg (1059)
1966-1967 de Wan (1140)
1967-1973 Theologie en pastoraat (1058)
1969-{1980} Geachte collega (321)

Spiritualiteit
1921-{1980} Ons geestelijk leven (780)
1927-{1980} Ons geestelijk erf (779)
1945-{1980} Tijdschrift voor geestelijk leven (1061)
1948-1968 Carmel (182)
1961-{1980} Jesus caritas (434)
1969-{1980} Speling (1009)

KERKELIJKE INFORMATIE

Bisdombladen Breda
1923-1957 Sancta Maria (935)
1956-1965 Analecta Bredana (62)
1957-1968 Onderweg / Bisdom Breda (772)
1964-1968 Opbouw / Bisdom Breda (803)
1966-1968 Analecta / Bisdom Breda (56)
1968-1969 Bisdomblad Breda (140)
1969 het Bisdom Breda in perspectief (138)
1969-1973 Analecta / Opbouw (67)
1969-{1980} Overweg (827)
1974-{1980} Analecta Breda (61)

Bisdombladen Den Bosch
{1868}-1961 Communicanda dioecesis Buscoducen-

sis (211)
1923-1961 Sint Jansklokken (984)
1961-1968 Analecta Den Bosch (63)
1962-{1980} Bisdomblad voor het diocees Den Bosch

(141)
1969-{1980} Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch (58)
1974-{1980} Informatieblad pastorale funkties bis-

dom ’s-Hertogenbosch (379)
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Bisdombladen Groningen
1956-{1980} Analecta Groningen (64)
1968-{1980} Informatiebulletin van het bisdom Gro-

ningen (383)
1972-{1979} Adresboekje van het bisdom Groningen

(17)

Bisdombladen Haarlem 
1898-1956 Sint Bavo (961)
1954-{1980} Analecta voor het bisdom Haarlem (57)
1967-{1980} Informatiebulletin / Bisdom Haarlem

(384)
[1968]-[1969] Bisdomschouw (142)
1975-{1980} Samen kerk (927)

Bisdombladen Haarlem en Rotterdam
1945-1968 Sursum corda (1047)
1957-1963 de Nieuwe kerk (741)

Bisdombladen Roermond
1916-{1980} Analecta voor het bisdom Roermond (59)
{1942} Mededeelingen voor het bisdom Roer-

mond (585)
1947-1948 Limburg / Bisdom Roermond (525)
1949-1967 Credo (246)
1968-1970 Bisdomblad / Bisdom Roermond (139)
1973-{1975} Informatie bulletin voor het bisdom

Roermond (374)

Bisdombladen Rotterdam
1956-{1980} Analecta voor het bisdom Rotterdam (60)
1966-1969 Onderweg / Bisdom Rotterdam (773)
1968-{1970} Informatiebulletin van het bisdom Rot-

terdam (385)
1969-1971 Jaarboekje / Bisdom Rotterdam (411)
{1970} Wederzijds (1141)
1972-1974 Adresboek / Bisdom Rotterdam (11)
1972-{1980} Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam

(386)
1973-{1980} Tussenbeide / Bisdom Rotterdam (1077)

Bisdombladen Utrecht
1928-{1980} Analecta voor het aartsbisdom Utrecht

(54)
1934-1964 Omhoog / Aartsbisdom Utrecht (767)
1964-1965 Op de hoogte (799)
1969-{1980} Over en weer / Diocesaan Pastoraal

Dienstencentrum aartsbisdom Utrecht
(825)

Documentatie 
1884-1885 Katholieke kronijk (454)
1936-1940 Katholieke documentatie (453)
1946-1969 Katholiek archief (446)
1964-{1980} Pro mundi vita (870)

1966-1979 Internationale katholieke informatie
(401)

1970-{1980} Archief van de kerken (96)
{1980} Inzicht (406)

Katholieke instellingen
{1892} Advertentieblad ten dienste van eerw.

heeren geestelijken, kloosters, semina -
riën, pensionaten, gestichten van onder-
wijs, liefdegestichten, Vincentius-veree-
nigingen, parochiale scholen enz. (24)

{1894} Kerkelijk nieuws- en advertentieblad ten
dienste van eerw. heeren geestelijken,
kloosters, seminariën, pensionaten,
gestichten van onderwijs, liefdegestich-
ten, Vincentius-vereenigingen, parochia-
le scholen enz. (463)

1911-1913 de Reclame-bazuin (880)
1927 Tijdschrift voor RK bestuurderen van

kerk, school en armwezen (1065)
1927-1929 RK tijdschrift voor kerk, school en arm-

wezen (893)
1929-{1931} RK tijdschrift voor kerk, school, armwe-

zen en kinderbescherming (894)
1931-1935 RK tijdschrift voor kerk, school, zieken-

huis en armwezen (895)
1935-1941 Kerk, school en ziekenhuis (461)

Naamlijsten
1736-1796 Naam-lyst der roomsch catholyke

pastooren en missionarissen, welke in
de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie behoo-
rende, in bedieninge zyn (718)

1744-{1765} Naam-lyst der roomsch katholyke pasto-
ren en missionarissen, in het aartsbis-
dom van Utrecht, en in de bisdommen
van Haarlem, Deventer, Leeuwaarden,
Groningen, Middelburg (720)

{1783}-1796 Naamlyst der roomsch-katholyke, zoo
wereldlyke, als kloosterlyke zendelin-
gen, welken ... zich in bedieninge bevin-
den in de negen aarts-priesterdommen
der Nederlandsche zendinge (723)

{1793}-1920 Naamlyst der roomsch catholyke
dekens, pastoren, rectoren, capellanen
en assistenten welke in de ... decanaten
des bisdoms van ’s-Hertogenbosch in
bediening zijn (717)

1797-{1848} Naam-lyst der roomsch catholyke pasto-
ren en zendelingen welke ... in bedie-
ning zijn in de ... aartspriesterdommen
der Nederlandsche zendinge (719)

{1798} Naamlyst der roomsch-catholyke capel-
laanen en derzelver standplaatsen, op de

785 Systematisch overzicht



Hollandsche en Zeelandsche zending
(721)

{1804} Naamlyst der roomsch-catholyke pastoo-
ren, capellanen en assistenten, welke in
het vicariaat van Breda in bedieninge
zyn (722)

1806-{1811} Naam-lyst der roomsch catholyke capel-
laanen, welke ... in bediening zyn in de
acht aards-priesterdommen der Neder-
landsche zendinge (716)

{1856}-1910 Naamlijst der r.k. dekens, pastoren, rec-
toren, kapellanen en assistenten, welke
in de ... dekenaten van het aartsbisdom
van Utrecht in bediening zijn (711)

{1859}-[1860] Naamlijst der eerw. heeren dekens,
pastoors en dienstdoende geestelijken,
in het bisdom van Haarlem (703)

1861 Naamlijst der rooms katholijke dekens,
pastoors, rectors, kapellanen en assis -
tenten, die in de dekenaten van het bis-
dom van Haarlem in bediening zijn (713)

1862-1878 Naamlijst der zeer eerw. heeren dekens,
pastoors, rectors, kapellaans en
assisten ten, die in de dekenaten van het
bisdom van Haarlem in bediening
waren (714)

1868-[1874] Alphabetische naamlijst der EEHH
dienstdoende geestelijken der vijf
Nederlandsche bisdommen (51)

1874-{1894} Naamlijst der dienstdoende geestelijken
in Nederland (702)

1879-1971 Naamlijst der geestelijken, die in het bis-
dom van Haarlem in bediening waren
(707)

1911-1929 Naamlijst der geestelijken die in de ...
dekenaten van het aartsbisdom Utrecht
in bediening zijn (708)

{1922}-1971 Naamlijst van de r.k. geestelijkheid van
het bisdom ’s-Hertogenbosch (712)

{1928}-1968 Naamlijst der geestelijken die in het bis-
dom van Breda in bediening waren (705)

1930-1970 Naamlijst der geestelijken die in het
aartsbisdom van Utrecht in bediening
zijn (704)

{1957}-1971 Naamlijst van de geestelijken die in het
bisdom Groningen in bediening zijn
(706)

1962-{1980} Naamlijst van de geestelijkheid van het
bisdom Roermond (709)

1968-{1980} Naamlijst voor het bisdom Breda (697)
1971-{1980} Naamlijst / Aartsbisdom Utrecht (696)
1972-{1980} Naamlijst van het bisdom Haarlem (698)
1972-{1980} Naamlijst van het bisdom ’s-Hertogen-

bosch (699)
1975-{1980} Naamlijst van het bisdom Rotterdam

(700)

Nederlandse kerkprovincie
1822-1829 Almanach du clergé catholique romain

des Pays-Bas (42)
1835-1844 Roomsch katholijk jaarboek voor het

Koningrijk der Nederlanden (905)
1847-1856 Kerkelijk Nederland (462)
1847-1879 Handboekje voor de zaken der roomsch-

katholijke eeredienst (349)
1877-1902 Pius-almanak (1877-1902) (855)
1900-1907 Onze Pius-almanak (795)
{1907}-{1928} Maandelijksche staat der benoemingen

van RK dienstdoende geestelijken (551)
1908-1971 Pius-almanak (1908-1971) (856)
{1919} Adres- en jaarboek voor katholiek Neder-

land (10)
{1933} Adresboek voor Roomsch-Katholiek

Nederland (15)
1964-{1965} Interne mededelingen / Pastoraal Insti-

tuut van de Nederlandse Kerkprovincie
(404)

1965-1970 Pastorale gids (1965-1970) (832)
1967-1970 Knipselkrant van het Algemeen Concilie

Secretariaat (477)
1971-1973 Pastorale gids (1971-1973) (833)
1973-{1980} Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1 (382)
1974-1976 Kroniek / Gooi en Sticht BV (508)
1974-{1980} Analecta / Nederlandse kerkprovincie

(66)
1976-{1980} Adresboek voor katholiek Nederland (12)

Nederlandse priesters in Frankrijk
1964-1972 Contact / Stichting Thuisfront Neder-

landse Priesters in Frankrijk (230)
1973-{1980} Bulletin van de Stichting Thuisfront van

de Nederlandse Priesters in Frankrijk
(170)

Pastoraal werkenden
1979-1980 Informatieblad van de Vereniging voor

Pastoraal Werkenden (380)
{1980} Communicatieblad van de Vereniging

van Pastoraal Werkenden in het aarts-
bisdom Utrecht (215)

Regionaal
1902-1941 Sint Maarten (990)
[1913]-[1915] St. Bonifacius (963)

Roepingen
1963-{1964} Ja (407)
1964-{1966} Interne mededelingen / Landelijk Cen-

trum voor de Roeping tot het Priester-
schap en het Religieuze Leven (402)

{1967}-{1970} Rapport / Oriëntatiecentrum voor Kerke-
lijke Roeping (878)
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1967-{1980} Contactbrief aan al onze vrienden in
Nederland en Vlaanderen (239)

1969-1971 Oriëntatie geknipt voor u (820)
1969-1971 Oriëntatie in kort bestek (821)

Tweede Vaticaans Concilie
1961-1965 Concilium Oecumenicum Vaticanum II

(218)
1962-1965 DO-C (288)
1965-1966 Vaticanum II (1101)
1966-1970 Concilie-journaal (217)

LEKEN

(Aarts)broederschappen
{1898}-{1909} Maandschrift van het Verzoeningswerk

(563)
[1929]-{1939} Sint Corneliusbode (970)
1932-[1936] Maandbulletin der Broederschap van

Eerherstel (549)
1933-1961 Directeurenblad van de H. Familie 

(254)
1936-{1939} Wacht en wake (1139)

Actie ‘Voor God’
1937-1955 Mededeelingen van het Secretariaat van

de Katholieke Actie ‘Voor God’ (595)
1956 ‘Voor God’ (1123)
1957-1965 Pro Deo (869)

Basisgemeenschappen
1974-{1980} de Vier handen (1113)
1976-{1980} Tussen ons in (1076)

Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
[1935]-1963 Verovering (1106)
1952-{1959} Wijkblad Pius X (1153)
1964-{1967} Communicatie / Vereniging van 

Catechisten (214)
1968-{1980} Kommunikatie / Vereniging van 

Catechisten (484)

Derde Orde / Augustijnen
1939-{1940} Augustiniana (98)

Derde Orde / Dominicanen
1931-1954 St. Dominicus’ Derde Orde (971)
1933-{1941} Maandschrift voor de zeereerwaarde

directeuren van St. Dominicus Derde
Orde (564)

1955-1974 Zwart op wit (1173)

Derde Orde / Franciscanen
1886-1941 Sint Franciscus (1886-1941) (975)
[1910 of 1911]-{1938} Vlugschrift / Derde Orde van St.

Franciscus (1117)
1911-1937 Maandblad voor directeuren der Derde

Orde van den H. Franciscus van Assisië
(543)

1913-1941 de Tertiaris (1057)
1937-1955 Verterend vuur (1110)
1938-1941 Pax (839)
{1942}-{[1944]} Derde Orde mededelingen voor directeu-

ren en bestuursleden (250)
1945 Serafijnse schakel (951)
1946-{1980} Ons eens gegeven woord (778)
1947-1955 Stuwkracht (1947-1955) (1043)
1947-1963 Praeco regis (864)
{1952}-[1958] het Zonnelied (1171)
1955-{1960} Akkervoorde (34)

Derde Orde / Kapucijnen
1913-1936 Maandschrift voor de leden der Derde

Orde van den H. Franciscus (560)
1923-1941 de Priester-tertiaris (868)
1937-1964 Franciscaansche heraut (313)
1962-1967 Service (952)
1967-{1980} Schakel / Franciscaanse Lekenorde

Kapucijnen (939)

Derde Orde / Maristen
[1949]-1965 Nazareth (729)
1965-{1980} Bouwen aan de nieuwe aarde (152)

Eucharistische Kruistocht
1928-1929 Bestuursblad van den Eucharistischen

Kruistocht (127)
1933-1935 Eucharistische Kruistocht (305)

Focolare
1960-{1980} Nieuwe stad (743)

Franciscaanse Beweging
1917-{1980} Franciscaansch leven (312)
1921-1924 Franciscana (1921-1924) (314)
1927-1959 FMB (310)
1934-1937 de Tochtgenoot (1069)
1938-{1980} de Roep van de weg (897)
{1940} de Pelgrim / Tochtgenoten van Sint

Frans (843)
1943-{1946} het Roepje van de weg (898)
{1945} de Pelgrimsstaf (845)
1945-1963 de Roep van Franciscus (896)
1949-{1951} Maanlicht (565)
1962-1964 Vox clamantis (1128)
1963-{1980} Doortocht (293)
1964-{1969} Oriëntering (822)
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{1966}-{1968} Forum minorum (311)
{1967}-1971 Mededelingen van de Franciskaanse

Samenwerking (600)
1971-{1980} FM (309)
1972-{1980} Franciscus van Assisi (316)

Graal
1964-{1969} Kontaktblad / de Graal, Internationaal

Vormingscentrum (493)
1973-{1980} Kontaktblad / de Graal (492)

Katholieke Actie
1930-1941 de Pook (862)
[1935]-[1949] de Morgenster (693)
1937-1958 Actio catholica (9)
{1941} Mededeelingen van de Katholieke Aktie

voor de geestelijkheid van het bisdom
Roermond (589)

{1942}-{1945} Moderatorenmapje (686)
{1942}-{1945} Practische uitwerking van het jaarpro-

gram der Katholieke Actie (863)
{[1944]}-{[1945]} Mededeelingen alleen voor priesters

(583)
{1945} Mededelingen van het Diocesaan

Bureau voor Katholieke Actie (598)
1945-1946 Mededelingen / Diocesane Katholieke

Actie aartsbisdom Utrecht (599)
{1945}-{1949} Katholieke Actie bisdom ’s-Hertogen-

bosch (452)
{1946} Mededelingen van het Secretariaat der

Katholieke Actie Mannen en Mannelijke
Jeugd (615)

{1946}-{1947} Bouwsteenen voor den geestelijken her-
opbouw (153)

1946-{1953} Moderatorenbijlage (685)
1946-1964 Pinkstervuur (853)
1947 Mededelingenblad / Katholieke Actie

aartsbisdom Utrecht (626)
1947-{1948} Mededelingen ... van de Katholieke Actie

in Nederland (606)
1948-1954 Geest en actie (325)
{1948}-1965 Richting / Katholieke Actie bisdom

Breda (888)
1954-{1980} Ecclesia (294)
1954-{1980} Suggesta (1046)
{1959} Mededelingen van het Landelijk Cen-

trum voor Katholieke Actie (607)
1960-1968 Samen zoeken (930)

Kruisvaarders van St. Jan
[1928]-{1941} de Nieuwe kruistocht (742)
{[1962]}-{1980} Kruisvaarders van St. Jan (514)
1971-{1972} Ons contactblad (777)

Maltezer Orde
1966-1973 Mededelingenblad van het Kapittel van

de Souvereine en Militaire Orde van
Malta, afdeling Nederland (625)

1973-{1980} Mededelingenblad van de Nederlandse
afdeling van de Souvereine Militaire
Hospitaalorde van St. Jan van Jerusalem,
Rhodos en Maltha (627)

Mariacongregaties
1912-{1925} Verslag van den ... Nederlandschen

directeurendag der Mariacongregaties
(1107)

1916-1958 Ave Maria / Mariacongregaties (100)
1917-1960 Directeuren-tijdschrift der Maria-con-

gregaties (255)
1921-1933 Omhoog / Mariacongregaties (768)
1929-{1939} Mededeelingen van de Federatie der

Mariacongregaties voor Heeren uit den
Hoogeren Stand in Nederland (586)

{1930}-{1968} Hoe en wat (359)
1933-1963 Stella duce (1026)
{1946}-{1963} Federatiebrief (308)
1960-1963 Nieuwe tijd (744)
1963-1967 MC informatie (581)

Unitas
1956-1972 Adveniat (23)
1973-{1980} Kommunikant (482)

MISSIE

Academische Leken Missieactie (ALMA)
1948-1957 ALMA (40)
[1949]-{1951} de ALMA-post (50)
1959-{1966} ALMA contact stencil (41)

Augustijnen
1951-{1959} Augustiniana Boliviana (99)

Buro voor Internationale Solidariteit (BIS)
1975-{1980} Berichten en aktualiteiten (117)

Broeders van Dongen
1957-[1971] Canada calling (177)
{[1961]}-{1963} Suara Indonesia (1044)
1966-{1980} Stemmen uit Indonesia (1035)

Broeders van Maastricht
1925-1931 Onze missie-scholen (792)

Centraal Missie Commissariaat (CMC)
1964-1968 Missie integraal (647)
1971-{1980} ComMuniCatie / CMC (213)
{1980} Missie-zendingskalender (679)
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Centrum voor Lectuurvoorziening Missionarissen (CLM)
1967-1968 Informatie dienst (376)
1969-{1980} ID (366)
{1975}-{1980} Jaarverslag … CLM (426)

Congregatie van de H. Geest
{1902}-{1908} Afrikaansche almanak van den H. Geest

(31)
1905-1951 Bode van den H. Geest (145)
1946-1967 Ons orgaan / Congregatie van de H.

Geest (786)
{1949} Missie-almanak / Congregatie van de 

H. Geest (653)
1952-1967 Africa Christo (25)
1968-{1980} Onder elkaar (769)

Diocesane missieactie 
[1933]-[1942] Voor kerk en missie (1124)
1937-{1941} Priester-missieblad Stella duce (867)
1961-{1976} Present (865)
1965-1968 Wereldparochie (1150)

Dominicanen
[1900]-[1933] Lectuur voor de leden van den Sint-

Dominicus-penning (520)
[1933]-1967 S. Dominicus penning (972)
1967-{1980} Dominicuspenning (291)

Franciscanen
1895-1967 Sint Antonius (954)
1908-1938 St. Antonius-almanak (1908-1938) (958)
1939-1952 St. Antonius missie-almanak (956)
1953-{1961} Sint Antonius almanak (1953-{1961}) (955)
{1974} Kwartaalbrief OFM (516)

Franciscanessen van Bennebroek
1924-1968 Missieklok (661)
{1962} Missiekalender van de zusters Francis-

canessen van St. Lucia (659)

Franciscanessen van Mariadal
{1931}-{1966} Echo’s uit de missies (297)

Franciscanessen Missionarissen van Maria
{1924}-1968 Uit verre landen (1087)
1933-{1936} Annalen der Franciscanessen Missiona-

rissen van Maria (72)

Franciscanessen van Veghel
1929-1965 Missiewerk der zusters Franciscanes-

sen van Veghel (678)

Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD)
1874-1967 de Katholieke missiën (455)
1880-1890 St. Michaëls-kalender voor katholieke

huisgezinnen en familiën (994)

1891-1961 St. Michaels-almanak (993)
{1935}-{1968} Sint Willibrordus-scheurkalender (1003)
1946-{1980} SVD-nieuws (1048)
1956-{1964} Informatiedienst SVD nieuws (editie

missie-intentie) (390)
{1960}-{1966} Informatiedienst SVD nieuws (389)
1962-{1980} Rond (903)
1977-{1980} Band (102)

Indische Missie Vereniging
1917-1930 Onze missiën in Oost- en West-Indië

(791)
1931-{1939} Verslag van de werkzaamheden van het

Centraal Katholiek Koloniaal Bureau
(1109)

1931-1941 Koloniaal missie-tijdschrift (480)
1946-1963 Indisch missietijdschrift (371)

Jezuïeten
1889-1919 Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië

(122)
1920-1940 St. Claverbond (968)
1941-1946 Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië

voor de leden van den St. Claverbond
(123)

1947-1954 Berichten uit Java (121)
1955-1960 Missienieuws der Nederlandse Jezuïe-

ten (667)
1957-1967 Missie / Jezuïeten (648)
1961-1967 Missienieuws (666)

Kapucijnen
1911-1953 Borneo-almanak (151)
1922-1941 S. Fidelisklokje (974)
{1939}-1967 Oud Massaia (823)
1946-1960 St. Fidelis (973)
{1976}-{1980} Carissime confrater (180)

Karosi / Missiepers
{1960} Kardinaal van Rossum Instituut 

(Karosi) (442)
{[1965]} Missiepers Karosi (670)
{1965}-{1968} Karosi (445)
{[1966]} Missiepers (669)

Kontakt der Kontinenten
1966-{1968} Kontaktdrukken (500)

Kruisheren
1921-1967 Kruistriomf (513)
1971-{1980} KOM (481)
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Latijns-Amerika
{1963}-{1964} Nooit te laat (751)
1965-1969 America Latina (53)
{1968}-{1980} Salvatoriaanse hulpaktie voor Zuid-

Amerika (925)

Lazaristen / Dochters der Liefde
[1910]-1946 St. Vincentius à Paulo (1000)
{1930}-1941 Almanak van den Heiligen Vincentius à

Paulo (47)
1946-1967 Missiefront (656)
1968-1974 Caritas en missie (181)

Mariannhill
{1948}-1963 Pioniers (854)

Maristen
1965-1969 Marist (578)

Medische Missieactie (Memisa)
1928-1953 Medisch missie maandblad (630)
1954-{1958} Medisch missie maandblad (medische

editie) (631)
1954-1960 Medisch missie maandblad (propagan-

da editie) (632)
{1955}-{1965} Medische Missie Actie Memisa (633)
1961-1964 Medische missie post (634)
1961-{1980} Memisa-nieuws (637)
1965-{1980} Memisa nieuws (medische editie) (636)

Medische Missiezusters
1949-1972 Mededelingen / Medische Missiezusters

(609)
1973-{1980} M 3 (541)

Mill Hill
1890-1915 Annalen van het missiehuis te Rozen-

daal (77)
1915-1920 Annalen van het missiehuis te Roosen-

daal en het studiehuis te Tilburg (76)
1920-1935 Annalen der St. Joseph-congregatie van

Mill Hill (82)
1935-1967 Mill Hill (642)
1968-{1980} Kontaktblad van Mill Hill (494)

Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)
1937-{1940} MIVA (1937-{1940}) (681)
1947-{1958} Missie Verkeersmiddelen Actie (649)
{1960}-1963 MIVA – Nederland (684)
1964-1966 MIVA koerier (683)
{1967} MIVA ({1967}) (682)

Missieactie
1917-1919 Apostolische Priesterbond (94)
1920-1925 Missiekalender (657)

1926-{1980} Algemeene missiekalender (38)
1957-1964 de Brug der volken (162)
1959-{1960} Afrika ... nu! (28)
1968-1972 KALM-berichten (441)
1968-{1980} Bijeen (135)

Missieinstituut Bethlehem
{1906}-{1938} Bethlehem (130)

Missiewetenschap
1919-1971 het Missiewerk (677)

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest
[1922]-1959 Groeten uit de missies (342)
1948-{1954} Dappere vrouwen (247)
1959-1967 de Wereld rond (1147)

Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius
1905-1959 Sint Antonius-bode (959)
1960-1967 Antoniusbode (86)
1968-1970 Kontakt met de Missiezusters van Asten

(488)

Missiezusters van het Kostbaar Bloed
[1921]-1948 Kijkjes in het missieleven (467)
1949-1967 Missieleven (664)

Missiezusters van St. Petrus Claver
1933-{1980} Echo uit Afrika (296)

Missionarissen van de H. Familie
1908-1966 Bode der Heilige Familie (146)
1938-{1963} Apostolaat (88)
1947-1964 Contact / Missionarissen van de H.

Familie (227)
{1962}-{1980} Mededeling Provincialaat Miss. v.d. H.

Familie (596)
{1964}-{1978} MSF-post (694)

Missionarissen van het H. Hart
1883-1885 Annalen van de Aartsbroederschap van

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (70)
1886-1956 Annalen van Onze Lieve Vrouw van het

H. Hart (80)
1893 Almanak der Algemeene Aartsbroeder-

schap van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart (43)

1894-1953 Almanak van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart (49)

1936-1962 Onze provincie (796)
1936-{1980} de Brug / Missionarissen van het H.

Hart (160)
1950-1957 Brieven uit Tilburg (157)
1957-1967 Rerum ecclesiae (884)
{1968} Wereld (1146)
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Missionarissen van Scheut
1889-1900 Missiën in China en Congo (665)
1901-1950 Annalen der Missionarissen van Spar-

rendaal (78)
1950-1958 Scheut (944)
1960-1963 Missies van Scheut (673)
1964-1967 Scheut missiekroniek (946)
1968-{1980} Scheut hier en elders (945)
1968-{1980} Trefpunt / Congregatie van het Onbe-

vlekt Hart van Maria (1071)
{1971}-{1974} Vensterbank (1102)

Montfortanen
1909-1919 Onze missionarissen en missiehuizen

(794)
1920-1934 Onze missionarissen (793)
1935-1946 Schepter en kruis (943)
[1936]-{1958} Montfortaansche almanak (691)
1947-1950 Alles voor allen (39)

Nederlandse missie in Frankrijk
1956-{1963} Entr’acte (302)

Nederlandse Missieraad (NMR)
1977-{1980} Informatiedienst / Nederlandse Missie-

raad (388)
1979-{1980} Al doende (36)

Noorse missie
[1902]-{1931} de Noorsche missieklok (752)
1923-1974 Uit het land van St. Olav (1086)
{[1945]}-{[1957]} de Sint Olavsklok (995)

Oblaten van Maria
1934-1951 de Missie-koningin (1934-1951) (662)
1952 Voorposten (1126)
1953-1962 de Missiekoningin (1953-1961) (663)
1962-1967 Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’

(1063)
{1964}-{1967} Persinformaties bij het tijdschrift over

‘de groeiende kerk’ (847)

Oblaten van St. Franciscus van Sales
1929-1959 Franciscus van Sales stemmen (317)

Paters van de HH Harten
1919-1920 Wereldapostolaat (1148)
1977-{1978} Bulletin / Paters van de Heilige Harten

(168)

Pauselijke Missiewerken (PMW)
{1835}-1950 Annalen van het Genootschap tot Voort-

planting des Geloofs (74)
1850-1934 Annalen van het Genootschap der Heili-

ge Kindschheid (73)

1921-1946 Vlugschrift van het Pauselijk Liefde-
werk van den H. Apostel Petrus (1118)

1946-1963 Missie-actie (650)
1947-1951 Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel

Petrus (836)
{1949}-1965 Vuur (1137)
{1950}-{1952} de Pauselijke Missiegenootschappen in

het bisdom Breda (837)
1950-1961 Annalen van het Pauselijk Genootschap

tot Voortplanting des Geloofs (81)
{1951}-{[1955]} Contact / Pauselijke Missiegenootschap-

pen bisdom Haarlem (228)
1951-{1961} SPL (1011)
{1952}-{1964} Missie-omroep (668)
1959-{1960} Om godswil (766)
{1962}-{1965} de Pauselijke Missiewerken in het bis-

dom Breda (838)
1963-{1964} Uitzicht (1091)
1964-1974 Missie-aktie (651)
1975-{1980} Missie aktie (645)

Priesters van het H. Hart van Jezus
1920-1938 Missiestemmen (676)
{1923}-{1963} Heilig Hart-missiekalender (353)
1924-{1959} Missie-almanak / Priesters van het H.

Hart van Jezus (654)
1925-1950 de Missiepost (671)
1945-1967 Annalen van de Nederlandsche Provin-

cie der Priesters van het H. Hart van
Jezus (79)

{1946}-{1947} KVM schakeltje (515)
1971-{1980} Missionalia SAM-SCJ (680)

Raptim
1950-{1960} Mededelingenblad / Internationaal 

Missie-Reisbureau Raptim (624)

Redemptoristen
{1906}-{1939} Jaarbrief aan de zelatricen en leden van

het Hofbauer-Liefdewerk (420)
1920-1924 het Hofbauer-Liefdewerk (362)
1923-1931 Missie-kalender van Onze Lieve Vrouw

van Altijddurenden Bijstand (658)
1932-1957 Missiealmanak van OL Vrouw van

Altijddurenden Bijstand en van den 
Heiligen Gerardus (652)

1945-1967 St. Clemensbode (969)
1968-{1980} Aan de weldoeners van het Hofbauer-

liefdewerk (1)

SNVR
1961-{1970} Kontaktblad SNVR Missiesectie (496)
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Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
1926-1945 Afrikaansch missieklokje (30)
{1940}-1950 Afrika almanak (27)
1946-1949 Afrikaansche missiën (32)
{1949} het Mededelingenblad voor de zelateurs

en zelatrices van de Societeit voor Afri-
kaanse Missiën (628)

1949-1967 Afrika ontwaakt (29)
1960-{1980} Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse

Missiën (788)

St. Melaniawerk
1927-1929 St. Melania-werk (992)
1929-1957 Sint Melania-blad (991)

Ursulinen
[1926]-1952 de Oegandatrom (756)
1937-1946 Weltevreden (1144)
1946-1967 Stella oriens (1031)
1952-{1954} Oegandatrom en Kenyaklanken (757)

Witte Paters
1931-1948 Annalen van de Witte Paters Missiona-

rissen van Afrika (83)
[1948]-{1980} de Schakel / Missionarissen van Afrika

(941)
1965-{1980} Contactbrief / Witte Paters (240)
1971-1974 Bangla Desh bulletin (105)

Witte Paters / Witte Zusters
1884-1930 Annalen der Afrikaansche missiën (71)
1948-1967 Afrika (26)

Witte Zusters
1899-1929 Halfjaarlijksche kroniek van de Zusters

Missionarissen van OL Vrouw van 
Afrika (348)

1930-1937 Tweemaandelijksche kroniek der
Zusters-Missionarissen van Onze Lieve
Vrouw van Afrika (1081)

1938-1946 Kroniek van de Zusters Missionarissen
van Onze Lieve Vrouw van Afrika (511)

{1948}-1962 Kroniek der Witte Zusters (510)

Zusters van JMJ
1902-1923 Maandblad der St. Jozefvereeniging

(545)
1924-1940 Missies der zusters van het Gezelschap

van JMJ in Oost-Indië en Britsch-Indië
(675)

1940-1948 Missies der zusters van het Gezelschap
van JMJ (674)

{1941}-{1951} Missiekalender der zusters van het
Gezelschap van JMJ Mariënburg (660)

1949-1960 Maandblad der St. Jozefvereniging (546)
1961-1967 Missie / Zusters van Jezus, Maria, Jozef

(646)

Zusters Oblaten van de Assumptie
[{1964}-{1968}] Gods rijk onder de tropenzon (335)

Zusters van OLV van Amersfoort
[1972]-1979 Missiepost (672)

Zweedse missie
1960-{1980} het Land van Sint Birgitta (517)
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Chronologisch overzicht

In dit overzicht zijn de in dit deel beschreven bladen
chronologisch geordend naar eerste jaar van verschij-
nen.

1736-1796 Naam-lyst der roomsch catholyke
pastooren en missionarissen, welke in
de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie behoo-
rende, in bedieninge zyn

{1740}-{1764} Directorium ad legendas horas canoni-
cas et celebrandas missas juxta breviari-
um et missale romanum ... quod in
usum cleri cathedralis & diocesis Rurae-
mundensis 

1744-{1765} Naam-lyst der roomsch katholyke pasto-
ren en missionarissen, in het aartsbis-
dom van Utrecht, en in de bisdommen
van Haarlem, Deventer, Leeuwaarden,
Groningen, Middelburg

{1756} Directorium ad horas canonicas rite per-
solvendas et missae debite celebrandum
ad usum cleri, praesertim saecularis,
dioecesis Buscoducensis

{1756}-{1773} Directorium juxta quod legendae horae
canonicae, dicendae missae et observan-
dae caeremoniae in archidioecesi Ultra-
jectensi, et dioecesibus suffraganeis
Harlemiensi, Davent., Leovard., Groenin-
gensi et Middelburgensi

{1764}-{1803} Ordo recitandi horas canonicas, missas-
que celebrandi ritu romano in usum
cleri saecularis dioecesis Buscoducensis 

{1783}-1796 Naamlyst der roomsch-katholyke, zoo
wereldlyke, als kloosterlyke zendelin-
gen, welken ... zich in bedieninge bevin-
den in de negen aarts-priesterdommen
der Nederlandsche zendinge

{1786}-1853 Directorium ad rite legendas horas cano-
nicas missasque celebrandas juxta
ritum romanum ... ad usum cleri archi-
dioeceseos Ultrajectinae nec non dioece-
seon suffraganearum Harlemensis,
Daventriensis, Leovardensis, Gronin-
gensis et Middelburgensis

{1791}-[{1836}] Directorium om behoorlyk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de altaren
te versieren naar het roomsch kerk-
gebruik voor het aarts-bisdom Utrecht
en de onderhoorige bisdommen Haar-
lem, Deventer, Leeuwaarden, Groningen
en Middelburg

{1793}-1920 Naamlyst der roomsch catholyke
dekens, pastoren, rectoren, capellanen

en assistenten welke in de ... decanaten
des bisdoms van ’s-Hertogenbosch in
bediening zijn

1797-{1848} Naam-lyst der roomsch catholyke pasto-
ren en zendelingen welke ... in bedie-
ning zijn in de ... aartspriesterdommen
der Nederlandsche zendinge

{1798} Naamlyst der roomsch-catholyke capel-
laanen en derzelver standplaatsen, op de
Hollandsche en Zeelandsche zending

[1799] de Verdediger van het waar roomsch
catholijk geloof

{1804} Naamlyst der roomsch-catholyke pastoo-
ren, capellanen en assistenten, welke in
het vicariaat van Breda in bedieninge
zyn 

1806-{1811} Naam-lyst der roomsch catholyke capel-
laanen, welke ... in bediening zyn in de
acht aards-priesterdommen der Neder-
landsche zendinge

{1809}-1965 Directorium divini officii juxta ritum
breviarii et missalis Sanctae Romanae
Ecclesiae ad usum cleri saecularis Bus-
coducensis

1822-1829 Almanach du clergé catholique romain
des Pays-Bas

[1824]-{1825} Godsdienstige mengelingen en stichten-
de dichtstukjes, bijeen verzameld door
eenen katholijken priester

1835-1844 Roomsch katholijk jaarboek voor het
Koningrijk der Nederlanden

{1835}-1950 Annalen van het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs

{1841} Directorium cleri sæcularis vicariatus
apostolici Bredani, conformiter ad ritum
romanum, indicans et recitandas horas
canonicas et missas celebrandas

1842-{1871} Godsdienstige tractaatjes
{1847}-1853 Directorium romanum ad usum cleri

vicariatus apostolici Limburgensis
1847-1856 Kerkelijk Nederland
1847-{1860} Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid

(1847-{1860})
1847-1879 Handboekje voor de zaken der roomsch-

katholijke eeredienst
1848-1968 Staat van het personeel der congregatie

en van de veranderingen en bijzonder-
heden, welke … in dezelve hebben plaats
gehad
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1849-{1980} Catalogus Provinciae Neerlandicae Socie-
tatis Jesu

1850-1934 Annalen van het Genootschap der Heili-
ge Kindschheid

1852-1876 Gekruide zielespijs, in portiën toe -
gediend

{1854} Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de altaren
te versieren, naar het roomsch kerkge-
bruik, voor het aartsbisdom Utrecht

1854-1856 Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas juxta ritum
romanum ... ad usum cleri archidioece-
seos Ultrajectinae

1854-1869 Directorium romanum ad usum cleri
dioecesis Ruraemundensis

1854-1965 Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas secundum
ritum romanum ... ad usum cleri dioece-
seos Harlemensis

{1856}-1910 Naamlijst der r.k. dekens, pastoren, rec-
toren, kapellanen en assistenten, welke
in de ... dekenaten van het aartsbisdom
van Utrecht in bediening zijn

1857 Directorium ad usum cleri archidioece-
sis Ultrajectensis

1857 Traktaatjes voor katholieken
1858-1863 Directorium divini officii juxta ritum

romanum ad usum cleri saecularis
archidioecesis Ultrajectensis

{1859}-[1860] Naamlijst der eerw. heeren dekens,
pastoors en dienstdoende geestelijken,
in het bisdom van Haarlem

[1860]-{1934} Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers te zingen en de altaren te
versieren naar het roomsch kerkgebruik
voor het bisdom Haarlem

1861 Naamlijst der rooms katholijke dekens,
pastoors, rectors, kapellanen en
assistenten, die in de dekenaten van het
bisdom van Haarlem in bediening zijn

{1861}-1908 Jaarboekje der Vereeniging tot Bevorde-
ring der Vereering van het Allerheilig-
ste Sacrament en tot Versiering der
Behoeftige Kerken van ons land

1862-1878 Naamlijst der zeer eerw. heeren dekens,
pastoors, rectors, kapellaans en assis -
tenten, die in de dekenaten van het bis-
dom van Haarlem in bediening waren

1862-1896 de Goede zaaijer 
1864 Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwig-

heid
1864-1967 Directorium ad missas et horas canoni-

cas rite ordinandas secundum kalenda-
rium romanum et proprium archidioe-
cesis Ultrajectensis

{1864}-1971 Staat van het personeel en de liefdewer-
ken van de congregatie der Fraters van
OLV, Moeder van Barmhartigheid

1865-{1866} Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-
{1866})

1868-[1874] Alphabetische naamlijst der EEHH
dienstdoende geestelijken der vijf
Nederlandsche bisdommen

{1868}-1961 Communicanda dioecesis Buscoducen-
sis

1869 Tijdschrift ter voortplanting der gods-
dienstige vereering van den H. Joseph
en de H. Familie

1869-{1941} Maandschrift voor de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het H. Hart

1870-1871 Tijdschrift ter voortplanting der gods-
dienstige vereering van het H. Hart van
Jesus en van den H. Joseph

{1870}-{1874} Responsa ad quaestiones Ruraemun-
denses … conferentiis venerabilis cleri
hujus dioeceseos propositas

{1870}-{1876} Responsa ad quaestiones … conferentiis
venerabilis cleri dioecesis Buscoducen-
sis propositas

1870-1964 Ordo divini officii recitandi sacrique per-
agendi a clero ecclesiae cathedralis, civi-
tatis et dioecesis Ruraemundensis

1872-1889 Maandrozen ter eere van het H. Hart
van Jesus en ter verbreiding van het
Apostolaat des Gebeds

1872-1898 Ecclesiastes
{1873} Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid

({1873})
{1874} S. Willibrordus
1874-{1894} Naamlijst der dienstdoende geestelijken

in Nederland
1874-1967 de Katholieke missiën 
{1874}-{1980} Maandbriefje / Apostolaat des Gebeds
{1875} Kalender voor tijd en eeuwigheid

({1875})
{1875}-1966 Directorium ad rite legendas horas cano-

nicas missasque celebrandas iuxta nor-
mam breviarii ac missalis romani ad
usum cleri civitatis et dioecesis Breda-
nae 

1876-1979 Staat van het personeel der congregatie,
van de verplaatsingen der zusters en de
bijzonderheden

1877-1902 Pius-almanak (1877-1902)
1879-1884 Maandrozen-almanak
1879-1900 Nederlandsche katholieke stemmen

(1879-1900)
1879-1951 de Volks-missionaris 
1879-1964 de Rozenkrans 
1879-1971 Naamlijst der geestelijken, die in het bis-

dom van Haarlem in bediening waren
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1880-1890 St. Michaëls-kalender voor katholieke
huisgezinnen en familiën

1882-1885 Bedevaarten naar Sittard
1883-1885 Annalen van de Aartsbroederschap van

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
1884-1885 Katholieke kronijk
1884-1930 Annalen der Afrikaansche missiën
1885-{1964} Catalogus fratrum ordinis minorum

SPN Francisci Capucinorum Provinciae
Hollandicae SS Trinitatis

1886-1906 de Maria-zomer te Sittard 
1886-1941 Sint Franciscus (1886-1941)
1886-1956 Annalen van Onze Lieve Vrouw van het

H. Hart
{1888} Maandschrift ter eere van OL Vrouw

van Lourdes
1889-1900 Missiën in China en Congo
1889-1919 Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië
1890-1915 Annalen van het missiehuis te Rozen-

daal
1890-1915 Maandrozen ter eere van Jesus’ H. Hart
{1891} Ave Maria / Uitgeverij A. Kusters
{1891}-{1907} Catalogus fratrum Provinciae Germani-

ae Inferioris Fratrum Minorum Recol-
lectorum

1891-1961 St. Michaels-almanak
{1892} Advertentieblad ten dienste van eerw.

heeren geestelijken, kloosters, semina -
riën, pensionaten, gestichten van onder-
wijs, liefdegestichten, Vincentius-veree-
nigingen, parochiale scholen enz.

1892-1942 het Offer (1892-1942)
1893 Almanak der Algemeene Aartsbroeder-

schap van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart

{1894} Kerkelijk nieuws- en advertentieblad ten
dienste van eerw. heeren geestelijken,
kloosters, seminariën, pensionaten,
gestichten van onderwijs, liefdegestich-
ten, Vincentius-vereenigingen, parochia-
le scholen enz.

1894 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
(1894)

1894-1953 Almanak van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart

1895-1896 Maandschrift onder den titel van Onze
Lieve Vrouw van Goeden Raad voor
christelijke gezinnen

1895-1920 OL Vrouw van Lourdes
1895-1967 Sint Antonius
1897-1911 Maandschrift voor christelijke gezinnen
1898-1907 Antonius-almanak
{1898}-{1909} Maandschrift van het Verzoeningswerk
[1898-1914] Onze vriend St. Antonius [1898-1914]
1898-1956 Sint Bavo

1899-{1905} Maandschrift gewijd aan de vereering
van OL Vrouw van Lourdes

1899-1929 Halfjaarlijksche kroniek van de Zusters
Missionarissen van OL Vrouw van Afri-
ka

1900-1907 Onze Pius-almanak
[1900]-[1933] Lectuur voor de leden van den Sint-

Dominicus-penning
{1900}-1971 Catalogus conventuum et fratrum Sacri

Ordinis Praedicatorum Provinciae Ger-
maniae Inferioris Reginae SS Rosarii

1901-1950 Annalen der Missionarissen van Spar-
rendaal

1901-1964 Nederlandsche katholieke stemmen
(1901-1964)

1901-1968 het Rijk van het H. Hart van Jezus 
{1902}-{1908} Afrikaansche almanak van den H. Geest
1902-1923 Maandblad der St. Jozefvereeniging
[1902]-{1931} de Noorsche missieklok
1902-1941 Sint Maarten
1903-{1980} God met ons in het Allerheiligst Sacra-

ment
1904-{1905} de Nederlandsche gewijde redenaar
1904-{1937} Jaarverslag der Apologetische Vereeni-

ging Petrus Canisius
1904-1968 SS Eucharistia
{1905} de Pelgrim / Kapelaan A. Suys
1905-1951 Bode van den H. Geest
1905-1959 Sint Antonius-bode
1906-1909 Van Neêrlands Carmel
[1906]-1915 Voor eer en deugd
{1906}-{1938} Bethlehem
{1906}-{1939} Jaarbrief aan de zelatricen en leden van

het Hofbauer-Liefdewerk
{1907}-{1928} Maandelijksche staat der benoemingen

van RK dienstdoende geestelijken
1908-1938 St. Antonius-almanak (1908-1938)
1908-{1943} Sittarder Maria-almanak
1908-{1954} Manresabode
1908-1966 Bode der Heilige Familie
1908-1971 Pius-almanak (1908-1971)
1909-1918 Annuarium der Apologetische Vereeni-

ging Petrus Canisius
1909-1919 Onze missionarissen en missiehuizen
1909-1925 Verslag ... Vereeniging der Eeuwigdu-

rende Aanbidding van het Allerh. Sacra-
ment des Altaars en tot Ondersteuning
van Arme en Behoeftige Kerken

1910-1919 Liturgisch tijdschrift
1910-1941 de Tabor 
[1910]-1946 St. Vincentius à Paulo
1910-1956 de Vriend der Heilige Harten van Jezus

en Maria
[1910 of 1911]-{1938} Vlugschrift / Derde Orde van St.

Franciscus

795 Chronologisch overzicht



1911-1913 de Reclame-bazuin 
{1911}-{1915} Almanak der HH Harten van Jezus en

Maria
1911-1916 Mannenadel
1911-1929 Naamlijst der geestelijken die in de ...

dekenaten van het aartsbisdom Utrecht
in bediening zijn

1911-1937 Maandblad voor directeuren der Derde
Orde van den H. Franciscus van Assisië

1911-1953 Borneo-almanak
1912-1915 Rome
1912-{1925} Verslag van den ... Nederlandschen

directeurendag der Mariacongregaties
1912-1941 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad

(1912-1941)
1912-1956 Carmelrozen
1912-1964 Golgotha
1913-1914 Annalen der Heilig-Land-Stichting
[1913]-[1915] St. Bonifacius
1913-1925 Jaarverslag / Nederlandse Provincie der

Franciscanen
1913-1936 Maandschrift voor de leden der Derde

Orde van den H. Franciscus
1913-1941 de Tertiaris
1913-{1980} de Bazuin
{1914}-{1915} Directorium voor de kerkelijke diensten

in het aartsbisdom Utrecht
1914-1920 Neerlandia franciscana
1914-1968 ’t H. Land 
1914-{1980} Onze vriend St. Antonius (1914-{1980})
1915-{1917} Directorium om behoorlijk de HH mis-

sen en vespers mede te bidden naar het
roomsch kerkgebruik

1915-1920 Annalen van het missiehuis te Roosen-
daal en het studiehuis te Tilburg

{1915}-{1920} Sint Antonius-klokje
1916-{1918} de Gerardus-bode 
1916-{1921} Vrouwenadel
1916-1924 Maandschrift voor liturgie
1916-{1930} Volksadel
1916-1937 Mannenadel en vrouweneer
1916-1958 Ave Maria / Mariacongregaties
1916-1965 de Heraut van het H. Hart van Jezus 
1916-{1980} Analecta voor het bisdom Roermond
1917-1919 Apostolische Priesterbond
1917-1930 Onze missiën in Oost- en West-Indië
1917-1942 een Bloempje ter eere van de Heilige

Harten van Jezus en Maria 
1917-1960 Directeuren-tijdschrift der Maria-

congregaties
1917-{1980} Franciscaansch leven
{1918} Almanak ... ten dienste van de congrega-

tie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid

{1918}-{1919} Acta societatis liturgicae Sancti Willi-
brordi

{1919} Adres- en jaarboek voor katholiek 
Nederland

{1919} de Familiebode
1919 Lourdes / OL Vrouw van Lourdes

Amsterdam
{1919}-{1920} de Groote dag van Jezus’ H. Hart en van

zijne lieve Moeder Maria 
1919-1920 Wereldapostolaat
1919-1948 de H. Eucharistie 
1919-1961 het Schild 
1919-1971 het Missiewerk 
1919-{1980} Tijdschrift voor liturgie
1920-1924 het Hofbauer-Liefdewerk
1920-1925 Missiekalender
[1920]-{1933} Sint Christophorus
1920-1934 Onze missionarissen
1920-1935 Annalen der St. Joseph-congregatie van

Mill Hill
1920-1938 Missiestemmen
1920-1940 St. Claverbond
1920-1947 Mededeelingen voor de Nederlandsche

Provincie
1920-1965 de Standaard van Maria
{1920}-{1980} Kalender … ten dienste van de congrega-

tie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid

1920-{1980} St. Gerardusklokje
1921-1924 Franciscana (1921-1924)
1921-1924 GGG
1921-1926 de RK familiebode
1921-1933 Omhoog / Mariacongregaties
1921-1946 Vlugschrift van het Pauselijk Liefde-

werk van den H. Apostel Petrus
[1921]-1948 Kijkjes in het missieleven
[1921]-{1956} RK propagandablad ‘het Hart dat

heerscht’
1921-1964 de Heilige Kruistocht 
1921-1967 Kruistriomf
1921-{1980} Ons geestelijk leven
1922-1935 Algemeen Nederlandsch eucharistisch

tijdschrift
1922-1941 S. Fidelisklokje 
[1922]-1959 Groeten uit de missies
{1922}-{1969} het Missieboekje van het H. Hart van

Jezus 
{1922}-1971 Naamlijst van de r.k. geestelijkheid van

het bisdom ’s-Hertogenbosch
{1923}-{1926} de Voorpost
1923-1931 Missie-kalender van Onze Lieve Vrouw

van Altijddurenden Bijstand
1923-{1938} Romen’s aankondiger
1923-1941 de Priester-tertiaris 
1923-1957 Sancta Maria
1923-1961 Sint Jansklokken
1923-1962 de Liefdekoning 
[{1923}]-{1962} Nederlandsch directorium
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{1923}-{1963} Heilig Hart-missiekalender
1923-1970 Klokje van het moederhuis
1923-1973 Stemmen uit Lourdes
1923-1974 Uit het land van St. Olav
1924 Mededeelingen aan de leden van de Apo-

logetische Vereeniging Petrus Canisius
1924-1926 Mededeelingen voor de leden van de Apo-

logetische Vereeniging Petrus Canisius
en van het Geert Groote Genootschap

1924-{1929} Liturgische almanak
1924-1933 Jaarverslag der congregatie der Fraters

van OL Vrouw van het Heilig Hart,
gevestigd te Utrecht

1924-1934 Petrus Donders / Redemptoristen
[1924]-{1938} Rozeblaadjes van de Kleine Theresia
1924-1940 Missies der zusters van het Gezelschap

van JMJ in Oost-Indië en Britsch-Indië
1924-1941 Ons liturgisch tijdschrift
1924-1941 Rozengaarde
1924-{1959} Missie-almanak / Priesters van het H.

Hart van Jezus
[1924]-1964 Assumptie
1924-1967 de Gewijde rede
1924-1967 Uni trinoque
1924-1968 Missieklok
{1924}-1968 Uit verre landen
1924-{1980} Bethanië
[1925]-[1928] de Luidspreker
1925-1930 het Klooster 
1925-1931 Onze missie-scholen
1925-1931 Rozenregen
1925-1950 de Missiepost
1925-1964 Uit het land van Heiloo
1926-{1927} St. Theresia-bloemen
1926-1930 Mededeelingen voor de leden van de

Apologetische Vereeniging Petrus Cani-
sius en van het Geert Groote Genoot-
schap en van het Petrus Canisius
Genootschap

1926-1935 Sinte Theresia-maandschrift
1926-1945 Afrikaansch missieklokje
[1926]-1952 de Oegandatrom
1926-1957 Jaarverslag ... Vereeniging der Eeuwig-

durende Aanbidding en van het Liefde-
werk voor Arme Kerken

1926-{1968} het Gezin 
1926-{1980} Algemeene missiekalender
1927 Tijdschrift voor RK bestuurderen van

kerk, school en armwezen
1927-1929 RK tijdschrift voor kerk, school en arm-

wezen
1927-1929 St. Melania-werk
1927-{1938} Mededeelingen van het Nationaal

Bureau voor het Apostolaat des Gebeds
in Nederland en koloniën aan de ZE hee-
ren directeuren

{1927}-{1940} Sint Carolus klokje
1927-1941 het Pelgrimsblad van OL Vrouw in ’t

Zand, Roermond 
{1927}-1942 Conspectus Provinciae Germaniae Infe-

rioris Fratrum Minorum
1927-1959 FMB
1927-1968 Neerlandia seraphica
1927-{1980} Ons geestelijk erf
1928-1929 Bestuursblad van den Eucharistischen

Kruistocht
1928-1931 Mededeelingen van het Apostolaat der

Hereeniging
[1928]-{1941} de Nieuwe kruistocht
1928-1942 Bode van St. J.-B. de La Salle
1928-1953 Medisch missie maandblad 
1928-{1963} Padua
{1928}-1968 Naamlijst der geestelijken die in het bis-

dom van Breda in bediening waren
1928-{1980} Analecta voor het aartsbisdom Utrecht
1929-1930 Cor unum / Priesters van het H. Hart

van Jezus
1929-{1931} RK tijdschrift voor kerk, school, armwe-

zen en kinderbescherming
1929-1934 Cor unum et anima una
1929-{1939} Mededeelingen van de Federatie der

Mariacongregaties voor Heeren uit den
Hoogeren Stand in Nederland

[1929]-{1939} Sint Corneliusbode
1929-1941 Christus Koning
1929-1957 Sint Melania-blad
1929-1959 Franciscus van Sales stemmen
1929-1963 Huwelijk en huisgezin
1929-1965 Missiewerk der zusters Franciscanes-

sen van Veghel
1929-1966 Sint Jozefblaadje
1929-1971 de Kloosterling 
1929-{1980} Onder ons / Fraters van OL Vrouw van

het H. Hart
1929-{1980} Pro nostris / Norbertijnen
{1930} het Heilige vuur 
1930-1937 Tweemaandelijksche kroniek der

Zusters-Missionarissen van Onze Lieve
Vrouw van Afrika

{1930}-{1940} Goed volk
{1930}-1941 Almanak van den Heiligen Vincentius à

Paulo
1930-{1941} Apostolatus maris
1930-1941 Mater Dolorosa (1930-1941)
1930-1941 de Pook 
1930-1949 Apologetisch leven
1930-1959 Sint Jozef
{1930}-{1968} Hoe en wat
1930-1970 Naamlijst der geestelijken die in het

aartsbisdom van Utrecht in bediening
zijn

1931-1933 Sancta Liduina (1931-1933)
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1931-1935 RK tijdschrift voor kerk, school, zieken-
huis en armwezen

1931-1936 de Klok van het Franciscushuis
1931-{1939} Verslag van de werkzaamheden van het

Centraal Katholiek Koloniaal Bureau
1931-1941 Koloniaal missie-tijdschrift
1931-1948 Annalen van de Witte Paters Missiona-

rissen van Afrika
1931-1954 St. Dominicus’ Derde Orde
1931-1956 Sub tutela matris
1931-1963 H. Sacramentsklokje
1931-1964 St. Bernardus tijdschrift
{1931}-{1966} Echo’s uit de missies
{1932}-1933 Op korte golf ({1932}-1933)
1932-[1934] Leidraad misgebeden Bron van christe-

lijken geest
1932-[1936] Maandbulletin der Broederschap van

Eerherstel
1932-1941 Apostolaat der Hereeniging
1932-1951 Mededeelingen / Fraters van OL Vrouw,

Moeder van Barmhartigheid
1932-1957 Missiealmanak van OL Vrouw van

Altijddurenden Bijstand en van den Hei-
ligen Gerardus

1932-1969 Charitas 
{1933} Adresboek voor Roomsch-Katholiek

Nederland
1933-1935 Eucharistische Kruistocht
1933-{1936} Annalen der Franciscanessen Missiona-

rissen van Maria
1933-{1941} Maandschrift voor de zeereerwaarde

directeuren van St. Dominicus Derde
Orde

[1933]-[1942] Voor kerk en missie
1933-1961 Directeurenblad van de H. Familie
1933-1963 Stella duce
[1933]-1967 S. Dominicus penning
1933-1967 Uit eigen kring
1933-{1980} Echo uit Afrika
{1933}-{1980} de Maandelijksche ziekenbrief 
{1934}-{1935} Revue van de Romeinse Unie van de

Ursulinen
1934-1937 Sint Servaas
1934-1937 de Tochtgenoot 
1934-{1938} Liturgica
1934-{1940} Jaarverslag en jaarboekje der Brancar-

diersvereeniging der Limburgsche Bede-
vaart naar Lourdes

1934-{1940} Op korte golf (1934-{1940})
1934-[1940] Stella maris / Vlootaalmoezenier te Den

Helder
1934-1948 Jaarboekje van de congregatie der Fra-

ters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht

1934-1950 het Petrus Donders tijdschrift 
1934-1951 de Missie-koningin (1934-1951)

1934-1964 Omhoog / Aartsbisdom Utrecht
1935-1941 Kerk, school en ziekenhuis
1935-[1941] St. Theresia-tijdschrift
1935-1946 Schepter en kruis
[1935]-[1949] de Morgenster
1935-1960 St. Franciscusblaadje
{1935}-{1960} Staat van personeel en liefdewerken van

de congregatie der Broeders van den H.
Aloysius Gonzaga te Oudenbosch

[1935]-1963 Verovering
1935-1967 Mill Hill
{1935}-{1968} Sint Willibrordus-scheurkalender
1936-1937 Ons gezin
1936-{1939} Wacht en wake
1936-1940 Eucharistisch tijdschrift
1936-1940 Katholieke documentatie
[1936]-{1958} Montfortaansche almanak
1936-{1959} Provinciebode
1936-1960 Analecta augustiniana Provinciae Hol-

landicae
1936-1962 Onze provincie
1936-1970 de Berggalm 
1936-{1972} Uw rijk kome
1936-{1980} de Brug / Missionarissen van het H.

Hart
1936-{1980} de Stad Gods
{1937} de Stem van Tricht 
1937-{1940} MIVA (1937-{1940})
1937-{1941} Priester-missieblad Stella duce
1937-1946 Weltevreden
1937-1951 Egmondiana
1937-1955 Mededeelingen van het Secretariaat van

de Katholieke Actie ‘Voor God’
1937-1955 Verterend vuur
1937-1958 Actio catholica
1937-1964 Franciscaansche heraut
1937-1967 Neem en lees
1937-1968 Fax 
1938-{1941} Heilige Pastoor van Ars
1938-1941 Mariaklok
1938-{1941} Memento
1938-1941 Pax
1938-1946 Kroniek van de Zusters Missionarissen

van Onze Lieve Vrouw van Afrika
1938-1947 Salesiaans tijdschrift
1938-{1948} het Maria-uur 
{1938}-{1951} Jaarboekje van de zusters Franciscanes-

sen te Denekamp
1938-1957 Verleden en heden van de congregatie

der Fraters van Tilburg
1938-1958 Ons congregatieklokje
1938-{1963} Apostolaat
[1938]-{1980} Biddend Nazareth
1938-{1980} de Roep van de weg 
{1939} Zijn
1939-{1940} Augustiniana
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1939-1940 Orgaan van de Nederlandsche Provincie
1939-1952 St. Antonius missie-almanak
{1939}-{1961} Staat van het personeel en van de bij-

zonderheden en veranderingen welke …
in de congregatie hebben plaats gehad

1939-1963 Ministerium verbi
1939-1964 de Gemmabode
{1939}-{1965} Liturgische gids / Bisdom ’s-Hertogen-

bosch
{1939}-1967 Oud Massaia
{1940} Catalogus Provinciae Hollandicae CSsR
{1940} de Pelgrim / Tochtgenoten van Sint

Frans
1940-1948 Missies der zusters van het Gezelschap

van JMJ
{1940}-1950 Afrika almanak 
1940-1956 In het licht van Sint Jozef
{[1940]}-{1962} Wy tiigje op
1940-{1980} Jaarboekje … voor de congregatie der

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis der H. Maagd Maria, gevestigd te
Maastricht

{1941} Mededeelingen van de Katholieke Aktie
voor de geestelijkheid van het bisdom
Roermond

1941-1946 Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië
voor de leden van den St. Claverbond

{1941}-{1951} Missiekalender der zusters van het
Gezelschap van JMJ Mariënburg

1941-[1953] Congregatie-nieuws / Broeders van Onze
Lieve Vrouw van Lourdes

{1941}-[1980] Sint Jozef zorg
{1942} Mededeelingen voor het bisdom Roer-

mond
{1942}-{[1944]} Derde Orde mededelingen voor directeu-

ren en bestuursleden
{1942}-{1945} Moderatorenmapje
{1942}-{1945} Practische uitwerking van het jaarpro-

gram der Katholieke Actie 
1943-{1946} het Roepje van de weg 
1943-1968 Stella maris / Katholieke Geestelijke Ver-

zorging der Koninklijke Marine
1943-{1980} Clairlieu
{[1944]}-{[1945]}Mededeelingen alleen voor priesters
{1945} Mededelingen van het Diocesaan

Bureau voor Katholieke Actie
{1945} de Pelgrimsstaf
1945 Serafijnse schakel
1945-1946 Mededelingen / Diocesane Katholieke

Actie aartsbisdom Utrecht
1945-1948 het Christelijk Oosten (1945-1948)
{1945}-{1949} Katholieke Actie bisdom ’s-Hertogen-

bosch
1945-{1949} Stella maris / RK Zeemanshuis Stella

Maris

1945-1955 Conspectus van de Nederlandse Provin-
cie der Minderbroeders

{[1945]}-{[1957]} de Sint Olavsklok 
{1945}-1958 UVC
1945-1962 Moeder van Goeden Raad
1945-1963 de Roep van Franciscus 
1945-1967 Annalen van de Nederlandsche Provin-

cie der Priesters van het H. Hart van
Jezus

1945-1967 St. Clemensbode
[1945]-1967 St. Pietersklokje
1945-1968 Banneux OLV
1945-1968 Sursum corda
1945-1968 Ter liefde Gods
1945-1973 Contact / Bureau van de Hoofdlegeraal-

moezenier
[1945]-{1976} Contact / Zusters van het H. Hart
1945-{1980} Tijdschrift voor geestelijk leven
{1946} Mededelingen van het Secretariaat der

Katholieke Actie Mannen en Mannelijke
Jeugd

{1946}-{1947} Bouwsteenen voor den geestelijken her-
opbouw

{1946}-{1947} KVM schakeltje
{1946}-{1948} Jaarboekje van de Nederlandse Provincie

CSsR
1946-1949 Afrikaansche missiën
{1946}-{1949} Maandbericht van het Apostolaat ter Zee
1946-{1949} Unio Apostolica
1946-1952 Maria legionis 
1946-{1953} Moderatorenbijlage
{1946}-{1959} Catalogus van de broeders en zusters

van de Orde van OL Vrouw van de Berg
Carmel, van de Nederlandse Provincie
en van de Provincies van Rio de Janeiro
en Bahia

1946-1960 St. Fidelis 
1946-{1961} Maria-bode
{1946}-{1963} Federatiebrief
1946-1963 Indisch missietijdschrift
1946-1963 Missie-actie
1946-1963 het Scapulier 
1946-1964 Pinkstervuur
1946-1966 Neerlandia dominicana
1946-1967 Missiefront
1946-1967 het Offer (1946-1967)
1946-1967 Ons orgaan / Congregatie van de H.

Geest
1946-1967 Stella oriens
{1946}-1968 het Cenakel
1946-1969 Katholiek archief
1946-1970 de Roepstem uit het Oosten 
1946-1970 Stemmen uit Maria’s heiligdom
1946-{1980} Franciscana (1946-{1980})
1946-{1980} Kleine compagnie
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1946-{1980} Leer en leven
1946-{1980} Ons eens gegeven woord
1946-{1980} Ons leven en streven
1946-{1980} Pro nostris (1946-{1980}) / Montfortanen
1946-{1980} Recht door zee (1946-{1980})
1946-{1980} de Schakel / Maristen
1946-{1980} Sint Gerardus dagkalender
1946-{1980} SVD-nieuws
1947 Mededeelingen / Katholiek Thuisfront
1947 Mededelingenblad / Katholieke Actie

aartsbisdom Utrecht
1947-1948 Limburg / Bisdom Roermond
1947-{1948} Mededelingen ... van de Katholieke Actie

in Nederland
1947-1949 Minister Christi
1947-{1949} Studiedagen over de Geestelijke Oefenin-

gen
1947-1949 Vaart wel
{[1947]}-{1949} Wereldnieuws over de verering van OLV

van Fatima
1947-1950 Alles voor allen
{1947}-{1950} Bijzondere veldpost
1947-1951 Als de hei bloeit
1947-1951 Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel

Petrus 
{1947}-{1952} Liturgische kalender
1947-1952 Stoere vaart
1947-1953 Communicanda RP Provincialis
1947-1954 Berichten uit Java
1947-1955 Stuwkracht (1947-1955)
1947-{1958} Missie Verkeersmiddelen Actie 
1947-1959 Moederzorg
1947-1962 Inter nos / Redemptoristen (1947-1962)
{1947}-{1963} Kerygma
1947-1963 Praeco regis
1947-1964 Contact / Missionarissen van de H.

Familie
1947-1964 In slagorde
1947-1966 Bijdragen voor de geschiedenis van de

Provincie der Minderbroeders in de
Nederlanden

1947-{1966} Ons contact / Liefdezusters van het Kost-
baar Bloed

1947-1967 Salesiaans nieuws
1947-1968 de Stem van Fatima 
1947-1969 Chronicon cruciferorum
1947-1969 Salvo
1947-1971 G 3
1947-1971 de Koerier van het kasteel
1947-{1980} de Kromstaf 
1947-{1980} Ons leven
1948-1949 Katholiek Thuisfront
{1948}-1952 Maandbrief aan onze zelatricen en zela-

teurs
1948-{1954} Dappere vrouwen
1948-1954 Geest en actie

1948-1955 Clara Feybode
1948-1957 ALMA
[1948]-1959 Nationaal Apostolaat van het Onbevlekt

Hart van Maria
1948-{1960} Zonzij
{1948}-1962 Kroniek der Witte Zusters
{1948}-1963 Pioniers
1948-1964 het Christelijk Oosten en hereniging
1948-1964 Mgr. Savelberg en zijn stichting
{1948}-1965 Richting / Katholieke Actie bisdom Breda
1948-1967 Afrika
1948-1968 Carmel
1948-{1970} de Band / Apostolaat der Hereniging 
1948-1972 O, Bonitas!
1948-{1980} Berne
1948-{1980} Inter nos / Paters van de HH Harten
[1948]-{1980} de Schakel / Missionarissen van Afrika
{1949} Liturgische gids / Bisdom Breda
{1949} het Mededelingenblad voor de zelateurs

en zelatrices van de Societeit voor Afri-
kaanse Missiën

{1949} Missie-almanak / Congregatie van de 
H. Geest 

1949 Sint Gabriël almanak
1949-1950 Katholiek Thuisfront overal
[1949]-[{1950}] Saint Louis’ contact
1949-1950 het Vizier 
[1949]-{1951} de ALMA-post 
1949-{1951} Maanlicht
1949-1956 Monumenta historica
1949-1958 Jaarverslag van de congregatie van de

Fraters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht

1949-1959 Jaarboek voor het katholieke gezin
1949-1960 Maandblad der St. Jozefvereniging
{1949}-1962 Overzicht van de huizen en zusters van

de congregatie der zusters Dominicanes-
sen van de H. Familie te Neerbosch

1949-{1962} Via pacis
1949-1964 Zon en sneeuw
[1949]-1965 Nazareth
{1949}-1965 Vuur
1949-1967 Afrika ontwaakt
1949-1967 Credo
1949-1967 Missieleven
1949-1972 Mededelingen / Medische Missiezusters
{1949}-1972 Vrienden van Egmond
1949-{1980} Catalogus der huizen en zusters van de

Congregatie van de H. Catharina van Se-
nen, Dominicanessen van Voorschoten

{1950} Sint Gabriël kalender
{1950}-{1952} de Pauselijke Missiegenootschappen in

het bisdom Breda
1950-1952 Tweemaandelijks contactblad van het

Bureau RK Geestelijke Verzorging bij de
Inrichtingen van Justitie
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1950-1957 Brieven uit Tilburg
1950-1958 Cîteaux in de Nederlanden
1950-1958 Scheut
1950-{1960} Mededelingenblad / Internationaal Mis-

sie-Reisbureau Raptim
1950-1961 Annalen van het Pauselijk Genootschap

tot Voortplanting des Geloofs
1950-1961 Voor bestuur en vorming
1950-1964 Binnenlands apostolaat
1950-1964 Intronisatie kalender voor het gezin
1950-{1966} de Heeriaan 
{1950}-{1967} Koorgids voor de HH Diensten in het

aartsbisdom Utrecht en de bisdommen
’s-Hertogenbosch, Breda, Roermond

1950-1967 het Priesterblad Minister Christi 
1950-1968 Sint Camillusbode (1950-1968)
{1950}-{1980} het Blauwe boekje
{1951} Roepstem van de Mariaburcht
1951-1952 Katholiek gezinsboek
1951-1954 Deus providebit
{1951}-{[1955]} Contact / Pauselijke Missiegenootschap-

pen bisdom Haarlem
1951-1958 Nationaal Katholiek Thuisfront
1951-{1959} Augustiniana Boliviana
1951-1960 Kristal
1951-1960 Mededelingen aan de vereerders van

pater Donders
1951-{1961} SPL
[1951]-{1962} Actie-radius
1951-1964 Oriens (1951-1964)
{1951}-{1977} Jaarboekje van de Brancardiersvereni-

ging der Limburgsche Bedevaart naar
Lourdes

1951-{1978} Jaarbericht aan de leden van het Pater
Roothaan-Genootschap en alle andere
belangstellenden

1951-1979 Zó helpt pater Roothaan!
1951-{1980} ’t Anker / Bedrijfsapostolaat Kapucijnen
1951-{1980} de Zondagsmis
1952 Voorposten
1952-{1954} Oegandatrom en Kenyaklanken
1952-1957 Congregatienieuws / Fraters van OL

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
{1952}-[1958] het Zonnelied
{1952}-1959 de Abdijklok
1952-{1959} Wijkblad Pius X
1952-1964 De La Salle-koerier
1952-1964 Katholiek leven / Redemptoristen
{1952}-{1964} Missie-omroep
1952-{1965} Van eigen haard en palmengaard
1952-{1966} Archief Katholieke Geestelijke Verzor-

ging Luchtmacht Nederland
1952-1967 Africa Christo
1952-1968 het Boek der boeken 
1952-1968 Contact tussen aalmoezeniers en kamp-

arbeiders

1952-1968 de Goede Herder 
1952-{1970} Met hart en ziel
1952-1972 Mededelingen voor de vrienden van de

Abdij St. Benedictusberg
1952-{1980} Benedictijns tijdschrift
{1953}-{[1954]} Samen paraat
1953-{1955} Sint Antonius’ zorg
1953-1959 Contactblad van de RK geestelijke ver-

zorging bij de Inrichtingen van Justitie
1953-1959 Mededelingen van de Nederlandse Pro-

vincie 
1953-{1959} Regina legionis
1953-1960 Passionistenleven
1953-{1961} Sint Antonius almanak (1953-{1961})
1953-1962 de Missiekoningin (1953-1961)
{1953}-{1968} St. Jozef van Smakt
1953-1969 de Vragende mens
[1953]-{1970} een Brug tussen twee werelden
{1953}-{1975} Inlichtingen voor zielzorg
[1954]-[1955] Radar van het leven
{1954}-1956 Adreslijst contact
1954-{1958} Medisch missie maandblad (medische

editie)
1954-1960 het Hoogteroer 
1954-1960 Medisch missie maandblad (propaganda

editie)
1954-1961 Capucijnen-almanak
1954-{1962} Mededelingen van het Interdiocesaan

Liturgisch Secretariaat
1954-1963 Plein
1954-1965 Harten troef
1954-1967 Vinculum crucigerorum
1954-{1980} Analecta voor het bisdom Haarlem
1954-{1980} Ecclesia
1954-{1980} de Frontlijn
1954-{1980} Pokrof
1954-{1980} Suggesta
1955-{1960} Akkervoorde
1955-1960 Missienieuws der Nederlandse Jezuïe-

ten
1955-1961 Christofoor
1955-1963 Sint Franciscus (1955-1963)
{1955}-{1964} Sint Willibrord apostolaat
{1955}-{1965} Medische Missie Actie Memisa
1955-1967 Kontakt / Oblaten van St. Franciscus van

Sales
1955-1970 Officiële mededelingen / Congregatie der

Missie
{1955}-1974 Mededelingenblad / Bedrijfsapostolaat

Petrus en Paulus
1955-1974 Zwart op wit
{1956} Directorium voor het bisdom Haarlem
1956 ‘Voor God’
{1956}-{1959} Jezuïeten
1956-1959 Maria
1956-{1963} Entr’acte
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{1956}-1963 Persdocumentatie 
1956-1963 Saint Louis (1956-1963)
1956-{1964} Informatiedienst SVD nieuws (editie

missie-intentie)
1956-1964 Uit eeuwige bron
1956-1965 Analecta Bredana
1956-1967 de Hoeksteen (1956-1967)
1956-1972 Adveniat
1956-{1980} Adresboek en ledenlijst van de Neder-

landse Minderbroeders-provincie
1956-{1980} Analecta voor het bisdom Rotterdam
1956-{1980} Analecta Groningen
1956-{1980} Getuigenis
1957-{1958} Wij / RK Zeemanshuis Stella Maris
1957-1963 Namen en adressen van leger- en vloot-

aalmoezeniers, katholieke kapellen,
katholieke centra, katholieke vormings-
centra en Katholieke Militaire Tehuizen

1957-1963 de Nieuwe kerk 
1957-1963 de Zonnebloem (1957-1963)
1957-1964 de Brug der volken
1957-{1964} Directorium ad missas et horas canoni-

cas rite ordinandas secundum kalen -
darium romanum et proprium dioecesis
Groningensis 

1957-{1965} Directorium voor het bisdom Rotterdam
ten gebruike van kosters en zangers

1957-1965 Directorium divini officii recitandi sacri-
que peragendi ritum romanum ad usum
cleri dioeceseos Roterodamensis

1957-1965 Pro Deo
1957-1967 Missie / Jezuïeten
1957-1967 Rerum ecclesiae 
1957-1968 Onderweg / Bisdom Breda
1957-[1971] Canada calling
{1957}-1971 Naamlijst van de geestelijken die in het

bisdom Groningen in bediening zijn
1957-{1975} Vereniging van de Gekruisigde Jezus
1957-{1980} Abdijleven
1957-{1980} Kerugma
1957-{1980} Lasalliaans contact
1958-1960 Mededelingen van het hoofdbestuur
1958-1963 Almanak ter ere van Onze Lieve Vrouw

van Altijddurende Bijstand en de H.
Gerardus

1958-1967 Boekenlijsten voor kritische lectuur -
keuze

1958-1968 Jaarverslag ... Aartsvereniging van de
Eeuwigdurende Aanbidding en tot Steun
aan de Arme Kerken in Nederland en
van haar plaatselijke afdelingen

1958-1972 Christus en Israël
1958-{1980} Ontmoetingen
{1959} Mededelingen van het Landelijk Cen-

trum voor Katholieke Actie
1959-{1960} Afrika ... nu!

1959-1960 Naamloos blad
1959-{1960} Om godswil
1959-{1963} Mededelingen voor de Nederlandse Pro-

vincie Societatis Jesu
1959-1964 Karmelstemmen
1959-1964 Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten
{1959}-1964 Tussen duinen en dijken
1959-{1966} ALMA contact stencil
1959-1967 de Wereld rond 
{1959}-{1968} JMJ
[1959]-1968 Mater Dolorosa ([1959]-1968)
1959-1969 NKT 
1959-1970 Samenspel / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid

1959-1972 Boemerang
1959-{1980} de Band / Bedrijfsapostolaat Horeca

Augustijnen
1959-{1980} CN
1959-{1980} Contactblad van de aalmoezeniers bij de

Inrichtingen van Justitie
{1959}-{1980} Nationale bedevaarten
{1960} Kardinaal van Rossum Instituut (Karo-

si)
{1960}-{1962} Contactblad / Bedrijfsapostolaat Kapucij-

nen
1960-1963 Missies van Scheut
{1960}-1963 MIVA – Nederland
1960-1963 Nieuwe tijd 
1960-1964 Apostolaat van het Onbevlekt Hart van

Maria
1960-1964 Zicht
[1960]-{1965} Bedrijfsapostolaat Nijmegen
{1960}-{1966} Informatiedienst SVD nieuws 
1960-1967 Antoniusbode
1960-{1968} Abdijkroniek voor de Vrienden van

Egmond
1960-1968 Samen zoeken
1960-1976 Sales
1960-{1980} Jaarboek … Congregatie van Onze Lieve

Vrouw van het Heilig Hart, Utrecht
1960-{1980} het Land van Sint Birgitta 
1960-{1980} Mededelingen / Stichting Nederlandse

Vrouwelijke Religieuzen
1960-{1980} Nederlandse analecta OSA
1960-{1980} Nieuwe stad
1960-{1980} Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse

Missiën
{[1961]}-{1963} Suara Indonesia
1961-{1964} Bulletin / Militair Vikariaat
1961-1964 Mededelingen van het generalaat
1961-1964 Medische missie post
1961-1965 Concilium Oecumenicum Vaticanum II
1961-{1966} Analecta voor het Vicariaat van de

Nederlandse Strijdkrachten
{1961}-{1966} Centrum bedrijfsapostolaat 
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1961-{1966} Theologisch panorama
1961-1967 Contactblad van de Fraters van Onze

Lieve Vrouw van het Heilig Hart te
Utrecht

1961-1967 Mededelingen / Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid

1961-1967 Missie / Zusters van Jezus, Maria, 
Jozef

1961-1967 Missienieuws
1961-1968 Analecta Den Bosch
1961-{1970} Kontaktblad SNVR Missiesectie
1961-{1976} Present
{1961}-{1977} Naamlijst van de broeders en zusters

van de Orde van Karmel
1961-1979 Vrienden van de zieken
1961-{1980} Jesus caritas
{1961}-{1980} het Legioen van Maria 
1961-{1980} Memisa-nieuws
1961-{1980} Met kap en koord
1961-{1980} Onder ons / Kleine Zusters van de H.

Joseph
1961-{1980} Petrus Donders / Pater Donders Vereni-

ging 
1961-{1980} Radar
{1962} Missiekalender van de zusters Francis-

canessen van St. Lucia
{1962} Plein-post
{1962} Saint Louis {1962}
1962-{1963} Apostolaat van de weg
{1962}-{1963} Documentatie van artikelen betreffende

arbeid en bedrijf met name ten behoeve
van het bedrijfsapostolaat

1962-1964 Vox clamantis
1962-1965 DO-C
1962-1965 Inter nos – wetenschappelijk
{1962}-{1965} de Pauselijke Missiewerken in het bis-

dom Breda 
1962-1966 Oecumene
1962-1966 Open venster van de Nederlandse

Redemptoristen
1962-{1966} Pocket voor het katholieke gezin
1962-1967 Service
1962-1967 Tijdschrift over ‘de groeiende kerk’
1962-1968 de Jeruzalemvaarder 
1962-{1970} Kroniek / Ursulinen van Bergen
1962-{1980} Bisdomblad voor het diocees Den Bosch
{[1962]}-{1980} Kruisvaarders van St. Jan
{1962}-{1980} Mariakalender / Stichting Mariakalen-

der
{1962}-{1980} Mededeling Provincialaat Miss. v.d. H.

Familie
1962-{1980} Naamlijst van de geestelijkheid van het

bisdom Roermond
1962-{1980} Rond
{1963} Mededelingenblad / Centrale van Katho-

lieke Militaire Tehuizen

{1963}-[1964] de Brug / Bedrijfsapostolaat Minder-
broeders

1963-{1964} Ja
{1963}-{1964} Nooit te laat
1963-1964 Splinter noster
1963-{1964} Uitzicht
1963-1964 Weerklank / Augustijnen
1963-{1965} Centrum
1963-[1965] Saint Louis contact
1963-{1966} Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amster-

dam
1963-1966 Dienend
1963-1966 het Scapulier tegenwoordig 
1963-1967 Maandblad van het gezinsapostolaat

Cor Domini
1963-1967 MC informatie
1963-1967 Mededelingen / Romeinse Unie van de

Orde van de Heilige Ursula, Centraal
Bureau voor Opvoeding en Apostolaat

1963-1968 Dokumentatie maandintentie
1963-1968 Trefpunt / Kruisheren
1963-{1969} Consult
1963-1969 Contact / Priesters van het H. Hart van

Jezus
1963-1971 Wij – in huwelijk en gezin
1963-{1973} Namen en adressen van vloot-, leger- en

luchtmachtaalmoezeniers, katholieke
vormingscentra, katholieke instellingen
en Katholieke Militaire Tehuizen

1963-1974 KMT kontakt
1963-1974 de Zonnebloem (ledeneditie 1963-1974)
1963-{1980} Catalogus van de huizen en zusters van

de congregatie Dominicanessen van de
H. Familie te Neerbosch-Nijmegen

1963-{1980} Doortocht
1963-{1980} Viadukt
{1964} Liturgische gids / Aartsbisdom Utrecht

en bisdom Groningen
1964-{1965} Interne mededelingen / Pastoraal Insti-

tuut van de Nederlandse Kerkprovincie
1964-1965 Op de hoogte 
1964-1965 Pastorele informatie
1964-{1966} Bedrijfsapostolaat Franciscanen

Amsterdam
1964-1966 de Cap-stok
1964-{1966} Interne mededelingen / Landelijk Cen-

trum voor de Roeping tot het Priester-
schap en het Religieuze Leven

1964-1966 MIVA koerier
1964-{1967} Communicatie / Vereniging van Cate-

chisten
1964-1967 Officiële mededelingen / Generaal

bestuur Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis 

{1964}-{1967} Persinformaties bij het tijdschrift over
‘de groeiende kerk’
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1964-1967 Scheut missiekroniek
1964-{1967} Sint Gerardus almanak
[{1964}-{1968}] Gods rijk onder de tropenzon
1964-1968 Missie integraal
{1964}-{1968} Nieuwsbulletin / Pauselijk Werk voor

Kloosterroepingen
1964-1968 Opbouw / Bisdom Breda
1964-{1969} Kontaktblad / de Graal, Internationaal

Vormingscentrum
1964-{1969} Oriëntering
1964-1969 Tegenwoordig / Nederlandse Hervorm-

de Karmel
1964-1971 Sint Franciscus (1964-1971)
1964-1972 Contact / Stichting Thuisfront Neder-

landse Priesters in Frankrijk
1964-{1973} het Christelijk Oosten (1964-{1980})
1964-1973 Sjaloom
1964-1974 Missie-aktie
{1964}-{1978} MSF-post
1964-{1980} Apostolaat van Maria
1964-{1980} Confrontatie
{1964}-[{1980}] Eenheid in verscheidenheid
1964-{1980} Interne mededelingen Nederlandse Pro-

vincie 
1964-{1980} Pro mundi vita
1964-{1980} Trefpunt / Zusters van de H. Juliana van

Falconieri
1965 Almanak onder bescherming van OL

Vrouw van Altijddurende Bijstand en de
H. Gerardus

1965 Bouwstenen (1965)
{[1965]} Missiepers Karosi
{1965}-{1966} Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Til-

burg
1965-1966 Kerk in ontmoeting
1965-1966 Theologie en zielzorg
1965-1966 Vaticanum II
1965-[1967] Bouwstenen (1965-1967)
{1965}-1967 Cahiers ten behoeve van de bedrijfsaal-

moezeniers
1965-1967 Orante (1965-1967)
1965-1967 Ter discussie
1965-1968 Dienen
1965-1968 Directorium voor het bisdom Roermond
{1965}-{1968} Karosi
{1965}-{1968} Mededelingen / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid

1965-1968 Provincienieuws / Jezuïeten
1965-1968 Wereldparochie
1965-1969 America Latina
1965-{1969} Kalender voor het gezin
1965-{1969} Kontaktblad / SNVR Sektie Open Zicht
1965-1969 Marist
1965-1969 Mededelingen / Generalaat Zusters van

Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder
van Barmhartigheid

1965-1970 Pastorale gids (1965-1970)
1965-{1971} Passionistennieuws
1965-{1971} Rotonde / Paters van de HH Harten
1965-1974 G & S
[1965]-1974 Peilingen
1965-{1976} de Claxon
1965-{1980} Bouwen aan de nieuwe aarde
1965-{1980} Contactbrief / Witte Paters
1965-{1980} Kruispunt
1965-{1980} Memisa nieuws (medische editie)
1965-{1980} Midden onder u
1965-{1980} Oriens (1965-{1980})
1965-{1980} Savelberg
1965-{1980} Stemmen van Stapelen
1965-{1980} Tijdschrift voor het gezin
1966 Directorium voor het bisdom ’s-Herto-

genbosch
{1966} Liturgische gids / Bisdommen Haarlem

en Rotterdam
{1966} Liturgische gids / Bisdom Roermond
{[1966]} Missiepers
1966 de Trekker 
1966-{1967} Mededelingen uitgegeven door SNPR –

SNVR – SBCN
1966-1967 de Wan 
1966-1968 Analecta / Bisdom Breda
1966-1968 Directorium van het bisdom Haarlem
1966-1968 Directorium voor het bisdom Rotterdam
{1966}-{1968} Forum minorum
1966-{1968} Kontaktdrukken
1966-1968 Officiële mededelingen / Provinciaal

bestuur Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis 

{[1966]}-{[1968]}Zoeklicht
1966-1969 Onderweg / Bisdom Rotterdam
1966-1970 Concilie-journaal
1966-1970 Conto 13
{1966}-1973 Informatie van de St. Willibrord Vereni-

ging
1966-1973 Mededelingenblad van het Kapittel van

de Souvereine en Militaire Orde van
Malta, afdeling Nederland

1966-{1974} Karmelnieuws
1966-1974 UISG
{1966}-{1979} Accent
1966-1979 Internationale katholieke informatie
1966-{1980} Bulletin voor Nederlandse Dominikanen
1966-{1980} de Heraut 
1966-{1980} Stemmen uit Indonesia
{1967} Gebedsapostolaat
1967 Koinonia
{1967} MIVA ({1967})
1967 Open forum
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1967-1968 Directorium voor het bisdom Breda en
’s-Hertogenbosch

1967-1968 Informatie dienst
{1967}-{1968} Reflector
1967-1968 Zoekend geloven
1967-1969 Intercom – fraters
1967-1969 Wederzijds contact
1967-1970 Contactblad voor de Oblatenkring van de

S. Paulusabdij
1967-1970 Knipselkrant van het Algemeen Concilie

Secretariaat
1967-1970 Kontaktblad / Zusters van Onze Lieve

Vrouw van Amersfoort
{1967}-{1970} Rapport / Oriëntatiecentrum voor Kerke-

lijke Roeping
1967-1971 Acliescha
{1967}-1971 Mededelingen van de Franciskaanse

Samenwerking
1967-1971 Salvad
{1967}-{1972} Adressenlijst van de aalmoezeniers bij

de Inrichtingen van Justitie
1967-1973 Theologie en pastoraat
1967-1976 Korte berichten van het generaal

bestuur 
1967-{1980} Bulletin / Kruisheren
1967-{1980} Contactbrief aan al onze vrienden in

Nederland en Vlaanderen
1967-{1980} Dominicuspenning
1967-{1980} Informatiebulletin / Bisdom Haarlem
1967-1980 Inter nos / Redemptoristen (1967-{1980})
1967-{1980} Koorinformatie
1967-{1980} Kosmos en oecumene
1967-{1980} Mededelingen SCJ
1967-{1980} Monastieke informatie
[1967]-{1980} Montfortaans contactblad
1967-{1980} Schakel / Franciscaanse Lekenorde

Kapucijnen
1967-{1980} SDBeetjes
1967-{1980} Spinet
1967-{1980} Tegenwoordig / Nederlandse Karmel 
1967-{1980} Tijdschrift voor verkondiging
1967-{1980} Variant
1968 Directorium voor het aartsbisdom

Utrecht
{1968} Directorium voor het bisdom Groningen
1968 de Hoeksteen (1968)
{1968} Vita / Montfortanen
{1968} Wereld
1968-1969 Bisdomblad Breda
[1968]-[1969] Bisdomschouw
{1968}-1969 Jaaroverzicht / Liefdezusters van de H.

Carolus Borromaeus
1968-1970 Beweging
1968-1970 Bisdomblad / Bisdom Roermond
1968-{1970} Informatiebulletin van het bisdom 

Rotterdam

1968-1970 Kontakt met de Missiezusters van Asten
1968-1972 KALM-berichten
1968-1974 Caritas en missie
1968-1977 Houd moed
1968-1978 Rotonde / Priesters van het H. Hart van

Jezus
1968-{1980} Aan de weldoeners van het Hofbauer-

liefdewerk
1968-{1980} Berichten van het generaal bestuur /

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis

1968-1980 Beste medebroeder
1968-{1980} Bijeen
1968-{1980} Bulletin / Vereniging voor Latijnse

Liturgie
1968-{1980} Contact / Zusters van de Goddelijke

Voorzienigheid
1968-{1980} Don Bosco nu
1968-{1980} Gedachten gebeden
1968-{1980} Informatiebulletin van het bisdom Gro-

ningen
1968-{1980} Kommunikatie / Vereniging van Cate-

chisten
1968-{1980} Kontaktblad van Mill Hill
[1968]-{1980} Maandbulletin / Gebedsactiecomité Rot-

terdam
1968-{1980} Mededelingenbulletin
1968-{1980} Naamlijst voor het bisdom Breda
1968-{1980} Nederlandse Jezuïeten
1968-{1980} Nieuws en groet van de Zusters Juliaan-

tjes van Heiloo
1968-{1980} Officiële mededelingen van het provinci-

aal bestuur
1968-{1980} Onder elkaar
1968-{1980} Orante (1968-{1980})
1968-{1980} Over en weer / Oblaten van Maria
1968-{1980} Rond de tafel
{1968}-{1980} Salvatoriaanse hulpaktie voor Zuid-

Amerika
1968-{1980} Scheut hier en elders
1968-{1980} Trefpunt / Congregatie van het Onbe-

vlekt Hart van Maria
1969 het Bisdom Breda in perspectief 
{1969} Over en weer / Clarissen
{1969} Uitgelezen ({1969})
1969-{1970} Nieuwsbrief 
{1969}-{1970} Staat van de Nederlandse Kapucijnen-

provincie
1969-1971 Jaarboekje / Bisdom Rotterdam
1969-1971 Kommunikatie / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm-
hartigheid

1969-1971 Oriëntatie geknipt voor u
1969-1971 Oriëntatie in kort bestek
1969-{1971} Spravka
1969-1972 Tegenspraak
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1969-1973 Analecta / Opbouw
{1969}-{1973} Kontakt / Fraters van Onze Lieve Vrouw

van het Heilig Hart
{1969}-1975 Camillusbode 
1969-{1976} Deo krant
1969-1977 Kontakt / Priesters van het H. Hart van

Jezus
1969-1978 de Stem van de Vrouwe van alle Volke-

ren
1969-{1980} Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch
1969-{1980} Berichten van de Broeders van Maas -

tricht
1969-{1980} BV (Bij Voorbeeld)
1969-{1980} Cocon
1969-{1980} Directorium voor de Nederlandse kerk-

provincie
1969-{1980} Geachte collega
1969-{1980} ID
1969-{1980} Interkonkom
1969-{1980} de Kerk der armen in de wereld van nu 
1969-{1980} Kerk in beweging
1969-{1980} de Kerkklokken van St. Willibrord
1969-{1980} Nieuwsbulletin voor Nederlandse moni-

alen
1969-{1980} Over en weer / Diocesaan Pastoraal

Dienstencentrum aartsbisdom Utrecht
1969-{1980} Overweg
1969-{1980} Schrift
1969-{1980} Speling
1969-{1980} Tussenbeide / Fraters van OL Vrouw,

Moeder van Barmhartigheid
1969-{1980} Waarheid en leven
{1970} Wederzijds
1970-1971 Contactblad / St. Paulusabdij
1970-{1971} Looplamp
1970-{1971} Noodklok
{1970}-{1971} Signalement
{1970}-{1971} SSS-brief
1970-1973 Klokje van de Nederlandse Provincie
{1970}-{1974} Jaaroverzicht / Broeders van Onze Lieve

Vrouw van Lourdes
1970-1975 Bulletin / Stichting Nationaal Katholiek

Thuisfront
1970-1976 Interboni
{1970}-1976 Personeelslijst / Paters van de HH Harten 
1970-1976 het Provinciaal bestuurskollege aan de

Provincie Nederland
1970-{1977} Heer die met ons gaat
1970-1977 Rubriek
1970-1978 Eigentijds
{1970}-{1979} Adressenlijst van Nederlandse mede-

broeders in binnen- en buitenland
1970-{1980} Archief van de kerken
1970-{1980} Bestuursbulletin 
{1970}-{1980} Bulletin voor zusters Dominicanessen

van Neerbosch

1970-{1980} C 3: communicatie – congregatie – 
communiteiten

1970-{1980} Informatie / Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes

{1970}-{1980} Jaaroverzicht / Stichting Monialenberaad
1970-{1980} Jaarverslag / Liefdezusters van de H.

Carolus Borromaeus
1970-{1980} KBS informatie
1970-{1980} Mededelingen van het provinciaal

bestuur Nederland 
[1970]-{1980} Mededelingenblad / Beweging Voor

Paus en Kerk
1970-{1980} Samen / Nederlandse Hervormde Karmel
1970-{1980} SJ
1970-{1980} SNVR-bulletin
{1971} In-Formatie
{1971} Zaaizaad
1971-{1972} Ons contactblad
{1971}-1972 Vox populi
{1971}-{1973} Aktueel
1971-1973 Pastorale gids (1971-1973)
1971-1974 Bangla Desh bulletin
{1971}-{1974} Vensterbank
1971-1975 Conto
1971-{1975} Spraak
1971-{1975} Woord en bezinning
{1971}-1976 IKR informatie – kommunikatie – 

relatie
1971-1976 Kommunikatie / Nationale Raad voor

Liturgie
{1971}-{1976} Nu en dan 
1971-{1976} Vurige tongen
1971-1978 Kontakt / Franciscanessen van de H.

Jozef
{1971}-{1980} Adressenlijst Nederlandse Oblaten -

provincie
1971-{1980} Bulletin OSA 
1971-{1980} ComMuniCatie / CMC
1971-{1980} FM
1971-{1980} de Grote lijn
1971-{1980} KOM
1971-{1980} MD
1971-{1980} Missionalia SAM-SCJ
1971-{1980} Naamlijst / Aartsbisdom Utrecht
{1971}-{1980} Ons kontakt / Franciscanessen van de 

H. Elisabeth
1971-{1980} Reliëf
1971-{1980} de Rots 
1971-1980 Rotterdamse servicemap voor liturgie
1971-{1980} Samenspraak
1971-{1980} Uitgelezen (1971-{1980})
1972 Katholiek informatiebulletin van de

Stichting tot Behoud van het Rooms-
Katholieke Leven in Nederland

{1972} Liturgisch nieuws 
{1972} Open boek
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{1972} Personalia van vloot-, leger- en lucht-
machtaalmoezeniers, lijst van KMT’s

1972 Uw blad
{1972} de Zonnebloem (medewerkerseditie

{1972})
1972-1973 Open Kerk kader bulletin
1972-1973 Open Kerk kader informatie
1972-1973 Open Kerk-nieuws
1972-1974 Adresboek / Bisdom Rotterdam
1972-{1976} Kontaktbrief / Apostolaat der Hereniging

(Apostolaat voor de Oosterse Kerken)
1972-1977 Cataloog van de Nederlandse Provincie

der Dominicanen
1972-1977 Ter informatie
1972-{1979} Adresboekje van het bisdom Groningen
[1972]-1979 Missiepost
{1972}-1979 Stichting RK Priester-Opleidingen Lisse
{1972}-{1980} Adresboek / Nederlandse Kapucijnen
{1972}-{1980} Adreslijst van de Nederlandse Lazaristen
1972-{1980} Franciscus van Assisi
1972-{1980} Gebedsactie Limburg
1972-{1980} Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam
1972-{1980} Katholieke stemmen
1972-{1980} KKC
1972-{1980} Naamlijst van het bisdom Haarlem
1972-{1980} Naamlijst van het bisdom ’s-Hertogen-

bosch
1972-{1980} Staat
1972-{1980} Voortgang DISK
1972-{1980} de Wenende Lievevrouw van Syracuse 
{1973} Maria van Nazareth
[1973]-[1974] In vogelvlucht
1973-{1975} Informatie bulletin voor het bisdom

Roermond
1973-{1976} Beste vrienden van Egmond
1973-1979 Informatie-brief voor kritiese groepen

en gemeenten in Nederland
1973-{1980} Bulletin van de Stichting Thuisfront van

de Nederlandse Priesters in Frankrijk
1973-{1980} CPE contact
1973-{1980} DISK-informatiebulletin
1973-{1980} Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1
1973-{1980} Klokje
1973-{1980} Kommunikant
1973-{1980} Kontaktblad / de Graal
1973-{1980} Lourdes / Stichting Stemmen uit Lourdes
1973-{1980} M 3 
1973-{1980} Mededelingenblad van de Nederlandse

afdeling van de Souvereine Militaire
Hospitaalorde van St. Jan van Jerusalem,
Rhodos en Maltha

1973-{1980} Ons blad / Apostolaat van het Gebed
1973-{1980} Oriëntatie FIC
1973-{1980} Rorate
1973-{1980} Tussenbeide / Bisdom Rotterdam
{1974} Kwartaalbrief OFM

{1974}-{1975} Benelux reddende macht
{1974}-{1976} Aggiornamento
1974-1976 Kroniek / Gooi en Sticht BV
{1974}-1976 de Liturgiekrant
1974-{1976} Stella maris-kontakt
{1974}-{1978} Adresboekje 
1974-{1980} Analecta Breda
1974-{1980} Analecta (van het) Militair Vicariaat
1974-{1980} Analecta / Nederlandse kerkprovincie
1974-{1980} Begrip
1974-{1980} EIBA-nieuws
1974-{1980} Informatieblad pastorale funkties bis-

dom ’s-Hertogenbosch
1974-{1980} de Ridder der Onbevlekte
1974-{1980} de Vier handen
1974-{1980} Vox fidei et caritatis
1974-{1980} de Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980})
1975-{1976} Bulletin / NKT, CKMT, KMTC
{1975}-{1976} Inter nos / Jezuïeten
1975-1979 Mededelingen van de Lazaristen en de

Dochters der Liefde
1975-{1980} Berichten en aktualiteiten
[1975]-{1980} Brief aan vrienden en weldoeners
{1975}-{1980} Jaarverslag … CLM
1975-{1980} Missie aktie
1975-{1980} Naamlijst van het bisdom Rotterdam
1975-{1980} Samen kerk 
{1975}-{1980} de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-

{1980})
1976-{1977} Landelijke beweging Open Kerk bulletin
1976-1977 Open Kerk Limburg: bulletin
1976-{1980} Adresboek voor katholiek Nederland
1976-{1980} Berichten van het generaal bestuur /

Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid

{1976}-{1980} Carissime confrater
1976-{1980} Communio
{1976}-{1980} Kortom
1976-{1980} Na Zwijsen
1976-{1980} Optiek voor Familia Dominicana
1976-{1980} Rustpunten
1976-{1980} St. Camillusbode (1976-{1980})
1976-{1980} Tussen ons in
1976-{1980} Tussentijds…
1976-{1980} ’t Zand 33
{1977} Informatie bulletin / Militair Pastoraal

Centrum
1977 PM: pro memorie
1977-{1978} Bulletin / Paters van de Heilige Harten
1977-{1978} Informatiebulletin / Vice-postulatie van

het Opus Dei in Nederland
1977-1978 OK: Open Kerk
1977-{1980} Band
1977-{1980} Eucharistie en geestelijk leven
1977-{1980} Informatie / Stichting Katholiek Service

Instituut voor Levensvorming
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1977-{1980} Informatiedienst / Nederlandse Missie-
raad

1977-{1980} Naamlijst ... leden van de Nederlandse
Provincie

1977-{1980} Winek-info
1978-1979 Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve

Vrouw van het Heilig Hart
1978-{1980} Cataloog van de broeders van de Neder-

landse Provincie
1978-{1980} Sint Josephbode
1978-{1980} Ter informatie van en over Nederlandse

Redemptoristen
{1979} Mariakalender / J.J. Romen & Zonen en

Gooi en Sticht BV
1979-{1980} Al doende
1979-{1980} Bezinning op het Woord
1979-{1980} de Gloriant
1979-1980 Informatieblad van de Vereniging voor

Pastoraal Werkenden

1979-{1980} Inko
1979-{1980} Op zicht / Stichting Open Publikaties
1979-1980 Sancta Liduina (1979-1980)
1979-{1980} Schakel Nederland 
1979-{1980} SCJ-Kontakt
{1979}-{1980} Ster van de zee
{1980} de Bron / Zusters van de Gekruisigde

Jezus
{1980} Communicatieblad van de Vereniging

van Pastoraal Werkenden in het aarts-
bisdom Utrecht

{1980} Inzicht
{1980} Mededelingen CM caritas en missie
{1980} Missie-zendingskalender
{1980} Pater Roothaan-Genootschap
{1980} de Pelgrim / Stichting Bedevaarten

Nederlandse Heiligdommen
{1980} Uittocht
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Aa en Zonen, drukkers en uitgevers
H.C. van der  758

Aalberse, B.P.  961
Aalst AA, P. v.d.  199, 200
Aan alle familieleden en vrienden van de

Congregatie van de H. Juliana van
Falconerie 745

Aan alle familieleden en vrienden van de
Julianazusters Heiloo  745

Aan alle medewerkers (en leden) van het
Hofbauer-Liefdewerk en alle weldoe-
ners van de Surinaamse missie 1

Aan alle weldoeners van het Hofbauer-
liefdewerk ten bate van de Surinaam-
se missie 1

Aan de (directrice,) hoofdzelatricen,
zelatricen en (alle) leden der St. Jozef-
vereeniging 545

Aan de leden en zelatricen van het Hof-
bauer-Liefdewerk 420

Aan de weldoeners van het Hofbauerlief-
dewerk  1, 362, 969

Aan de zelatricen en leden van het Hof-
bauerliefdewerk en alle weldoeners
van de Surinaamse missie  1

Aanbiddings-uren  1015
Aarnink JMJ, Laetitia  915, 1009, 1154
Aarns AA, A.  199, 200

Aarsman, Elly  287, 1127
Aarts, A.  888
Aarts, Jos  9
Aartsbisdom Mechelen  454
Aartsbisdom Utrecht  9, 54, 256, 257,

271, 279, 286, 325, 378, 531, 599, 626,
668, 696, 704, 708, 711, 733, 767, 799,
825, 1058, 1059, 1139

Aartsbisschoppelijke kweekschool voor
Onderwijzers  770

Aartsbroederschap van het Allerhei-
ligst Sacrament  334

Aartsbroederschap van de H. Familie
133, 254

Aartsbroederschap van de H. Geest  25
Aartsbroederschap der H. Mis van Eer-

herstel  124, 758, 759
Aartsbroederschap der Hospitalité de

N. Dame de Lourdes  429
Aartsbroederschap van Maria, Konin-

gin der harten  794
Aartsbroederschap van OL Vrouw van

Altijddurende Bijstand  576
Aartsbroederschap van OL Vrouw van

het H. Hart  70, 80, 143, 556, 577, 
1005

Aartsbroederschap tot Verlossing der
Verlaten Zielen des Vagevuurs  563

Aartsbroederschap der Zeven Smarten
van Maria  579

Aartsvereniging van de Eeuwigduren-
de Aanbidding en tot Steun aan de
Arme Kerken in Nederland  424

ABC voor volwassenen  439, 740
Abdij Affligem  529, 759, 1064
Abdij van Berne  124, 218, 507, 536, 758,

759, 785, 872, 904, 932, 1165
Abdij van Egmond  2, 3, 114, 126, 299,

1133
Abdij Keizersberg, Leuven  392, 529
Abdij Koningshoeven, Tilburg  689
Abdij Lilbosch  817
Abdij Maria Refugie  517
Abdij ‘Mariënkroon’, Nieuwkuyk  962
Abdij Postel  872
Abdij Regina Coeli, Leuven  529
Abdij Sion, Diepenveen  689
Abdij St. Benedictusberg, Mamelis-

Vaals  619
Abdij van Tongerloo  37, 304, 872, 1064
de Abdijklok  2, 1133
Abdijkroniek voor de Vrienden van

Egmond 2, 3, 1133
Abdijleven  4
Abeele, A. V.d.  892
Aben, Marie Innocence  498
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Register van namen en titels

In dit register zijn opgenomen: de namen van perso-
nen, instellingen en de titels van periodieken.

De nummers in het register verwijzen niet naar blad-
zijden, maar naar de nummers van de beschrijvingen.
Een vetgedrukt nummer verwijst naar het nummer
van de betreffende periodiek. 

Als persoonsnamen zijn opgenomen: de redacteuren
en de personen die op een of andere wijze bij de uitgave
van de periodiek betrokken waren, zoals uitgevers, en
de personen die het onderwerp vormen van speciale
nummers. Voor de persoonsnamen geldt dat deze in
het register zijn gestandaardiseerd, waarbij de voor-
naam voluit wordt geschreven en/of de initialen voor
zover bekend worden vermeld. De namen worden zon-
der titulatuur opgenomen, met uitzondering van de
eventuele aanduiding van de orde of congregatie waar-
van de betreffende persoon lid is. 

Als namen van instellingen zijn opgenomen: de uit-
gevende instanties, orden en congregaties, drukkerijen,
uitgeverijen, stichtingen en verenigingen, alsmede de
namen van instellingen die het onderwerp vormen van
speciale nummers. 

De titels van alle periodieken die in de beschrijvin-
gen voorkomen zijn opgenomen in het register: voorlo-
pers, opvolgers en voorkomende titelvariaties. De titels
van periodieken zijn cursief afgedrukt.

Index of names and titles

This index includes the names of persons, institutions
and the titles of periodicals.

The numbers do not refer to pages, but to the num-
bers of the descriptions. A number in bold face refers
to the number of the periodical in question. 

The following names of persons have been included:
those of the editors and members of the editorial
board, the persons in some way involved in the publi-
cation of the periodical, as well as the persons to
whom special issues have been devoted. In this index
the names of persons are described according to a
standard model. If known, the first name is mentioned
in full, together with the known initials. The names
are mentioned without titles, except for any abbrevia-
tions that refer to the religious institute of which the
particular person is a member.

The following names of institutions have been inclu-
ded: those of the issuing bodies, orders and congrega-
tions, printers, publishers, foundations, as well as the
institutions to which special issues have been devoted. 

The index lists the titles of all periodicals mentio-
ned in the descriptions: predecessors, successors and
variations in the title, if occuring. The titles of periodi-
cals have been printed in italics.



Academische Leken Missie Actie
(ALMA)  40, 41, 50, 162, 991

Accent  5
Acco SV, Uitgeverij  294, 1046
Achelse Kluis  4
Achillea, zuster  6
Acker, J. Van  1061
Acker, Juul van  214
Acliescha  6, 582, 989
Acta societatis liturgicae Sancti Willi-

brordi  7
Actie ‘Voor God’  9, 224, 338, 453, 595,

693, 804, 806, 807, 809, 833, 869, 1123
Actie(-)radius  8
Actio catholica  9, 888
Adam SCJ, P. (Piet)  229, 512, 890, 949,

1159
Adams, Jac  209
Adelbertus, broeder  783
Adolfs OESA, Robert  734
Adon-Maria, broeder  220
Adres- en jaarboek voor katholiek Neder-

land  10
Adres- en telefoonlijst van vloot- leger-

en luchtmachtaalmoezeniers, diverse
belangrijke instanties, vicariaat v.d.
strijdkrachten, commissies etc.
(KMT’s)  725

Adresboek / Bisdom Rotterdam 11, 60,
411, 700

Adresboek van katholiek Nederland 856
Adresboek (voor) katholiek Nederland

12, 856
Adresboek en ledenlijst van de Neder-

landse Minderbroeders-provincie  13,
222, 739

Adresboek en ledenlijst van de Neder-
landse Minderbroedersprovincie en
van de Nederlandse Minderbroeders
in Brazilië, Indonesië (en India)  13

Adresboek / Nederlandse Kapucijnen
14, 1018

Adresboek van de Nederlandse Minder-
broeders-provincie (en tevens samen-
stelling van de huizen)  13

Adresboek voor Roomsch-Katholiek
Nederland  15

Adresboekje  16
Adresboekje van het bisdom Groningen

(-Leeuwarden)  17, 64, 706
Adreslijst contact  18, 724
Adreslijst van de Nederlandse (Provincie

der) Lazaristen  19
Adressen OMI 22
Adressenlijst van de aalmoezeniers bij

de Inrichtingen van Justitie  16, 20,
233

Adressenlijst van Nederlandse mede-
broeders (SCJ) in binnen- en buiten-
land  21

Adressenlijst Nederlandse Oblatenpro-
vincie  22

Adressenlijst van oud-leerlingen St. Ber-
nardus-College 818

Adriaanse, Jac  780
Adriaanse, W.J.J.  63
Adriaenssen WP, Jan  870
Adrianus OFMCap., pater  93, 339
Adrichem OFMConv., T. van  512
Adrichem, E. van  507
Adrichem, W. (L. van)  561
Adveniat  23, 482, 576
Advents-klokje  472
Advertentieblad ten dienste van eerw.

heeren geestelijken, kloosters, semi-
nariën, pensionaten, gestichten van
onderwijs, liefdegestichten, Vincenti-
us-vereenigingen, parochiale scholen
enz.  24, 463

Advertentiebureau Adex  632
Advieskommissie leven en werken

priesters (en pastorale werkers), bis-
dom Breda  321

Advieskommissie Missionaire Akti-
viteiten  213

Aegidius, frater (pater)  507, 543
Aelen MHM, J.  77, 545
Aengenent, J.D.J.  961
Aertnijs CSsR, Jos  733
Aerts, H.  648
Aerts, Theo  441
Africa Christo  25, 135, 145, 769
Afrika  26, 83, 135, 510
Afrika aan Christus  27
Afrika almanak 27, 447
Afrika … nu!  28
Afrika ontwaakt  29, 30, 32, 135, 788
Afrikaansch missieklokje (van de Paters

der Afrikaansche Missiën van Cadier-
en-Keer)  29, 30, 32

Afrikaansche almanak van den H. Geest
31

Afrikaansche missiën  29, 30, 32
Afrika-kroniek van de Witte Zusters  510
Afrikamuseum, Berg en Dal  769
Agasi, Ignaat  645
Agenzia carmelitana  443
Aggiornamento  33
Aghina, J.P.M.  754
Agnes, zuster  1051
Agnes FDNSC, zuster  160
Agricola, frater  307
Agromisa  213, 441
Agt, A.A.M. van  233
Agterberg OSA, Marinus  23, 482, 734
Ahlers, Jos  512
Aken, Pius Lambertus van  758
Aken OPraem., Wiro (Max) van  124
Akerboom MSC, Nico  160
Akker, N.K. van den  505
Akkervoorde  34
Aktueel  35
Akveld-van Gent, M.  772
Al doende 36

Al, P.  199
Albers, Aly  484
Albert, pater  178
Albertinum, Nijmegen  520
Alberto, frater  307
Alberts, (NV) (Stoom)drukkerij J.K.  183,

1107
Alberts, Stoomdrukkerij N.  566
Alberts, Uitgeverij M.  285
Albertus a sa. Agnete OCD, pater  937
Albertus de Grote  971
Albinski, Marian  107
Alders, J.  53
Alfabetische naamlijst van priesters en

pastorale werk(st)ers in het bisdom
Rotterdam  700

Alfen, H. van  891
Alfred, pater  639
Alfrink, B.J. (Bernard)  68, 95, 217, 226,

288, 526, 616, 767, 799, 906, 953, 1089
Algemeen Concilie Secretariaat  477
Algemeen missiesecretariaat (Segreta-

riato attività missionaria) Priesters
van het H. Hart (SCJ)  680

Algemeen Nederlandsch eucharistisch
tijdschrift  37, 304

Algemeen Secretariaat der H. Familie in
Nederland  254

Algemeen Secretariaat der Katholieke
Actie  853

Algemeen Secretariaat der Mariacon-
gregaties in Nederland  255, 768,
1026, 1107

Algeme(e)ne missiekalender 38, 657, 679
Algemeene missie-scheurkalender  38
Algemene Rooms-Katholieke Officie-

renvereniging  226
Alink, H.J.M.M.  967
Allard, F.  219
Allard, R.  619
Allary, J.  648
Alles voor allen (AVA)  39, 369, 943
ALMA  40, 41, 162, 991
ALMA; zie: Academische Leken Missie

Actie
ALMA contact stencil(kontaktstencil)

41, 162
Alma post  50
Almanach du clergé catholique romain

des Pays-Bas  42
Almanak der Algemeene Aartsbroeder-

schap van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart  43, 49

Almanak onder bescherming van OL
Vrouw van Altijddurende Bijstand en
de H. Gerardus  44, 46, 981

Almanak … ten dienste van de congrega-
tie der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid  45, 437

Almanak ter ere van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand en de H.
Gerardus (Majella)  44, 46, 652, 981
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Almanak van den Heiligen Vincentius à
Paulo  47

Almanak der HH (Heilige) Harten (van
Jezus en Maria)  48, 144

Almanak katholiek Nederland  12
Almanak missiehuis Tilburg  49
Almanak van Onze Lieve Vrouw (OLV)

van het Heilig (H.) Hart  43, 49
Almanak St. Vincentius à Paulo 47
ALMA-bulletin  40
de ALMA-post  50
Alonzo, frater  307
Alphabetische naamlijst der (EEHH)

dienstdoende geestelijken der vijf
Nederlandsche bisdommen  51, 702

Alphabetische naamlijst der eerw. hee-
ren geestelijken (in Nederland en in
de missiën)  856

Alphabetische naamlyst bisdom Haar-
lem  698

Als de hei bloeit 52, 339
Altaarwacht  334, 549, 1139
de Altaarwacht in het aartsbisdom

Utrecht  1015
Alter Christus  976, 977
Alting von Geusau OFM, W.  759
Alting von Geusau, L.G.M.  288
Alwin, frater  307
Amanda, zuster  475
Amandus, frater  507, 937
Amandus OFMCap., pater  1111
AMATE (Algemene Missieaktie Ten-

toonstellingen)  616
Ambaum, J.  216
Ambo NV, Uitgeverij  107
Amelsvoort, J. van (= pater Leopold

OFMCap.)  351, 715
America Latina  53
Amersfoortsch Katholiek Dagblad,

exploitatie  767
Amici Christi  1040
Amis des malades  158, 1134
AMK; zie: Algemene missiekalender  
Ammerlaan, Gregorius  183
Ammerlaan, uitgeverij Wed.  954, 958,

975, 1117
Amnesty International  762
Analecta voor (van) het aartsbisdom

Utrecht  9, 54, 64
Analecta voor het aartsbisdom Utrecht

en het bisdom Groningen  54, 64
Analecta augustiniana Provinciae Hol-

landicae (Neerlandicae) 55, 734
Analecta / Bisdom Breda 56, 62, 67, 803
Analecta bisdom Breda 61
Analecta bisdom Breda, uitgever  697
Analecta / Bisdom Groningen 64
Analecta voor het bisdom Haarlem 57,

58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 226, 384, 961
Analecta bisdom ’s-Hertogenbosch  57,

58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 226, 984
Analecta voor het bisdom Roermond  57,

58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 226, 589
Analecta voor het bisdom Rotterdam 11,

57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 226, 386,
411, 1141

Analecta Breda 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65,
66, 67, 226

Analecta Bredana 56, 62, 67, 803, 935
Analecta Den Bosch  58, 63, 211
Analecta Groningen  54, 57, 58, 59, 60,

61, 64, 65, 66, 226
Analecta (van het) Militair Vicariaat 57,

58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 226
Analecta / Nederlandse kerkprovincie

57, 59, 60, 61, 64, 65, 66
Analecta / Opbouw 56, 61, 67, 803
Analecta voor het Vicariaat (Legervikari-

aat) van de Nederlandse Strijdkrach-
ten  68, 226

Anatolius, broeder  521
Ancilla, zuster  928
Andel, C.P. van  312
Andel, H. van  1007
Anderson, C.G.  241, 242
André, Brigitte  401
Andreas OFMCap. (= H. Kivits)  974
Andreas, frater M.  235
Andreoli, Cantius  975, 1057
Andriessen SJ, J.  779
Angela, zuster  928
Angèle, zuster  1013
Angelica, zuster  352, 996, 1142
Angelus a so. Elia OCD, pater  937
Angenent, A.W.P.  967
Angevaare, Piet  857
’t Anker / Bedrijfsapostolaat Kapucij-

nen 69
Anna Maria, zuster  352
Annalen van de Aartsbroederschap van

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
70, 80

Annalen der (van de) Afrikaansche mis-
siën (der Witte Paters)  71, 83

Annalen der Franciscanessen Missiona-
rissen van Maria  72, 1087

Annalen van het Genootschap der Heili-
ge Kinds(ch)heid  73

Annalen van het Genootschap tot Voort-
planting des Geloofs  74, 81, 455

Annalen der Heilig-Land-Stichting  75,
346

Annalen van het missiehuis te Roosen-
daal en het studiehuis te Tilburg 76,
77, 82

Annalen van het missiehuis te Rozen-
daal  76, 77, 642

Annalen van het missiehuis te Tilburg
onder de bescherming van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart  80

Annalen der Missionarissen van Scheut
(Sparrendaal) 78

Annalen der (van de) Missionarissen van
Sparrendaal  78, 665, 944

Annalen van de Nederlandsche Provincie
der Priesters van het H. Hart van
Jezus  79, 614, 805, 908

Annalen Nederlandse Provincie SCJ  79
Annalen van Onze Lieve (OL) Vrouw van

het H. Hart 70, 80, 884
Annalen van het Pauselijk Genootschap

tot Voortplanting des (van het)
Geloof(s)  74, 81, 766, 1137

Annalen SCJ Ned. (Nederlandse) Prov.
(Provincie)  79

Annalen van Sparrendaal 78, 946
Annalen der St. Joseph(’s-)congregatie

van Mill Hill  76, 77, 82, 642
Annalen van de Witte Paters Missiona-

rissen van Afrika  26, 71, 83
Annales de Notre Dame du Sacré Coeur

556
Annales de la Propagation de la Foi  74,

455
Annette PR, zuster M.  312
Annuarium der Apologetische Vereeni-

ging Petrus Canisius  84
Anthonisse OFMCap., Zacharias  9, 861,

1014, 1138
Antonius a sa. Anna OCD, pater  937
Antonius OFMConv., pater  829
Antonius van Padua  85, 130, 560, 798,

829, 954, 955, 956, 958, 959, 960
Antonius-almanak  85, 958
Antoniusbode  86, 135, 488, 959
Antwerpen, Fredegand van  1092
Apeldoorn, Paschalis  313, 643, 868
Apologetisch leven  87, 137, 592
Apologetische Vere(e)niging Petrus

Canisius (AVPC; ook: PC)  84, 87,
425, 584, 590, 591, 592, 902, 947

Apostolaat  88
Apostolaat van Eerherstel (ART)  890
Apostolaat des Gebeds (Apostolaat van

het Gebed)  100, 255, 290, 357, 358,
390, 547, 548, 553, 554, 581, 593, 638,
643, 648, 744, 768, 774, 846, 866,
884, 1026, 1045, 1047, 1067, 1068,
1095, 1096 

Apostolaat der Here(e)niging  89, 103,
199, 200, 288, 390, 499, 584, 645, 651,
755, 846, 900, 947

Apostolaat der Hereeniging  89, 584,
900

Apostolaat voor de Hereeniging der
Kerken  584

Apostolaat voor Kerkelijk Leven  1064
Apostolaat van Maria  90, 91, 726
Apostolaat der Minderbroeders (Fran-

ciscanen) in Noord-Holland  1075
Apostolaat Minderbroeders Friesland

(AMF), Drachten  1156
Apostolaat van het Onbevlekt Hart van

Maria  90, 91, 726
Apostolaat voor de Oosterse Kerken

499, 645
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Apostolaat voor Roepingen  402, 1128
Apostolaat van de Rozenkrans  913, 1062
Apostolaat voor de Stervenden  578
Apostolaat van de weg  92, 201
Apostolaat ter Zee  93, 542, 879, 890,

967, 1028
Apostolaat ter Zee ‘Stella Maris’  879
Apostolaat ter Zee Rotterdam 1028
Apostolaats Instituut Maria Moeder

van de Goede Herder  1094
Apostolatus maris  93, 879
Apostolisch vicariaat Breda  269, 722
Apostolisch vicariaat ’s-Hertogenbosch

717
Apostolisch vicariaat Limburg  285
Apostolische Priesterbond  94, 677
Apostolische School van de Paters van

de H. Geest  31
l’Appèl de la route  897
Appels SSS, J.  1016
Appendix ad catalogum continens sta-

tum fratrum minorum Capuccinorum
proviciae Hollandicae Sanctissimae
Trinitatis 186

Aquilinus, broeder  1084
Archief voor de geschiedenis van het

aartsbisdom Utrecht 718
Archief Katholieke Geestelijke Verzor-

ging (Koninklijke) Luchtmacht
(Nederland)  95

Archief van de kerken  96, 446
Archief der Paters Minderbroeders  315
Arens, A.  216
Arkesteyn, J.J.  336
Arnold, D.  135
Arnold, F.X.  1015
Arnoldi(e), zuster  931
Arnolds, Bernardinus  1084
Arnolds, J.A.V.  636
Arons, Ed  152
Arrupe, pater  1006
Ars Catholica, Leiden  1118
Arts, B.W.J.  926
Arts, J.H.M.  63
Arts OCarm., Mathias  182
Arts, Mericia  771
Arts MSC, W.H.  226, 926
Asberg, J.  219
Asbroek, Irma ten  492
Asperslagh, Alex  943
Asselbergs, W. (= Anton van Duinker-

ken)  453
Asseldonk, A. van  206
Asseldonk OFMCap., Optatus van  312,

313, 643, 866, 1061
Assisië, zuster Clara van  436
Assisius, frater M.  770
Assum(p)tie  97, 1038
Assumpta, zuster  352
Assumptionisten (AA)  97, 198, 199, 200,

407, 900, 1032, 1038
Aster OFMCap., Gentilis  179

Athanasius, broeder  521
Augusta, zuster  232
Augustijnen (OESA/OSA)  55, 99, 104,

167, 444, 482, 512, 557, 562, 687, 734,
789, 790, 1143

Augustijnenklooster, Witmarsum  55
Augustijns Instituut, Eindhoven  561,

687, 789, 790
Augustinessen (slotzusters)  55
Augustinessen van St. Monica  470,

1024
Augustiniana  98
Augustiniana Boliviana  99
Augustinus  55, 98, 734, 790
Augustinus, broeder  71, 83
Aurelianus, broeder  1084
Aurelius OMC, pater  791
Auwerda, Richard  135, 634, 636, 637
Auxiliatricen van de Zielen in het Vage-

vuur; zie: Zusters Auxiliatricen
Auxiline, zuster  475
Auxilius OFMCap., pater  1111
AVA; zie: Alles voor allen  
Avanti Piushuis, huisdrukkerij  736
Ave Maria / Mariacongregaties 100,

255, 768, 1026
Ave Maria / Uitgeverij A. Kusters 101
Avoirt, Th. v.d.  489
AVPC; zie: Apologetische Vere(e)niging

Petrus Canisius
Awick SJ, Jérome  548
Axters OP, Stephanus G.  1061
Baal SJ, J. van  371
Baalen OMI, W. van  662
Baar, P.A. van den  59, 246
Baar, T. van  1047
Baarda, Liturgische boekhandel E.D.

730
Baars, Bep  214, 484
Baartmans, Jan  1069
Baas, A.  673, 946
Baas, Jozef  104
Baas, L.C.  294, 325
Baay, J.  307
Backx, P.  113
Baeck, L.  53
Baekers OFM, Raynerius (Hans)  896,

954, 1100, 1110
Baert OP, J.  1061
Baerwaldt MSF, K.  146, 512
Baeten, J.W.M.  62, 935
Baeten, Ton  759
Baines, mgr.  337
Bajetto, M.P.  371
Bak, Hortensia  784
Bak OFM, Martialis  896
Bakker OFMConv., Donatus  829
Bakker OSC, J.  1150
Bakker, M.  953
Bakker, P.  292
Bakkers, H.  737
Bakkers, J.  1066

Balestra, H.P.  1032
Balet Penint. v.d. Eenheid, Eleonora

747
Balkom, Bert van  950
Bals, H.J. ter  287, 1127
Balthasar, Hans Urs von  216
Bamelis, Geert  311
Bancor  69
Band  102
de Band / Apostolaat der Hereniging

103
de Band / Bedrijfsapostolaat Horeca

Augustijnen 104
Bangert, H.J.  1029
Bangla Desh bulletin  105
Bank, F.J.  539, 685, 853, 1036
Bank, J.M.P.  249
Banneux magazine  458
Banneux ND  106
Banneux OLV  106, 458
Banning, boekverkoper Gerardus  716
Baptist, Jos  897
Bär OSB, R.P.  910, 926
Baren SJ, Marius van  568
Barendse, B.A.M.  1131
Barnas, Jules  811
Barrett, zuster Peter Julian  436
Bartelds, Angela  897
Bartels CM, L.  656
Barten CSSp., W.  1010
Basilides, broeder  307
Basiliek OL Vrouw van het H. Hart, Sit-

tard  143
Basisbeweging van kritische groepen

en gemeenten Nederland  381, 1090
Basisgemeenschap de Hooge Berkt,

Bergeijk  1076
Basisgroep (Citygemeenschap) ‘de Vier

handen’  1113
Bastiaanse SCJ, Lex  1030
Bastiaensen, F.W.J.  772
Baston OP, W.D.  1061
Battaglia, J.F.  130
Baudon, A.  340
Baum, Hans  1034
Bavin, L.  629
Bavonia, zuster  931
Bax SSCC, Bartholomeus  1132
Bayer, Climacus  543, 954, 975, 1057
de Bazuin  107, 518, 678, 804, 806, 807,

809, 880, 1131
Beatrix, zuster M.  486
Beauduin, Lambert  529
Bebelmans OP, J.  913
Bechger, A.H.H.  913
Beckers, Callista  86, 959
Beckhoven SM, G.M. van  354
Bedevaarten naar Sittard 108, 556, 577
Bedrijfsapostolaat Assumptionisten Til-

burg  109, 110, 111, 196
Bedrijfsapostolaat bisdom Breda  109,

110, 111, 196
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Bedrijfsapostolaat in de bisdommen
Breda en ’s-Hertogenbosch  196

Bedrijfsapostolaat Franciscanen
Amsterdam (Waterlooplein) 109, 110,
111, 159, 196

Bedrijfsapostolaat Horeca Augustijnen
104

Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Amster-
dam  109, 111, 196, 234

Bedrijfsapostolaat Kapucijnen (Noor-
dermarkt)  69, 109, 110, 111, 234, 363,
506

Bedrijfsapostolaat Nijmegen  112
Bedrijfsapostolaat Petrus en Paulus

300, 621
Bedrijfsapostolaat Redemptoristen  318
Bedrijfsapostolaat Rotterdam  195
Bedrijfsapostolaat Rotterdam, Schie-

dam, Vlaardingen, Ridderkerk  840
Beeck, Jan van  311
Beek, Noud op de  898
Beek, W. van  307
Beek, Willem van  292
Beeker, E.  302
Beekman, A.  299
Beekman, boekverkooper(s) / uitgeverij

Hendrik (en Cornelis)  274, 718
Beekman OFM, W.P.M.  1027
Beekum, J. van  171
Beekvelt AA, A. van  199, 651
Beekvliet, kleinseminarie  74
Beelen OFMCap., J. (= pater Fabius)  293,

313
Beeloo MSC, L.  650, 651, 755, 884
Beels, A.  1151
Beemer, A.H.  1047
Beemer, T.  1140
Beemster MHM, Ben  494
Beer SVD, Henk de  903
Beerendonk, drukkerij/uitgeverij J.

548, 553, 1067, 1068
Beers, G. van  1071
Beers, Sebastianus van  313, 868
Beers, Seraphinus van  313
Beex(k), Dina  214
Beex, H.A.C.  141, 984
Beex, J.  141
Beex, J.C.A.  63
Begrip  113
Beijers SMM, Jan  690
Beijersbergen SM, André  152, 729
Beijersbergen van Henegouwen, M.

1173
Beijnen OPraem., N. van  124
Bekker, A.C.H. de  230
Bekker, uitgeversfirma F.H.J.  557, 562,

789
Bekkers OFMCap., Hugo  1138
Bekkers, T.M.  961
Bekkers, T.M.P.  650, 677, 1118
Bekkers, W.M.  9, 63, 352, 452
Bekooy, Paula  743

Belle, uitgeverij G.W. van  340
Bemd, J. v.d.  644
Bemelmans CSsR, J.  567
Bemelmans, J.  356
Benedictijnen (OSB)  2, 3, 114, 126, 154,

155, 236, 238, 299, 392, 479, 689, 759,
780, 1133

Benedictijns (Benediktijns) tijdschrift
114, 238, 299, 780

Benedictinessen (OSB)  303, 689
Benedictus van Nursia  689
Benedictus XVI  216
Benelux reddende macht  115
Benignus, broeder  1084
Benneker, M. Véronique  498
Bennenbroek, Simon  330, 1117
Bensdorp CSsR, T.  107, 880, 961
Benthem SM, Frans van  354
Benthem SMM, J. van  369
Benthem SM, Jozef van  354
Benthem, W. van  1037
Berben-Mulder, Nel  951
Berchmans, zuster  6
Berflo, W.H.J.M.  1066
Berg, B. van den  295
Berg, Clemens van den  759
Berg, Hubertus van den  519
Berg, J.A.G. ten  634, 636, 637
Berg, J.H. van den (= frater M. Bertran-

dus)  767, 770
Berg OSA, M. van den  734
Berg OSA, P.J.M. van den  465
Berg, Vitalis v.d.  507
Berge, Ed van den (= pater Bonfilius

OFMCap.)  180
Bergen en Henegouwen, J. van  636, 637
Berger, W.J.  1058
Bergfeld, Jan  898
(de) Berggalm  116
Bergh, Bets van den  484
Bergh MSC, P.J. van den  791
Bergh, Richardus van den  560, 868
Berghuis, Hans  1063
Bergmans Burgers, frater  767
Bergmans & Cie (NV), Drukkerij Henri

317, 461, 851, 895
Bergmans, W.  759
Bergmans, W.I.M.  355
Bergstein, Maria  23
Bericht aan de vrienden van Roothaan

835
Berichten (en) aktualiteiten 117, 865
Berichten van de Broeders van Maas -

tricht  118, 119, 307, 819
Berichten / Franciscanessen van Benne-

broek 210, 661
Berichten (van het) generaal bestuur /

Broeders van de Onbevlekte Ontvan-
genis 118, 119, 307, 761, 819

Berichten van het generaal bestuur / Fra-
ters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid 120, 503

Berichten uit Java  121, 123, 667, 968
Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië

121, 122, 968
Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië

voor de leden van den St. Claverbond
121, 123, 480, 968

Berk, G. van den  200
Berk AA, L. v.d.  199, 200
Berkel, Rosarius van  954
Berkel SSCC, Wigbert van  360, 365, 1132,

1151
Berkelmans, F.  114
Berkers AA, J.  199, 200
Berkers, Magdalena  309
Berkhout, J.  237
Berkhout, Linus  917
Berkhout, Pieter-Jacob  114
Berkhout, Th.  449, 644
Berlo, L. van  924
Bernardine, zuster  784
Bernardinus, broeder  71, 83
Bernardo M., broeder  1044
Bernardus van Clairvaux  780, 817
Bernardustijdschrift  962
Bernauw, J.C.  316
Berne  124, 758, 759
Berthier, J.B.  146
Bertholet, Ger  802
Bertilla, zuster; zie: Maria Wilhelmina

à Campo
Bertrand SMM, J.  39, 148
Bertrandine, zuster  784
Besemer, J.W.  1066
Besouw, J. van  899, 935
Besselaar, J. v.d.  53
Beste medebroeder  125, 1092
Beste vrienden van Egmond  126, 1133
de Bestuurder van de Derde Orde  864
Bestuursblad van den Eucharistischen

Kruistocht  127
Bestuursbulletin  128
Bestuursorgaan van den Eucharistischen

Kruistocht 127, 305
Bestuursorgaan van de Katholieke

Jeugdvereeniging voor jongens  127
Bestuursorgaan van de Katholieke

Jeugdvereeniging voor meisjes 127
Bethanië  129
Bethlehem  130
Bethlehem: illustrierte Monatschrift der

Missionsgesellschaft Bethlehem  130
Betuwse koerier  767
Between ourselves 788
Beukelaar, A. de  1106
Beukers SJ, C.  1045
Beukers, G.M.A.  961
Beunen, Paula  771
Beuzekom, P.J. van  798
Beweging  131, 309, 600, 954
Beweging Kerk en Vernieuwing  466
Beyaert, uitgeverij K.  1097
Beyart, drukkerij De  1079
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Bezielen  305
Bezinning op het Woord  132
Biddend Nazareth  133
Bied-Charreton, Thérèse  401
Biegel, Anne  1086, 1131
Biemans, J.P.J.M.  58, 63
Biersteker, H.  135, 1007
Biesen, H.J.J. van den  754
Biezen, Anselmus Henricus van der

758
Biezeno OP, I.  1061, 1173
Biggelaar, R.B. van den  1047
Bijbels Museum, H. Landstichting  75,

827
Bijbels Museum, Amsterdam  927
Bijdragen voor de geschiedenis van de

Provincie der Minderbroeders in de
Nederlanden  134, 315

Bijeen  25, 26, 29, 38, 86, 131, 135, 181, 455,
481, 488, 494, 513, 642, 646, 647, 656,
664, 666, 735, 769, 788, 884, 903, 945,
946, 1031, 1063, 1086, 1146, 1147 

Bijlsma, J.W.J.  636
Bijl-Visser, B.  991
Bijman, K.  780
Bijmans SJ, Hans  357, 548, 735, 774,

1006, 1077
Bijmans, H.  135
Bijvoet, Olav  40
Bijzondere Synode van de Nederlandse

Bisschoppen  550
Bijzondere veldpost  136
Billiart, Julie  498
Bilsen OFM, Bertrand van  246, 832, 1015
Bilsen, M. van  321
Bindels, T.  40
Binnenlands apostolaat  87, 137, 460,

900, 1001, 1131
Birgittinessen  517
BIS berichten  117
Bis Saeculari  744
BIS; zie: Buro voor Internationale Soli-

dariteit
Bisdom Breda  62, 140, 196, 214, 261, 282,

321, 532, 615, 697, 705, 772, 827, 837,
838, 888, 930, 935, 1091, 1106

Bisdom Breda Brochures en Analecta /
Opbouw, uitgever  697

het Bisdom Breda in perspectief  138, 827
Bisdom Breda, Persdienst  61, 67
Bisdom Breda, Secretariaat  56, 772, 803
Bisdom Den Bosch; zie: Bisdom ’s-Her-

togenbosch
Bisdom Groningen  17, 64, 262, 280, 383,

531, 668, 706 
Bisdom Haarlem  57, 228, 259, 263, 264,

278, 345, 384, 535, 598, 685, 686, 698,
703, 707, 713, 741, 853, 863, 867, 927,
961, 1047, 1077, 1112

Bisdom ’s-Hertogenbosch  58, 63, 141,
211, 261, 265, 270, 452, 533, 699, 712,
717, 815, 862, 885, 984, 1119, 1124

Bisdom Luik  454
Bisdom Roermond  59, 132, 139, 246, 266,

276, 284, 285, 374, 525, 534, 583, 585,
589, 709, 808, 814, 886

Bisdom Rotterdam  11, 60, 267, 268, 272,
385, 386, 411, 535, 700, 741, 853, 927,
961, 1047, 1077, 1112, 1141

Bisdomblad / Bisdom Den Bosch; zie:
Bisdomblad voor het diocees Den
Bosch

Bisdomblad / Bisdom Roermond 139,
246, 525

Bisdomblad bisdom Roermond; zie: Bis-
domblad / Bisdom Roermond

Bisdomblad Breda  139, 140, 772, 827
Bisdomblad voor het diocees Den Bosch

141, 984
Bisdomblad Groningen  383
Bisdomblad Limburg; zie: Bisdomblad /

Bisdom Roermond
Bisdomschouw  142, 384
Bisschoppelijk Comité OLV ter Nood

1085
Bisschoppelijke Nijverheidsschool,

Voorhout  301, 579
Bisschoppelijke Vastenactie  465, 650,

764, 870
Bitter, J.  953
Blad van de weg 897
Blad zonder naam (BZN)  179, 639, 715,

973
Blaisse, W.  990
Blauw, J.  1146
het Blauwe boekje  108, 143, 556
Bleijs CSsR, Lodewijk  1120
Blijlevens CSsR, A.  528, 1157
Block, A. de  940
Blocks, A.J.  320
Bloem OESA, Willibrord  687, 790
Bloemers, C.  570, 882
een Bloempje ter eere van de Heilige Har-

ten van Jezus en Maria  48, 144
het (’t 1941) Bloempje  144
Bloempje voor het gezin  144
Blommaert CSSp., A.  669
Blommaert SSCC, E.  135, 168, 360, 361,

365, 388, 405, 438, 907
Blommerde, A.  940
Blommerde, Anton  948
Bluyssen, J.W.M.  379, 397
BM; zie: Beste medebroeder
Böcker, B.F.N.  171
(de) Bode van de(n) H. (Heiligen) Geest

25, 145
Bode der (van de) Heilige Familie  146,

512
Bode van den Heiligen J.-B. de La Salle

147
Bode van Sint Jan-Baptist de La Salle 147
de Bode van St. Franciscus  293
Bode van St.(S.) J.-B. de La Salle  147, 1041
Bodson, Salvator  977

Boeckhorst, A.  1038
Boef, A.J.  35, 910
het Boek der boeken  148, 346, 433, 948 
Boek-der-Boeken, uitgever  148
Boekel, C. van  780
Boekenlijsten voor kritische lectuur-

keuze  149
Boekraad, L.A.G.  1172
Boelaars, A.  429
Boelaars CSsR, H.  644, 733, 1059
Boelaars, Timotheus  928
Boelens, W.  383
Boemerang  150, 830
Boer SVD, A. de  455, 903
Boer, Andreas van den  787, 1105
Boer OFM, Bertilo de  134, 315
Boer, Jos de  331
Boer, K. den  932
Boer SSCC, L.  329
Boer, L.  361
Boer CPS, M. Xaverius de  496, 664
Boere, N.  521
Boermans, F.  577
Boersen, Annie  160
Bogaerts, drukkerij Henri  455
Bogers, Piet  331
Bohemen, C.  786
Boitel, Philippe  401
Bokeloh SMM, J.H.  148, 369, 943, 948
Bol MSC, Jan Jetse  780
Bolder SJ, E.  735, 1045
Bollen, Thaddeus  118
Bolten, Theo  1050
Bom, T. v.d.  1036
Bomans, Godfried  35
Bomhoff, A.  780
Bonand, Danielle  897
Bonants, Frans  1078
Bonaventura, frater M.  235
Bond zonder Naam  179, 639, 715, 973
Bonden van het Heilig Hart  638
Bonekamp AA, A.  237
Bonekamp, broeder Leo  252
Bonfilius OFMCap., pater; zie: Ed van

den Berge
Bongaarts, J.  219
Bonifacius, frater M.  770
Bonita, zuster  784
Bonke OFM, E.  433
Bonneure, Fernand  401
Bonsel SMM, J.M.  1025
Bonsen, J.B. (Jan)  241, 242, 381, 465,

1050
Bont, drukkerij De  362, 851
Bont, W. de  1061
Boog, L.A.A. van de  953
Boogaard SCJ, Wils van den  614, 680,

805, 908, 949
Boogaardt, W.H.  791
Boogaart SSCC, Egidius van den  1132
Boogaartz, C.  307
Boom, E.J. v.d.  507
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Boom, H.F. van den  825
Boomaars CSsR, C.  791, 1120
Boomaars, J.  983
Boomaars, P.C.  1049
Booms, W.  1138
Boon, Jan  320
Boonman SSCC, Andreas  1132
Boosten en Stols, Uitgeverij  1107
Boot, F.C.A.M.  550
Boots, zuster Edwarda  312
Bopp, M. Anselma  419
Borchert OCarm., Bruno  182, 443, 512,

1009
Bordens OP, J. (K.)  107, 465
Borg, uitgeverij G.  554
Borgert CSsR, H.  318, 466, 644
Borghans, A.M.C. (= zuster Maria

Rosaria)  640, 936
Borghols, Sigebertus  917
Borne, Erik van den  1100
Borne OFM, Fidentius van den  779, 976,

977
Borneo-almanak  151, 179, 639, 715, 973
Bors OFM, Alexius  1110
Borsten, J.  853
Bortoluzzi, H.  922
Bos, Annemieke  897
Bos, Antoon  1052
Bos, Ben  320
Bosch, J. van de  759
Bosch, J. van den  783
Bosch, Jaap van de  400
Bosch, K. v.d. (= frater Conradijn)  307
Bosch OPraem., M.R. van den  465
Bosch, P. van den  206
Bosch, R.M. van den  759
Bosch SMM, W.  458
de Boschjesklok  1125
Bosco, Joannes (Giovanni); zie: Don

Bosco
Böse, Amandus  1099
Bosman, H.  292
Bossaert, Jozef  578
Bossche Diocesane Altaarwacht  334
Bossche Diocesane Bond der Neder-

landse Katholieke Arbeidersbewe-
ging  63

Bossche Diocesane Katholieke Leeken -
apostolaatcentrale  862

Bossche Diocesane Propaganda- en 
Leekenapostolaatcentrale  862

Bossche Diocesane Propaganda-Centra-
le Voor God en Vaderland  862

Bossche Liturgische Vereeniging (BLV)
759

Bosse OFM, A.J. (= pater Laurentinus)
330, 641, 1066

Bossert, Judith  811
Bot, A. de  318
Bot CSsR, A.M.M. de  233
Bot, G.A. de  550
Bots SJ, J.  303

Bots, J.F.A.  453
Bouchat, J.  1015
Bouchette, Cor  517
Bouhours, D.  336
Bouman, C.  755
Bouman, C.A.  1064
Bouman, Piet  1007
Bouman SJ, R.  961
Boumans OMI, H.  662
Bouquié, J.-B.-P.  42
Bourbon, Mario  507
Bours, M.C.J.W.  246
Bours, T.  135, 246, 288, 505, 647, 650,

651, 677, 755, 766, 1146
Bouvigne, Volkshogeschool (‘Maria-

burcht’)  214, 772, 899, 1106
Bouwels, Josephine  771
Bouwen aan de nieuwe aarde  152, 729
Bouwman, G.  1066
Bouwman OMI, W.  662, 1126
Bouwmeester OSFS, W.  921
Bouwsema, Marga  1113
Bouwste(e)nen voor de(n) geestelijken

heropbouw  153
Bouwstenen (1965) 154, 155
Bouwstenen (1965-[1967]) 154, 155
Bovens, J. (K.)  1077
Boxel, C. van  321
Boymans, P.  458
Braam, P.H.T.  732
Braat, Paschalis H.  1
Brake OFMConv., A. de  512
Brakkee, C.  165, 737
Brakkenstein, Boekhandel-uitgeverij

1083
Brammer, Cor  391
Brancardiersvereeniging der Limburg-

sche Bedevaart naar Lourdes  429
Brancardiersvereniging der Limburg-

sche Bedevaart naar Lourdes  412,
429

Brand, Mechtild  872
Brand, Ph.  230
Brand (NV), Uitgeverij Paul  107, 346,

453, 648, 780, 877, 884, 1146
Brande, F.L.M.J. van den  465, 505
Brandsma, A.S.; zie: Titus Brandsma

OCarm.
Brandsma, N.  87
Brandsma OCarm., Titus  183, 453, 779,

791, 1099
Brans, H.  9
Brans, M.L.  973
Braun MSC, C.  780, 910
Braun OFM, J.C.G. (Didacus)  475, 1058,

1066, 1100
Braziliaanse Provincie van het H. Kruis

222
Bredero, A.  202
Bredero, Arthur  475
Bredschneyder, Fred  1170
Breek, Augustinus  1099

Breemen CSSp., J. van  786, 1010
Breemen MHM, Jan van  494
Breitfeldt, Silverius  543
Brekelmans, A.  512
Brekelmans, I.  878
Bremen, Ildefons  475
Bremer, Gert  1154
Brems, Johannette  172
Brenninkmeijer, A.  737
Brentjens, H.J.H.  320
Bressers, Aloysius  197
Bressers, Vincentius  519
Breugelmans OPraem, P.J.M.J. (Hiëro-

nymus)  124
Breukel, J.A.A.  773
Breukelen, Henk van  1072
Breukers, H.A.  662
Brief aan vrienden en weldoeners  156
Brief van de weg  897
Brief aan de zelatricen en bijdragende

leden van de Hofbauer-Bond 420
Briels, H.J.A.  895
Brieven uit Tilburg  157
Brijl, J.Z.  636, 637
Brink, A.E.W. van den  320
Brink, Cor van den  1090
Brink OP, H.  225, 737
Brinkhoff OFM, Lucas  605, 1064
Brinkman CSsR, A.  652, 658, 983, 1049
Brock, Jan  135, 366, 388
Broeders van Amsterdam; zie: Broeders

van OL Vrouw van Zeven Smarten
Broeders van Barmhartigheid van Sint

Joannes de Deo  5, 249, 253
Broeders van de Christelijke Scholen

147, 248, 478, 519, 1041
Broeders van Dongen; zie: Broeders

van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Broeders van de H. Aloysius Gonzaga

77, 461, 783, 917, 918, 919, 920, 1022
Broeders van de H. Joseph  298, 640, 936
Broeders van Huijbergen; zie: Broeders

van de Onbevlekte Ontvangenis van
de Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria  

Broeders van Liefde  407, 504, 572, 881
Broeders van Maastricht; zie: Broeders

van de Onbevlekte Ontvangenis
Broeders van OL Vrouw van Zeven

Smarten  174, 301, 579, 580
Broeders van de Onbevlekte Ontvange-

nis (FIC)  118, 119, 307, 413, 461, 761,
762, 763, 792, 819, 1084

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis van de Allerheiligste Maagd en
Moeder Gods Maria  521

Broeders van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes  177, 197, 209, 220, 373, 421,
1035, 1044

Broeders van Oudenbosch; zie: Broe-
ders van de H. Aloysius Gonzaga

Broeders Penitenten  252
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Broeders van Saint Louis; zie: Broeders
van de H. Aloysius Gonzaga

Broederschap van Eerherstel  549, 1139
Broederschap van de(n) Heilige Geest

145
Broederschap der Medemissionarissen

van de Wenende Lievevrouw  1145
Broederschap en Meierijsche Bedevaart

te Nijnsel (St. Oedenrode)  960
Broederschap Pastoor van Ars  355
Broederschap Pius X  156
Broederschap van OL Vrouw Behoude-

nis der Zieken  844
Broederschap van Onze Lieve Vrouw

van het H. Hart van Jezus  108, 556
Broederschap van Sint Cornelius te

Borgharen  970
Broederschap voor Veilig Verkeer  201
Broek OSA, Jos van den  734
Broek OSFS, J. van de  317, 921
Broek, Leo v.d.  743
Broeken SSCC, M.  365
Broekhoven, G.  1173
Broekhoven, R. van  940
Broekman, I.C.M.  984
Broekman, P.  1137
Broers, C.  685, 853, 1047
Broesterhuizen, Marcel  743
Brom, Wim  1074, 1100
Bron van christelijken geest  502, 523,

526
de Bron / Zusters van de Gekruisigde

Jezus 158, 1134
Bronkhorst OP, A.W.  465
Broucker, J. de  401
Brouns, Thom  817
Brounts OP, S.  1061
Brouwer, A.Th.  832
Brouwer OFM, Bonifatius  778, 896
Brouwer CSsR, Jos  1120
Brouwers, H.  173
Brouwers, J.  143
Brouwers, J.A.  63
Brouwers, Pol  1170
Bruens, Steef  209
de Brug / Bedrijfsapostolaat Minder-

broeders 110, 159
de Brug / Missionarissen van het H.

Hart 160
een Brug tussen twee werelden  161
de Brug der volken  40, 41, 162, 493, 884,

991
Bruggemeijer OP, B.G.P.G.  233
Bruggen, A. van  361
Bruggen, F.M.T. van  698, 707
Bruggen, P.J.C. van der  246
Bruggen, Ton van  360
het Brugje  160
Bruijn, A. de  520
Bruijn, J.T. de  1040
Bruijn, P.A. de  340
Bruijn, Walter de  1167, 1170

Bruijn-Beijersbergen van Henegouwen,
J. de  1040

Bruin, Fic de  380
Bruin OFMConv., Lucas de  957
Bruin OPraem., R. de  124, 759
Bruin OFMConv., T. de  1027
Bruineman OP, R.T.  913
Bruining, Ans  484
Bruinsma, A.  788
Bruinsma, Jet  512
Bruna, A.J.M.  634, 636
Bruna OFM, Elpidius  543, 954, 958, 975,

1057, 1110
Bruning OFM, Eliseus  1064
Bruning, Henry  1160
Brunklaus, F.A.  997
Bruyn en Compe, Drukkerij H.  719
Bruyne, L. de  648
Bruyninckx OPraem., Amandus  124,

507
Bruysten, Theresette  436
Buchem, L. van  465, 1050
Buck, J.  641
Buckers, Jan  897
Buckx SCJ, J.M.  79
Buel SSS, G. van  1015
Buggenhout, Johan van  940
Buguet, pastoor  563
Buijs (Buys) SVD, J.  371, 455
Buijs SVD, Jaap  903, 1048
Buijs CSsR, L.  733
Buijtenen SJ, C. van  303
Buis, Jacobus  1040
Buis (Buijs) OESA, Jeroen  55
Büller, Parmenius  543, 954, 975, 1057
Bulletin voor Dominicanen van de Neder-

landse Provincie; zie: Bulletin voor
Nederlandse Dominikanen

Bulletin (général)  786, 816
Bulletin / Kruisheren 163, 1072
Bulletin / Militair Vikariaat 164
Bulletin voor Nederlandse Dominikanen

165, 737
Bulletin / NKT, CKMT, KMVC 166, 169
Bulletin / Open Kerk 518
Bulletin OSA  167, 734
Bulletin / Paters van de Heilige Harten

168
Bulletin Salésien Organe des oeuvres de

Don Bosco  923
Bulletin / Stichting Nationaal Katholiek

Thuisfront 166, 169, 476, 749, 926
Bulletin van de Stichting Thuisfront van

de Nederlandse Priesters in Frankrijk
170, 230

Bulletin uitgave van Neerlandia domini-
cana  165

Bulletin / Vereniging voor Latijnse
Liturgie 171

Bulletin (- zrs.) voor zusters Dominica-
nessen van Neerbosch  172

Bulten, G.  306, 461, 893, 894, 895

Bulthuis, Ans  312
Bundervoet, A.  780
Bunnik, Ruud  107
Bureau van het Apostolaat des Gebeds

358
Bureau Begrip  113
Bureau Missiegezelschap Bethlehem

130
Bureau Hoofdaalmoezenier bij de

Inrichtingen van Justitie  16, 20, 233,
237

Bureau Hoofdlegeraalmoezenier  725,
848

Bureau Hoofdluchtmachtaalmoezenier
95, 725, 848

Bureau Hoofdvlootaalmoezenier  320,
725, 848, 1088

Bureau Katholieke Geestelijke Verzor-
ging  926

Bureau der Liturgische Werken Abdij
Keizersberg  529

Bureau Medisch missie maandblad
630

Bureau Milieumissie  466
Bureau MPC (Militair Pastoraal

Contact)  226
Bureau Nationale Bedevaarten  728
Bureau Nederlandsch Medisch Missie-

Comité  630
Bureau Pater Roothaan-Genootschap

835
Bureau RK Geestelijke Verzorging bij

de Inrichtingen van Justitie  1080
Bureau ‘Rome’  901
Bureau Stafaalmoezenier Luchtmacht

95
Bureau de Voorpost  1125
Bureaux de la / Bureau’s van Neerlan-

dia Franciscana  314, 738
Burg AA, A.  199, 200
Burger, C.  765
Burgerlijk Armbestuur te Maastricht

1084
Burgh SCJ, C. van der  879
Burgmeijer, J.J.  462, 905
Burgsteden, Jan van  743
Buro voor Internationale Solidariteit

(BIS)  117, 764, 802, 865
Bus, Wil  107
Busé OSC, J.  371, 513
Buskoop, Ronald  209
Bussche, H. van den  329
Bussel OCSO, Amandus  4
Buters OPraem., Alexius T.  124
Buuren SCJ, A. van  890, 986
Buuren, F. van  856
Buuren, P. van  721
Buve, R.T.J.  53
Buys, L.  644
BV (Bij Voorbeeld)  173
Byzantijns Instituut  200
BZN; zie: Blad zonder naam
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C 3: communicatie – congregatie – com-
muniteiten  174

Cahiers ten behoeve van de bedrijfsaal-
moezeniers  175

Cajetanus CP, pater  341
Callewaert, Staf  1050, 1151
Callier, A.J.  742, 901, 961
Callista, zuster  475, 496
Calster, S. van  329
Calsteren, Ton van  1078
Caluwe, M. De  1061
Calvariënberg, Maastricht  398
Camara, Dom Helder  521
Camillianen  176, 964, 965
Camillusbode  176, 964, 965
Cammen, P.J.A. van der  798
Campen, Jos van  9, 888
Campenhout, Van  935
Camphuijsen, Sam  381, 1090
Campo, Maria Wilhelmina à (= zuster

Bertilla)  936
Camps OFM, P.H.J.M. (Arnulf)  38, 135,

216, 288, 505, 677, 755, 1146
Camps, Piet  1167, 1170
Canada calling  177
Canisius, Petrus  592, 1125
Canisiuscollege, Nijmegen  594, 1045
Canoy, Pontianus  249
Capelleveen, J.J. van  38
de Cap-stok  178, 639, 823
Capucijnen-almanak  151, 179, 639, 715,

973
Capucijnen; zie: Kapucijnen
Carissime confrater  180, 823
Caritas Banneux ND, afdeling Neder-

land  458
Caritas en missie  181, 608, 656
Carlier CSsR, A.  133
Carloman, frater  307
Carmel  182, 780, 1009, 1061
Carmelieten / Carmelietessen; zie: Kar-

melieten / Karmelietessen
Carmelrozen  183, 444, 569, 914
Carmelstichting  183, 914
Carolus Borromeus  966
Carosi; zie: Karosi
Cartuyvels, F.  648
Casparie, Uitgeverij W.R.  440
Castel, Pierre  401
Casteren, J. van  772, 803
Catalogus van de broeders en zusters

van de Orde van OL Vrouw van de
Berg Carmel, van de Nederlandse Pro-
vincie en van de Provincies van Rio de
Janeiro en Bahia (en Pernambuco)
184

Catalogus conventuum, domorum vica-
riarum et stationum Ord. Praed.
Provinciae Germaniae inferioris, 
necnon fratrum in iis assignatorum
185

Catalogus conventuum et fratrum Pro-

vinciae (Inferioris) Neerlandiae Ordi-
nis Praedicatorum  185, 193

Catalogus conventuum et fratrum Sacri
Ordinis Praedicatorum Provinciae
Germaniae Inferioris (Neerlandiae)
Reginae SS (Sacratissimi) Rosarii  185

Catalogus conventuum et stationum
necnon fratrum Ord. Praed. Provinci-
ae Germaniae inferioris in iis assig-
natorum 185

Catalogus der franciscaansche biblio-
theek  868

Catalogus fratrum (ordinis) minorum
SPN Francisci Capucinorum (Capucci-
norum) (Provinciae Hollandicae SS
Trinitatis) 186, 1018

Catalogus fratrum Provinciae Germa-
niae Inferioris Fratrum Minorum
Recollectorum 187

Catalogus fratrum Provinciae Germa-
niae Inferioris sive Hollandiae Sanc-
torum Martyrum Gorcomensium 187

Catalogus van de huizen en zusters van
de congregatie Dominicanessen van
de H. Familie te Neerbosch-Nijmegen
188, 828

Catalogus der huizen (kloosters) en
zusters van de Congregatie van de H.
Catharina van Senen, Dominicanes-
sen van Voorschoten  189

Catalogus Provinciae Hollandicae CSsR
190, 415

Catalogus Provinciae Neerlandicae
Societatis Jesu  191

Catalogus sociorum et officiorum 
(Vice-)Provinciae Neerlandicae 
Societatis Jesu  191

Cataloog van de broeders van de Neder-
landse Provincie 192, 193

Cataloog CSsR; zie: Catalogus Provin-
ciae Hollandicae CSsR

Cataloog van de Nederlandse Provincie
der Dominicanen  185, 192, 193

Catechisten van de Eucharistische
Kruistocht  214, 772, 1106

Catharina van Siëna (Senen)  784, 913
Catharina, zuster  784
Catholic Truth Society  332
Catholica Unio, Nederlandse afdeling

89
CC; zie: Carissime confrater
Cebemo  213
Cecilia, zuster  931
Ceciliana, zuster  876
Celam (Latijns-Amerikaanse bisschop-

penconferentie)  53
Celie OFM, Mariophilus  330
Celles, Theodorus van  513
het Cenakel  194
Centraal Adviesbureau voor Priesters

En Religieuzen  423
Centraal Bureau Derde Orde van Fran-

ciscus (de Rees, Brummen)  293, 543,
778, 839, 864, 896, 975, 977, 1043,
1057, 1110, 1117, 1171

Centraal Bureau Medische Missie 
Actie (Memisa)  631, 632, 633, 634,
636, 637

Centraal Bureau van de Derde Orde
(Dominicanen)  564, 971

Centraal Bureau voor Opvoeding en
Apostolaat  613

Centraal Indisch Missie Bureau  371
Centraal Interkerkelijk Bureau voor het

Bedrijfsleven  287, 1127
Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

1109
Centraal Missie Commissariaat (CMC)

38, 213, 371, 616, 645, 647, 651, 670,
679, 1010, 1109

Centraal Missionair Beraad Religieu-
zen (CMBR)  213, 366, 645, 651, 1010

Centraal Pastoraal Beraad, Rotterdam
773

Centrale Drukkerij NV, Nijmegen  107,
1120

Centrale van Katholieke Militaire
Tehuizen (CKMT)  166, 169, 476, 623

Centrale voor het Vormingswerk / Her-
vormde Vrouwendienst  294

Centre for Christian Oriental Studies
199, 200

Centrum  195
Centrum bedrijfsapostolaat  196
Centrum Bedrijfsapostolaat Nijmegen

112
Centrum voor Franciscaanse Vorming

De Rees  976
Centrum Lektuurvoorziening Missio-

narissen (voor Missionarissen en
Kerken overzee) (CLM)  366, 376, 389,
426

Centrum voor Pastoraal in Europa
(CPE)  239, 245, 382

Centrum voor Vernieuwing en Verdie-
ping  1078

het Centrum  767, 1065
Ceuster OPraem., pater De  475
Ceyssens OFM, Lucianus  315
Chapel, Silvius  330
Charitas  197, 373
Chateaubriand, F.R. de  336
Chevalier, J.  143, 556
het Christelijk Oosten (1945-1948) 198,

200
het Christelijk Oosten (1964-{1980}) 199,

200
het Christelijk Oosten en hereniging

198, 199, 200, 755
Christi Rijk  865
Christiaen, Cécile  434
Christine, zuster  1013
Christoffel, pater  937
Christofoor  92, 201
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Christofoorbeweging voor Veilig Ver-
keer  92

Christus en Israël  202
Christus Koning  203
Chronicon cruciferorum  204
Chrysantus, frater  307
Chrysostomus-M., broeder  220
Cidade nova  743
Cisterciënzerinnen (OCSO)  689
Cisterciënzers (OCSO)  4, 205, 444, 512,

689, 817, 818, 962, 1143
Cîteaux commentarii Cistercienses  205
Cîteaux in de Nederlanden  205
Città nuova 743
Città nuova, uitgeverij 743
Ciudad nueva 743
Civiltà cattolica, la  33
CKMT; zie: Centrale van Katholieke

Militaire Tehuizen
Claassen, Godfried  1052
Claesen OESA, Alphons  557, 790
Claessens, M.J.D.  480, 791
Claessens, Th.  107
Claessens OMI, W.  135, 663, 847, 1063
Claeys, Herman  743
Clairlieu  206
Clair-Lieu  206
Clara  313, 896, 975
Clara Feybode  207
Clara, zuster  210
Clarentius, pater  312, 1092
Clarissen  311, 314, 824
Clarissen-Capucinessen  1013
Claverbond; zie: Sint Claverbond
de Claxon  208
de Claxongroep  208
Clé OPraem., Antoon van  37, 872
Cleerdin, Vincent  901
Clemens, broeder  521
Clemens OFMCap., frater  823
Clemens SMM, H.  1025
Clemensbode  1
Cleophas, broeder  1084
Cleven, Gerda  1170
CLM; zie Centrum Lektuurvoorziening

Missionarissen
Club des Toussaints  750
CMBR; zie: Centraal Missionair Beraad

van de Religieuzen
CMC; zie: Centraal Missie Commissari-

aat
CN  209, 220, 373
Cneif (Cnyf), Oscar de  751
COC  1151
Cocon  210, 661
COH; zie: het Christelijk Oosten en her-

eniging
Colijn, J. (Ko)  107
College voor Latijns-Amerika  751
College Sparrendaal  944
Collegium Carolinum, Valkenburg  663
Collignon, H.  840

Colon, Bernadette  436
Colsen, J.  469
Colson OSC, M.  204
Combigraph Drukkerijen Den Haag BV

191
Comité voor Kerk en Paus  1130
Comité voor Medische Missie-Actie  630
Comité Middagklok  926
Comité Pro Nostris  872
Commissie Open Zicht SNVR  323, 616
Commissie tot Samenwerking der

Apostolaten  390, 846
Commission d’Histoire de l’Ordre de

Cîtaux (CHOC)  205
Communicanda dioecesis Buscoducensis

63, 211
Communicanda RP Provincialis  212,

594, 610
ComMuniCatie / CMC 213
Communicatie / Vereniging van Cate-

chisten 214, 484
Communicatieblad van de Vereniging

van Pastoraal Werkenden in het
aartsbisdom Utrecht  215, 380

Communio  216
Compagnons de St. François  897, 1069
Comprendre  113
Concilie-journaal  217
Concilium Oecumenicum Vaticanum II

218, 1101
Concordius OFMCap., pater  151, 203,

1092
Confraternitatis S. Barbarae  282
Confrontatie  219, 909
Congregatie der Broeders van den H.

Aloysius Gonzaga te Oudenbosch.
Staat  1022

Congregatie Charitas, Roosendaal  312
Congregatie van het Concilie  463
Congregatie van het H. (Allerheiligste)

Sacrament (SSS)  127, 334, 1015, 1016,
1083 

Congregatie van de H. Catharina van
Senen; zie: Dominicanessen van de
H. Catharina van Siëna 

Congregatie van de HH Harten; zie:
Paters van de HH Harten

Congregatie van de H. Geest (CSSp.)  25,
31, 145, 653, 769, 786, 816, 1010

Congregatie van den H. Geest en van
het H. Hart van Maria  31

Congregatie der Missie (CM)  19, 47, 181,
469, 597, 608, 656, 760, 1000 

Congregatie van OL Vrouw Onbevlekt
Ontvangen en van de H. Aloysius
van Gonzaga  359

Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria; zie: Missionarissen van
Scheut

Congregatie van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart; zie: Fraters van OL
Vrouw van het H. Hart 

Congregatie van de Propaganda Fide
94, 669

Congregatie voor de Religieuzen (en
Sekuliere Instituten)  400, 1121

Congregatie van de Riten  730
Congregatie van Roosendaal; zie Fran-

ciscanessen van Mariadal
Congregatie(-)nieuws / Broeders van

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 209,
220

Congregatie(-)nieuws / Fraters van OL
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
221, 587, 604, 787, 1105

Congregatie-nieuws / Dominicanessen
van de H. Catharina van Siëna 784

Congregatie-tijdschrift  436
Consilia, priorin  784
Conspectus van de Nederlandse Provin-

cie der Minderbroeders (en van de
Braziliaanse Provincie van het H.
Kruis)  13, 222, 223, 739

Conspectus Provinciae Germaniae 
Inferioris Fratrum Minorum  222, 223

Conspectus Provinciae Germaniae 
Inferioris Fratrum Minorum secun-
dum statum diei 4 octobris anni
Domini  739

Consult  224
Contact tussen aalmoezeniers en kamp-

arbeiders  225
Contact. Brochurenreeks van de religieu-

zen Ursulinen der Romeinsche Unie
op Java  1031, 1144

Contact / Bureau van de Hoofdlegeraal-
moezenier 65, 68, 226

Contact Commissie voor Nederlandse
Priesters in Frankrijk  230

Contact / Congregatie van de H. Geest
786

Contact CPE 239, 245
Contact / Missionarissen van de H.

Familie 227, 596
Contact / Oblaten van Sint Franciscus

van Sales 489
Contact / Pauselijke Missiegenoot-

schappen bisdom Haarlem 228
Contact / Priesters van het H. Hart van

Jezus 229, 490
Contact Saint Louis Oudenbosch  919
Contact de scheepsschroef van Stella

maris  1028
Contact / Stichting Thuisfront Neder-

landse Priesters in Frankrijk 170,
230

Contact / Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid 231

Contact / Zusters van het H. Hart 232
Contactblad van de aalmoezeniers bij de

Inrichtingen van Justitie  20, 233, 237,
1080

Contactblad / Bedrijfsapostolaat 
Kapucijnen 111, 234, 506
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Contactblad Bedrijfsapostolaat der
Paters Capucijnen 363

Contactblad de Brug 160
Contactblad van de Fraters van Onze

Lieve Vrouw van het Heilig Hart te
Utrecht  235, 487

Contactblad Nederlandse Jezuïeten  495
Contactblad voor de Oblatenkring van de

S. Paulusabdij  236, 238, 479
Contactblad van de RK geestelijke ver-

zorging bij de Inrichtingen van Justi-
tie  20, 233, 237, 1080

Contactblad Saint Louis Rotterdam  919
Contactblad SNVR Sectie Open Zicht 497
Contactblad / St. Paulusabdij 236, 238
Contactblad St. Willibrord  464
Contactbrief aan al onze vrienden in

Nederland en Vlaanderen  239, 245
Contactbrief / Stenonius-Stichting 239
Contactbrief / Witte Paters 240
Contaktblad de Brug 160
Conto  241
Conto 13  241, 242, 1101
Conventuelen (OFMConv.)  293, 311, 444,

512, 822, 829, 957, 1143
Coolen, Antoon  146
Coolen, Jan  1078
Cools, P.H.A.  926
Coolsma, C.W.  746
Coppens, J.  396
Coppens en Zonen, Drukkerij J.  270, 717
Coppes, D.  1007
Copray, K.  1038
Copray, L.  1038
Copray AA, Lucas  1032
Cor unum et anima una  243
Cor unum / Congregatie van de H. Geest

786
Cor unum / Priesters van het H. Hart

van Jezus 79, 244
Cor unum / Ursulinen der Romeinsche

Unie 243
Cordemans SJ, H.  648
Cornelia, zuster  231
Cornelis, broeder  83
Cornelissen, Til  492
Cornet, H.J.A.F.  1047
Corput, C.J.M. van den  742
Corrie, zuster  1073
Corstanje OFM, Auspicius van  316, 822,

864, 896, 976, 977, 1043
Corsten, Jacobe  367, 485
Corten, R.  566, 1122
Costanza, zuster 103
Couderc, Thérèse  194
Cox SSCC, Desiderius  365, 524, 1132
Cox, H.A.M.  1
Cox, Harvey  465
Cox, W.  474
CPE(-)contact  239, 245
CPE; zie: Centrum voor Pastoraal in

Europa (Stenonius-Stichting)

Crajenschot, uitgeverij B.J.  260, 283, 719
Crajenschot, uitgeverij Theodorus  260,

274, 283, 720, 723
Credo  139, 246, 525
Creemers, Henriëtte  771
Creemers, Roberto  787
Creemers OSU, Teresia  1031
Cremers, Lidwien  105
Cremers, P.F.L.J.M.  40
Creutz Lechleitner SJ, W.  992
Croonen, G.  644
Croonenburg MSC, A. van  791
Croonenburg CSSp., J. van  769
Croonenburg, J.B. van  727, 749, 926
Croonenburg, J.N. van  136
Crouzen, Ben (= frater Rutger OFM)

330, 1100
Cruciferana  206
Cuijk, Nol van  1072
Cultuurkamer  829
Cuppen, G.  388
Cuppen, J.  871
Cura Migratorum  113
Curtayne, Alice  955
Cuypers, Pierre  649, 893, 894, 1065
Cyprianus WZ, zuster  26
Cypriënne, zuster  640, 936
Cyrilla, zuster  232
Daalen OP, P. van  291
Daanen, Marie-Basile  747
Dael, Piet van  1071
Daenen, L.  1061
Dafrosa, zuster  232
Dagblad voor Noord-Limburg  331
Daggers van Diepenveen, Raynerius

817
Dagkalender  982
Dagobert, frater  307
Dal OSC, C.P.H. van  233
Dales, C.I. 135, 505
Dalleu, Serva  931
Dam, A. van  162
Dam, Agnes ten  928
Dam OFM, Henricus van  330, 1075
Dam, J. van  135
Dam, J. van (= J.P.M. van Eyden-van

Dam)  505
Dam OP, P.D. van  465
Damen, Frans  1061
Damen, Lutgarda  351, 497
Damiaan, pater (= Jozef de Veuster

SSCC)  1132
Damiano, zuster  210
Damianus-stichting  48, 1132
Damme, D. van  953, 1061
Damme, E. van  521
Danei, Paul  1163
Daniëls OP, L.M.F.  779, 913
Dankelman, A.  692
Dankelman CSsR, J.  133, 254, 318, 850,

1055
Dankelman, L.  692

Danneels, Godfried  1064
Dappere vrouwen  247
David, frater  507
Davids, A.  199
De La Salle-koerier  248, 478, 1041
Debets OFMConv., J.  889
Debets, J.  458
Debeuckelaere, Godelieve  214
Deboutte, A.  751
Dechesne OP, B.  465
Deebeetje  922
Defossa, Jacques en Marie-Louise  897
Dehin, J.  194
Dehon, Léon  79, 676, 890
Dejonghe, P.  401
Deken, E.H. De  665
Dekker en Van de Vegt, Uitgeverij  7,

275
Dekkers, J.C.  1162
Dekkers OPraem., Wilfried  304, 759,

1064
Delemarre, T.  1007
Delfgaauw, P.  1061
Delft, Engelbertus van  312
Delft, L. van  570, 882, 1039
Delft, M. van  640, 936
Deliege OMI, W.  662
Delille, Trudo  316
Dellepoort, J.J.  62, 239, 772
Delnoy, H.  226
Deloof, Pieter  1155
Delooz, Pierre  870
Delsman, J.  921
Delwel, J.  208
Demeulenaere, J.  648
Demysternaere, A.  1007
Deneer, C.  1167, 1169, 1170
Dengel, Anna  609
Denissen, H.  434
Dennis SCJ, pater  116
Deo krant  249
Departement van Defensie  95
Departement van Handel, Nijverheid en

Scheepvaart  30
Depoortere, C.  216
Dequeker, L.  329
Derckx, H.  575
Derde Orde  34, 98, 124, 152, 250, 293, 313,

314, 543, 560, 564, 565, 643, 687, 729,
778, 790, 843, 864, 866, 868, 896, 897,
912, 939, 952, 958, 975, 1043, 1057,
1069, 1110, 1117, 1171

Derde Orde mededelingen voor directeu-
ren en bestuursleden  250, 839

Derde Wereld  36, 388, 645, 762
Derix, F.  150
Derksen, H.M. (= frater Theodoor)  770
Derksen, H.W.J.  663, 847, 1063
Derksen OP, Karl  107, 241, 381, 465, 811,

883, 1050, 1090
Derksen, N.  215, 1038
Deronne OP, E.  1061
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Deschamps, J.  315
Desclée de Brouwer NV, Uitgeverij  218,

401, 406, 1101
Desmet, R.  822
Deurvorst, J.H.  754
Deus providebit  251
Deutekom, Drukkerij en Uitgeverij S.

1085
Deuxième étape  565, 897
Devolder, P.  36
Devos OMI, G.  662, 1126
Devreese, Daniël  1052
Devreese OCD, Filip  1051
Dhondt, U.  216
Dicker, Sunniva  1086
Dieben, P.H.  1006
Diederen, B.  655
Diekerhof, J.  1007
Diekstra OSA, K.  734
Diemel, W.  1061
Diemen, A. van  226
Diemen, Do van  214, 484
Dienaressen van de H. Geest van de

Altijddurende Aanbidding  903
Dienen  252
Dienend  253
Dienst in de Industriële Samenleving

vanwege de Kerken (DISK)  69, 287,
840, 1127

Dienst Pers & Publiciteit RK Kerkpro-
vincie Utrecht  366

Diepen, A.F.  9, 203, 984, 1086
Diepenbrock, A.  9, 446, 869, 1047
Diepgangcentrum, Hazerswoude  1051,

1052
Diepstraten, Marianna  876
Dieren en Comp., Uitgeverij J.P. van

455
Dierout, F.C.  718
Digan, Parig  870
Dijck, C. van  74, 650
Dijcks OSA, Marta  423
Dijck-Tijssen, E.M.H. van  346
Dijk, A.T.J. van  96, 446
Dijk OFM, C.G.P. van  1066
Dijk, H.C.J.M. van  630
Dijk, J. van  505
Dijk, Jan van  114
Dijk, Jos van  107, 320
Dijk, P.H. van  1075, 1131
Dijk OESA, W. van  345
Dijk-de Gouw, M.N. van  448, 456
Dijkman, Engelbertus  560, 868
Diligentia NV, Uitgevers Mij  136, 1097
Dillen, T. van  1038
Dilweg, Guy  1100
Dingelstad, Jan  490
Dingjan OSB, F.  114, 155
Dings OFM, Joannes  1110
Dings, Mia  484
Dinnissen, L.  951
Dinter, W.A. van  513

Dinteren MSF, J. van  146
Dinther, Ivo van  183, 569
Diocesaan Bureau voor Katholieke Actie

bisdom Haarlem  598, 685, 686, 863
Diocesaan Comité Missie en Oecumene

bisdom Breda  803
Diocesaan Instituut voor Huwelijk en

Gezin bisdom Breda  803
Diocesaan Instituut voor Internationale

Solidariteit (DIVIS)  117, 865
Diocesaan Instituut Jeugd en Jongeren

bisdom Breda  827
Diocesaan Maatschappelijk Centrum

452
Diocesaan Missie Comité bisdom Breda

837, 838
Diocesaan Missiebureau bisdom Roer-

mond  117, 764, 865
Diocesaan Missiebureau Breda  1091
Diocesaan Missiebureau Den Bosch

651, 1137
Diocesaan Missiebureau Groningen

668
Diocesaan Missiebureau Utrecht  668
Diocesaan Missiecentrum Den Bosch

1150
Diocesaan Missiecomité bisdom Roer-

mond  865, 867
Diocesaan Missiecomité Den Bosch 1137
Diocesaan Onderwijscentrum bisdom

Breda  803
Diocesaan Pastoraal Beraad bisdom

Breda  803
Diocesaan Pastoraal Centrum aartsbis-

dom Utrecht  825
Diocesaan Pastoraal Centrum bisdom

Breda  803, 827
Diocesaan Pastoraal Centrum ’s-Herto-

genbosch  58
Diocesaan Pastoraal Dienstencentrum

aartsbisdom Utrecht  825
Diocesaan Religieuzen Beraad bisdom

Breda  803
Diocesaan Secretariaat der Katholieke

Actie aartsbisdom Utrecht  153
Diocesane altaarwacht  1015
Diocesane bijlage Missie-aktie bisdom

’s-Hertogenbosch  651, 1150
Diocesane Centra voor Katholieke Actie

607
Diocesane Commissie voor Liturgie bis-

dom Breda  803
Diocesane Katholieke Actie bisdom

Breda  930
Diocesane Missieraad bisdom Roer-

mond  865
Diocesane Missieraad Den Bosch  1150
Diocesane Werkgroep voor Liturgie  910
Dionysius de Kartuizer (Dionysius van

Ryckel)  754
Dircks, M.V. (pseud. van T. Bensdorp

CSsR)  107

Direct wat voor jou!  922
Directeurenblad van de H. Familie  254
Directeuren-tijdschrift der Maria-con-

gregaties  100, 255, 581, 744, 768,
1026

Directorium  730
Directorium voor het aartsbisdom

Utrecht  256, 261, 262, 264, 266, 267,
279, 281, 704

Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de alta-
ren te versieren, naar het roomsch
kerkgebruik, voor het aartsbisdom
Utrecht  257, 260, 277

Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers mede te bidden naar
het roomsch kerkgebruik (voor de
Nederlandsche bisdommen en de ker-
ken der Paters Franciscanen)  258,
730

Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers mede te bidden naar
het roomsch kerkgebruik voor het bis-
dom Haarlem (met een aanhangsel
voor de andere bisdommen)  258

Directorium om behoorlijk de HH mis-
sen en vespers te zingen en de altaren
te versieren naar het roomsch kerkge-
bruik voor het bisdom Haarlem  259,
260, 263, 278

Directorium om behoorlyk de HH mis-
sen en vesperen te zingen en de alta-
ren (autaren) te versieren (vercieren)
naar het roomsch kerk-gebruik voor
het aarts-bisdom Utrecht en de onder-
ho(o)rige bisdommen Haarlem,
Deventer, Leeuwa(a)rden, Groningen
en Middelburg  257, 260, 283

Directorium voor het bisdom Breda en 
s-Hertogenbosch  256, 261, 262, 264,
265, 266, 267, 281, 282

Directorium voor het bisdom Groningen
256, 261, 262, 264, 266, 267, 281, 706

Directorium voor het bisdom Haarlem
259, 263, 278

Directorium voor het bisdom Haarlem
ten gebruike van kosters en zangers
263

Directorium van het bisdom Haarlem
256, 261, 262, 264, 266, 267, 278, 281

Directorium voor het bisdom ’s-Herto-
genbosch  261, 265, 270, 282

Directorium voor het bisdom Roermond
256, 261, 262, 264, 266, 267, 281, 814

Directorium voor het bisdom Rotterdam
256, 261, 262, 264, 267, 272, 281, 411

Directorium … voor het bisdom Rotter-
dam ten gebruike van kosters en zan-
gers  268, 272

Directorium cleri sæcularis vicariatus
apostolici Bredani, conformiter ad
ritum romanum, indicans et recitan-
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das horas canonicas et missas cele-
brandas  269, 282

Directorium dioeceseos Harlemensis 264
Directorium divini officii juxta ritum

breviarii et (ac) missalis Sanctae
Romanae Ecclesiae ad usum cleri sae-
cularis diocesis Buscoducensis 265,
270, 712, 717, 815

Directorium divini officii juxta ritum
breviarii et missalis Sanctae Roma-
nae Ecclesiae ad usum cleri saecularis
archidioecesis Ultrajectinae  271

Directorium divini officii juxta ritum
romanum ad usum cleri saecularis
archidioecesis Ultrajectensis  271,
279, 286

Directorium divini officii juxta ritum
Sanctae Romanae Ecclesiae ad usum
cleri saecularis diocesis Buscoducen-
sis 270

Directorium divini officii recitandi sacri-
que peragendi secundum ritum roma-
num (…) ad usum cleri dioeceseos
Roterodamensis  272

Directorium (divini officii) … ad usum
cleri dioeceseos Harlemensis 278

Directorium ad horas canonicas rite per-
solvendas et missae debite celebran-
dum ad usum cleri, praesertim saecu-
laris, dioecesis Buscoducensis 273,
815

Directorium juxta quod legendae horae
canonicae et dicendae missae in dioe-
cesi Harlemensi, et iis locis archidiae-
ciseos (sic) Ultrajectensis, ubi recep-
tus est novus stylus  274

Directorium juxta quod legendae horae
canonicae, dicendae missae et obser-
vandae caeremoniae in archidioecesi
Ultrajectensi, et dioecesibus suffra-
ganeis Harlemiensi, Davent., Leo-
vard., Groeningensi et Middelburgen-
si  274, 720

Directorium juxta quod legendae horae
canonicae, dicendae missae et obser-
vandae ceremoniae in archidioecesi
Ultrajectensi, et dioecesibus suffra-
ganeis Harlemiensi, Daventriensi,
Leovardensi, Groeningensi et Middel-
burgensi 283

Directorium juxta quod legendae horae
canonicae, dicendae missae, et obser-
vandae ceremoniae in dioecesi
Harlemensi, et Ultrajectensi, ubi
receptus est novus stylus  274

Directorium juxta quod legendae horae
canonicae in dioecesi Harlemensis et
iis locis archidiaeceseos (sic) Ultra-
jectensis, ub receptus est novus sty-
lus  274

Directorium voor de kerkelijke diensten
in het aartsbisdom Utrecht  275

Directorium ad legendas horas canoni-
cas et celebrandas missas juxta bre-
viarium et missale romanum … quod
in usum cleri cathedralis & diocesis
Ruraemundensis 276, 285

Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas juxta
ritum romanum … ad usum cleri
archidioeceseos Ultrajectinae  257,
277, 283, 286

Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas juxta
ritum romanum … ad usum cleri
archidioeceseos Ultrajectinae nec non
dioeceseon suffraganearum
Harlemensis, Daventriensis, Leovar-
densis, Groningensis et Middelbur-
gensis  283

Directorium ad legendas horas canoni-
cas missasque celebrandas (juxta)
secundum ritum romanum … ad
usum cleri dioeceseos Harlemensis
278, 283, 259, 263, 264, 703, 707, 714

Directorium ad missas et horas canoni-
cas rite ordinandas secundum kalen-
darium romanum et proprium archi -
dioecesis Ultrajectensis  256, 271, 279,
704, 708, 711

Directorium ad missas et horas canoni-
cas rite ordinandas secundum kalen-
darium romanum et proprium dioece-
sis Groningensis  262, 280, 706

Directorium voor de Nederlandse kerk-
provincie  256, 261, 262, 264, 266, 267,
281

Directorium ad rite legendas horas cano-
nicas missasque celebrandas iuxta
normam breviarii ac missalis romani
ad usum cleri civitatis et dioecesis
Bredanae  261, 265, 269, 282, 705

Directorium ad rite legendas horas cano-
nicas missasque celebrandas juxta
ritum romanum … ad usum cleri
archidioeceseos Ultra(-)jectinae nec
non dioeceseon suffraganearum Har-
lemensis, Daventriensis, Leovarden-
sis, Groningensis et Middelburgensis
260, 274, 277, 278, 283

Directorium ad rite recitandas horas
canonicas missasque celebrandas
iuxta normam breviarii ac missalis
romani ad usum cleri civitatis et dioe-
cesis Bredanae  282

Directorium romanum ad legendas
horas canonicas et celebrandas mis-
sas juxta breviarium et missale
romanum … quod in usum cleri cathe-
dralis & diocesis Ruraemundensis
276

Directorium romanum ad usum cleri
dioecesis Ruraemundensis  284, 285,
814

Directorium romanum ad usum cleri 
vicariatus apostolici Limburgensis
276, 284, 285

Directorium ad usum cleri archidioecesis
Ultrajectensis  271, 277, 286

Dirks SJ, Franciscus Xaverius  100, 255,
1026

Dirks, H.  230
Dirkx, Luc  1008
Dirven, Bets  214
Dirven, Everardus  313, 560, 868
Disch, Eduard  1090
DISK; zie: Dienst in de Industriële

Samenleving vanwege de Kerken
DISK-bulletin  287, 1127
DISK-cahier 840
DISK-informatiebulletin 287, 840
Dismas, frater  307
Dito OP, J.K.M.  366, 870
Ditters OP, V.W.  972
Divendal, H.  9, 202, 224, 366, 804, 806,

807, 809, 820, 832, 833, 869, 1047, 1131
DIVIS; zie: Diocesaan Instituut voor

Internationale Solidariteit
Dobber, F.  4, 1077
DO-C  288, 1101
Dochters van ’t Kostbaar Bloed  776
Dochters der Liefde  181, 597, 608, 656,

1000
Dochters van Maria en Jozef  352, 468,

621
Dochters van OL Vrouw van het H. Hart

160, 143, 407, 884
Dochters der Wijsheid  793, 794
Documentatie Centrum Concilie  288,

1101
Documentatie van artikelen betreffende

arbeid en bedrijf met name ten behoe-
ve van het bedrijfsapostolaat  289

la Documentation catholique  33
Dodewaard, J.A.E. van  57, 288
Does de Willebois, A.E.M. van der  216
Does de Willebois, R.M.J. van der  171
Does, Ton van der  1007
Doesburg, J.  225
Doesburg, M.J.  294, 325
Dokumentatie  290
Dokumentatie maandintentie  290, 390,

581, 846
Dokumenten SCJ 908, 949
Dominica, zuster  210
Dominicaans perspectief  291, 811
Dominicaanse Apostolaatsgemeen-

schap in Nederland  1173
Dominicaanse Derde Orde Gemeen-

schap in Nederland  1173
Dominicaanse Leken-Gemeenschap

(Lekenorde) in Nederland  1173
Dominicanen (OP)  107, 165, 185, 192, 193,

206, 291, 737, 811, 913, 971, 972, 1061,
1062, 1173

Dominicanessen (OP)  291, 972
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Dominicanessen van de H. Catharina
van Siëna (Senen)  189, 461, 784

Dominicanessen van de H. Familie te
Neerbosch  172, 188, 828

Dominicanessen van Voorschoten; zie:
Dominicanessen van de H. Cathari-
na van Siëna

Dominicus  913
Dominicus penning  291, 811
Dominicuscollege, Nijmegen  913
Dominicuskerk, Amsterdam  381
Dominicuspenning  291, 972
Domitianus, broeder  920
Don Bosco  292, 922, 923, 950
Don Bosco, (Missie)procuur  922, 923
Don Bosco nu  292, 922
Don Bosco, Stichting  922
Donck, E. van der  1064
Doncker, C.  751
Donders, Albert  507
Donders, Petrus  618, 850, 851, 852
Donders WP, S.  26
Dongen OPraem., A. (ook: P.) van  124
Dongen, G. van  526, 642, 935, 1093
Dongen OP, H. van  1061
Dongen, zuster Hubertus van  436
Donk, Th. van der  5
Donker, C.  53, 644
Donkers, J.  1072
Donvil, C.  401
Doodkorte, J.J.  767
Doornik MSF, J. van  146
Doornik, N.G.M. van  1131
Doortocht  293, 309, 313, 822, 896, 939,

1100
Dordrecht, Henk van  1170
Dorenbosch, Tijs  141, 984
Dorp OSF, C. van  1138
Dorp, P. van  107, 880
Dorresteijn, Henricus  986
Douma, H.  206
Doumen SJ, C.  371
Douven SJ, K.  846
Douwes, Gerard  359
Dreesen, G.  780
Drehmanns CSsR, J.M.  23, 482, 576,

754, 867, 1144
Driemaandelijkse mededelingen van het

generalaat  602
Drieman, Constantius  917
Driesen, G.T. (pater Valentinus 

OFMCap.)  973
Driessen, Anneke  182, 1009
Driessen, Eugenius  1099
Driessen, Frans  925
Driessen, Prudentius  330
Drift SJ, L.M. van der  666, 735
Drijvers, H.  648
Drijvers, P.  948
Drijvers OCSO, Pius  329, 346
Drijvers-Smits, H.  772
Dröge, Henny  857

Dronkers jr., Anton  1007
Drost SVD, Jan  903
Drubbel MSC, A.  1138
Drubers, Alfons  897
Drunen, A. van  853
Dubois, Jacques  206
Duffels SJ, Arnold  455
Duif, Harry  759
Duijnhoven OSFS, Louis van  489, 921
Duijvestijn MSF, A.A.G.  146
Duijvestijn, A.H.  1047
Duijvestijn, M.  853
Duikers, M.  135
Duindam OFM, Abel  159, 475, 864,

1043, 1171
Duinkerken, Anton van (pseud. van W.

Asselbergs)  453
Dukker OFM, J.G. (Chrysostomus)  141,

294, 896
Dullaert, Leo  1050
Dumont, Charles  209
Dun, P.J.M. van (= pater Maximilianus)

312, 1092
Dupont OP, C.  465, 1061
Dürr, H.  621
Dusseldorp, D.B.W.M. van  1146
DUW (Dienst Uitvoering Werken)  225
Duynhoven SSS, G.M. van  334, 1016
Duynhoven, J. van  1074
Duynstee, F.  869
Duynstee CSsR, Guillaume  567
Duynstee OFM, Salvijn  309
Duynstee OESA, X.P.  345
Duyvendak, Ton  381
E’69  1027
Ecclesia  294, 325, 1046
Ecclesiastes  295
Echo uit Afrika  296
Echo uit Afrika en andere werelddelen

296
Echo’s uit de missie(s) (missiën)  297
Echo’s uit Mariadal  297
Echt, Bram van  926
Eckhart  779, 1160
Edeltruda, zuster  210
Edelwald, broeder  881
Edmundo, frater  307
Eembode, Drukkerij  704, 708
Eenheid in verscheidenheid  298
Eerd en Zn., CV Boek-, Steen- en Offset-

drukkerij / drukkerij B. van  27, 312,
355, 524

Eerenbeemt, A. van den  944
Eerenbeemt, A.J.J.F. v.d.  270
Eerenbeemt CSsR, Bernard van den

396, 567, 1054, 1120
Eerste Soester Electr. Drukkerij  27
Eerste staat van het personeel en van de

liefdewerken der congregatie met
eenige bijzonderheden en opgave der
overledene fraters  1023

Egberts, Felicia  1008

Egmondiana  114, 299
EIBA-nieuws  300, 621
Eigentijds  301, 580
Eijckeler SMM, J.  148, 346
Eijckelhof, A.V.M.  1097
Eijkemans CSsR, E.  677
Eijkhoudt, H.  521
Eijkhoudt, R.  521
Eijkhoudt, T. (= broeder André)  521
Eijl OFM, Eduard van  134
Eijnden OFM, Castulus van den  739,

771
Eijnden OFM, J.G.J. van den  1066
Eijnden OFM, Jan van den  1100
Eijnden OFM, P. v.d.  141
Eijnden OFM, P.J.M van den (= pater

Monulf)  475, 641
Eijpe, J.H.J.  12
Eilard OFMCap., pater  823
EK Pius X  127
EK; zie: Eucharistische Kruistocht
Elderenbosch, P.  324
Eldering-Jonckers Nieboer, I  948
Electa, zuster  6
Eleuterus CP, pater  341
Elia  182
Eligius OFMCap., pater  203
Elisabeth van Hongarije  312
Ellen, J. ter  888
Elsen OP, A. van den  913
Elsen OPraem., Gerlacus van den  758
Elstgeest MSF, D.  146
Elten, Anselmus van  252
Elverding, B.J. (= frater Roberto)  770
Elvira, zuster  640, 936
Elzen, T. v.d.  682
de Emigrant  1047
Emmanuel, zuster  876
Emmanuelle, zuster  616
Emmaüs, Uitgeverij  401, 406
Emmelkamp, Ton  777
Emmen OFM, Aquilinus  976
Emons, Jos  921
Ende, Anton van den  948
Ende, C.A. van den  1047
Ende, Firma P.F. van den  630
Ende, Magda van de(n)  309
Engelbertus, broeder  783, 1084
Engelen, J. van  36
Engelen, Joannes van  962
Engelhart, M.  888
Entr’acte  302
Epping OFM, Clemens  330, 475
Eras, Bernard  901
Erasmus, frater  307
Erens, H.A.J.  655
Erens, P.  170
Erftemeijer, A.G.I.  333
Erkens, John  802
Erkens, M. Serva  498
Ernst, H.  56, 67, 214, 379, 803, 827
Ernst OP, J.  465
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Erve, W.M. van het  249
Erwich, Anton  926
Erwich SSCC, Marcus  791, 1132
Essen, J.P.  742
Essers WP, P.  26
Esther, zuster  468
Etten OESA, F.J.P.G. (Gregorius) van

562, 789
Eucharistia 1015
Eucharisticum Sacerdotale Foedus  1015
Eucharistie 334, 345
Eucharistie en geestelijk leven  303
Eucharistisch Priesterverbond ter

bevordering van de dagelijkse H.
Communie  1015

Eucharistisch Secretariaat, Klooster
Brakkenstein  127, 305

Eucharistisch tijdschrift  37, 304, 785,
1064

Eucharistische Actie  593
Eucharistische Kinderkruistocht  548
Eucharistische Kruistocht  305
Eucharistische Kruistocht (EK)  127, 305,

334, 1015, 1106
Eupen, J. van  242, 465
Eupen, T. van  294, 983
Europa-Seminarie  239, 245
Evenepoel, W.  216
Evers, B.H.  853
Evers SMA, C.  1036
Evers SCJ, pater  999
Evers, Teresa  541, 609
Evers OMI, W. (A.)  1063
Eversdijk, Rien  381
Evers-Willems, L.  764
Evrard, D.  751
Evrard, uitgever Daniël  239
Ewijk, Tom van  1009
Extra mededelingen van het p.b.  612
Eyck, M. van  97
Eyckeler SMM, H.  1025
Eyden-van Dam, J.P.M. van  505
Eyk, H. van 316
Eykens, Anton  27
Eymard, Pierre Julien  334, 729, 1015
Eyndhoven, Willem van  1120
Eysden, Coks van  135
Falkenhayn, Maria  296
Familieblad  254, 318, 449, 1120
de Familiebode  306, 331, 891
Familiekring OLV Sterre der Zee  1028
Fatima  90, 726, 1032
Faucompret, E.P.  751
Faustinus SSCC, pater  368
Favo  307
Fax  118, 307, 819, 1084
Fax Nieuwsdienst  307
Federatie van de Genootschappen van

het Apostolaat ter Zee  93
Federatie van Liturgische Vere(e)nigin-

gen in Nederland  523, 526, 536, 561,
605, 759, 785, 799, 1064

Federatie der Mariacongregaties voor
Heeren uit den Hoogeren (Leidende)
Stand in Nederland  308, 586

Federatie van Missienaaikringen  1124
Federatie van Nederlandse liturgische

verenigingen Sint Willibrord  7
Federatie Ongeschoeide Karmelieten en

Karmelietessen  928
Federatie(-)brief  308, 586
Federatieve Bestuursraad van de Katho-

lieke Actie  607
Fehmers, C.  630
Feiertag, A.A.M.  40
Feij SCJ, Karel  890
Feijen, J.  307
Fekkes, R.  939
Felici, A.  550
Feliks, G.W.J.  522
Felix, broeder  521
Fennis SM, J.F.  1086
Fens OP, Bertrand  517
Fens, K.  365
Ferdinand(us), pater  97
Feron, F.  246, 525, 865, 867, 947
Festjens, J.  96
Festraets, Bernard  147, 519, 1041
Fets OPraem., Bernard  1064
Fey, Clara  350
Feys, J.  648
Fiat, Antonius  1000
Fick OFM, Albertus  134, 315
Fictoor, Chris  1113
Fidelis, pater  1092
Fidelis, zuster  232, 1138
Fiey OCSO, Lukas  689
Filius, J.  38, 135
Finke SCJ, H.M.  244, 671, 791
Finsche Missiekring  671
Fiolet OFM, H.A.M. (Armandus)  460,

505, 651, 755, 947
Fisher, John  767
Flammang SM  354
Flapper, Wim  292
Flaton, Elvira  436, 646
Flavius OFMCap., pater; zie C. van Riel
Flink, Aart-Jan  1050
Flinkenflögel, H.  209
Floor, C.  730
Florack SMA, M.  539, 1036
Florentius, frater  507
Floris OFMCap., pater  69
Fluri, Hanneke  1007
FM  131, 293, 309, 311, 600, 939, 1100
FMB 310
Focolari 743
Foederer OP, G.  913, 1062, 1173
Fokker, NV Kon. Ned. Vliegtuigenfa-

briek  69, 234, 363
Folliet, Joseph  897, 1084
Fontaine OSC, Emile  206
Forceville-van Rossum, Joke  1009
Foreholte, Uitgeverij  893, 894, 895, 1065

Forel, Uitgeverij De  134
Fortmann, H.J.H.M.  733, 1058, 1059
Fortmann, H.M.M.  733, 947, 1058, 1059
Forum 443
Forum minorum  311
Foucauld, Charles de  434
Fraine, J.D.  648
Framino  939
Francesca, zuster  928
Francis WZ, zuster  26
Franciscaans Apostolaat voor Priester-

en Kloosterroepingen  1128
Franciscaans Informatiecentrum  330,

475, 954, 1074, 1100
Franciscaans Lekeninstituut van de

Derde Orde  34
Franciscaans maandblad; zie: FM
Franciscaans(ch) leven  312, 977
(de) Franciscaans(ch)e heraut  293, 313,

560, 822, 952
Franciscaansche boekenschouw  315
Franciscaanse Beweging  131, 293, 316,

822, 843, 845, 896, 954, 976, 1043, 1057
Franciscaanse Lekenorde (FLO)  822, 939
Franciscaanse Missiebond  310
Franciscaanse Samenwerking  309, 600,

771, 897
Franciscan herald  316, 977
Franciscana (1921-1924) 314, 738
Franciscana (1946-{1980}) 134, 315
Franciscanen (OFM)  85, 187, 222, 223,

250, 293, 310, 311, 314, 315, 431, 475,
516, 543, 641, 693, 730, 738, 739, 778,
822, 834, 839, 859, 883, 896, 954, 955,
956, 958, 975, 976, 1043, 1057, 1074,
1100, 1110, 1121, 1128, 1156, 1171

Franciscanen (OFM), België  314, 315, 738
Franciscanessen ‘Alles voor Allen’  6,

407, 582, 989
Franciscanessen van Bennebroek  210,

659, 661
Franciscanessen van Denekamp  419
Franciscanessen van Dongen  312, 876,

978
Franciscanessen van Etten  312, 407
Franciscanessen van de H. Elisabeth

782
Franciscanessen van de H. Jozef  486,

996, 1142
Franciscanessen van de Onbevlekte Ont-

vangenis der H. Moeder Gods; zie:
Franciscanessen van Veghel

Franciscanessen van Heythuysen 251,
471, 472, 473, 895

Franciscanessen van Mariadal  297, 312
Franciscanessen Missionarissen van

Maria (FMM)  72, 1087
Franciscanessen Penitenten Recollecti-

nen van de Onbevlekte Ontvangenis;
zie: Franciscanessen van Mariadal

Franciscanessen van St. Lucia; zie:
Franciscanessen van Bennebroek
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Franciscanessen van Veghel 459, 678,
688, 1021, 1056

Franciscanisme 864
Francisco, frater M.  235
Franciscus 316, 977
Franciscus van Assisi  316, 977
Franciscus van Assisi  107, 293, 312, 313,

314, 315, 316, 455, 521, 560, 778, 868,
897, 939, 954, 958, 976, 977, 1069,
1092, 1100

Franciscus van Sales  317, 921
Franciscus van Sales stemmen 317, 921
Franciscusblaadje  876, 978
de Franciscusklok  470, 1024
Franciscusliefdewerk  470
François, Jan  401
François SM, pater  354
Frank, H.  785
Frank, H.F.  54, 526
Franke SJ, L.P.P.  358, 548
Frankemölle OP, P.  1062
Franken, J.  199
Franken, P.  1038
Franken AA, S.  199, 200
Fransen, A.  648
Fransen, P.  648
Franssen, Ferry  135
Fraterniteit van de Boodschap  216
Fraters Maristen  354, 578
Fraters van OL Vrouw van het H. Hart

128, 235, 391, 409, 414, 427, 428, 487,
491, 770

Fraters van OL Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid  45, 120, 149, 221,
399, 426, 437, 503, 587, 601, 604, 612,
695, 787, 1017, 1023, 1078, 1105

Fraters van Tilburg; zie: Fraters van OL
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

Fraters van Utrecht; zie: Fraters van OL
Vrouw van het H. Hart

Frederik, broeder  174
Freeman, Gerard Pieter  1100
Freeman-Smulders, A.M.  759
Frehen SMM, H.  1025
Frencken, F.B.J.  214, 561, 899, 1106
Frentrop SJ, A.  301
Frentrop Stichting  301
Frie, Ben  1006
Friedeman OESA, Reginald  734
Frissen, J.M.  793, 943
Frissen, P.  364
Frissen, P.N.H.  322
Fritschy MSF, T.H.M.  926
(de) Frontlijn  318, 1037
Fructuosus, pater; zie: F. van Lingen
Fulgentius, broeder  783
Fumasoni-Biondi, P.  38
Funcke, R.N. (= frater Dominico)  770
G & S  319, 527
G & S Mededelingen 319, 527
G 3  320, 926
G 3-Centrale  320, 1053

Gaag, J.J. van der  785
Gabriël OCSO, pater  689
Gaete SJ, Arthur  823
Galama OFM, Sybrand  976, 977
Galema, Monica  695
Galen OCarm., Antoni(n)us van  182,

183, 569
Galen, Jan van  1009
Galen, T. van  998
Galgani, Gemma 327
Gall MSC, H.  80
Galleano, Anna  1145
Gallet OP, R.  446
Ganck, Roger de  205
Gaskell, Jan  309
Gassel, J. van  644
Gassel OCSO, M. Emmanuel van  4
Gaudentia, zuster  210
Gay SM, pater  354
Geachte collega  321
Gebbing, Odulphus  249
Gebedenverbond voor de bekering van

onze dwalende broeders  1105
Gebedsactie Limburg  322
Gebedsactie Sint Jozef zorg  988
Gebedsactie Zuid-Holland  550
Gebedsactiecomité Rotterdam  550
Gebedsapostolaat  323
Gebedsvereniging tot hulp der Sterven-

den van iedere dag  354
Gedachten gebeden  324
Geelen, E.  911
Geelkerken SJ, Rudolf van  1045
Geene, H. van  400, 948
Geer, L. v.d.  1140
Geer, Theotimus van der  643, 866
Geerdinck, F.  1066
Geert Groote  780
Geert Groote Genootschap (GGG)  87,

332, 591, 592, 902
Geertman, H.A.B.  1032
Geertsma, Esther  309, 771
Geertzen, G.  1007
Geest en actie  294, 325, 626
Geest en leven  780
Geest, Anton van der  819
Geest, Sixtus van der  1084
Geestelijke Vereniging(en) van het H.

Kruis  513
Geijer, Uitgeverij P.M. en J.N.  340
Geïllustreerd zondagsblad voor het

katholiek huisgezin  203
Gekruide zielespijs, in portiën toege-

diend  326
Gelder, C. van  294
Gelder OSA, Lambert van  107, 512, 645,

687, 734, 1143
de Gelderlander  512
Gelderlander, NV Uitgeversmaatschap-

pij / drukkerij  767, 795, 926 
Geldrop, C. (Ko) van  489
Gelens SSS, F.M.  1015

Geloofsverdediging Antwerpen, Uitge-
verij  107

Geloven MSC, J. van  648, 884
Gemeenschap voor Aanbidding  303
Gemert (en Zonen), Drukkerij C. van

270, 717
Gemma, zuster  232
de Gemmabode  327, 831
Gemmeke OCarm., Monulphus  183, 569
Genemans, P.H.I.  910
Generale Synode der Nederlands Her-

vormde Kerk  288
Geniets, Ulric Edward  872
Genijn, J.  751
Gennip, J. van  213
Gennip, T. van  294
Genootschap van de H. Geest  342, 1147
Genootschap van de (der) H.

Kinds(ch)heid  73, 81, 837, 838
Genootschap van Jeruzalemvaarders

948
Genootschap voor Liturgiestudie  1064
Genootschap tot Voortplanting van het

Geloof (des Geloofs)  455, 837, 838
Genootschap van de Zielen in het Vage-

vuur  161, 635
Gentilis OFMCap., pater  151, 178, 639
Geraedts OFM, H.J.I.  1066
Geraets, Coen  300
Gerardi, zuster  468
Gérardine-Marie WZ, zuster  26
Gerardus  983
Gerardus klok  983
Gerardus Majella  328, 658, 969, 983
de Gerardus-bode  328, 983
Gerarduskalender  982
Gerbrand-M., broeder  220
Gerelings, G.  329, 910
Gerits, B.  307
Gerlach OFMCap., pater; zie S. Schüm-

mer
Gerlier, P.M.  593
Germano, pater  830
Germeraad, W.F.  636, 637
Gernot OFM, frater  311
Gerold OSB, Godelieve  689
Gerretsen, J.C.H.  1131
Gerrits, Piet  75
Geschiedkundige Kring Clair-Lieu  206
Gesprek  443
Gespreksstoffen voor jongeren  294
Gestel SSCC, H. van  365, 1151
Gestel SJ, P. van  568, 610
Gesticht Charitas  312
Getuigenis  329, 780
Geurtjens MSC, H.  371
Geurts, H.  27
Geurts, J.  652
Geurts CSsR, J.  982
Geurts, L.  539, 1036
Geurts SVD, M.J.  791
Geurts, Renée  695
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Geurts, Walter  1100
Geus, G. de  1086
Gevers, H.  53
de Gewijde rede  330, 475, 954, 1066, 1100
Geyer, B.P.  340
Gezelschap van de Bruiden van Jezus

23, 482
Gezelschap van het Goddelijk Woord

(SVD)  102, 376, 389, 455, 500, 860,
903, 993, 994, 1003, 1048, 1087

Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef
(JMJ)  436, 545, 546, 660, 646, 674,
675, 1019

Gezelschap van Maria; zie: Montforta-
nen  

Gezelschap van den Stillen Omgang
345

Gezelschap der Vrouwen van Bethanië
129

Gezin en jeugd  781
het Gezin  331, 891
Gezinsapostolaat Cor Domini SSCC  360,

361, 365, 405, 438, 524, 544
Gezinskontakt Zeevarenden, Stichting

879
GGG  332, 590, 591
GGG; zie: Geert Groote Genootschap
Ghekiere, E.H.  53
Ghoos, J.  365
Gianotten NV, Drukkerij-Uitgeverij H.

182, 1009
Giardina, Salvatore  1145
Giebel, Fred  105
Gielen, J.J.  1164
Gier, Ansco de  209
Gier MSC, G. de  505, 755, 780, 947
Giesbers SJ, C.E.J.  666
Giesbers, M.  805
Giezen, Jannie  1113
Gijsberts, H.  307
Gijsen, J.M.  59, 117, 303, 374, 394, 550,

764, 804, 808, 865, 909, 1040, 1138
Gijzel, Marijke de  129
Gils, D. van  1137, 1150
Gils, H. van  452
Ginkel, B. van  1131
Ginneke, Januarius van  612
Ginneken SJ, Jac van  129, 514, 742, 777
Ginneken, W. van (= broeder Roberto)

521
Giordani, Igino 743
Giovanni, broeder 920
Giovanni, zuster 6
Glaudemans, Stanislaus  770
de Gloriant  333
Glorieux, Stephanus Modestus  373
God met ons  334, 345
God met ons in het Allerheiligst Sacra-

ment  334
Godardus, broeder  819
Goddijn, W.  217
Godding OP, H.E.J.  1075

Godding, J.  480
Godeward, frater  307
Gods rijk onder de tropenzon  335
Godsdienstig maandblad over het eeuwi-

ge leven, voornamelijk over de geloo-
vige zielen  635

Godsdienstige mengelingen voor katho-
lijken  337

Godsdienstige mengelingen en stichten-
de dichtstukjes, bijeen verzameld
door eenen katholijken priester  336

Godsdienstige tractaatjes  337
Godvruchtige Vere(e)niging van Onze

Lieve Vrouw van Goeden Raad  557,
687, 790

Goed nieuws  249
Goed volk  338
Goed Volk(-)bureau  338, 862
Goede Geest Gemeenschap  320
de Goede Herder  52, 339
de Goede zaaijer  340
Goede, pater De  137
Goedhart, A.F.M.  552
Goeij (Goey), Edmund de  487, 491
Goeij, H.J.A. de  1047
Goemans OSU, Gertrude  496
Goethaert OP, G.L.  1061
Goetstouwers OP, M.  446
Goffin, Electrische Boekdrukkerij Cl.

1107
Gogh, W.M. van  162
Goldschmidt, H.  452
Golgotha  341, 444, 512, 829, 962, 1143,

1159
Goltstein, M.  871
Gommans, G.L.W.  1167, 1169, 1170
Gommans, J.  302
Gommes, zuster Maria  312
Gonzalvus OFMCap., frater  823
Gooi en (&) Sticht NV (BV), Uitgeverij-

drukkerij  12, 57, 218, 241, 242, 267,
268, 272, 319, 320, 329, 372, 465, 502,
508, 523, 526, 527, 573, 759, 785, 916,
1050, 1101

Gooren, D.  168
Goossens, A.  1064
Goossens OFM, Hilarion  134, 739, 977
Goossens OFM, L.A.M. (Leo) (= pater

Matthias)  926, 976, 1027, 1100
Goossens, Rochus  507
Goossens OPraem., W.  124
Goossens, Willy  507
Goot OFM, Thomas van der  309, 1008
Gootzen SMA, B.  27
Goretta, zuster  640, 936
Goris, Laetitia  695
Gorp OCSO, Odulf van  689
Gossens, F.  1140
Gottmer BV, Uitgeverij B.  401, 406
Govaart SCJ, W.Th.  79
Govaart-Halkes, Tine  324
Govaert, Jos  334

Govers CSsR, N.  133, 254
Goyens OFM, J.  779
Graaf, Carla van de; zie Carla Wolters
Graaf, H.C. de  226
Graaf, Hans van de  897
Graaf, J.J.  278
Graaff, W. de  1007
de Graal  162, 492, 493, 991
Graeve SJ, F. de  1146
Graham, Billy  8
Gran, J.  1086
Grasveld OFM, Angelinus  778, 1110
Grauw OMI, F. de  1063
Grauwe, J. De  216
Gravendijk OFM, Bernward ’s-  330
Greeve, Henri de  693
Gregorius OFMCap., pater  371, 677, 937
Gregoriushuis; zie: Sint Gregoriushuis
Gribling, Ans  492
Griendt, J.M. van der (= pater Probus)

475
Griensven NV, Drukkerij H.W. van  261,

501
Griepink, J.  383
Grijpink, B.  853
Grijs, F.J.A. de  799
Grimmon CSSp., H.  145
Grinsven CSsR, M. van  566, 567, 692,

851, 852, 1122
Grinsven, P. van  526
Grinsven, R. van  870
’t Groeit, uitgeverij  1061
Groen, A.  636
Groen OFM, Bruno  310, 739, 954, 955,

1110
Groen MSF, J.  146
Groen in ’t Woud, Jan  8
Groenen, P.G.  453, 480, 630, 791, 1109
Groenendaal, P.  933
Groenendijk, P.C.  320, 926
Groeneveld vd Poll, NV  69
Groenewoud OP, Ambrosius van  107
de Groete klok. Katholiek weekblad voor

groot-Maastricht  246
Groetelaars, Vic  469
Groeten uit de missies  342, 1147
Grond, Linus  739
Grondwet, Uitgevers-Vennootschap de

935
Groos, J.R.M.  1086
Groot SVD, A. de  135, 1146
Groot, B.H. de  453
Groot, B.Q.  926
Groot SJ, C. de  754
Groot, Catharina  745, 1073
Groot SSS, H. de  1015
Groot SCJ, Henk de  671
Groot OP, J.  465
Groot, J.C.  288, 460, 505, 755, 947
Groot, J.C.C.  961
Groot SCJ, J.J.M. de  754
Groot, L.  1173
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Groot CSsR, O. de  644
Grootaers, J.  401
de Groote dag van Jezus’ H. Hart en van

zijne lieve Moeder Maria  343
Groothuis, G.A.H.  87
Groothuis, Ton  857
Groot-Kopetzky, B. de  107
Grootscholten SCJ, M.  93, 879
Grootseminarie Liesbosch-Princenhage

Priesters van het H. Hart van Jezus
671, 676

Grootseminarie Montfortanen, Oirschot
1025

Grootseminarie Redemptoristen, Wit-
tem  733, 810, 1059

Grootseminarie Rijsenburg  733, 1059
Grootseminaristen missiehuis Sint

Jozef, Lazaristen  469
Grossouw, W.K.  947
de Grote lijn  344, 498
Grotenhuis, René  215
Grotenhuis van Onstein, R.M.J.F.L. van

625, 627
Gruijters AA, M.A.J.  433
Grüner, Andreas  311
Gruyter, C. de  961
Gruyters, Elisabeth  966
GS  319
Gualbertus-M., broeder  220
Gualzatta, Bernardus  986
Gulick, uitgeverij W. van  886, 913
Gun, A. van der  910
Gunst, Gé de  105
Gunther, uitgeverij G.A.  1065
Gurp, C. van  318
Gurp, P. van  318
Gussenhove, C.  359
Gysen, Frank  293
de H. Eucharistie  334, 345
H. Kruistocht; zie: de Heilige Kruistocht
’t H. Land  75, 148, 346, 433, 841, 948
het H. Misoffer  758
H. Sacramentsklokje  347, 432
H. Sacraments-Vereniging  424
Haandel, A.J.J. van  270
Haanen, B.J.A.  542, 879
Haar, François ter  733
Haarselhorst SJ, J.  33
Haarsma, F.  397
Haas OSA, C.J. (Max) de  104
Haas, G.C. de  320, 1053
Haas, H.  1146
Haas, mgr.  130
Haas, uitgeverij J.S. de  795, 855
Haastert, H. van  584
Haazevoet, Domitianus  917
Hacken, Antoon ten  897
Hacken, Corrie ten  897
Hadewych, zuster  210
Haenens, J. d’  53
Haese OP, Peter d’  329, 1064
Haest CM, J.  791

Hagdorn, Rosalie  172
Hägele, dhr.  416
Hagemans OP, R.T.  520, 972
Hagen, Drukkerij-Uitgeverij J.W. ten

191, 905
Hagen (NV), Drukkerij-Uitgeverij T.C.B.

ten  122, 191, 548, 1125
Hagen, Herman  739, 954, 956, 1100
Hagen NV, Uitgeverij Ten  755, 947
Hagenaars, D.  786
‘Die Haghe’, Drukkerij  1149
Hahn, K.  202
Haimon, Paul  27, 955
Hakvoort, A.J.G.  505
Hal SM, A. van  729
Halfjaarlijksche kroniek van de Zusters

Missionarissen van OL Vrouw van
Afrika  348, 1081

Hally, Cyril  870
Hamer, Ferdinand  78, 665
Hamer-Huygen, Judith  985
Hamers CSsR, Jac  988
Hamers, Theodorus  186
Handboekje voor de zaken der roomsch(-)

katholijke eeredienst  349
Haneveer, P.J.M.  772
Hannie, zuster  1073
Hansen, J.  634
Hanssen, Hubertus  986
Haperen, C. van  908
Happel OFMCap., Nicasius  939
Happel OFM, W.H.  910, 1074, 1100
Harbers, J.  990
Haren, C.C.A. van  446, 453
Harkx, W.  135
Harten troef  350
Hartings, B.A. (= frater Anacletus)  770
Hartmann, G.C.  526, 767
Hartoungh, J.C.C.  366
Hartwijck, H.  648
Hashem, Abul  105
Hassel OP, N. van  913
Hasselaar, J.  505
Hautvast, Matthias  1052
Have, J. ten  230
Haye, Fé  893, 894, 1065
Hayez, uitgeverij M.  42
Hazebroek, J.  325
Hazebroek OFM, Regalatus  739
Heckman, F.J.  812
Heel OFM, Dalmatius van  134
Heer die met ons gaat  351
de Heerbaan  677
Heerdt, J.A.J. ter  767
Heeren, J.A.  352, 468
de Heeriaan  352, 468
Heerkens SVD, P.  635
Heesbeen, Gerard  1078
Heesbeen, Placidus  928
Heesbeen, Remigius  787
Hegman, Joachim  183
Heiden, A. van der  1151

Heijden OPraem., Fulco van der  124
Heijer OFM, Marculphus  543, 739, 954,

958, 975, 1057
Heijke CSSp., J.  366
Heijligers, C.M.  943
Heijmans CP, Jo  512
Heijnen, Edgard  1084
Heijnen, P.  1015
Heilig Hart-missiekalender  353
het Heilig Land; zie: ’t H. Land
Heilig Landstichting  75, 346, 793, 841,

948
Heilig Sacramentsklokje  347
Heilige Birgitta Stichting  517
de Heilige Kruistocht  354, 578, 729
Heilige Pastoor van Ars  355
het Heilige vuur  356
Heines SVD, F.  455
Heirman OFM, Fernand  293, 977
Heister, Basilissa  546
Heister, Wim  391, 491
Heitbrink, Nathanael  1043
Heitling, W.H.  318
Heitzman SCJ, Philippus  986
Helden, W. van  141
de Heldersche post  967
Helena, zuster  232, 1013
Hellings SJ, J.  358, 548, 1096
Helmer CSsR, Hans  396, 988
Helmond, F. van  329
Helmond, NV. Boekdrukkerij  312, 560,

868
Helmut OFM, Frater  311
Hemels, Joan  107
Hemelsoet, B.P.M.  202
Hendriks OSFS, B.  317, 921
Hendriks MSF, H.  233, 237
Hendriks OFM, Maturus  778
Hendriks OSB, N.  155
Hendriks AA, Olaf  200
Hendriks OCarm., Rudolf  182
Hendriks, W.  135, 897
Hendrikse, J.  888
Hendrikx, F.N.J.  352
Hendrix OSB, Jaap  689
Hengel, Wilhelmus van den  767, 770
Hengel-Baauw, Ria van  1007
Hennemann, J.J.  1047
Henning, B.G.  458, 631, 632, 634, 636,

637, 1047
Henrard, R.  53, 751
Henricus OFMCap., pater  203
Henrika, zuster  517
Hens, H.A.G.  63, 699, 712
Hensen OP, M.  465, 857, 1061, 1173
Henssen, S.G.F.  40
Hentzen OFM, J.P.W.J. (Cassianus)  330
de Heraut  290, 357, 358, 581, 638, 774,

780, 1095, 1096
de Heraut van het (’t) H. (Heilig) Hart

(van Jezus)  357, 358, 548, 553, 554,
638, 1026, 1096
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Herberichs, Céleste  320
Herder-Korrespondenz  33
Heremans, K.  1007
Herfst-klokje  472
Herkes, E.  401, 743
Herman, broeder  248
Herman SJ, H.  648
Herman Jozef, broeder  1084
Hermans, A.A.  631, 632
Hermans OFM, Amadeus  1075
Hermans, E.  40
Hermans, E.H.  630
Hermans SJ, H.  884, 1146
Hermans, Hans  292
Hermans OP, Hyacinth  913
Hermans, J.  320
Hermans SMM, J.M.  1025
Hermans, L.  59
Hermans, V.  764
Hermans, W.J.P.  1053
Hermans-Lebert, J.  219
Hermens, V.  246
Hermus, A.  677
Herpers, J.  882
Herrewijn, J.  853
Hert, I. D’  1061
Hertsens WP, Luc  870
Hertum, H.W.J. van  1068
Heruer, H.P.M.  386, 1077
Hervormd Nederland 107
Hervormde Raad voor de verhouding

van Kerk en Israël  202
Hesse, Gijsbertus  954, 958, 975
Hessel, P.  1007
Hessen, J. van  365, 1151
Hesseveld, P.J.  301, 579
Hettinga, Jos  1154
Hetzler, J.  40, 162
Heugten MSF, J. van  146
Heukersfeld Jansen, E.  853
Heuschen, J.  329
Heusden SMM, A. van  369
Heuvel, J.P. van den  791
Heuvel, P.L.J.L. (Leo) van den  758
Heuvel, Rinus van den  689
Heuvelmans OSC, J.  204
Heuver, Mel  695
Heyden, Marianne van der  182, 1009
Heyhuurs, W. (= frater Cunibertus)  307
Heyman OPraem., H.T.  779
Heynen, G.  143
Heyningen, Ignace van  1079
Heysse OFM, Albanus  315
Hildebrand, A.  644
Hildebrand OESA, Cyprianus  55
Hildebrand OFMCap., pater  314, 779,

1092
Hilgers, Sjef  897
Hillebrink, P.  307
Hillen, S. van  647
Hilterman, zuster Eymard  436
Hobus, H.H.B.  296

Hodüm, A.  1064
Hodzelmans, H.  1074
Hoe en wat  359
Hoe’tjes en wat’jes  359
Hoedemaker, L.A.  1007
Hoek, Klaas Wybo van der  381, 1113
de Hoeksteen (1956-1967) 360, 361, 1132
de Hoeksteen (1968) 361, 544
Hoeksteenreeks  869, 1123
Hoekstra, Constantinus  443
Hoekstra OCarm., H.H.  1058
Hoekx OPraem., E.F. (Felix)  124, 759
Hoekx OPraem., F.A.  124
Hoen, Cor ’t  180
Hoen, Hyginus ’t  313
Hoes, Mediatrix  931
Hofbauer CSsR, Clemens Maria  1, 362,

851, 852, 969
Hofbauer-Liefdewerk  1, 362, 420, 851,

852, 969
het Hofbauer-Liefdewerk  362, 851
Hofhuis, J.R.J.  302
Hofhuizen, Herman  1170
Hofman, Bernard  259, 257, 260, 277,

278, 283
Hofman, F.  434
Hofman, J.H.  718
Hofmans, F.  751
Hofstee, H.J.M.  433
Hofwijk, J.H.  957
Hofwijk, W.J.  433
Hogeland, H.  143
Hogema OP, A.A.  291
Hogema CSSp., G.Y.  1010
Hogema CSSp., J.  366, 1010
Hogema, Odilo  954
Högen, H.P. von (Vonhögen)  216
Hogenboom, Sigibald  310
Hogeschool voor Theologie en Pasto-

raat (HTP)  394, 403 
Höhne-Sparborth, José  381, 1090
Hollaardt OP, A.  759, 1064
Holland SCJ, M.  1030
Hollands(ch)e Zending (Missie)  73, 716,

718, 719, 721, 723, 905
Hollandsch directorium  730
Hollart, W.  906
Hollmann, H.M.F.  206
Hölscher, To  893
Holstein, G. van  641
Holstein, Henk van  1050
Holstra, L.  1038
Holt, J.  365
Holt, P.  114
Holterman, Jan  951
Homme, W. (= pater Remaclus 

OFMCap.)  715
Hommel, A. (= broeder Vincent)  521
Hommerich SCJ, J. van  116
Hompes, J. (= frater Virgilius)  307
Homulle, J.F.M.  241, 242, 465, 727, 749,

926

Hoof, Robertus van  97
Hoofd OSA, Charles  734
de Hooge Berkt  1076
Hoogeboom SCJ, N.  671
Hoogedoorn, C.  78, 944, 1071
Hoogenboom, A.  340
Hoogenboom, Rob  1100
Hoogenbosch, A.E.  906
Hoogenhof, Peter van den  897
Hoogers, J.A. (= frater Monulphus)  770
Hoogers, N.  364
Hoogeveen OFM, Harold  898
Hoogland dokumentatie  290
het Hoogteroer  234, 363, 506
Hoogwegt, L.  135
Hooij OFM, Elias  896
Hooy, Karel van  521
Hooydonk, Jan van  107
Hooyman, J.  770, 825
Hopmans, P.A.W.  9, 892, 935
Hoppenbrouwers OCarm., Valerius

182, 183, 569
Horbach, H.  226
Horizon  194
Hornix, W.J.  40
Hornman, W.  292, 1063
Hornstra  69
Horsmans, W.  655
de Horst (Kerk en Wereld)  294
Horst, C. Van der  1061
Horst, Fidelis van der  866
Horst, mej. Van der  475
Horsten, M. Tharcisio  1105
de Horstink  96, 288, 289, 294, 377, 401,

446, 505, 607, 746, 1046, 1101
Hosson SVD, Jan de  903
Hosten OP, A.M.  1061
Hottinga, T.  927, 1077
Houbaert OFM, Archangelus  315
Houben CP, Carolus (Karel)  831
Houben, F.  869
Houben SJ, J.  371, 677
Houd moed  364, 1129
Houdé, Ton  209
Hout SMA, G. van  788, 1027
Hout, H.J. van  505
Houte-Immink, Doro van  381
Houten, A. van  1047
Houtepen, A.  505
Hövell tot Westerflier SJ, Max van  581,

744
Hövell van Wezeveld en Westerflier,

E.G.H.M. van  625, 627
Hoven, Joop van den  897
Huibers, F.P.  441
Huibers, J.P.  57, 621, 961
Huijbregts, Charles J.  302
Huijbregts, M.  107
Huijs, Theodard  739
Huirne, Henk  391
Huitema, J.H.M. (= pater Joël)  1100
Huitema, Johan  1154
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Huiting OSB, frater  155
Huize Don Rua, Ugchelen  923
Huize Mariëndaal Grave  38
Huize Nazareth  352
Huize Padua  252
Huize St. Joseph, Heer  116
Huizer, G.  135, 1007
Hulsbosch OESA, A.  947
Hulse OP, Bavo M. Michael Van  1061
Hülsken, Mechtilde  991, 992
Hulskorte, Wim  743
Hulsman, B.J.M.  433
Hulsman, Bernard  453
Hulsman, G.  570, 882
Hulst, Hans van der  1078
Hulst, W. v.d.  853
Hulten, Fidelis M. van  197, 209, 220
Humbeeck OSB, D.D. van  392
Hummelman, F.L.  673
Hunsche, Han  23, 482
Hupperts SMM, J.M.  1025
Hurk OPraem., A.W. van den  124, 759
Hüsken, Jan  360, 365, 405, 1151
Huskens, Christiana  398
Hussen, H.J.J. van  650, 651, 1011
Hutjens, Aristides  1084
Huurdeman, D.  591, 947
Huwelijk en huisgezin  365, 1151
Huyben (Huijben) OSB, J.  779, 1064
Huybrecht OP, A.  1061
Huybregts, M.C.A.  772, 803
Huysmans, A.J.  519
Hyacinth, zuster  311
Hyacinthus, broeder  579
Hyginus, pater  1092
Hylkema, Immaculée  1079
IBR; zie: Informatie bulletin Roermond

374
Ibsen, H.  1086
ID  366, 376, 389, 401, 426, 1010
Iersel SMM, B. (S.) van  148, 346, 948
Iersel, Euthymius van  313
Ignace, zuster  1164
Ignatia, zuster  160
IKR informatie – kommunikatie – rela-

tie 367, 485, 695, 931
Ilona, zuster  6
Imandt, L.  935
Imelda, zuster  1073
Imeldine, zuster  352
Imhof, Paul  777
Immaculée, zuster  468
In het licht van Sint Jozef  368
In slagorde  39, 369, 812, 943, 1025
In vogelvlucht  370, 478
Indekeu, J.  648
Indisch missietijdschrift  371, 480, 647
Indische Missie Vereniging  371, 480,

791, 1109
In-Formatie  372
Informatie / Broeders van Onze Lieve

Vrouw van Lourdes 197, 373

Informatie / HTP Heerlen en TKI Sittard
394

Informatie / Nederlandse Sint Gregori-
us Vereniging bisdom Breda 827

Informatie bulletin / Bisdom Haarlem
384

Informatie bulletin (voor het bisdom)
Roermond  374

Informatie bulletin / Militair Pastoraal
Centrum 375, 753

Informatie (bulletin) / Provincialaat
Augustijnen 167

Informatie dienst  366, 376, 389
Informatie (KC) kleine compagnie  469
Informatie provincialaat Augustijnen

167, 734
Informatie van de St. Willibrord Vereni-

ging  377, 1001
Informatie(blad) / Stichting Katholiek

Service Instituut voor Levensvor-
ming 378

Informatieblad pastorale funkties bis-
dom ’s-Hertogenbosch  379

Informatieblad van de Vereniging / bond
voor Pastoraal Werkenden  380

Informatieblad van de Vereniging voor
Pastoraal Werkenden  215, 380

Informatie-brief voor basisgroepen en
kritische gemeenten in Nederland
381, 1090

Informatie-brief voor kritiese groepen en
gemeenten in Nederland  381

Informatiebulletin 1-2-1  96, 382
Informatiebulletin Biltstraat 1-2-1  65,

382, 386, 833
Informatiebulletin van het bisdom Gro-

ningen  383
Informatie(-)bulletin / Bisdom Haarlem

142, 384
Informatiebulletin / bisdom Groningen

383
Informatiebulletin van het bisdom Rot-

terdam  385, 1141
Informatiebulletin / Bisdom Rotterdam

386, 927, 1062, 1141
Informatiebulletin / Vice-postulatie van

het Opus Dei in Nederland 387
Informatiedienst; zie: Informatiedienst

SVD nieuws
Informatiedienst / Nederlandse Missie-

raad 388
Informatiedienst SVD nieuws 366, 376,

389, 390
Informatiedienst SVD nieuws (editie

missie-intentie) 290, 366, 376, 389,
390, 846

Informatiedienst woord en wederwoord
van Nederlandse missionarissen; zie:
ID

Information General Council FIC 119
Informations catholiques internationa-

les 401

Ingen Housz, Anne  1007
Ingrid, zuster  6
Inko  391, 491
Inlichtingen voor zielzorg  392, 605
Innerlijk leven  780
Inrichtingen van Justitie  16, 20, 233,

237, 1080
Institut Français d’Études Byzantines,

Parijs  200
Institut Neérlandais, Parijs  302
Instituto Surdo-Mutorum: zie: Insti-

tuut voor Doofstommen
Instituut voor Arabische studie, Rome

113
Instituut Bethlehem, Immensee (Zwit-

serland)  130
Instituut voor Byzantijnse en Oecume-

nische Studies, Nijmegen/Jeruzalem
199, 200

Instituut voor Doofstommen, St.
Michielsgestel, drukkerij  74, 81, 
185, 191, 265, 270, 271, 279, 282, 307,
352, 501, 533, 677, 708, 711, 717, 
885

Instituut voor Doven, Wonosobo 
(Java)  352

Instituut der Eeuwigdurende Aanbid-
ding van het Allerheiligste Sacra-
ment, Rotterdam  347, 1108

Instituut voor Europese Priesterhulp,
Maastricht  239, 245

Instituut voor Franciscaanse Geschiede-
nis, Sint-Truiden (België)  315

Instituut Henricus, Nijmegen  787
Instituut voor Jeugdzielzorg, bisdom

Breda  803
Instituut St. Louis, Oudenbosch  71, 83,

461, 920
Instituut (Studiehuis) Don Bosco, Leus-

den  923
Instituut tot Voorlichting in de Ziel-

zorg, aartsbisdom Utrecht  799
Inter nos / Jezuïeten 393
Inter nos / Paters van de HH Harten

394, 397, 403, 1012
Inter nos / Redemptoristen (1947-1962)

318, 395, 396, 810
Inter nos / Redemptoristen (1967-{1980})

396, 810
Inter nos – wetenschappelijk  394, 397
Interboni  398, 873, 1079
Intercom – fraters  399, 503, 601
Intercom – reeks  399
Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat

392, 605
Interdiocesane Raad  424
Intergraal  492
Interkerkelijk Vredesberaad  320
Interkonkom  400
Intermonasteriële Werkgroep voor

Liturgie  1155
Internationaal Bestuur Unitas  23
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Internationaal Eucharistisch Congres
Amsterdam  334, 345, 594

Internationaal Informatie- en Doku-
mentatiecentrum Pro Mundi Vita
870

Internationaal Missie-Reisbureau Rap-
tim  624

Internationaal Vormingscentrum van
de Graal  492, 493

Internationale Beweging Voor Paus en
Kerk  622, 909

Internationale Bidweek  107, 900, 1138
Internationale Gebedsunie van Ban-

neux, Nederlandse afdeling  106
Internationale katholieke informatie

366, 401, 406
Internationale Unie van Algemene

Oversten  1082
Internationale Werkgemeenschap ‘De

Vrouwe van alle Volkeren’  1034
Interne mededelingen / Landelijk Cen-

trum voor de Roeping tot het
Priesterschap en het Religieuze
Leven 402

Interne mededelingen Nederlandse Pro-
vincie  394, 403

Interne mededelingen / Pastoraal Insti-
tuut van de Nederlandse Kerkprovin-
cie 404

Intronisatie kalender voor het gezin
405, 438

Intronisatiekalender  405
Inzicht  401, 406
Irene, prinses  288
Irene, zuster 468, 876
Isabel, zuster 928
Isabella, mère  876, 978
Isaias OFMCap., frater  823
Iseghem, E. van  648
Isidorus, frater M.  235
Iterson, Albert van  205
J; zie: Kontaktblad Nederlandse Jezuïe-

ten
Ja  407
Jaarbericht aan de leden van het Pater

Roothaan-Genootschap en alle andere
belangstellenden  408, 835, 1161

Jaarboek … Congregatie van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, Utrecht
409, 427

Jaarboek van katholiek Nederland 856
Jaarboek voor het katholieke gezin  

410
Jaarboek voor de katholieken van Neder-

land  856
Jaarboek OL Vrouw van Altijddurende

Bijstand en de H. Gerardus  46
Jaarboekje / Bisdom Rotterdam 11, 60,

267, 411
Jaarboekje van de Brancardiersvereni-

ging der Limburgsche Bedevaart naar
Lourdes  412, 429

Jaarboekje … voor de congregatie der
Broeders van de Onbevlekte Ontvan-
genis der H. Maagd Maria, gevestigd
te Maastricht  413

Jaarboekje van de congregatie der Fra-
ters van OL Vrouw van het H. Hart te
Utrecht  414, 427, 428

het Jaarboekje van (Jos. Alb.) Alberdingk
Thijm  84

Jaarboekje voor de leden der katholieke
vereenigingen  855, 856

Jaarboekje van de Nederlandse Provincie
CSsR  190, 415

Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid (1847-
{1860}) 416, 740

Jaarboekje voor tijd en eeuwigheid
({1873}) 417, 439, 440

Jaarboekje der Vereeniging tot Bevorde-
ring der Vereering van het Allerhei-
ligste Sacrament en tot Versiering der
Behoeftige Kerken van ons land  418,
1108

Jaarboekje van de zusters Franciscanes-
sen te Denekamp  419

Jaarbrief aan de zelatricen en leden van
het Hofbauer-Liefdewerk  420, 969

Jaaroverzicht / Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes 421

Jaaroverzicht / Liefdezusters van de H.
Carolus Borromaeus 422, 430

Jaaroverzicht / Stichting Monialenbe-
raad 423

Jaarverslag … Aartsvereniging v.d.
Eeuwigdurende Aanbidding en tot
Steun aan de Arme Kerken in Neder-
land en van haar plaatselijke afdelin-
gen 424, 432

Jaarverslag der Apologetische Vereeni-
ging Petrus Canisius  425

Jaarverslag der Brancardiersvereeniging
Limburgsche Bedevaart naar Lourdes
429

Jaarverslag … CLM  366, 426
Jaarverslag van de congregatie van de

Fraters van OL Vrouw van het H.
Hart te Utrecht  409, 414, 427

Jaarverslag der congregatie der Fraters
van OL Vrouw van het Heilig Hart,
gevestigd te Utrecht  414, 428

Jaarverslag en jaarboekje der Brancar-
diersvereeniging der Limburgsche
Bedevaart naar Lourdes  412, 429

Jaarverslag … aan de leden van de (der)
Vere(e)niging der Eeuwigdurende
Aanbidding en van het Liefdewerk
voor Arme Kerken  432

Jaarverslag / Liefdezusters van de H.
Carolus Borromaeus 422, 430

Jaarverslag / Nederlandse Provincie der
Franciscanen 431, 739

Jaarverslag … Stichting Sint Melania
Werk  991

Jaarverslag … Vereeniging der Eeuwigdu-
rende Aanbidding en van het Liefde-
werk voor Arme Kerken  347, 424,
432, 1108

Jacinta, zuster M.  231
Jacobs AA, A.  199, 200
Jacobs, A.A.J.  41
Jacobs, Aegidius  811
Jacobs SSS, T.  1015
Jacobs, Ton  645
Jägers, H.  230
Jak SCJ, J.  79, 791
Janischka, J.  1086
Janke, W.  475
Janmaat, P.  857
Jans, Severinus  313
Jansen, A.  200
Jansen, A.A.M.  325
Jansen, A.G.  916
Jansen, A.M.  9
Jansen, Ad  209
Jansen, André  311
Jansen, C.  1151
Jansen, drukkerij  603
Jansen, Fons  320
Jansen, H.A.  122
Jansen, H.T.M.  92, 201
Jansen, Harry  209
Jansen, J.  307
Jansen, J.H.A. (Petrus)  641
Jansen, J.H.G.  549
Jansen CSsR, J.L.  733, 1015
Jansen, M.  764, 802
Jansen, M.A.  773
Jansen, Riekske  897
Jansen, T.  40
Jansen, Theo  743
Jansen OFMCap., Theo  312
Jansen Schoonhoven, P.  1131
Jansen-Van Ruler, Betteke  1170
Janss, J.  53, 751
Janssen, Arnold  342, 903, 993
Janssen AA, Arnoldus  199, 200
Janssen OFM, B.J. (Arnoldinus)  131, 293,

954, 1100
Janssen SSS, Ben  334
Janssen, E.  561
Janssen CSsR, H.J.J.  449
Janssen CSsR, Herman  1120
Janssen, J.  360, 361, 438, 1151
Janssen, J.L.M.  441
Janssen SSCC, Jan  1012
Janssen, Louis  400
Janssen, Lydia  141
Janssen, T.  107
Janssens, Avellinus  119, 819
Janssens, L.  365, 1151
Janssens, R.  216
Janus, D.  359
Jaricot, Pauline  74
Jean Baptiste, zuster  468
Jean Bosco, zuster  468, 931
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Jeannette, zuster  231
Jelsma MSC, Simon  780, 857, 1007
Jenneskens, M.  575, 583, 589
Jenneskens, P.J.M.  246
Jeremias, frater  307
Jeroen, broeder  981
Jerôme, zuster  640, 936
de Jeruzalemvaarder  148, 346, 433, 948
Jespers, J.  803
Jesualdus OFMCap., pater; zie: Theo de

Ronde
Jesus caritas  434
Jeugdjuweel  49
Jeugdkruistocht  354
Jeurgens, P.  58
Jezuïeten  435, 495, 610, 611, 735, 1045
Jezuïeten (SJ)  8, 100, 121, 122, 123, 191,

208, 212, 255, 290, 358, 393, 408, 435,
455, 495, 548, 553, 554, 568, 581, 594,
610, 611, 638, 648, 666, 667, 730, 735,
744, 768, 835, 846, 875, 884, 968,
1006, 1026, 1042, 1045, 1067, 1068,
1146, 1161

Jezuïetenmissies 648
Jezuïetentheologaat, Maastricht  875
… en Jezus’ kruis, volksorgaan voor

Nederland van het montfortaansche
missieleven  943

JK  354
JMJ  436
JMJ; zie: Gezelschap van Jezus, Maria,

Jozef
Joanna, zuster  928, 1051
Joannes a Cruce OCD, pater  937
Johanna Francisca, zuster  6, 582
Johannes van het Kruis  182, 912, 928
Johanniter Orde  627
Jonckbloedt CSsR, Jac  133, 254
Jonckheere, Annie  870
Jong MSF, A. de  146
Jong, Edith de  876
Jong, Evert de  1064
Jong SJ, G.A. de  359
Jong, J. de  733, 779, 1045
Jong, Joop de  359
Jong, K. de  168
Jong, Leyda de  897
Jong, M.J. de  772
Jong OFM, Tiburtius de  778, 896
Jonge adel 1057
Jonge kerk  100, 290, 357, 548, 581, 638,

774, 1026, 1095, 1096
Jonge kerk dokumentatie  290
Jongen SMM, H.  1032
Jongen, J.  871
Jongen, Jan  1078
Jongenelen, J.  767
Jongerius, Ton  311
Jongmans OCarm., Gregorius  371
Jonker, J.  1089
Jonkers, Albericus  1064
Joop, Magdalena  1079

Joore, K.  307
Joosten, G.P.A.  636
Joosten, H.A.M.  913
Joosten, J.J.  990
Joosten, J.T.  1138
Jop, Antoninus  770
Jorna, Ids  309
Jorna SJ, J.  208
Josemaría Escrivá de Balaguer  387
Josephine, zuster  1073
Josephita, zuster  210
Josette, zuster  640, 936
Josso, Frans  320
Jozefa, zuster M.  23
Juffermans, C.J.  961
Jule-Marie, zuster  6
Julius, frater  507
Jung, Godehard  311
Jurgens, J.W.M.  754
Justitia et Pax, Nederlandse Commissie

324
Justus, broeder  174
Juvenaat Priesters van het H. Hart, 

Bergen op Zoom  79, 530, 676, 890,
1004

KA; zie: Katholieke Actie
Kaam CSSp., A.L. van  25
Kaarsgaren, Vitus  313, 560, 868
Kaathoven OPraem., Paschalis Jos van

759, 904, 1064
Kahmann, J.  1037
Kalender … ten dienst van de congregatie

der Fraters van OL Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid  45, 437

Kalender voor het gezin  405, 438
Kalender voor tijd en eeuwigheid (1865-

{1866}) 417, 439, 740
Kalender voor tijd en eeuwigheid ({1875})

417, 440
Kalender für Zeit und Ewigkeit  416, 417,

439, 440, 740
KALM; zie: Katholiek Adviesbureau

voor Landbouwkundige Missieactie
KALM-berichten  441
Kammels SVD, M.  455
Kampen OFM, T. van  1110
Kamphof, Ton  380
Kamphuis, Chris  940
Kampschreur OFMCap., Leonardus  312
Kan, J.M.H. van  970
Kanis, Peter; zie: Petrus Canisius
Kanters, J.  249
Kapel (van OL Vrouw) in ’t Zand  844,

1037, 1120
Kapittel van de Souvereine en Militaire

Orde van Malta, afdeling Nederland
625

Kappé, K. (= frater Odulphus)  307
Kaptein SSCC, Joachim  524, 1132
Kapucijnen (OFMCap.)  14, 93, 111, 125,

151, 178, 179, 180, 186, 234, 293, 311, 312,
313, 363, 506, 560, 639, 643, 715, 822,

823, 861, 866, 868, 939, 952, 973, 974,
1018, 1060, 1111, 1116

Kapucijnenalmanak  179, 639, 715, 973
Kardas, Bernardus  719
Kardinaal van Rossum Instituut 

(Karosi)  442, 445, 670
Kardinaal van Rossum Instituut 

(Karosi)  442, 445
Karl, Marilu  1007
Karmelieten / Karmelietessen (OCarm.)

182, 183, 184, 407, 443, 444, 512, 569,
701, 1009, 1099, 1143

Karmelieten (OCD; Ongeschoeid)  182,
912, 928, 937, 938, 987, 1051

Karmelietessen (OCD; Ongeschoeid)  90,
91, 726, 912, 928, 937, 1051

Karmelnieuws  443
Karmelstemmen  341, 444, 512, 569, 829,

962, 1143, 1159
Karosi  442, 445
Karosi; zie: Kardinaal van Rossum

Instituut
Karsten SVD, J.  366, 376, 389, 426, 1048
Kartuizerorde  754
Kaspar, Franz  5
Kasteel van Aemstel, Amsterdam, uit-

geverij  107
Kasteel Stapelen, Boxtel  97, 1038
Kat, J.  171
Katholiek Adviesbureau voor Land-

bouwkundige Missieactie (KALM)
441

Katholiek archief  9, 96, 288, 323, 446,
453

Katholiek Archief  446, 607, 1101
Katholiek Comité van Actie ‘Voor God’

338, 693
Katholiek gezinsboek  27, 447
Katholiek informatiebulletin van de

Stichting tot Behoud van het Rooms-
Katholieke Leven in Nederland  448,
456

Katholiek leven. Parochieblad voor Lim-
burg  525

Katholiek leven. Parochieblad voor
Wageningen, Bennekom etc.  767

Katholiek leven / Redemptoristen 449,
1120

Katholiek Militair Vormingscentrum
(KMVC)  166, 169, 226, 476

Katholiek Nederlands Persbureau  833
Katholiek Oecumenisch Centrum  

1075
Katholiek Sociaal Centrum  8
Katholiek Studiecentrum voor Geestelij-

ke Volksgezondheid  294
Katholiek Thuisfront 450, 451, 588
Katholiek Thuisfront  136, 450, 588, 615,

926, 1047, 1116
Katholiek Thuisfront overal  450, 451,

727, 749
Katholiek volk 203
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Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk  583,
589

Katholieke Actie (KA)  9, 153, 255, 289,
305, 320, 325, 358, 446, 452, 552, 560,
570, 583, 589, 593, 595, 598, 599, 606,
607, 615, 626, 685, 686, 767, 768, 781,
772, 799, 839, 853, 862, 863, 869, 879,
882, 888, 896, 930, 935, 1026, 1043,
1047, 1061

Katholieke Actie bisdom ’s-Hertogen-
bosch  452

Katholieke Actie Mannen en Manne-
lijke Jeugd  615

Katholieke Aktie voor de Vrouw  888
Katholieke Bijbelstichting (KBS)  329,

457, 948
Katholieke documentatie  96, 446, 453
Katholieke Film Actie  255, 1047
Katholieke Geestelijke Verzorging  1116
Katholieke Geestelijke Verzorging der

Koninklijke Marine  1027
Katholieke Gezinsbeweging in Neder-

land  331
Katholieke Gezinszorg in het bisdom

Den Bosch  452
Katholieke Illustratie, Maatschappij de

455
Katholieke Jeugdvere(e)niging (KJV)

127, 305
de Katholieke kring  990
Katholieke kronijk  454
Katholieke Landelijke Vereniging voor

Maatschappelijk Aktiveringswerk
219

de Katholieke militair  967
Katholieke Militaire Tehuizen (KMT’s)

226, 476, 623, 725, 848
de Katholieke missiën  135, 455, 903,

959, 1087
de Katholieke missiën en het christelijk

huisgezin  455
Katholieke Nationale Stichting de Zon-

nebloem  1166, 1167, 1172 
Katholieke Nationale Vereniging tot

Bevordering van het Welzijn der Zie-
ken (van alle gezindten)  1167, 1169,
1170

de Katholieke onderwijzer  894
Katholieke Pers, Stichting de  341, 967
Katholieke Raad voor Israël  202
de Katholieke school  894
Katholieke stemmen  448, 456, 909
Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius en Willibrord  861
Katholieke wereld  406
Katholieke Wereld Pers  453
Katholiek Zeemanswerk in Nederland

890
Katolieke missiën 455, 1087
KBS informatie  457
KC informatie kleine compagnie 469
Kea SJ, Willem  358, 548, 862, 1096

Keersemaecker OP, Marcel de  1007
Keesen, F.A.M.  926
Keesen, Fred  381
Keet, J.  853
Keizers, Grada  214
Keller SJ, W.  123, 371, 791, 968
Kemenade, J. van  458
Kemmeren OFM, B.  13
Kemna, H.B.A.M.  9, 433, 853
Kemp OFM, Eusebius  543, 954, 958,

975, 1057, 1110
Kempen SJ, J. van  666, 667
Kempen, J. van  647
Kempen, P. van  246
Kempen, Patricius van  252
Kemperman, zuster Margaretha  312
Kempers, T.J.  926
Kenkhuis, J.  383
Kerckhoffs, H.  916
de Kerk der armen in de wereld van nu

106, 458
Kerk en Israël  202
Kerk en volk  304, 1064
Kerk en vrede 1090
Kerk en Wereld  96, 377, 446, 505, 746
Kerk in beweging  459, 1056
Kerk in ontmoeting  137, 460, 505, 755,

1001, 1131
Kerk, school en ziekenhuis  461, 895
Kerkelijk Nederland  462, 905
Kerkelijk nieuws- en advertentieblad ten

dienste van eerw. heeren geestelijken,
kloosters, seminariën, pensionaten,
gestichten van onderwijs, liefdege-
stichten, Vincentius-vereenigingen,
parochiale scholen enz.  24, 463

Kerkelijke courant 732
Kerkhof OFM, Paduinus  1110
Kerkhoffs, H.M.L.  926
Kerkhoffs, Henri  201
Kerkhofs SJ, J.  96, 870, 1146
de Kerkklokken van St. Willibrord  464
Kerknieuws 139, 141
Kernreactor 195
Kernreaktor  249
Kernvraag  226
Kerremans, C.  1006
Kersemeekers, uitgeverij N.H.  343, 1107
Kerssemakers, A.  1064
Kerssemakers SJ, J.W.  100, 255, 495,

1026
Kerstel, Ewald  881
Kersten, Jacques  802
Kerstens, L.  786
Kerstens, P.A.  371
Kerstiens, Th.  1146
Kerstjens, P.  805, 908
Kerstjens OFMConv., P.  311
Kerst-klokje  472
Kerugma  242, 465
Kerygma  466
Kesel, L. De  1064

Kessel, P.H.  636
Kessel, R. van  825
Kessels, Rob  939, 952
Keuchenius, H.  1007
Keulers MSC, C.  80
Keultjes, Monica  172
Keuning, Frans de  777
Keve, J.  23
Kevers, P.  329
Key MHM, Christ  494
Keyzer, Ad de  1154
Kijkjes in (uit) het missieleven  467, 664
Kilsdonk SJ, Jan van  35
Kimbondo, Pierre  648
Kinckius, uitgeverij Johann  274
Kipping, Annemiek  1009
Kirkels, L.  173
Kivits, H. (= Andreas OFMCap.)  974
Kivits, J.J.  974
KJV; zie: Katholieke Jeugdvere(e)niging
KKC  352, 468
Klaassen, J.  1170
Klaassen, J.G.  1167, 1170
Klaassen SCJ, P.  512
Klamer, A.  1007
Klarenbeek, Guido  770
de Klaroen  1125
Klatter, J.K.  433
Klaus, Th.  351
Klauw, W. van der  182, 1009
Klei OFM, Siardus van der  330, 778, 896
Kleij, J.J.G. van der  249
Kleijberg, Julius  825
Kleijkers SMM, H.  690
Klein, Avelino  245
Klein, Jan  292, 922
Klein, Simon  853
de Kleine apostel  73, 1137
Kleine co.  469
Kleine compagnie  469, 760
de Kleine missionaris  892
Kleine Theresia (van het Kindje Jesus);

zie: Theresia van Lisieux
Kleine Zusters van de H. Jozef (Joseph)

640, 771, 936
Kleinreesink-Heijmeskamp, C.R.D.

1066
Kleinseminarie St. Michiels-Gestel  1015
Klemann, J.  307
Klene SJ, F.  968
Klene, drukkerij Gebroeders  958
Klerk, I. de  38
Kletter, Ad  209
Klijn-Ballnet, Lydia  381, 1090
Kling, Ben  359
Klinkhamer, Edith  309
de Klok van het Franciscushuis  470,

1024
Klokje 471, 473
Klokje van het moederhuis  472, 473
Klokje van de Nederlandse Provincie

471, 472, 473
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Klooster Arca Pacis, Driebergen  747
Klooster Berchmanianum, Nijmegen

586
Klooster Dolphia, Enschede  1111
Klooster Mariabosch, Baexem  247, 1147
Klooster Nebo, Nijmegen  449, 1120
Klooster St. Anna, Oudenbosch  312
Klooster St. Calvaire te Sittard  143
Klooster St. Lucia, Bennebroek  210, 661
het Klooster  474
de Kloosterling  323, 330, 475, 780, 883,

954, 1100, 1121
Kloppenburg, F.W. (= frater Guido)  770
Klören SVD, Piet  903
KM; zie: de Katholieke missiën  455
KM (de) Katolieke missiën  455
KMT kontakt (contact)  169, 476
KMT; zie: Katholieke Militaire Tehui-

zen
KMVC; zie: Katholiek Militair Vor-

mingscentrum
Knaapen, F.J. (Franciscus)  758
Kneppers, J.B.  1145
Knipselkrant van het Algemeen Concilie

Secretariaat  477
Knoops, J.  168
Knoppers, W.  1007
Knoups, Michel  135
Knuif, W.L.S.  425
’t Knuppeltje in het hoenderhok van

godsdienst en politiek  8
Knuvelder, Louis  629, 1034
Knuvers, Fulgentius  917
Knuvers, Robertus  400, 647
Kobessen, Jos  107
Kock, Maria  214
Koek, J.  36
Koelman, J.H.  526
Koendering, A.  307
Koenen, G.  648, 884
Koens, Adrianus  560
Koepel, Uitgeverij De  1172
de Koerier van het kasteel  248, 370, 478,

1041
Koets WP, F.  26
Koetsier, C.H.  135
Koeverden, W.G.J. van  561
Koevoet, Ton  1046
Koevoets CSsR, A.  1037
Koevoets, L.A.  294
Koevoets SCJ, P.  93, 879, 1028, 1152
Koinonia  236, 479
Kok, A.  1038
Kok, Ad de  787
Kok, David de  954, 958, 975
Kok, G.  150
Kok OFM, Germanus de  315
Kok, J. de  216
Kok, Piet  89
Kok, uitgeverij J.F.M. de  364
Kok, Wil de  209
Kokke, Boet  320

Koks OPraem., A.  124
Kokshoorn, L.  294, 853
Kolbe OFMConv., Maximilaan Maria

889
Kolck, Th. van  50
Kolenbrander, G.B.P.  754
Kolfschoten SJ, C.  89
Kolkman OP, pater 972
Kolks, L.G.  668
Kolom, Uitgeverij De  1164
Koloniaal missie(-)tijdschrift  371, 480,

791
Kolsters, F.  648, 884
KOM  481, 513
Komiteit (Comité) Pro Hostia  872
Kommissie voor Liturgie, bisdom Breda

827
Kommunikant  23, 482
Kommunikatie / Nationale Raad voor

Liturgie 483
Kommunikatie / Vereniging van Cate-

chisten  214, 484
Kommunikatie / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid 367, 485, 620

Kommunikatiebureau Zusters van Lief-
de  367, 485, 695

Kompier, Ferrie  307
Komter, J.M.  1131
Konferentie Nederlandse Religieuzen

521
Kongregatie kapittel  873
Koning WP, A. de  26
Koning OSU, Elisabeth de  1031
Koning, T.  1007
Koning, T. de  388
Konings, J.  1054
Konings, J.G.  294
Koninklijke Landmacht  164, 226, 725
Koninklijke Luchtmacht  164, 226, 725
Koninklijke Marine  164, 226, 725, 1027
Konrad, Raphael  311
Kontakt met Asten 488
Kontakt / Franciscanessen van de H.

Jozef  486, 1142
Kontakt / Fraters van Onze Lieve

Vrouw van het Heilig Hart  235, 487,
491

Kontakt der Kontinenten  500, 903
Kontakt met de Missiezusters van Asten

86, 488
Kontakt / Missionarissen van de H.

Familie 227
Kontakt / Oblaten van Sint Franciscus

van Sales 489, 924
Kontakt / Priesters van het H. Hart van

Jezus 229, 490, 908, 949
Kontakt / Zusters van de Goddelijke

Voorzienigheid 231
Kontakt / Zusters van het H. Hart 232
Kontaktblad / Franciscanessen ‘Alles

voor Allen’  582

Kontaktblad / Franciscanessen van de
H. Elisabeth 782

Kontaktblad / Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart  487, 491

Kontaktblad / de Graal 492, 493
Kontaktblad / de Graal, Internationaal

Vormingscentrum 162, 492, 493
Kontaktblad J; zie: Kontaktblad Neder-

landse Jezuïeten
Kontaktblad van Mill Hill  494, 642
Kontaktblad Missiesektie SNVR  496,

616
Kontaktblad voor de Nederlandse Beau-

raing-pelgrims  1112
Kontaktblad Nederlandse Jezuïeten  435,

495, 610, 666, 735, 875
Kontaktblad / Onderwijssectie SNVR

616
Kontaktblad Sektie Open Zicht SNVR

497
Kontaktblad SNVR Missiesectie  496,

616
Kontaktblad (SNVR Sektie Open Zicht)

497, 616
Kontaktblad. Via Pacis Enschede 1111
Kontaktblad / Zusters van Onze Lieve

Vrouw van Amersfoort 344, 498,
1098

Kontaktbrief voor (aan al onze vrienden
in) Nederland en Vlaanderen 239

Kontaktbrief / Apostolaat der Hereni-
ging (Apostolaat voor de Oosterse
Kerken) 499, 900

Kontaktbrief / Stenonius-Stichting 239
Kontaktdrukken  500
Kontinente  512
Kooger, J.  420
Koolen MSC, Ben  648, 884
Koolen, Ben  1146
Koolen, D.  480
Koolen SMA, F.  27
Koolen-Meijer, J.M.  233
Koorgids voor de HH Diensten in het

aartsbisdom Utrecht en de bisdom-
men ’s-Hertogenbosch, Breda, Roer-
mond  501

Koorinformatie  502
Kooy (Kooij) SMA, J. v.d.  27, 29, 30, 32,

788, 1036
Koper, P.  1006
Koper OFM, Rigobert  778, 976, 1075
Koppendraijer SJ, F.  358, 547, 548, 638,

1096
Kops, Rafaël  309
Korfage, Bep  309
Korff de Gidts, J.F.  292, 950
Korsten, uitgeverij H. & F.  276
Kort OPraem., J. de  124
Korte berichten van het generaal bestuur

120, 399, 503, 601, 1078
Korte, Z. de  526, 785
Kortenaar, H. ten  96

Klooster Arca Pacis, Driebergen 832



Kortenhorst, G.  461, 895
Kortleven OFM, Lambert-Maria  315
Kort-Luykx, Jos de  381
Kortmann-Fleskens, W.H.  230
Kortnieuws 504
Kortom  504, 881
Kosmos en (+) oecumene  460, 505, 755
Koster, Dirk  921
Kosters, Theresia Maria  498
Kotte, Winand  464, 906
Kouwenhoven MSC, A.  791
Kraakman, J.T.M.  9, 685, 853
Kraan, Hans  1050
Kragtwijk, Donald  475, 883
Kragtwijk, Piet  1008
Kramer, A.J.  759, 884, 1146, 1150
Kramer OSU, Ancilla  1031
Kramer, Constants  441
Kramer, Nonius  183
Kramers, C.  933
Krekelberg SJ, E.  571, 1129
Kreykamp OP, S.  107, 913, 1131
Kreykamp, Toine  107, 811
Kriekemans, A.  365
Krijn, F.  1086
Krijnsen, C.  199
Kring van Mede-Missionarissen (KVM)

515
Krinkels CSsR, M.C.  1058, 1059
Kristal  234, 363, 506
Kristel, Guus  490
Kristiansen, H.  1086
Kritiese groepen en gemeenten in

Nederland, Centrale Commissie van
het Landelijk Contact  381

KRO  107, 148, 288, 906, 1071, 1158, 1172
Kroese OCD, Alfons  182, 937, 938, 1051,

1052
Kroese, Bernadette  897
Kroese, Valentinus  174
Kroese, Vincent  897
Krol SVD, Antoon  102
Krol, Frans  102
Krol SVD, Marinus  102
Krom SSS, C. de  1015
de Kromstaf  507
Kronenberg, H.  940
Kronenburg CSsR, J.A.F. (Jean-Baptiste)

566, 567, 1120, 1122
Kroniek / Gooi en Sticht BV 508
Kroniek / Ursulinen van Bergen 509
Kroniek der Witte Zusters  26, 510, 511
Kroniek van de Zusters Missionarissen

van Onze Lieve Vrouw van Afrika
510, 511, 1081

Kroon, C.A.M.  225, 233, 237, 1080
Kroon, E.P.H. de  369
Kroon, J. de  561
Kroon, Ko de  309
Kropman, G.C.J.D.  893, 894, 1065
Krugers, Bertrandus  972
Krugers OP, Christophorus  972

Kruisheren (OSC)  204, 206, 163, 481, 513,
1114

Kruispunt  146, 341, 444, 512, 829, 962,
1143, 1159

de Kruistocht; zie: de Heilige Kruistocht
Kruistriomf  135, 481, 513
Kruisvaarders van St. Jan  514
Kruisvaarders van St. Jan  514, 742, 777
Kruitwagen OFM, B.  738
Kruitwagen, Victorianus  954
Krüter, Pierre  1049, 1122
Kruunenberg MSC, Jos  160
Kruyf, Th. de  329
Kruyver (Kruijver) OESA, Ivo  687, 790
KSKI (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Insti-

tuut)  799
Kühlen, Mönchen Gladbach, Uitgeverij

1120
Kuijer, Kees de  292
Kuik OFMConv., Albertus van  829
Kuilman, R.J.  35, 375, 753, 1089
Kuiper, A.  202
Kuipers, A.  362, 851
Kuis, T.  383
Kuitenbrouwer, Henk  767
Kuitenbrouwer, J.E.C.  926
Kuitert, H.M.  35
Küng, Hans  66, 333
Kunkel, H.  392
Kunkels SMM, H.  371, 871
Kunst MHM, Piet  494
Kurver Sittard BV, Offset  802
Kurvers, R.G.A.  910
Kusters Jr., E. & A.  856
Kusters, J.M.  116
Kusters SCJ, M.  890
Kusters, uitgever (snelpersdrukkerij en

redacteur) A.  101, 558, 559, 795, 855,
856

Kuyper-Jurgens, Jacqueline  1007
Kuypers, Willy  751
KVM schakeltje  515
KVM; zie: Kring van Mede-Missionaris-

sen
Kwanten, Jesualda  931
Kwartaalbrief OFM  516
Kwartana  219
Kwartel, Jucundinus van der  209, 373
KWJ (Katholieke Werkende Jongeren)

802
La Salle, J.-B. de  147, 1041
Laak, G.F. van  328
Laak, Jan ter  380
Laan OP, J.  1062
Laar, D. van de  307
Laar, L. van de  692
Laarhoven, J.A.A. van  63
Laat, C. de (= broeder Maurice)  521
Laboremus, drukkerij  15
Lachmeijer, G.G.M.  40
Laetitia, zuster  436
Lagerweij, A.  505

Lamb OP, P.  465
Lambermond, C.H.  737
Lambertine, zuster  352, 468, 784
Lambrechts CSsR, G.  983
Lamennais, H.F.R. de  336
Lamers, C.J. (= pater Marius)  475, 954,

958, 975
Lammers, Hans  320
Lamoral, Johan  401
Lamot, Bram  1072
Lampe, G.  524
Lampe, R.  983
Land- en Tuinbouw Bond  1085
het Land van Sint(e) Birgitta  517
Landelijk (Algemeen) Secretariaat der

Mariacongregaties  100, 255, 308,
581, 744

Landelijk Bureau (Contactraad)
Bedrijfsapostolaat  175, 840

Landelijk Bureau Dienst in de Indu -
striële Samenleving vanwege de 
Kerken  287, 1127

Landelijk Centrum (Secretariaat) voor
Katholieke Actie  153, 288, 289, 325,
446, 607

Landelijk Secretariaat van de Maria
Congregatie (België)  290

Landelijke beweging Open Kerk  518,
764

Landelijke beweging Open Kerk bulletin
518

Landelijke Raad voor de Roeping tot het
Priesterschap en het Religieuze
Leven  402

Landelijke Stichting Wereldwinkel
1007

La(o)ndeman, Cleophas  183
Landheer, B.  1131
Landman, Jan  135
Landman, Perpetuo  695
Landsdaal, J.  142
Landsman, J.  318
Lanen, L. van  1006
Lange, A. de  465
Lange, D. de  401, 460, 505, 746, 1007
Lange, G.Th.M. de  162
Lange CSSp., Jouke de  25
Langeac, Robert de  182
Langelaan OFMConv., J.  311
Langemeijer, J.  798
Langendam & Co, drukkerij / uitgeverij

795, 913
Langenhuysen, drukkerij / uitgeverij

C.L. van  51, 191, 702, 855
Langenhuysen, uitgeverij Gebroeders J.

en H. van  349
Langerwerf OCSO, Gilbert  689
Langeslag, J.  209, 373
Langeveld, J.  1006
Langeveld OESA/OSA, P.C. (Pancratius)

734
Lannoo, Drukkerij-Uitgeverij  779

833 Lannoo, Drukkerij-Uitgeverij



Lans OPraem., D. v.d.  124
Lans OPraem., J. van de  124
Lansbergen, A.  114
Lansbergen, Gab  309, 1100
Lansdaal, J.  1077
Lansheer, Henk  950
Lansman CSsR, J.  981
Lanting, Hanneke  135
Laoût, Simon  1155
Lap OFM, J.P.M. (Menander)  1100
Lasalliaans contact (kontakt)  519
Lascaris OP, André  107
Laudy OPraem., Gerlach C.  759, 1064
Laudy-van Dullemen, D.J.M.  906
Laufersweiler, M.  853
Laureanus OFMCap., pater  93
Laurens OSB, A. du  94
Laurense, L.  38
Laurentius van de Verrijzenis, broeder

182
Lausberg, H.  307
Lauscher, G.  853
Lautenschütz, K.J.H.  853
Lauwaert, H.B.  526, 1064
Lavigerie, Charles  26, 71, 348, 511, 1081
Lazaristen  19
Lazaristen; zie: Congregatie der 

Missie
Leblanc SCJ, L.  671
Lebreton SJ, P.J.  1094
Lecturis NV Eindhoven, drukkerij  734
Lectuur voor de leden van den Sint-(St.,

S.)Dominicus-penning  520, 972
Ledenlijst Nederlandse Provincie der

Minderbroeders Kapucijnen 186
Ledochowska, Maria Theresia  296
Lee, Hans van der  441
Lee OPraem., Milo van  872
Leeman, A.W.  842
Leemput, Rafaël vd  787
Leemputte, C. v.d.  104
Leenders, Jan  925
Leenhouwers, Albuinus  866
Leer en leven  521
Leer, G.C.M. van  294
Leers OFM, Humbert  175, 1100
Leest, A. de  890
Leeuw, Josaphat de  783
Leeuw, Thomas de  97
Leeuw, Venantius de  866
Leeuwe MSC, F. van  143
Leeuwen, A. van  113
Leeuwen, A.T. van  505
Leeuwen OFM, Bertulf (Peter) van  288,

312, 475, 733, 1058, 1059
Leeuwen, H. van  1006
Leeuwen SVD, P. van  616
Lefèbvre, Marcel  156, 629, 985
Leferink SMA, J.R.  1036
Lega Apostolica 94
Legervicariaat 68
Legierse, Kees  1028

Legio Mariae 522
Legioen van Maria 522, 570, 882, 1111
het Legioen van Maria  522, 882
Leidraad misgebeden Bron van christelij-

ken geest  523, 526
Lek, B. van der  1007
de Lekenorde van St. Frans  896, 1057
Leliveld CP, J.J.  96
Lellig, A.M.  79
Lelyveld, J.L.M.  40
Lelyveld, P.P. van  1007
Lemeer OP, J.  1138
Lemmers, Benjamin  822
Lendemeijer OFMConv., Willibrord

Maria  889
Lenders, G.J.H.  655
Lent, J.C.I. van  923
Lent OMI, K. (J.) van  1063
Lent, Rinus van  1028
Leo XIII  553, 665, 913
Leobert, frater  307
Leogesticht (Leostichting) Borculo  770
Leonie, zuster M.  775
Leopold, pater (= J. van Amelsvoort)

639, 715
Leroi, H.  200
Lescrauwaet MSC, J.F.  216, 324, 505,

755, 780
Letschert, F.J.H.  842
Letschert, Jos  95
Letschert, L.  391, 491
Leur CSsR, C. van de  983
Leus, G.H.  1084
Leusden OFM, Prudentius van  739
Leusink, Johan  215
Leusink OCarm., Raymundus  444
Leuven, C.Th.  249
Leuven OCD, Romaeus  182
Leyen, Atie  857
Leynse, Nic  751
Leyten, Jan  320
Liberius, frater 307
Libermann, F.M.P. 25
Lichtenberger, M.  648
Lichtflitsen 871
Lichtland, Uitgeverij  204, 1114
Liduine, zuster  928
Liedekerken, E.  39
de Liefdekoning  524, 544
Liefdewerk voor Arme Kerken  347
Liefdewerk voor de Arme Parochies,

bisdom Haarlem  57, 961
Liefdewerk Arme Parochies, Stichting

741
Liefdewerk van den H. Augustinus en

de H. Monica  71
Liefdewerk van den H. Petrus  1118
Liefdewerk de Katechismus  347
Liefdewerk Onze Arme Nieuwe Paro-

chies  961
Liefdewerk van St. Antonius van Padua

310

Liefdewerk St. Dominicus Penning  520,
972

Liefdezusters van de H. Carolus Borro-
maeus  253, 398, 873, 966, 1079

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed
776

Liempd, pater van  983
Lierop, A. van  9
Lierop, Amandus van  519
Lieshout, Drukkerij P. van  355
Lieshout, G. van  853
Lieshout, H. van  307, 513
Liesting SSS, G.T.H.  1015
Lieve Vrouwe Psalter 49
Ligor, Drukkerij  395
Ligthart SJ, C.J.  100, 255, 408, 768, 1161
Liguori, Alphonsus Maria de  466, 644,

983, 1120
Limagne, Joseph  401
Limburg / Bisdom Roermond 246, 525
Limburgsch Centrum Roermond (LCR),

uitgever  528, 1157
Limburgs(ch) Dagblad, NV Handels-

drukkerij  53, 630
Limburgse Bedevaarten  539, 1036
Lin, J. van  651
Linde, H. van der  505, 677, 755
Linde, J.M. van der  53, 1146
Lindeman CP, L.  512
Lindeman SMR, Liesbeth  747
Linden, A. van der  40
Linden, A.J.M. van der  325
Linden, Ad v.d.  898
Linden, Boekdrukkerij en Reproductie-

inrichting van der  57
Linden SMA, J.H.F. ter  788
Linden, T. van der  320
Linden, W.T. van de  571
Lindenhoff, M.T.J. (= pater Adelphus)

1100
Lindert, J.J. van  85
Lindert, Uitgeverij J. van  417, 954, 975
Lindner, NV Drukkerij  635
Lindner, P.J.C.M.  635
Lingen, F. van (= pater Fructuosus)  

715
Link OESA, B.H.  1164
Linnebank OP, D.A.  913, 1062
Linnebank, H.  53
Linnemann, H.  1146
Linskens, J.  944
Linssen, G.  78, 113, 944, 1071
Lint, Ank  897
Linus, broeder  783
Liphuyzen OESA, D.F.  224
Lippens OFM, Hugolinus  315
Lisdonk, Asterius van den  1078
Lith SJ, F. van  123
Liturgica  523, 526
de Liturgiekrant  319, 527
Liturgisch Apostolaat, Abdij van Berne

1165

Lans OPraem., D. v.d. 834



Liturgisch Centrum, Abdij Keizersberg
392

Liturgisch Documentatie-Centrum, Leu-
ven  392, 605

Liturgisch Lichtbeeldenbureau  785
Liturgisch nieuws 528, 1157
Liturgisch parochieblad  785, 1064
Liturgisch tijdschrift  529, 1064
Liturgische almanak  530
Liturgische Beweging  529, 1064
Liturgische Federatie; zie: Federatie van

Liturgische Vere(e)nigingen in
Nederland 

Liturgische gids / Aartsbisdom Utrecht
en bisdom Groningen 531

Liturgische gids / Bisdom Breda 532
Liturgische gids / Bisdom ’s-Hertogen-

bosch 533
Liturgische gids / Bisdom Roermond

534
Liturgische gids / Bisdommen Haarlem

en Rotterdam 535
Liturgische kalender  536
Liturgische Studiedagen voor Onder -

wijzers en Onderwijzeressen  759,
904

Living city  743
Lockefeer SCJ, Leo  986
Lodders CSsR, A.  133, 982
Loeffen OFM, Henk (Hartwig)  475, 883,

1074, 1100, 1128
Loerakker, T.  647
Loffeld CSSp., E.  664, 677, 786, 816
Logghe OSC, Mary-Francis  977
Lohman, F.  165, 737
Lohuis OFM, Gilbertus  330, 475
Lohuis, Nicolaus (-aas)  543, 954, 958,

975, 1057
Lommel SJ, A. van  718
Loo, F.A.H. van de  54
Loon, G. van  38
Loon OFMCap., Gentilis van  309, 973
Loon, J. van  307
Loon, P. van  932
Loonen, Gerontius  313
Loontjens, J.  578
Looplamp  537, 655
Loos, J.  171
Lootens, Antoine  1145
Looy, H.P.C. van der  1015
Looy SSS, Harry van der  334
Loran, T.M.  294
Los Santos, E. De  53
Louisa, zuster  352, 436
Lourdes  97, 1036, 1115
Lourdes / OL Vrouw van Lourdes 

Amsterdam 538
Lourdes / Stichting Stemmen uit 

Lourdes 539, 1036
Lourdes-bedevaart der KAB (NKV),

Comité  539, 1036
Loyola, broeder  1084

Loyola, Ignatius van 358, 435, 568, 581,
1042, 1045

Loyola, zuster  640, 771, 936
Lubbers, Ans  897
Lubich, Chiara  743
Lübke, Léon  328, 983
Lucarini, Spartaco  743
Lucas, L.M.A.  40
Lucebert  1009
Lucia, zuster  1013
Lucidius OFMCap., pater  363, 506
Lucius, broeder  521
Lucius OFMCap., pater  151
Lueckmans, W.  307
Lugt, J.M.H. v.d.  1138
Lugtigheid, J.  241
de Luidspreker  540
Luijkx, Telesphorus  313
Lumax, NV Drukkerij en Uitgeverij

107, 767, 799, 926
Luppes OFMConv., Mattheus  371, 829
Lust, J.  329
Luteyn, Pieter  135
Luth-Kok, A.  853
Lutkie en Cranenburg, Drukkerij  901
Lutters, Th.G.  40
Lutz, E.  773
Luur OFM, J.G.A. van der (= pater Victo-

ricus)  475
Luyn SDB, A.H. van  12, 292, 950
Luyten, E.  1145
M …  854
M 3  541, 609
M.-B.; zie: Maria-bode
MA; zie: Missie aktie
de Maagd der armen  458
Maandbericht van het Apostolaat ter

Zee  542
Maandbericht / Katholieke Actie bisdom

Breda  615
Maandblad voor directeuren der Derde

Orde van den H. Franciscus van Assi-
sië  543, 839

Maandblad voor directeuren der Derde
Orde van Sint Franciscus  543

Maandblad voor het gezin (Moeder van
Goede Raad)  687

Maandblad voor het gezin Cor Domini
544

Maandblad van het gezinsapostolaat
Cor Domini  361, 524, 544

Maandblad Ons eens gegeven woord  778
Maandblad ‘Sint Jozef, zorg!’  988
Maandblad der St. Jozefvereeniging

545, 675
Maandblad der St. Jozefvereniging  546,

646, 674
Maandbrief Ons eens gegeven woord  778
Maandbrief aan onze zelatricen en zela-

teurs  547, 548, 638
Maandbriefje / Apostolaat des Gebeds

547, 548, 638, 1096

Maandbulletin der Broederschap van
Eerherstel  549, 1139

Maandbulletin gebedsactie Rotterdam
364

Maandbulletin / Gebedsactiecomité Rot-
terdam 550

Maandelijksche staat der benoemingen
van RK dienstdoende geestelijken  551

(de) Maandelijks(ch)e ziekenbrief  552
Maandrozen ter eere van het H. Hart van

Jesus en ter verbreiding van het
Apostolaat des Gebeds  553, 554, 555,
1067

Maandrozen ter eere van Jesus’ H. Hart
358, 553, 554

Maandrozen van het H. Verbond ter eere
van Jesus’ H. Hart  554

Maandrozen-almanak (van het H. Hart)
555

Maandschrift voor de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
(van Jezus)  108, 143, 556, 577, 1005

Maandschrift voor christelijke gezinnen
(onder de bescherming van OLV van
Goeden Raad)  557, 562, 790

Maandschrift voor de directeuren van de
Derde Orde  564, 737

Maandschrift ter eere van den H.
Pastoor van Ars, voor priesters, reli-
gieuzen en leken  355

Maandschrift ter eere van OL Vrouw van
Lourdes  558, 559

Maandschrift van het Genootschap tot
Verlossing der Verlaten Zielen des
Vagevuurs  563

Maandschrift gewijd aan de vereering
van OL Vrouw van Lourdes 558, 559

Maandschrift voor de leden der Derde
Orde van den H. (Heiligen Vader)
Franciscus  313, 560, 868

Maandschrift van Onze Lieve Vrouw
(van het Heilig (H.) Hart (van Jezus))
108, 577, 1005

Maandschrift voor liturgie 561, 785,
1064

Maandschrift onder den titel van Onze
Lieve Vrouw van Goeden Raad voor
christelijke gezinnen  557, 562, 789

Maandschrift van het Verzoeningswerk
563

Maandschrift voor de zeereerwaarde
directeuren van St. Dominicus Derde
Orde  564, 737

Maandwerk voor katholijken (bevattende
eene verhandeling over het evangelie
van elken zondag in de maand alsmede
godsdienstige mengelingen en stich-
tende dichtstukjes, bijeen verzameld
door eenen katholijken priester)  336

Maanen, Caspario van  398
Maanlicht  565, 897
Maas, F.  1061
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Maas, Frans  928, 1009
Maas, J.H.  364
Maas, P.W.  75
de Maasbode  901
Maasbode NV, de  93, 1047
Maasland, Mia van  143
Maassen OSA, Gertrudis  423
Maat, Adri  950
Maat OP, Petrus Ter  913
Maat, T. van der  150
Made, Bruno van der  118, 119, 324
Made, L. van der  307
Madonna van Syracuse  1145
Maenen-Vaessens, drukkerij Fa.  1042
Maes, R.  1061
Maes OPraem., Siardus  872
Maesen OSB, Stephanie van der  747
Magdalena, zuster  1013
Magistra, zuster  784
Magnus, broeder  307
Mainberger, G.  465
Maine, Alphons du  519
Malmberg, uitgeverij L.C.G.  913
Maltezer Orde  625, 627
Manders OPraem., E.  124
Manders CSsR, H.  644, 759, 1037
Mandigers, Oscar  1084
Mandos, Theo  825
Manfred OFMCap., pater  522
Manie, Harry  948
Manigne, Jean-Pierre  401
Manna, P.  94
Mannenadel  566, 567, 1122
Mannenadel en vrouweneer 566, 567,

1122
Mannen-Vereeniging Voor Eer en

Deugd  1119
Manresabode  568
Manshanden, G.J.  291
Manuel, frater  312
Marcella, zuster  640, 936
Marcelle, Christiane  870
Marchant, H.  790
Marck OCD, Angela van der  747
Marck & Zonen, (NV) Drukkerij / Firma

H. van der  87, 187, 709, 975, 1120
Marcus, G.  865
Margaretha, zuster  6
Margry, J.  75
Maria 183, 444, 569
Maria Agnes, zuster 339
Maria Andreas, frater 767
Maria Centrum Madonna van de

Rozen, Stichting  115
Maria van Fatima  812
Maria Gemma, zuster 6
Maria van Goede Raad  790
Maria Goretti, zuster 582
Maria legionis  570, 882
Maria van de Menswording Guyart  942
Maria Middelares aller genaden en

Koningin aller harten  691

Maria van Nazareth  571, 1129, 1130
Maria OL Vrouw van de berg Karmel

444
Maria Onbevlekt Ontvangen  151
Maria Theresia, zuster  928
Maria van de Voorzienigheid  161
Maria WZ, zuster  26
Maria, zuster  210
Maria(-)bode 572, 662, 881, 1126
Maria’s schepter … volksorgaan voor

Nederland van de montfortaansche
Mariadevotie 943

Mariaburcht; zie: Bouvigne
Mariacongregatie(s) (MC) 100, 255, 308,

358, 359, 581, 586, 744, 768, 1026,
1045, 1107

Mariakalender / J.J. Romen & Zonen en
Gooi en Sticht BV 573

Mariakalender / Stichting Mariakalen-
der 574

Mariaklok  575
Marialegioen; zie: Legioen van Maria
Maria-Magdalena, zuster  784
Maria-Oord, Rosmalen  620
Maria-provincie der Broeders van Lief-

de  572
het Maria-uur  23, 576
de Maria-zomer te Sittard  108, 556, 577,

1005
Marie Agnes, zuster  436
Marie Sophie, zuster  232
Marie Teresita, zuster  232
Marie-Helena, zuster  1164
Marie-Hélène, zuster  352
Marie-Henri OP, zuster  784
Marie-José, zuster  352, 1010
Marie-Leonie, zuster  784
Mariënburg, Den Bosch  545, 546, 674,

675
Mariëndaal, Grave  548, 657
Marillac, Louise de  1000
Mariska, zuster  468
Marist  354, 578
Marjo, zuster  1073
Mark, H. van de  461, 895
Markant  219
Marmion, Dom C.  1061
Marrewijk SCJ, Leonardus van  229,

685, 986
Martelaren van Gorcum  340, 975
Martelaren van Uganda  71
Martens, A.  881
Martin, J.  307
Martin OSU, Marie de Saint Jean  887
Martin OP, R.  779
Martinus, broeder  248, 307, 1084
Massaia-missievereniging  823
Masson, J.  648
Mastwijk, C.  907
Mater Dolorosa (1930-1941) 579
Mater Dolorosa ([1959]-1968) 301, 580
Mathijsen OSB, Gerard  114, 689

Mathijssen, W.J.  512
Mathis, Ben  937, 938, 1052
Mathot, G.  644
Mattijssen SSS, H.  1015
Mayer OSB, A.  400
Mazenod, Eugène de  662, 663
Mazyn OP, M.M.  107, 446
MC informatie  100, 255, 290, 358, 581,

744, 1026
MC; zie: Mariacongregatie(s)
MD  6, 582
Mechelen OSC, C. van  206
Mechtild, mevr.  916
Mededeelingen alleen voor priesters

583, 589
Mededeelingen van de Apologetische

Vereeniging Petrus Canisius  332
Mededeelingen van de Apologetische

Vereeniging Petrus Canisius, van 
het Geert Groote Genootschap en 
het Petrus Canisius Genootschap  
592

Mededeelingen van het Apostolaat der
(voor de) Hereeniging  89, 584

Mededeelingen voor het bisdom Roer-
mond  585

Mededeelingen bureau van het Aposto-
laat des Gebeds (aan de zeereer-
waarde heeren directeuren)  593

Mededeelingen van het Comité ’s-Gra-
venhage van het Apostolaat voor de
Hereeniging der Kerken 584

Mededeelingen van de Federatie der
Mariacongregaties voor Heeren uit
den Hoogeren Stand in Nederland
308, 586

Mededeelingen / Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid  221,
587

Mededeelingen voor de Hollandsche Pro-
vincie 594

Medede(e)lingen / Katholiek Thuisfront
450, 588

Mededeelingen van de Katholieke Aktie
voor de geestelijkheid van het bisdom
Roermond  59, 583, 589

Mededeelingen aan de leden van de Apo-
logetische Vereeniging Petrus Canisi-
us  332, 590, 591

Mededeelingen voor de leden van de Apo-
logetische Vereeniging Petrus Canisi-
us en van het Geert Groote Genoot-
schap  332, 590, 591, 592

Mededeelingen voor de leden van de Apo-
logetische Vereeniging Petrus Canisi-
us en van het Geert Groote Genoot-
schap en van het Petrus Canisius
Genootschap  87, 591, 592

Mededeelingen van het Nationaal
Bureau van het Apostolaat des
Gebeds aan de directeuren in Neder-
land  593
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Mededeelingen van het Nationaal
Bureau voor het Apostolaat des
Gebeds in Nederland en koloniën aan
de ZE heeren directeuren  593

Mededeelingen voor de Nederlandsche
Provincie  212, 594

Mededeelingen van de Pater Dondersver-
eeniging 852

Mededeelingen voor de RK-parochies der
stad Utrecht  990

Mededeelingen van het Secretariaat der
(van het katholiek comité van) Actie
‘Voor God’ 595

Mededeelingen van het Secretariaat van
de Katholieke Actie ‘Voor God’  595,
1123

Mededeling(en) (provincialaat) Miss. v.d.
H. Familie  227, 596

Mededelingen (CM) caritas en missie
597, 608

Mededelingen van het Diocesaan Bureau
voor Katholieke Actie  598

Mededelingen / Diocesane Katholieke
Actie aartsbisdom Utrecht 599, 626

Mededelingen voor directeuren en
bestuursleden  250

Mededelingen / Franciscanessen van
Bennebroek 210, 661

Mededelingen van de Franciskaanse
Beweging  131, 309

Mededelingen (van de Franciskaanse
Samenwerking)  131, 309, 600, 954

Mededelingen / Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid  399,
503, 587, 601, 604

Mededelingen van het generalaat  602,
603

Mededelingen / Generalaat Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw Moe-
der van Barmhartigheid 603

Mededelingen van het hoofdbestuur  221,
601, 604, 787, 1105

Mededelingen van het Interdiocesaan
Liturgisch Secretariaat  392, 605

Mededelingen van het Internationaal
Informatie- en Dokumentatiecentrum
Pro Mundi Vita  870

Mededelingen / Katholieke Actie bisdom
Breda  615

Mededelingen … van de Katholieke Actie
in Nederland  606, 607

Mededelingen van het Landelijk Cen-
trum voor Katholieke Actie  606, 
607

Mededelingen van de Lazaristen en de
Dochters der Liefde  181, 597, 608

Mededelingen / Medische Missiezusters
541, 609

Mededelingen van en uit de missie  
604

Mededelingen van de Nederlandse 
Provincie  212, 435, 495, 610, 611

Mededelingen voor de Nederlandse Pro-
vincie Societatis Jesu (der Sociëteit
van Jezus)  610, 611, 1006

Mededelingen NV Gooi en Sticht  319, 527
Mededelingen van het (p.b.) provinciaal

bestuur Nederland  612, 1078
Mededelingen vanuit de Provincie  873
Mededelingen van de Provincie Neder-

land  763
Mededelingen / Romeinse Unie van de

Orde van de Heilige Ursula, Centraal
Bureau voor Opvoeding en Aposto-
laat 613

Mededelingen SCJ  79, 614, 908, 949
Mededelingen van het Secretariaat der

Katholieke Actie Mannen en Manne-
lijke Jeugd  615

Mededelingen / St. Melania-werk 991
Mededelingen / Stichting Nederlandse

Vrouwelijke Religieuzen 616
Mededelingen tegenwoordig  1051
Mededelingen uitgegeven door SNPR –

SNVR – SBCN  617
Mededelingen aan de vereerders van

pater Donders  618, 850, 852, 969
Mededelingen van het Verzoeningswerk

van Onze Lieve Vrouw van Montli -
geon 563

Mededelingen voor de vrienden van de
Abdij St. Benedictusberg  619

Mededelingen voor de vrienden van de St.
Benedictusberg Abdij  619

Mededelingen / Zusters van Liefde van
Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid 485, 602, 620

Mededelingenblad / Bedrijfsapostolaat
Petrus en Paulus 300, 621

Mededelingenblad / Beweging Voor
Paus en Kerk 622, 909

Mededelingenblad / Centrale van Katho-
lieke Militaire Tehuizen 623

Mededelingenblad / Internationaal Mis-
sie-Reisbureau Raptim 624

Mededelingenblad van het Kapittel van
de Souvereine en Militaire Orde van
Malta, afdeling Nederland  625, 627

Mededelingenblad / Katholieke Actie
aartsbisdom Utrecht  325, 599, 626

Mededelingenblad van de Katholieke
Actie voor (in) het aartsbisdom
Utrecht  626

Mededelingenblad van de Nederlandse
afdeling van de (der) Souvereine Mili-
taire Hospitaalorde (Orde van Hospi-
taalridders) van St. Jan van Jerusa-
lem, Rhodos en Malta 625, 627

Mededelingenblad van de oud-studenten-
vereniging Sanctus Bernardus 817,
818

het Mededelingenblad voor de zelateurs
en zelatrices van de Societeit voor
Afrikaanse Missiën  628

Mededelingenbulletin  629
Mediant  1100
Medisch missie(-)maandblad  630, 631,

632
Medisch missie maandblad (medische

editie) 630, 631, 632, 634
Medisch missie maandblad (propaganda

editie) 630, 631, 632, 634, 637
Medisch zakboekje voor missionarissen

636
Medische Missie Actie Memisa  633
Medische Missie Actie Memisa  119,

441, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637,
1010

Medische missie post  631, 632, 634, 636,
637

Medische Missiezusters  541
Medische Missiezusters (MMZ)  541,

609
Mediteren met Maria 90
Mee, B.J. van der  38, 647, 679
Mee, Willem van der  365, 1151
Meebouwen aan de nieuwe aarde  152,

729
Meegeren, J.W.F. van  331, 891
Meekes, H.J.  668
Meelkop, M.  570, 882
Meer, J. van  614, 908
Meer, J. v.d.  321
Meer, J. van der  289
Meer, Leo van der  209
Meer OP, Theresia van der  747
Meerdervoort, Paul van (pseud. van

Antoon Erftemeijer)  333
Meeren, Paschasius van der  643, 866
Meerle, Pascal de  314
Meerveldhoven OFMCap., Borromaeus

van  89
Mees OFM, Leonide  315
Meester, C. de  1007
Meester, P. de  648
Meeuwen, A.J.M. van  1085
Meeuwenoord, G.  881
Meeuwsen, Jan  329
Megens, J.  1071
Meiberg, A.  644, 692
Meijer OCarm., Brocardus  182
Meijer, J.  199
Meijer, J.H.  990
Meijer, J.M.  233
Meijer, K.  307
Meijer OSA, Karel (Albericus) de  734
Meijer, uitgeverij W. Theod.  326
Meijers OESA, Angelus  55
Meijers OP, Paul  241, 242, 465, 1050
Meijs OCist., Gène  512
Meijs, Gummarus  962
Mei-klokje 472
Melaniascholen  992
Melaniawerk; zie: Sint Melaniawerk
Melchior, broeder  783
Melkert, A.J.  961
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Melman, M.  571, 1129, 1130
Melsen, A.G.M. van  217
Memento  635
Memento: een krant voor passiezondag

926
Memisa-breiclub  632
Memisa medisch  636
Memisa nieuws (medische editie) 634,

636, 637
Memisa-nieuws  631, 632, 634, 637
Memisa; zie: Medische Missie Actie

Memisa
Mendoza, Andrés  870
Menheere, P.  953
Mens OFMCap., Alcantara  977
Mensink-van Overeem, Emmy  1009
Merens, P.  1145
Merk CIMC, J.  366
Merkes MHM, A.  77
Merry del Val, R.  1122
Mertens & Zn., Drukkerij A.  1164
Mertens, A.T.  202
Mertens, Anthony  401
Mertens, H.E.  1061
Messager du S. Coeur 1067
le Messager de la Sainte Famille 146
Mestdag, A.  648
Mesters OCarm., Gondulphus  182
Mesters, P.  388
Met hart en ziel  547, 548, 638
Met kap en koord  179, 180, 203, 639, 715,

973
Metelen, uitgeverij Frederik van  274
Metelen, uitgeverij Wed. Joachim van

274
Mets, H.T.  87, 425, 591, 592, 947
Metternich, Fidelis  1099
Metternich, Teresini  771
Metz, Marie-Jeanne  811
Meuffels, Hubert  1000
Meulen, J. van der  772
Meulenbroeks, S.  507
Meurkens, Nico  950
Meurs SJ, B. van  495, 610
Meurs OFMConv., P.  512
Mey SM, Gaston de  152
Meyer, A. De  648
Meyer, Adiel de  977
Meyer, Hyacinthus  564
Meyer, J.L.J.M.  934
Meyer, M.  150
Meyer OFM, Petrus Baptista De  315
Meyer, T.  1007
Meyers, uitgeverij L.  886
Meys, Bonaventura  819
Mgr. Savelberg en zijn stichting 640, 936
Michaël, broeder  521
Michaël-Legioen  629
Michel, Ernest  1160
Michelle, zuster  931
Michiels van Kessenich-de Weichs de

Wenne, E.M.J.  627

Michielse, H.C.M.  320, 1053
Michielsen, Eugène  988
Middelares en koningin  812, 813
Middelhoff WZ, Christine  366
Middelhoff, Kees  401
Midden onder u  641
Midden, Wim van  940
Middendorp, Arie  819
Mierlo SJ, J. van  779
Mijland, H.  249
Mikkers, Edmundus  205
Mil OCSO, Bram (Victor) van  818
Mil, Nel van  129
Mil OFM, S. van  771
Mil, Suit van  1100
Milcent, Ernest  401
Milieu Missie Helmond  466
Militair Bisdom  164
Militair Pastoraal Centrum  35, 65, 375,

753, 1089
Militair Pastoraal Centrum, Commissie

Oorlog en Vrede  226
Militair Pastoraal Contact  226
Militair pastoraal contact (cahier)  65,

226
Militair Vicariaat  164, 166, 169, 226, 320
Militaire Broederschap  967
Militia Christi  1007
Militia Immaculata  889
Mill Hill  82, 135, 494, 642
Mill Hill Fathers; zie: Missionarissen

van Mill Hill
Miltenburg, T.  857
Minderbroeders Recollecten  187
Minderbroeders; zie: Kapucijnen, Con-

ventuelen, Franciscanen
Minderbroedersklooster Drachten  693
Minderop SJ, H.  100, 255, 1026
Minister Christi  643, 866, 868
Ministerie van Nationale Opvoeding en

Cultuur  779
Ministerie van Oorlog  95
Ministerium  1058
Ministerium verbi  644
Misereor  870
Missie  135, 1146
Missie aktie  645, 651, 117
Missie in aktie  645
Missie / Gezelschap van Jezus, Maria,

Jozef 546, 646
Missie illustratie van de St. Dominicus-

penning (St. Dominicuspenning) 972
Missie integraal  371, 647
Missie / Jezuïeten 648, 884
Missie SJ  1146
Missie Verkeersmiddelen Actie 649,

681, 684
Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

645, 649, 651, 681, 682, 683, 684, 1010
Missie en Zending, uitgever  679
Missie-actie  650, 651, 677
Missie-aktie  645, 650, 651, 827, 1150

Missieaktie; zie: Missie-aktie
Missiealmanak van OL Vrouw van

Altijddurende(n) Bijstand en van
de(n) Heiligen Gerardus (Majella)  46,
658, 652, 983

Missie-almanak / Congregatie van de
Heilige Geest  653

Missie(-)almanak / Priesters van het H.
Hart van Jezus 654

Missiebode der paters Augustijnen  790
het Missieboekje van het H. Hart van

Jezus  537, 655
Missiebond H. Vincentius à Paulo  656
Missiecentrum bisdom ’s-Hertogen-

bosch  651
Missiecentrum, Soesterberg (Gezel-

schap van het Goddelijk Woord)  389,
390

Missiecollege St. Jozef, Overijs(ch)e (B)
455

Missiefront  47, 135, 181, 656, 1000
Missiehuis ‘Ave Maria’ Oblaten van de

H. Franciscus van Sales, Tilburg  317
Missiehuis Bemelen, Drukkerij  27
Missiehuis Bergen op Zoom, Priesters

van het H. Hart  654
Missiehuis Christus-Koning Helmond,

Priesters van het H. Hart  999, 1004
Missiehuis der Missionarissen van het

H. Hart te Tilburg  780
Missiehuis OL Vrouw van Lourdes,

Cadier en Keer  1036
Missiehuis Rhenen, Congregatie van de

Heilige Geest  653
Missiehuis Sint Willibrord SVD, Deur-

ne  860, 903, 993, 1003
Missiehuis Sittard  654
Missiehuis St. Antonius  146, 959
Missiehuis St. Joseph, Lazaristen  1000
Missiehuis St. Paul, Arcen  854
Missiehuis St. Theresia, Boxtel  1032
Missiehuis St. Willibrordus SVD, Uden

455, 993, 1003
Missiehuis Steyl, Drukkerij  374, 993,

994
Missie-jaarboek van OL Vrouw van

Altijddurenden Bijstand en van den
Heiligen Gerardus  652

Missiekalender  38, 657
Missie(-)kalender van Onze Lieve Vrouw

van Altijddurenden Bijstand 652,658
Missiekalender van de zusters Francis-

canessen van St. Lucia  659
Missiekalender der zusters van het

Gezelschap van JMJ Mariënburg  
660

Missieklok  210, 661
de Missie(-)koningin (1934-1951) 662,

1126
de Missie(-)koningin (1953-1961) 663,

1063, 1126
Missieleven 135, 467, 664, 1031
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Missiën in China en Congo 78, 665, 946
Missiën in China, (Mongolië,) Congo en

Philippijnen  78
Missiën van Scheut  673
Missienieuws 135, 495, 666, 667, 735,

875
Missienieuws der Nederlandse Jezuïeten

121, 666, 667
Missie-omroep  668
Missiepers  669
Missiepers Karosi  669, 670
de Missiepost  671, 676
Missiepost  672
Missie-procure Mariënburg  646
Missieprocure Montfortanen  690
Missieprocure Zusters van Onze Lieve

Vrouw van Amersfoort  672
Missieprocuur Augustijnen  687
Missieprocuur Franciscanen  516, 955,

956
Missieprocuur Jezuïeten  393
Missieprocuur Kapucijnen  179, 180
Missieprocuur Kruisheren  481
Missieprocuur Missionarissen van de

H. Familie  88
Missieprocuur Passionisten  150
Missieprocuur paters Maristen  354
Missieprocuur Priesters van het H.

Hart  244, 353, 515, 671, 676
Missieprocuur SVD  903
Missieprocuur Ursulinen  1031
Missie-scheurkalender  657
Missies van Scheut  673, 944, 946
Missies der zusters van het Gezelschap

van JMJ  674, 675
Missies der zusters van het Gezelschap

van JMJ in Oost-Indië en Britsch-
Indië 545, 546, 674, 675

Missieschool Juvenaat H. Hart Bergen
op Zoom  654

Missiesecretariaat, Paters van de Heili-
ge Harten  168

Missiesektie SNVR Kontaktblad  496
Missieseminarie Mariannhill, Venray

854
Missiestemmen  671, 676
Missievereniging St. Franciscus Xaveri-

us, Theologicum Warmond  38
Missievriendenkring St. Petrus Claver

296
het Missiewerk  94, 650, 677
Missiewerk (der) zusters Franciscanes-

sen (van) Veghel  678
Missie-zendingskalender  38, 679
Missiezondag  837
Missiezusters van Asten; zie: Missie-

zusters Franciscanessen van de H.
Antonius van Padua

Missiezusters Dienaressen van de H.
Geest (SSpS)  247, 342, 903, 993, 1147

Missiezusters Franciscanessen van de
H. Antonius van Padua  86, 488, 959

Missiezusters van de Heilige Geest  769
Missiezusters van het Kostbaar Bloed

(CPS)  467, 664, 854, 1031
Missiezusters van OL Vrouw van Afri-

ka  26, 71, 83, 348, 510, 511, 1081
Missiezusters van St. Petrus Claver  

296
Missionaire agenda  36
Missionalia SAM-SCJ 680
Missionarissen van Afrika (M.Afr.)  26,

71, 83, 105, 113, 240, 941
Missionarissen der Afrikaansche Mis-

siën; zie: Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën

Missionarissen van het Goddelijk
Woord; zie Gezelschap van het God-
delijk Woord (SVD) 

Missionarissen van de H. Familie
(MSF)  88, 146, 227, 410, 512, 596, 694

Missionarissen van het H. Hart (MSC)
43, 49, 70, 80, 143, 157, 160, 407, 556,
567, 648, 780, 796, 884, 1146

Missionarissen van Mariannhill  467,
854

Missionarissen van Mill Hill (MHM)
76, 77, 82, 494, 642

Missionarissen Oblaten van Maria; zie:
Oblaten van Maria

Missionarissen van Scheut (CICM)  78,
665, 673, 944, 945, 946, 1071, 1102

Missionarissen van Sparrendaal; zie:
Missionarissen van Scheut

Missionarissen van Steyl; zie: Gezel-
schap van het Goddelijk Woord 

les Missions catholiques 455
Mittelmeyer CSSp., Joop  1007
MIVA; zie: Missie Verkeersmiddelen

Actie
MIVA (1937-{1940}) 649, 681
MIVA ({1967}) 682, 683
MIVA bode  649
MIVA koerier  682, 683, 684
MIVA – Nederland 649, 683, 684
Moderatorenbijlage  685, 686, 853
Moderatorenmapje  685, 686, 863
Modestus, broeder; zie: J.P. Teurlincx
Moeder van Goede(n) Raad  687, 790,

1143
Moederhuis Maria Mater Dei  6, 582,

989
Moederzorg 688, 1056
Moereels SJ, L.  779
Mohr, R.  677
Mol, Bellarminus  329, 916
Mol, E. van  355
Mol, J.  752, 1086
Mol CSsR, Marinus  566, 1122
Molenaar MSC, M.  143
Molengraft, Alix v.d.  367, 695
Molenkamp, R.  405
Möllmann, M.P.J.  961
Mols, Reinardus  1078

Mol-Sinnige, N.  888
Monastieke informatie  238, 689
Monatsblatt des St. Josephsvereins  545
Monde, Felix  292
Mondé SMA, H.  1036
Monier-Vinard SJ, P.H.  1094
Monique, zuster  311
Montfoort AA, E. van  199, 200, 288, 505,

755, 1032, 1038
Montfoort, T. van  379
Montfort, Louis-Marie Grignion de  39,

369, 570, 793, 794, 882, 943, 1025
Montfortaans contactblad  690
Montfortaans(ch)e almanak  691
Montfortanen (SMM)  39, 148, 369, 433,

690, 691, 793, 794, 812, 813, 871, 943,
948, 1025, 1085, 1115

Monumenta historica  692
Moolenaar, Gaudentius  739, 954, 955,

956
Moolhuysen, Ernst  817
Moonen, Honorius  98
Moonen CSsR, J.  1120
Moonen SMA, J.  1036
Moonen, J.  59
Moons, Wulfram  507
Mooren, H.  466
Moorman, J.T.  911
Moorman, Sylverius  917
Moors, P.  1142
Morak CSsR, B.  1037
Morée, G.J. de  1172
de Morgenster  693
Mosmans CSsR, H.  736, 983
Mosmans, Uitgeverij G.  51, 337, 349,

439, 702, 886
Mostermans, H.  58
Mourits, H.A.A.  1162
Mouvement des Silencieux  909
MPC-documentatie  226
MSC almanak  49
MSF-post  694
Muijen, J. van  1085
Muijsers MSC, W.H.  780
Mulder, Anton  1007
Mulder, L.B.  295
Mulder, Nel  843
Mulder OP, pater  475
Mulder, Robert  1151
Mulder, W.  54, 733
Mulder-Molders, H.M.C.  249
Mulders, Alphons  480, 677
Mulders SJ, Jac  100, 255, 768, 791, 1026
Mulders, Lies  897
Mulders, M.  692
Mulders, P.  307
Mulders, P.C.M.  233
Mullenders, Leo  365, 1151
Muller, Meindert  645, 825
Munier, W.A.J.  505
Münninghof, G.  199
Münninghoff OFMCap., Gabriël  861
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Munster, Donulus van  475
Munster’s Uitgeversmaatschappij van

891
Munsters MSC, A.  780
Munter, S. De  1145
Mureau, A.  521
Muris, J.  39
Muskens, M.P.M.  96
Müter-Naninck, G.  1151
MV; zie: Ministerium verbi
NA; zie: Nederlandse analecta OSA
NA; zie: Nieuwe aarde
Na Zwijsen  367, 695
Naaijkens (Naaykens) MSC, B.  1138
Naam- en adreslijst … [jaartal] Neder-

landse Provincie van de broeders en
zusters van de Heilige Harten  710

Naamlijst (van het aartsbisdom
Utrecht)  696, 704

Naamlijst voor(van) het bisdom Breda
697, 705

Naamlijst van het bisdom Haarlem
698, 707

Naamlijst van het bisdom ’s-Hertogen-
bosch  699, 712

Naamlijst van het bisdom Roermond 709
Naamlijst van het bisdom Rotterdam  11,

700
Naamlijst van de broeders en zusters

van de Orde van Karmel (van de
Nederlandse Provincie, die Nieder-
deutsche Provinz, de Provincie Indo-
nesia)  184, 701

Naamlijst van de broeders en zusters
van de Orde van OL Vrouw van de
Berg Carmel van de Nederlandse Pro-
vincie en van het Generaal-Commis-
sariaat van Malang (Indon.) (het Pro-
vinciaal Kommissariaat Duitsland
(die Niederdeutsche Provinz), de Pro-
vincie Indonesia)  701

Naamlijst der dienstdoende geestelijken
in Nederland  51, 702

Naamlijst der eerw. heeren dekens,
pastoors en dienstdoende geestelij-
ken, (die … in bediening zijn) in het
bisdom van Haarlem 703, 713, 719

Naamlijst der eerw. heeren dekens,
pastoors, kapellaans enz., die … in
bediening zijn in het bisdom van
Haarlem  703

Naamlijst van de geestelijken van het
bisdom Groningen  706

Naamlijst der geestelijken in het bisdom
Haarlem 707

Naamlijst der (van de) geestelijken
(geestelijkheid) die in het aartsbis-
dom van Utrecht in bediening zijn
256, 279, 696, 704, 708

Naamlijst der (van de) geestelijken die in
het bisdom van Breda in bediening
waren 62, 282, 705, 722

Naamlijst van de geestelijken die in het
bisdom (van) Groningen in bediening
zijn  17, 64, 262, 280, 706

Naamlijst der geestelijken, die in het
bisdom van Haarlem in bediening
waren  264, 278, 698, 707, 714

Naamlijst der geestelijken die in de …
dekenaten van het aartsbisdom van
Utrecht in bediening zijn  279, 704,
708, 711

Naamlijst van de geestelijkheid van het
bisdom Roermond 709, 814

Naamlijst … leden van de Nederlandse
Provincie  710, 849

Naamlijst van Nederduitsche boeken  1103
Naamlijst van personen die in het bisdom

van Haarlem werkzaam waren  707
Naamlijst der r.k. dekens, pastoren

(pastoors), rectoren (rectors), kapella-
nen (kapelaans) en assistenten, welke
in de … dekenaten van het aartsbis-
dom van Utrecht in bediening zijn
279, 708, 711, 719

Naamlijst van de r.k. (der roomsch-
katholieke) geestelijkheid van het bis-
dom ’s-Hertogenbosch 270, 699, 712,
717

Naamlijst der roomsch catholyke
dekens, pastoren, rectoren, capella-
nen en assistenten welke in de … deca-
naten des bisdoms van ’s Hertogen-
bosch in bediening zijn 270, 712

Naamlijst der rooms katholijke dekens,
pastoors, rectors, kapellanen en
assistenten, die in de dekenaten van
het bisdom van Haarlem in bediening
zijn  703, 713, 714

Naamlijst der roomsch katholyke
dekens, pastoren, rectoren, capella-
nen en assistenten welke in de … deca-
naten des bisdoms van ’s-Hertogen-
bosch in bediening zijn  717

Naamlijst der zeer eerw. heeren dekens,
pastoors, rectors, kapellaans en
assistenten, die in de dekenaten van
het bisdom Haarlem in bediening
waren  278, 707, 713, 714

Naamlijst van de zusters en broeders
van de Orde van Karmel van de Neder-
landse Provincie, die Niederdeutsche
Provinz, de Provincie Indonesia 701

Naamloos blaadje  715
Naamloos blad  179, 639, 715, 973
Naamloos tijdschrift  715
Naam-lyst der roomsch catholyke capel-

laanen (en zendelingen), welke … in
bediening zyn in de acht aards(aarts)-
priesterdommen der Nederlandsche
zendinge  716

Naamlyst der roomsch catholyke
(dekens,) pastoren, rectoren, capella-
nen en assistenten welke in de … deca-

naten des bisdoms van ’s-Hertogen-
bosch in bediening zijn 717

Naam-lyst der roomsch catholyke
(katholyke) pastooren (pastoors) en
missionarissen, welke in de VII (Ver-
eenigde(n)) Provintien (Provincien) en
nabuurige landen, tot de missie
behoorende, in bedieninge zyn  718

Naam-lyst der roomsch catholyke capel-
laanen, welke in den beginne des
jaars … in bediening zyn in de acht
aards-priesterdommen der Neder-
landsche zendinge 719

Naam-lyst der roomsch catholyke 
(-katholijke) pastoren en zendelingen
(en kapellanen) welke … in bediening
zijn in de negen (zeven) aartspriester-
dommen der Nederlandsche zendinge
719

Naam-lyst der (eerwaarde heeren)
roomsch katholyke pastoren en mis-
sionarissen, in het aartsbisdom van
Utrecht, en in de bisdommen van
Haarlem, Deventer, Leeuwaarden,
Groningen, Middelburg  720

Naam-lyst der roomsch catholyke
pastooren en missionarissen, welke
in de VII Vereenigden Provintien en
nabuurige landen, tot de missie
behoorende, in bedieninge zyn  719,
720, 723

Naamlyst der roomsch catholyke pastoo-
ren, rectoren, capellanen en assisten-
ten, welke in de … decanaten van het
bisdom van ’s Hertogenbosch, en
nabuurige landen, daaronder behoo-
rende, in bedieninge zyn in het begin
van het jaar 1793  723

Naam-lyst der roomsch catholyke pasto-
ren en zendelingen welke … in bedie-
ning zijn in de … aartspriesterdom-
men der Nederlandsche zendinge 703,
711, 718, 723

Naam-lyst der roomsch katholyke pasto-
ren en missionarissen, in het aarts-
bisdom van Utrecht, en in de bisdom-
men van Haarlem, Deventer, Leeu-
waarden, Groningen, Middelburg  723

Naamlyst der roomsch-catholyke capel-
laanen en derzelver standplaatsen, op
de Hollandsche en Zeelandsche zen-
ding  719, 721

Naamlyst der roomsch-catholyke
pastooren, capellanen en assistenten,
welke in het vicariaat van Breda in
bedieninge zyn  705, 722

Naamlyst der roomsch-katholyke (catho-
lyke), zoo wereldlyke, als kloosterlyke
zendelingen, welken … zich (zig) in
bedieninge bevinden in de negen
aarts-priesterdommen der Nederland-
sche zendinge  717, 718, 719, 720, 723
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Naastepad-van Eijkelenburg, J.  764
Nabuurs, rector  1119
Nachtegaaltje  986
Nagel, Apollonia  478
Namen en adressen van leger- en vloot-

aalmoezeniers, katholieke kapellen,
katholieke centra(, katholieke vor-
mingscentra) en Katholieke Militaire
Tehuizen  18, 724, 725

Namen en adressen van vloot- leger- en
luchtmachtaalmoezeniers, diverse
belangrijke instanties, KMT’s, com-
missies  725

Namen en adressen van vloot-, leger- en
luchtmachtaalmoezeniers, katholieke
vormingscentra, katholieke instellin-
gen en Katholieke Militaire Tehuizen
724, 725

Nanning, uitgeverij J.  720
Nationaal Apostolaat van het Onbevlekt

Hart van Maria  91, 726
Nationaal Bureau Apostolaat des

Gebeds  290, 547, 548, 593, 638, 846,
1096

Nationaal Bureau Apostolaat der Her-
eniging  103, 499, 900

Nationaal Bureau Pauselijke Missieac-
tie / Genootschap tot Voortplanting
van het Geloof  766

Nationaal Bureau Pauselijke Missie-
werken  651

Nationaal Bureau ‘Stapelen’  900
Nationaal Bureau van de Stichting 

het Pauselijk Liefdewerk van den 
H. Petrus (SPL/PMP)  836, 1011, 
1118

Nationaal Katholiek Thuisfront  451,
727, 749, 929

Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT)
166, 169, 451, 476, 727, 749, 926, 929

Nationaal Religieuzen-Beraad, Noord-
wijkerhout  485

Nationaal Secretariaat der Intronisatie
van het H. Hart van Jezus  405, 524,
1132

Nationale bedevaarten  728
Nationale Raad voor Liturgie  281, 483
Nationale Unie van Algemene Oversten

616
Naus CSsR, F.  1037
Nazareth  152, 729
Necrologium van de Minderbroeders, die

gestorven zijn ná 1920 en lid geweest
van de provincie van de Martelaren
van Gorkum  13

Nederlands (Beauraing) Comité Pro
Maria  1112

Nederlands Pastoraal Concilie  202, 217,
477, 780

Nederlands Pastoraal Instituut  288
Nederlands(ch) directorium (of liturgi-

sche gids)  258, 730

Nederlands(che) Capucijnen-Provincie
van de Allerheiligste Drievuldigheid
1092

Nederlandsche Eucharistische Bond  345
de Nederlandsche gewijde redenaar  731
Nederlandsche katholieke stemmen

(1879-1900) 732, 733
Nederlandsche katholieke stemmen

(1901-1964) 732, 733, 1059
Nederlandsche Provincie der Orde van

OL Vrouw van de Berg Carmel  1099
Nederlandsche RK Vereeniging van

Marine-Personeel St. Christophorus
967

Nederlandsche(n) RK Bond voor Groote
Gezinnen  306, 331, 891

Nederlandse abdijen OSB  155
Nederlandse analecta OSA (Ordo Sancti

Augustini)  55, 167, 734
Nederlandse bisschoppensynode  366
Nederlandse Boekdruk Inrichting

(Industrie) NV  677
Nederlandse Christelijke Werkgevers-

organisatie  508
Nederlandse Commanderije van de Rid-

derorde van het H. Graf van Jeruza-
lem  433, 948

Nederlandse Commissie voor Liturgie
281, 759

Nederlandse Congregatie OSB  154
Nederlandse Heidemaatschappij  225
Nederlandse Hervormde Karmel (OCD)

928, 1051
Nederlandse Hervormde Kerk  294
Nederlandse Jezuïeten  495, 666, 735,

875, 1006
Nederlandse Jezuïeten Kontaktblad  495,

610, 611
Nederlandse Karmel (OCarm.)  183, 444,

569
Nederlandse Karmel (OCD)  928, 937,

938, 1051, 1052
Nederlandse Katholieke Bond voor het

Gezin  331
Nederlandse katholieke stemmen  1058,

1059
Nederlandse Missieraad (NMR)  36,

388, 645, 651, 677
Nederlandse Missieraad, Commissie

Buitenland  388
Nederlandse Missieraad, Commissie

Missionaire Vorming  36
Nederlandse Provincie Assumptio-

nisten  97, 199
Nederlandse Provincie Augustijnen  55,

167, 734
Nederlandse Provincie Broeders van de

Christelijke Scholen  248
Nederlandse Provincie Broeders van

Liefde  504, 572, 881
Nederlandse Provincie Broeders van OL

Vrouw van Lourdes  209, 421

Nederlandse Provincie Dominicanen
185, 193, 971

Nederlandse Provincie Gezelschap van
het Goddelijk Woord  1048

Nederlandse Provincie Jezuïeten  191,
212, 435, 594, 610, 611, 875, 1006, 1045

Nederlandse Provincie Kapucijnen  14,
125, 186, 203, 1018, 1092

Nederlandse Provincie Kruisheren  163,
1072

Nederlandse Provincie Minderbroeders
Franciscanen  13, 134, 222, 223, 330,
431, 739, 859, 1066, 1100

Nederlandse Provincie Missionarissen
van de H. Familie  227, 596, 694

Nederlandse Provincie Missionarissen
van Scheut  1071

Nederlandse Provincie Montfortanen
871

Nederlandse Provincie Oblaten van Sint
Franciscus van Sales  317, 489, 924

Nederlandse Provincie van de Orde der
Geschoeide Karmelieten (OCarm.)
443

Nederlandse Provincie Passionisten
1163

Nederlandse Provincie Paters van de H.
Geest  786, 816

Nederlandse Provincie Paters van het
H. Sacrament (SSS)  1016

Nederlandse Provincie Paters van de
HH Harten  394, 397, 849

Nederlandse Provincie Priesters van
het H. Hart van Jezus  79, 229, 490,
614, 908, 949

Nederlandse Provincie Redemptoristen
190, 395, 396, 415, 692, 733, 810, 1054,
1055

Nederlandse Provincie Salesianen van
Don Bosco  292, 950

Nederlandse Provincie Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën  27, 788

Nederlandse Provincie van de Ursuli-
nen van de Romeinse Unie  874, 942

Nederlandse Provincie Witte Paters
240, 941

Nederlandse Provincie Zusters van het
Arme Kind Jezus  207

Nederlandse Provincie Zusters Onder
de Bogen  873, 1079

Nederlandse Provincie Zusters van Lief-
de  620

Nederlandse Provincie Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
344

Nederlandse RK Missie in Frankrijk
(Mission Hollandaise)  302

Nederlandse en Vlaamse Commissie
voor Liturgie  1064

Nederlandse Zending  723
Nederlandse Zendingsraad  38, 677, 679
Nederveen CSsR, A.  420, 983

841 Nederveen CSsR, A.



Neem en lees  736
Neerlandia dominicana  165, 564, 737
Neerlandia franciscana 314, 738
Neerlandia seraphica 13, 222, 223, 431,

739, 859, 1074, 1100
Neerlandia, Centrale Boekhandel  779
Neerven, W. van  1167, 1169, 1170
Nefkens OCarm., Cor  351, 915
Negenborn, Theophanes  917
Nelen CSsR, Piet  53, 117, 751, 865
Nelis, J.  216
Nelissen, Jan  292
Nestora, zuster  640, 936
Neudt OP, K.M.  1097
Neue Stadt  743
Neuer, Daniel  311
Neve OCSO, André De  689
Nevejan, Agnes  743
New city  743
News from the generalate  119
News-letter from the generalate  602
Neyzen, P.  676
Nibbelke, Chretienne  380
Nicolas, E.  1172
Nicolas, Joep  991
Niederer SJ, Charles  255, 581, 744, 1026
Niekel, J.H.  630, 631, 632, 947
Niekerk, A. van  53
Niekerk CSsR, T. van  1037
Nieland SCJ, H.J.  671
Nielen, Petrus  543, 954, 958, 975, 1057
Nielen, zuster Paula  312
Niemandtsverdriet, H.  1007
Niepron  163, 1072
Nierop, F.T.W.M. van  1167, 1172
Nierop, T.W. van  1047
Niesen, L.C.  50
Nieuw jaarboekje voor tijd en eeuwig-

heid 416, 439, 740
Nieuw Overijsselsch Dagblad, exploita-

tie  767
Nieuwe aarde  152
de Nieuwe eeuw  1065
Nieuwe Heldersche courant  967
de Nieuwe Katechismus  219, 1162
de Nieuwe kerk  741, 961
de Nieuwe kruistocht  742
de Nieuwe mens  1061
Nieuwe revu 1034
Nieuwe stad  743
Nieuwe Stad, stichting en uitgeverij

743
Nieuwe tijd  100, 255, 581, 744, 1026
Nieuwe Venlosche Courant, Uitgeverij /

Handelsdrukkerij NV  331, 474
Nieuwenbroek, Borromeus  174
Nieuwendijk CM, J.S.  1027
Nieuwenhoff SJ, W.F. van  961
Nieuwenhuijzen, Paul van  1030
Nieuwenhuis, A.J.  913, 1131
Nieuwenhuis OP, Jan  107
Nieuwenhuis, Willem  107, 880

Nieuwhof SJ, J.H.B.  171
Nieuwjaarsgroet  745
Nieuwkuyk OSU, Gabriël van  1031
Nieuws en groet van de Zusters Juliaan-

tjes van Heiloo  745
Nieuwsblad, NV Drukkerij  560
Nieuwsbrief  746
Nieuwsbrief / Werkverband Religieuzen

voor Gerechtigheid en Vrede 1090
Nieuws-bulletin  788
Nieuwsbulletin voor Nederlandse monia-

len  747
Nieuwsbulletin (van het Pauselijk Werk

voor Kloosterroepingen)  748
Nieuwvoorde, NV Uitgeverij  134
Nifterick, N.W. van  719
Nifterick, uitgeverij N.G. van  283
Nijhuis, Winfried  174
Nijland, H.P.  249
Nijs, Ado  373
Nijs OPraem., C.J.  37
Nijssen, F.N.M.  505
Nijssen, W.P.  1047
Nimwegen CSsR, G.J. van  449, 1037
Nispen tot Pannerden, J.E.M. van  627
Nispen tot Pannerden, O.F.A.H. van  754
Nispen, Victor van  787
NKT  169, 727, 749
NKT; zie: Nationaal Katholiek Thuis-

front 
NKV (Nederlands Katholiek Vakver-

bond)  1036
Noëlla, zuster  931
Nolet, J.  1047
Nolet, J.A.M.  162
Nolten SCJ, F.  671
Noodklok  750
Nooit te laat  53, 751
Noordam, P.  38
het Noorden. Katholiek nieuwsblad voor

Noord-Nederland  383
Noordermeer, Mariëtte  1008
Noordermeer, P.  1140
Nooren, N.  321, 733, 772, 1058, 1059, 1064
(de) Noorsche missieklok  752, 995
Noort, G.C. van  961
Norbertijnen (OPraem.)  37, 124, 218,

507, 536, 758, 759, 872, 932, 1165
Norbertinessen  124, 351, 872
Nota SJ, J.  202
Notenboom OFM, Theophanes  954
Notten, P.  885
Nouvelle cité  743
Nouwens, Jac  780
Nova civito  743
NOVIB  442
Noyens, Jos  872
Nu en dan  35, 375, 753
Nuenen OESA, S. van  470
Nuffel, P. van  648
Nugteren, W.  636
Nuy (Nuij), A. (Ton)  155, 381, 878

Nuyten, Cyriacus  443
NVSH  1151
Nys, C.J.  304
O, Bonitas!  754
O. Lieve Vrouw v. Goeden Raad  790
OAC; zie: Oecumenisch Actiecentrum
Obdeijn, H.  113
Obers OCD, zuster Joseph  423, 747
Oblaten van (de Onbevlekte Maagd)

Maria (OMI)  22, 662, 663, 826, 847,
1031, 1063, 1126

Oblaten van Sint Franciscus van Sales
(OSFS)  317, 489, 921, 924

Oblaten van de St. Paulusabdij  236, 238,
479

Odijk, P. van  539
Odoricus OFMCap., pater  1111
Oecumene  200, 460, 505, 755, 947
OecuMenens  1090
Oecumenisch Actiecentrum (OAC)  96,

294, 377, 446, 505, 746
de Oegandatrom  756, 757
Oegandatrom en Kenyaklanken  756, 757
Oers SMA, C. van  27
Oers, J.H. van  1118
Oeteren, Madeleine van  771
het Offer (1892-1942) 124, 758, 759
het Offer (1946-1967) 124, 758, 759, 785,

904, 1064
Officieele kerklijst der openbare gods-

dienstoefeningen in de RK (Roomsch
Katholieke) kerken te Utrecht (en
omstreken)  990

Officiële mededelingen / Congregatie der
Missie  469, 76o

Officiële mededelingen / Generaal
bestuur Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis  119, 761

Officiële mededelingen van het provinci-
aal bestuur (Nederland)  762, 763

Officiële mededelingen / Provinciaal
bestuur Broeders van de Onbevlekte
Ontvangenis 118, 119, 761, 762, 763

Officiële mededelingen van de Provincie
Nederland  763

Ogier MSF, J.A.  146
OK; zie: Onze krant / Sociëteit voor Afri-

kaanse Missiën 788
OK: Open Kerk  764, 808
Okhuyzen, Riek  897, 1069
OL Vrouw van Altijddurende Bijstand

1120
OL Vrouw van Fatima  1032, 1149
OL Vrouw van Goeden Raad 790
OL Vrouw van het H. Hart  556, 767,

1005
OL Vrouw van Lourdes  765
OL Vrouw van Lourdes  101, 765, 978,

1036
OL Vrouw ter Nood, Heiloo  1085
OL Vrouw van Syracuse  1145
OL Vrouw in ’t Zand  844, 1037

Neem en lees 842



Oldenburg Ermke, Frans van  27
Oldenhove, J.J. v.d.  767
Olffen, Wim van  578, 940
Olierook, A.A.  9, 685, 686, 853
Oliva, zuster  582
Olivat, Ank d’  107
Olivers, L.J.M.  106
Olivers, Marielea  398
Olivers, P.  458
Olivers, P.T.J.M.  106
Olman, C.J.  208
Oltheten, W.  461, 895
Om godswil  81, 766
Omhoog / Aartsbisdom Utrecht 325,

767, 799
Omhoog / Mariacongregaties 100, 255,

768, 1026
Omroeppastoraat ’t Zand 33  1158
Onder elkaar  25, 769
Onder ons / Fraters van OL Vrouw van

het H. Hart 767, 770
Onder ons. Interne mededelingen van het

Bureau Hoofdlegeraalmoezenier 65
Onder ons / Kleine Zusters van de H.

Joseph 640, 771, 936
Ondersteboven  287
Onderweg / Bisdom Breda 140, 386, 772,

935, 1106
Onderweg / Bisdom Rotterdam 773, 927,

1047, 1077, 1141
Onderweg, Stichting  772
Ongnies OFMCap., Angelus van  1092
Onings OFM, Isaias  475, 693
Onna, Ben van  1050
Ons blad / Apostolaat van het Gebed

548, 774, 1095
Ons Blad, drukkerij/uitgeverij  856
Ons congregatieklokje  775, 931
Ons contact / Liefdezusters van het

Kostbaar Bloed 776
Ons contactblad  777
Ons eens gegeven woord  778, 896
Ons geestelijk erf  779
Ons geestelijk leven  780
Ons gezin (aan Christus)  781
Ons katholieke front  452
Ons kontakt / Franciscanessen van de

H. Elisabeth 782
Ons leven  783, 920
Ons leven en streven  784
Ons liturgisch tijdschrift  561, 785, 1064
Ons missievriendje 25
Ons naamloos blad  715
Ons Noorden 963
Ons Noorden, exploitatie  767
Ons offensief (onder Maria’s ster) Stella

duce 1026
Ons orgaan / Congregatie van de H.

Geest 786, 816, 1010
Ons VOSje  788
Ons-eigen-tuintje  962
Onstenk, J.M.  433

Ontmoetingen  221, 604, 787, 1105
Onze krant / Sociëteit voor Afrikaanse

Missiën 29, 788
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad

(1894) 562, 789
Onze Lieve Vrouw van Goede(n) Raad

(1912-1941) 557, 687, 790
Onze Lieve Vrouwe-abdij, Oosterhout

(N.Br.)  747
Onze missiën in Oost- en West-Indië

480, 791
Onze missie-scholen  792
Onze missionarissen  793, 794, 943
Onze missionarissen en missiehuizen

793, 794
Onze Pius-almanak  795, 855, 856
Onze provincie  780, 796
Onze vriend St. Antonius [1898-1914]

797, 798
Onze vriend St. Antonius (1914-{1980})

797, 798
Oogst 654
Oogstland  47
Oomen CSsR, C.  466, 644, 810
Oomen, C.  561, 785
Oomen, Ton  135
Oomens, M.  984
Oomens, M.A.P.J.  230, 352
Ooms, H.  648
Ooms OFM, Herwig  315
Oonk OP, Jordanus  291, 972
Oostendorp, J.  294
Oostendorp, Liesbeth  931
Oostendorp, T.J.  933
Oostpriesterhulp  926
Oostveen, Ton  508
Oostveen-Verbeek, Fieke  508
Ooyen, A.M.A. van (= broeder Ildefons)

249
Ooyen, frater Rodriguez van  329
Op de hoogte 767, 799
Op korte golf ({1932}-1933) 800, 801
Op korte golf (1934-{1940}) 800, 801
Op zicht / Stichting Open Publikaties

764, 802
Opbouw / Bisdom Breda 56, 67, 803
Opbouw. Tijdschrift voor het volk van

God  334
Open boek  107, 518, 804, 806, 807, 809
Open Deur Dominicanen Alkmaar  1075
Open forum  805, 908
Open Kerk  107, 518, 802
Open Kerk informatie-bulletin  804, 806,

807, 809
Open Kerk kader bulletin  107, 518, 804,

806, 807, 809
Open Kerk kader informatie 107, 518,

804, 806, 807, 809
Open Kerk Limburg: bulletin  802, 764,

808
Open Kerk-nieuws  107, 518, 804, 806,

807, 809

Open publicaties  802
Open venster van de Nederlandse

Redemptoristen 395, 396, 810
Openbare godsdienst-oefeningen in de

RK kerken te Utrecht  990
Ophem, C.F. van (= pater Andreas)  1100
Ophoven, uitgeverij Fr. Max  276
Ophoven, uitgeverij J.G. van  276
Oppenraay, T.H. van  425, 947
Optatus, P.  1094
OPtiek  291, 811
Optiek (OPtiek) voor Familia Dominica-

na  811
Opus Dei  387
Orante (1965-1967) 369, 812, 1025
Orante (1968-{1980}) 812, 813
Orde van Cîteaux; zie: Cisterciënzers
Orde der Predikers / Predikheren; zie:

Dominicanen
Orde van de H. Ursula; zie: Ursulinen
Orde van het H. Kruis; zie: Kruisheren
Ordo divini officii recitandi sacrique per-

agendi a clero dioecesis Ruraemun -
densis  814

Ordo divini officii recitandi sacrique per-
agendi a clero ecclesiae cathedralis,
civitatis et dioecesis Ruraemundensis
… dispositus juxta kalendarium per-
petuum, in usum ejusdem dioecesis a
SRC revisum et approbatum  814

Ordo divini officii recitandi sacrique per-
agendi a clero ecclesiae cathedralis,
civitatis et dioecesis Ruraemundensis
… juxta kalendarium ejusdem dioece-
sis dispositus (novasque rubricas)
814

Ordo divini officii recitandi sacrique per-
agendi a clero ecclesiae cathedralis,
civitatis et dioecesis Ruraemunden-
sis… juxta ritum breviarii et missalis
romani  266, 284, 709, 814

Ordo recitandi horas canonicas, missas-
que celebrandi ritu romano in usum
cleri saecularis dioecesis Buscoducen-
sis  270, 273, 815

Oremus SJ, A.  100, 255, 744, 1026
Orgaan van de Nederlandsche Provincie

786, 816
Orgaan (van de (der) Nederlandse Provin-

cie van de Paters van de H. Geest)
786, 816

Oriens (1928-1941) 817
Oriens (1951-1964) 817, 818
Oriens (1965-{1980}) 817, 818
Oriëntatie FIC  118, 119, 307, 819
Oriëntatie geknipt voor u  820, 821, 833
Oriëntatie in kort bestek 820, 821, 833
Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roe-

ping  820, 821, 878
Oriëntering  313, 822, 952
Ory, A.  909
Oss CICM, M. van  677

843 Oss CICM, M. van



l’Osservatore Romano 33, 364, 464, 953
Othilia, zuster  640, 936
Otten OP, Felix  107, 591, 913, 947
Oud Massaia (Massaja)  178, 180, 823
Oude Breuil OESA, Thaddeus  734
Oudejans, Copieerinrichting  23
Oudejans, Frans  67, 140, 697, 772, 803,

827
Oudejans, H.  490. 614, 908
Oudejans OFM, J.W.  371
Oudejans, Jan  1100
Oudejans-Van Eysden, C.  135
Oudenhuysen SCJ, J.P.  1159
Oudenrijn, Frans van den  1050
Oud-leerlingenvereniging Sanctus Ber-

nardus  817
Oukoop, uitgeverij W.A.  905
Outryve OP, E. Van  1061
Outryve, J. Van  1061
Ouwendijk, Dick  1131
Ouwerkerk CSsR, C.A.J. van  1059
Over en weer in het aartsbisdom Utrecht

825
Over en weer / Clarissen 824
Over en weer / Diocesaan Pastoraal

(Diensten)Centrum aartsbisdom
Utrecht 825

Over en weer / Oblaten van Maria 826
Overbeek, J. van  230
Overdijk, Henk  940
Overhoff, Henri (H.P.)  856
Overweg  138, 140, 827
Overzicht van de huizen en zusters van

de congregatie der zusters Dominica-
nessen van de H. Familie te Neer-
bosch  188, 828

Paardekooper, J.I.R.M.  294
Paassen, L. van  1140
Paassen SCJ, W.J.M. van  614, 908
Padua  341, 444, 512, 829, 962, 1143, 1159
Palant, Perpetuus  330, 543, 954, 958,

975, 1057
Panhuis, D.  1007
Panken, J.A.M.  960
Paraclita, zuster M.  637
Paredis, J.A.  108, 143, 556
Parein SJ, E.  648, 884, 1146
het Parool  8
Paschalis II  625
Paschasius, pater  1092
Passionisten (CP)  150, 327, 341, 444, 512,

830, 831, 979, 980, 1143, 1163
Passionistenleven  830
Passionistennieuws 327, 341, 831
Passionistinnen  150, 327, 831
Pastoor van Ars; zie: J.M. Vianney
Pastoraal Centrum bisdom Haarlem  142
Pastoraal Concilie Nederlandse Kerk-

provincie  217, 219, 323, 477, 629, 651
Pastoraal Instituut van de Nederlandse

Kerkprovincie (PINK)  402, 404, 423,
799, 832, 833, 1015

Pastoraal-Instituut van de Minderbroe-
ders  834

Pastorale gids (1965-1970) 825, 832, 833
Pastorale gids (1971-1973) 382, 821, 825,

832, 833
Pastorale Opleiding, Maastricht, Fran-

ciscanen  1066
Pastorale Werkgroep Oostelijk Gelder-

land  1066
Pastoreel Studiecentrum van de Min-

derbroeders  834
Pastorele informatie  834
Pater Donders Vere(e)niging  618, 850,

852
Pater Roothaan-Genootschap  408, 835,

1161
Paters Cadier en Keer; zie: Sociëteit voor

Afrikaanse Missiën
Paters van de H. Geest: zie: Congregatie

van de H. Geest 
Paters van het H. Sacrament: zie: Con-

gregatie van het H. Sacrament
Paters van de HH Harten (SSCC)  48,

144, 168, 360, 361, 365, 368, 394, 397,
403, 405, 438, 524, 544, 710, 849, 907,
1012, 1132, 1148, 1151

Paters Maristen (SM)  152, 354, 578, 729,
940

Paters SCJ; zie: Priesters van het H.
Hart van Jezus 

Patricio, broeder  307
Paula, zuster 582, 1013
Pauline, zuster M.  232
Paulino, broeder  1084
Paulinus, pater 937
Paulo, zuster 468
Paulus van het Kruis (= Paolo Danei)  830
Paulus VI  132, 344, 364, 629, 872, 909,

953, 985, 1015
Paulussen SJ, L.  100, 255, 1026
Pauselijk Liefdewerk van de(n) H.

Apostel Petrus  836, 1011, 1118
Pauselijk Werk voor Kloosterroepingen

748
Pauselijke Missiegenootschappen; zie:

Pauselijke Missiewerken
de Pauselijke Missiegenootschappen in

het bisdom Breda  837, 838
Pauselijke Missiewerken  81, 228, 645,

650, 651, 668, 755, 827, 1011, 1091, 1118,
1137

(de) Pauselijke Missiewerken (in het) bis-
dom Breda  837, 838

Pauselijke Priestermissiebond (PPMB)
94, 390, 649, 650, 651, 677, 755, 846,
947

Pauw OP, D. De  1061
Pauw MSC, M. De  780
Pauwels OP, C.F.  87, 137, 755, 913, 947
Pauwels, Ernest  892
Pauwels, Marga  897
Paverd, H.A. van de  38

Pax  250, 543, 839, 864
Pax Christi  320, 897
Pax, uitgeverij NV  1061
PC (= Petrus Canisius); zie: Apologeti-

sche Vere(e)niging Petrus Canisius
Peerboom, Luciana  771
Peerdeman, Ida  1034
Peeters OFM, Aemiliaan  475
Peeters, Cecile  309
Peeters, F.  1151
Peeters MSF, G.J.  146
Peeters MSC, S.H.  80
Peeters, W.  71, 906
Peilingen  840
Pelagia, zuster  1056
de Pelgrim / Kapelaan A. Suys 841
de Pelgrim / Stichting Bedevaarten

Nederlandse Heiligdommen 842
de Pelgrim / Tochtgenoten van Sint

Frans 843
het Pelgrimsblad van OL Vrouw in ’t

Zand, Roermond  844, 1037
de Pelgrimsstaf  845, 897
Pelgrom van Enghuizen, C.H.  326
Pels, Kees  135
Pelsemaeker, A. De  648
Pelser, Wilhelmina  141
Penders, H.  365, 1151
Penitenten-Recollectinen te Bergen op

Zoom  312
Penitenten-Recollectinen van Dongen;

zie: Franciscanessen van Dongen
Penitenten-Recollectinen van Etten; zie:

Franciscanessen van Etten
Penitenten-Recollectinen te Oudenbosch

312
Penitenten-Recollectinen van Roosen-

daal; zie Franciscanessen van Maria-
dal

Pennings, Remund (A.)  119, 915
Pennock MSC, H.J.  780
Pennock MSC, J.A.H.  331
Pepers, W.  135
Peregrinator  245
Pernot, Waldemar  105
Perquin, Aad  492
Perquin OP, L.H.  107
Perre, E.H. van der  53
Perridon, J.F.T.  199
Perriëns OMI, W.  662
Perry, A.  315
Persdienst bisdom Breda  138, 697
Persdocumentatie (Persdokumentatie)

290, 390, 846
Persdossiers  820
Persinformaties bij het tijdschrift over

‘de groeiende kerk’  847, 1063
Personalia van vloot-, leger- en lucht-

machtaalmoezeniers, lijst van KMT’s
848

Personeel en bijzonderheden van primo
januari tot ultimo december  1019

l’Osservatore Romano 844



Personeelslijst / Paters van de HH Har-
ten 710, 849

Peters, A.  888
Peters OFM, A.P.G.M.  1066
Peters, Aemiliaan  977
Peters, Caesario  399, 503, 601, 787, 1023
Peters, J.  644
Peters, J.P.  772
Peters, Jan  1009
Peters OCD, Joannes a Cruce  182
Peters SMA, Martin  788
Peters, Nestora (Maria)  771
Peters, Ton  1154
Peters, Toos  214
Peters, W.  135, 246
Peterse OP, Emerentia  784
Petites lectures 340
Petitjean, J.  401
Petr. Thomas OCD, pater  937
Petra, zuster  1073
Petronella, zuster  784
Petrus Canisius Genootschap  87, 592
Petrus Donders / Pater Donders Vereni-

ging 618, 850, 969
Petrus Donders / Redemptoristen 362,

851, 852
het Petrus Donders tijdschrift  618, 850,

851, 852, 969
Petter OP, D.M. De  1061
Pfanner, Wendelin (= abt Franciscus)

467, 664
Pfürtner OP, Stephanus  465
Philippen, L.  779
Philippona, C.  340
Pia Associatio Sacerdotum Adoratorum

1015
Pia Maria, zuster  352
Pichot, H.J.M.  798
Picpuspaters; zie: Paters van de HH

Harten
Pielage OP, G.  465
Piels OP, Ceslaus  564, 971
Pier, Herman  359
Pierik SJ, R.J.  553, 554, 555, 1067
Pieterse OSU, Lioba  1031
Piets, J. 307
Pijnenborg, G.  1006
Pijnenburg CICM, M.  366
Piket, Koen  898
Pilet, H. (= pater Wulfram)  715
Pillen OFM, B.H.A. (Dominicus)  330,

832, 1066, 1100
Pinchon-De Broux, uitgeverij  42
PINK; zie: Pastoraal Instituut van de

Nederlandse Kerkprovincie
Pinkstervuur  685, 853, 863
Pinxteren, A. van  135
Pinxteren, Frans van  1078
Pinxteren MHM, J.N. van  366
Pioniers  854
Pius IX  337, 340, 553, 556, 855, 856, 900,

1067, 1068

Pius jaarboek  12, 856
Pius V  629
Pius VII  1132
Pius X  545, 759, 1122
Pius XI  9, 560, 593, 863, 884, 912
Pius XII  38, 107, 255, 650, 726, 744, 780,

786, 1166
Pius, broeder  298, 881
Pius-almanak (1877-1902) 795, 855, 856
Pius-almanak (1908-1971) 12, 795, 856
Pius-vereeniging, Amsterdam  855
Placidus CP, pater  341
Plas, Michel van der  1131
Plat, J.  216
Plate, Jan te  391
Platti, Emilio  1061
Pleijsant, S.L.  38
Plein  857, 1007
Pleinbeweging  857, 858, 1007
Plein-post 857, 858
Pleunes, pater  334
Ploeg OP, J.P.M. van der  219, 448, 456,

629
Ploeg, P. v.d.  647
Ploeg CSSp., P. van der  25
Ploegmakers, Erich  182
Plons  209
Pluijm, P. van de  780
Plukker, (Wed.) G.  765
Pluym, J.  983
Pluymaekers, Albertus  543, 975
Pluymaekers, J.A.J.  961
PM: pro memorie  859, 1100
PMV; zie: Pro Mundi Vita
PMV-bulletin  870
Pocket voor het (katholieke) gezin  860,

993
Poel CSSp., Frans van der  769
Poell, Pierre  1100
Poels, J.  143
Poels, J.N.  636, 637
Poels, Jos  526
Poels, Joseph  561, 785
Poiesz CSsR, G.  988
Pokrof  861
Pokrofklooster, Voorburg  1092
Pol, H.C. van de  799
Polderman, J.  208
Polfliet, J.  953
Poll, M.J.M. van  371
Poll Suykerbuyk, uitgeverij J. van  134
Polman SMM, H.J.M.  1025
Polman, J.  857, 1007
Polycarpus, broeder  298, 1084
Pomp, R.  241, 1090
Pompe, W.P.J.  947
Pompen, J. 1118
Pompen, Juvenalis  543, 954, 958, 975,

1057
Pontus, Evagrius van  1061
de Pook  862
Poppel, Jac van  837

Porte, A.F.M. de la  171
Post, M. Oda van der  1098
Postma, A.  307
Pot OFM, H.J.  528, 1157
Poukens SJ, J.B.  779
Practische uitwerking van het jaarpro-

gram der Katholieke Actie  686, 853,
863

Praeco regis  839, 864
Praemonstratenser Orde; zie Norbertij-

nen
Praktische theologie  1058
Präsides-Korrespondenz  255
Prein, J.A.M.  329, 1064
Prent, Karel  469
Present  117, 865
Priesterbijlagen van het Missiewerk

650, 677
het Priesterblad  643, 866
het Priesterblad der Derde Orde  643
het Priesterblad Minister Christi  643,

866, 1060
Priesterbroederschap Pius X (FSSPX)

156, 985
Priester-missieblad Stella duce  867
Priestermissiebond: zie Pauselijke

Priestermissiebond 
Priesters der Aanbidding,

Vere(e)niging der  1015
Priesters van het H. Hart van Jezus

(SCJ)  21, 79, 93, 116, 229, 244, 353, 444,
490, 512, 515, 530, 614, 654, 671, 676,
680, 731, 805, 879, 890, 908, 949, 986,
999, 1004, 1143, 1159

Priesters van het H. Hart. Nederlandsche
Provincie 244

de Priester-tertiaris  560, 643, 868
Prieuré St. Joseph  1134
Prinse, Cor  484
Priorij Gods Werkhof, Werkhoven  23,

747
Priorij Nazareth  303
Priorij Sint Adelbertus, Egmond  299,

1133
Priorij Sint Benedictus, Brunssum  158,

1134
Priorij Sint Franciscus, Brunssum  747,

1104, 1134
Pro Clero, gebedenbond  358
Pro Deo  869, 1123
Pro mundi vita  870
Pro mundi vita bulletin  870
Pro mundi vita. Centrum informationis

870
Pro mundi vita dossiers  870
Pro Mundi Vita Internationaal Infor-

matie- en Dokumentatiecentrum
(PMV)  616, 846, 870

Pro mundi vita studies 870
Pro nostris {1942} / Montfortanen 871
Pro nostris (1946-{1980}) / Montfortanen

871

845 Pro nostris (1946-{1980}) / Montfortanen



Pro nostris / Norbertijnen 872
Pro pace  893
Pro Petri sede 364
Procure Franciscaans(ch)e Missiebond

310
Procure Noorse missie  752, 995, 1086
Proefnummer van een contactblad voor

de gemeenschap van Catechisten  214
Proesmans CSsR, H.  475
Proeve van een Informatie-bulletin 386
Projekt Spaarnberg, uitgever  113
Pronk, J.P.  135
Proostdij Jeugdsecretariaat bisdom

Roermond  575
Proostdij Meerssen, Bisschoppelijk

Secretariaat Katholieke Actie  814
Propagandafonds van de Standaard van

Maria 1025
Propaganda-Werk ter viering van het

feest van het Heilig Hart  892
Protasius, frater  307
het Provinciaal bestuurskollege aan de

Provincie Nederland  398, 873, 1079
Provinciaal kapittel 1966 443
Provinciebode  874
Provinciedrukkerij, Alverna  739
Provincie-nieuws 739
Provincienieuws / Franciscanessen van

de H. Jozef  486
Provincienieuws / Jezuïeten 495, 875
Pruim, Eimert  1090
Pruim, Ernest  1007
Pruttel, Jan (pseud. voor Desiderius

Cox)  524
Publiciteits-Bureau Rotterdam  10
Publikaties van het provinciaal bestuur

443
Punt, J.  1034
Putten, J. van der  822
Putten, Jan van der  293, 897, 1069
Putters, Servanda  811
Puyenbroek, Christ van  897
Puyenbroek, Gust van  845, 897
Pyls OSB, Carel  236, 238, 479
les Questions liturgiques (et paroissales)

529, 1064
Quirinus van Alphen OFMCap.; zie:

J.M. Sas
Quirinus, broeder  937
Raad en daad  822
Raad van Kerken  96, 294, 505, 508
Raad voor Israël  755, 947
Raad van het Militair Vicariaat  65, 226,

1089
Raadschelders, A.  230
Raaffels, A.J.  933
Raaijmakers SCJ, G.  79
Raaijmakers, J.  950
Raaijmakers, Toine  494
Raamsdonk, A.A. van  282
Raap, S.  307
Raaymakers, J.  292

Raaymakers, W.  1038
Rabau, J.  1064
Radar  876, 978
Radar kecil (Kleine radar)  876
Radar van het leven  877
Rademaker CSsR, B.  1037
Rademaker, C.  907
Rademaker, Willibalde  931
Rademakers SMM, J.  329
Radio Vaticana  364, 906
Rahner, Karl  363, 465
Ramaekers, A.  206
Ramselaar, A.C.  202, 832
Randag, W.  644, 449
Rapport / Oriëntatiecentrum voor Ker-

kelijke Roeping 878
Raptim reizen  624
Raptim, Stichting  624
Rateland, T.  780
Rats, J.  844, 1049
Ratzinger, Joseph  216
Recht door zee (1924-1929)  93, 879
Recht door zee (1946-{1980}) 93, 879, 890
Recht door zee / Stella duce  879
Reckman, Piet  857, 1007
Reckman, Wim  1007
de Reclame-bazuin  107, 880
de Reddende macht  115
Redemptoristen (CSsR)  1, 44, 46, 133,

190, 254, 318, 328, 362, 395, 396, 415,
420, 449, 466, 566, 567, 576, 618, 644,
652, 658, 732, 736, 810, 850, 851, 852,
969, 981, 982, 983, 988, 1037, 1049,
1054, 1055, 1058, 1120, 1122

Redemptoristen, Nederlandse Provincie
1058

Redemptoristisch Apostolaat  644,
1054, 1055

Ree, Wim van  811
Reegen SSS, O.F. ter  210, 1015
de Rees, Brummen; zie: Centraal

Bureau Derde Orde van Franciscus
Reflector  504, 572, 881
Regina legionis  522, 570, 882
Regina, zuster  784
Register of professed sisters, aspirant

sisters, novices and postulants of the
Congregation of Sisters of Charity of
Our Lady Mother of Mercy  1020

le Règne du Coeur de Jésus  890
Regniers, A.  648
Reguliere Kanunniken van St. Augusti-

nus  38
Reichenbach, H.  168
Reijgersberg, Constantinus  643, 866
Reijgersberg, Redemptus  973
Reijmers, D.  135
Reijnders SJ, J.  100, 255, 1026
Reijnen OP, Ceslaus  913
Reinders, W.  39
Reinhard, J.  58, 141
Reinhard, J.M.  452

Reinildastichting  129
Reisen, Hub van  910
Reit, Evaristus van der  183
Reith, C.  40
Reitmacher, Rudolf  311
Reliëf  475, 883, 1008, 1061
Religieuzen van de Eeuwigdurende

Aanbidding  347
Remaclus OFMCap., pater; zie: W.

Homme
Remmers, J.C.  505, 677, 755
Remmerswaal SJ, Jan  8
Renard-de Leebeeck, M.  365, 1151
Renckens SJ, H.  875
Renckens, W.  951
Renders, G.J.D.  574
Renders, Jan  924
René, zuster  775
Reners, A.  1064
Reniers, L.J.  1015
Renirie, J.  1100
Rens, T. van  50
Rentink, P.  216
Rentmeester, C.  662
Rerum ecclesiae 80, 162, 648, 884, 1146
Rerum ecclesiae (ALMA-editie) 162, 884
Rerum ecclesiae (Melania-editie) 162,

884
Rerum ecclesiae / Missie  884
Residentiebode-Uitgeverij 779
Responsa ad quaestiones … conferentiis

venerabilis cleri dioecesis Buscodu-
censis propositas 885

Responsa ad quaestiones Ruraemunden-
ses … conferentiis venerabilis cleri
hujus dioeceseos propositas 886

Reswinkel, G.H.W.  1007
Retraitehuis Cenakel, Tilburg  194
Retraitehuis Loyola, Vught  568
Retraitehuis Manresa, Venlo  358, 554,

568, 610
Retraitehuis de Thabor  1108
Reus, C. de  135
Revue van de Romeinse Unie van de

Ursulinen  887
Revue de l’Union Romaine des Ursulines

887
Reypens SJ, L.  779
Rhoen, H.  677
Richting / Katholieke Actie bisdom

Breda 888
de Ridder der Onbevlekte  889
Ridder, Jan den (= frater Antoninus)

787, 1078
Ridder, S.  825
Ridder OFM, Servulus  294, 778, 896
Ridderlijke Orde van het Hospitaal van

St. Jan te Jeruzalem; zie: Johanniter
Orde

Ridderschap van de Onbevlekte  889
Ridderschap van den Arend van Lisieux

912

Pro nostris / Norbertijnen 846



Riel, C. van (= pater Flavius OFMCap.)  715
Riele, H. te  359
Riemens, H.  53
Rienties, Henk  215
Rientjes, A.R.  990
Riep, P.  853
Riet, Alice van  482
Rietbergen, Dick  135
Rietveld, Jan  817
Rigters, A.  38
Rijckevorsel SJ, J. van  968
Rijckevorsel, J.M. van  627
Rijen MSC, A. van  780
Rijen, Theoduul van  787
het Rijk; zie: het Rijk van het H. Hart 
Rijk, C.  505, 755
Rijk, C.A.  202, 329
het Rijk van het H. (Heilig) Hart (van

Jezus)  879, 890
Rijk, J.  113
Rijkenberg, E.H.  961
Rijkers CSSp., E.P.  25
Rijkhoff MSC, M.  780
Rijksbureau voor de Grafische

Industrie  223, 986
Rijkscommissaris voor het bezette

Nederlandsche gebied  630, 868
Rijn OP, A. van  219, 737
Rijn OP, N.A. van  622, 909, 972, 1138
Rijn, B. van  307
Rijn, Damasus van  313
Rijnen CSSp., A.  25, 145
Rijnierse OFM, Sebastianus  778
Rijnsoever CM, G. van  1027
Rijpkema SMA, A.  788
Rijsbergen CM, G.J.R. van  647
Rijswijk, M. Bellarminus van  612
Rijthoven, Harrie van  461
Rikmanspoel, Wil  215
Ris OFM, Gerard (Mariophilus)  131, 475,

954, 1066, 1074, 1100, 1128
Rita, zuster 771, 1013
Ritmeyer MMZ, Miriam  366
Ritzen, Heinz  381
Rixtel SCJ, Antoon van  93
RK Artsenblad  631
RK Artsen-Vereeniging  630
RK Boekcentrale, uitgeverij NV de  258,

538, 567
RK Bond voor Groote Gezinnen  306, 891
RK Charitatieve Vereeniging voor

Geestelijke Gezondheidszorg  461
RK Comité voor de herbouw van

Egmond  1133
RK Documentatie Centrum, Nijmegen

541
de RK familiebode  306, 331, 891, 894
RK Geestelijke verzorgers  225
RK Jongensweeshuis Tilburg, drukkerij

73, 437, 787, 1105
RK Kerkbestuur van St. Antonius van

Padua te Dordrecht, uitgeverij  798

RK Marineblad 967
RK propagandablad ‘het Hart dat

heerscht (heerst)’  892
RK Staatspartij  203, 1065
RK tijdschrift voor kerk, school en arm-

wezen  893, 894, 1065
RK tijdschrift voor kerk, school, armwe-

zen en kinderbescherming 893, 894,
895

RK tijdschrift voor kerk, school, zieken-
huis en armwezen  461, 894, 895

RK Vereeniging de Bazuin  107
RK Vredesbond in Nederland  893
RK Zeemanshuis Stella Maris  879,

1028, 1030, 1152
RKSP  894
RKZ; zie: Rooms-Katholieke Zender
Robben OP, E.  291, 465
Roberink, B.  440
Robertus, frater  475
Robertus, vader  783
Robrecht, frater  307
Robroek, F.  9, 570, 882
Robroek, J.  143
Rochus, frater  307
het Rode boekje  890
Rodenburg OP, E.  291
Rodriguez, frater M.  235
Roeck OCD, Bruno De  751, 1007
Roefs OCarm., Victor  182
Roegiers, K.  216
Roeleveld, C.  137, 377, 460, 505, 651, 755,

1001, 1131
Roeling, A.  307
Roelofs, G.  340
Roels, L.  365
ROEM (Rond Onderwijs En Missie)

1084
ROEM (Rond Ons Eigen Missiefront)

1084
de Roep van Franciscus  293, 778, 896,

951, 1043, 1057, 1110
(de) Roep van de weg  845, 897, 898, 

1069
de Roep; zie: de Roep van Franciscus
het Roepje van de weg  897, 898
Roepstem van de Mariaburcht  899
de Roepstem uit het Oosten  89, 499, 900
de Roerganger  1027
Roetman, Rob  441
Roey, J.E. van  779
Roggen OFM, Heribert  977
Roghmans, A.  1173
Rogier, L.J.S.  853
Röling, H.G.  226
Rome  901
Romeinse Unie van de Orde van de Hei-

lige Ursula; zie: Ursulinen van de
Romeinse Unie

Romen & (en) Zonen (NV), Firma / Uit-
geverij/drukkerij J.J.  59, 108, 266,
329, 449, 556, 560, 561, 566, 567, 573,

577, 643, 709, 785, 814, 868, 886, 902,
1005, 1120

Romen’s aankondiger  902
Romijn, uitgever C.  1103
Romme, C.P.M.  893, 894, 1065
Rommelse SM, J.  1086
Romuald, frater  507
Roncken, K.W.H.A.  1036
Rond  903
Rond de tafel  759, 904, 915, 1154
Ronde, Theo de (= Jesualdus OFMCap.)

822, 952
Rongen OCist., Hieronymus  779
Rood, Marie de la Trinité  646
Rooij, J. de  890
Rooij, Koos de  614, 949
Rooij OFM, Quirinus van  330
Rooijackers, L.A.T.  984
Rooijakkers, A.J.  786
Rooijakkers MSF, C.J.H.M.  233
Rooijen, C. van  249
Rooijen MSC, J. van  677
Rooij-van den Heuvel, J. van  162, 884,

991
Roomsch-katholijk jaarboek voor het

Koningrijk der Nederlanden  462, 905
Rooms-Katholieke Zender (RKZ)  906
Roorda, T.J.  17, 64, 706
Roos, J.  96, 505
Roosen, H.  224, 552, 890, 1061, 1172
Roosmalen, H. van  53
Roosmalen, Th. van  420
Rooswinkel, dhr.  767
Roothaan SJ, J.P.  408, 835, 875, 1045,

1161
Rooy, A.J.J. van  759
Rooy, E.G.M. van  40
Rooy, J. de  908
Rooy SJ, J. de  290, 357, 358, 548, 581,

638, 774, 1095, 1096
Rooy, Koos de  490
Rooy SSCC, Mathias van  1132
Rooy CSSp., pater Van  669
Rooy, Paternus de  330
Rooyakkers, A.  145
Rooyen (Rooijen) SMR, Annemarie

(Anne-Marie) van  747
Rooyen OSC, H.L.M. van  947
Roozen, Nico  381, 1090
Rorate  906
Ros, F.U.  77
Ros, J.J.  4
Rosa, zuster  784, 928
Rosalien, zuster  640, 936
Rosenhart, J.B.  170
Rosier, A.  648
Rosier OCarm., Irenaeus  182
Rosseels, Maria  1131, 1151
Rossum SSCC, Rogier van  135, 168, 360,

865
Rossum OSFS, T. van  489
Rossum, Theo van  924

847 Rossum, Theo van



Rossum, uitgeverij Wed. J.R. van  84,
283, 337, 531, 719, 990

Rossum, W.M. van  81, 658, 671, 901, 991
Roth, Willem van  872
Rothoff SMA, F.  1036
Rothoff SMA, H.  27, 1036
Rotonde / Kapucijnen 639
Rotonde / Paters van de HH Harten 907
Rotonde / Priesters van het H. Hart van

Jezus 79, 490, 614, 805, 908, 949
de Rots  622, 909
Rotterdamse servicemap voor liturgie

910
Rottier CSsR, A.  988
Rottier, A.J.M.  1086
Rottink, G.J.M.  449
Rouleau, J.  888
Rouw, Callis(x)tus de  183
Roy OSB, Albertus Van  1064
Roy, T.H. van  170, 230
Royackers AA, Norbertus  97, 199, 200
Royackers, M.  1038
Roze(n)blaadjes van de Kleine (H.) There-

sia  911
Rozengaarde  912, 937
de Rozenkrans  913, 1062
Rozenregen  183, 914
RSL; zie: Rotterdamse servicemap voor

liturgie
Rubriek  759, 904, 915, 1154
Rubsamen, M. Antonine  498
Ruhe, A.  605, 1064
Ruigrok, Herma  802
Ruijs (Ruys), Natalis  543, 975, 1057
Ruijs de Beerenbrouck, C.J.M.  453
Ruimte  9
Ruitenberg, Leo  391, 491
Ruiter, Cor de  129
Ruiter, Trudo de  475
Russel, J.  454
Russische kapel, Nijmegen  1014
Rust, J.T.  862
Rustpunten  916
Rutger, frater; zie: B. Crouzen OFM
Ruth SJ, H. van  100, 255, 768
Rüther, Ewald  183
Rutten, L.H.  119
Ruttens SCJ, A.  680
Ruusbroec-Genootschap (Vereeniging)

779
Ruys OESA, Eugenius  345
Ruyteghem OFM, Franciscus van  293,

864, 977
Ruyter, J.  226, 241
Ruyter, Jan  372
Ruyven, C. van  798
S.; zie: Sint
Sacerdos  1060
Sacra Congregatio de Religiosis  748
Sacramentijnen; zie: Congregatie van

het H. (Allerheiligste) Sacrament
Sacramentskapel, Rotterdam  1108

Saelman OSA, Wim  167
Sain, J.F.M. de  1027
Saint Louis (1956-1963) 917, 919, 920
Saint Louis {1962} 918
Saint Louis contact 917, 919
Saint Louis’ contact  917, 920
Salemans, Harrie  811
Sales  317, 921
Salesiaans nieuws  922, 923, 292
Salesiaans tijdschrift  922, 923
Salesiaanse Studiekommissie 489
Salesianen van Don Bosco (SDB)  38,

922, 923, 950
Salman FIC, Martinus  915
Salvad  489, 924
Salvatoriaanse hulpaktie voor Zuid-

Amerika  925
Salverda, F. 1007
Salvo 320, 450, 588, 926, 1116
Salvo-publikatie 926
Samen kerk  927, 1047, 1077
Samen / Nederlandse Hervormde Kar-

mel 928, 1051, 1052
Samen paraat  929
Samen verder  459
Samen zoeken  930
Samenspel / Zusters van Liefde van

Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid 775, 931

Samenspraak  932
Samenwerking Broeder Congregaties

Nederland (SBCN)  400, 423, 617, 647,
1008

Samenwerking Monialen Belangen
(SMB)  423, 747, 1008

Samenwerking Nederlandse Priester
Religieuzen (SNPR)  371, 596, 617, 647

Samenwerking Nederlandse Vrouwe-
lijke Religieuzen (SNVR)  323, 344,
423, 468, 496, 497, 616, 617, 620, 647,
771, 883, 1008, 1073

Sampers, A.  692
Samuel, frater  307
Sancta Liduina (1931-1933) 933, 934
Sancta Liduina (1979-1980) 933, 934
Sancta Maria  62, 772, 827, 935, 984, 1125
Sancta Rosalia  1125
Sanctissima Eucharistia 1015
Sande, A. van de  307
Sande CSsR, H.L. van der  736
Sanders, A.A.M.  475
Sanders SVD, Ben  390, 389, 455, 903
Sanders, Cecilia  172
Sanders OFM, F.J.M. (Hugo)  330, 1100
Sanders, H.  59, 246
Sanders, H. (= frater Emilio)  307
Sanders, Nicomedes  475
Sanders OFM, T.  87
Santuario Madonna delle Lacrime 1145
Santvoort, H. van  9, 365, 401, 825, 1151
Santvoort, H.J. van  96, 288, 289, 446,

505, 746

Saris, Wim  292
Sarton, F.  101
Sas, J.M. (= Quirinus van Alphen 

OFMCap.)  93, 107, 151, 203, 312, 560,
678, 688, 866, 868

Sassen, Dominique  997
Sassen, F.  779
Saturninus OFMCap., frater  823
Sauvage, Felix  1145
Savard, Aimé  401
Savelberg 640, 771, 936
Savelberg, P.J.  640, 771, 936
Savelkouls, Cees  1052
Sax, J.  641
SBCN; zie: Samenwerking Broeder

Congregaties Nederland
het Scapulier  912, 937, 938, 1052
het Scapulier tegenwoordig  937, 938,

1052
Schaaper, A.C.  649
Schaeffer, H.  1061
Schaeffer, Peter  811
Schaepman, A.C.M.  732, 733
Schaepman, A.I.  770, 1015
Schäfer, H.  983
Schaick, B. van  318
Schaik, A. van  334, 1015
Schaik, B. van  449
Schakel / Diocesaan Instituut Jeugd en

Jongeren, bisdom Breda 827
Schakel / Franciscaanse Lekenorde

Kapucijnen 293, 309, 939, 952, 1100
de Schakel / Maristen 940
de Schakel / Missionarissen van Afrika

941
Schakel Nederland  942
de Schakel / Nederlandse Provincie

Zusters van Liefde Onze Lieve
Vrouw Moeder van Barmhartigheid
695

Schalkx, Switbertus  182
Schäpe, Birgitte  309
Scharff OESA, Cyrinus  734
Scharpé, J.  216
Scheepers, A.  983
Scheer MSC, A.  780, 1064
Scheerder OSC, J.  206
Scheerman, H.J.  226
Scheerman, H.J.J.  779
Scheffer, uitgeverij Jacob  273, 815
Scheffers OFMCap., J.W. (Jan)  287, 309,

840, 1127
Scheiberling, C.  961
Schelfhout, Andreas  320
Schelfhout-v.d. Meulen, A.  27
Schellekens, A.  737
Schellekens, Maria Joannes  436
Schellingerhout, D.M.  249
Schelstraete SSS, A.  127, 305, 1015, 1083
Schenk, uitgeverij J.  330, 1066
Schepens, J.  216
Schepter en kruis  39, 369, 793, 943

Rossum, uitgeverij Wed. J.R. van 848



Schermer-Voest, J.  446
Scheut 78, 673, 944, 946
Scheut hier en elders  945, 946
Scheut missiekroniek  135, 673, 945, 946
Scheutisten; zie: Missionarissen van

Scheut
Schicker, Bruno  311
Schie, R. van  135
Schijndel, G. van  959
het Schild  200, 584, 591, 755, 900, 947
Schillebeeckx OP, Edward  107, 288, 333,

596, 1061
Schils, J.  219
Schils, L.  692
Schilte, H.F.A.M.  385, 386, 773, 1047,

1077
Schiphorst, J.C.H.M.  630
Schipper, Aldert  1007
Schmidt SJ, H.  96, 446, 1064
Schmidt, P.  216
Schmit, Paulus  183
Schmitz, A.  570, 882
Schmutzer, J.  480
Schobre, W.G.M. (= frater Pontianus)

770
Schoenmakers OP, H.  1062
Schoenmakers, J.A.A.  38, 645, 651
Scholastikaat Montfortanen, Oirschot

793, 1025
Schols, L.P.  1149
Scholte, H.R.  41, 162
Scholten, Assunta  771
Scholten, H.  857
Scholten, M. Theophila  1098
Scholten, Th.M.  857
Scholtens, H.J.J.  754
Scholtens, J.  584
Scholtes, Patricia  695
Schoonderwoerd, Hilda  214
Schoonebeek, J.  1140
Schoonebeek, P.  1077
Schoonebeek, P.G.M.  320
Schoonenberg, B.H.  371
Schoonenberg SJ, P.  733, 1058, 1059
Schoonyans, E.H.J.  751
Schoot, J. van der  1150
Schotman, Charles  441
Schouten SSCC, Kees (Plechelmus)  360,

365, 405, 438, 1151
Schouwen, Joan  718
Schrama, J.  36
Schrama, N.  230
Schraven, E.  58, 233, 237
Schreuder, F.H.J. (F.J.H.)  265, 270, 699
Schreuder, Ton  897
Schreur OSCam., G.M.W.  964
Schreurs MSC, Jacques  780
Schrift  148, 346, 433, 948
Schrijnen, Laurentius  566
Schrijner, Chris  302
Schrijver, G. De  216
Schröder OFM, Bernardin  311

Schröder, E.A.  366
Schrover, C.M.  1172
Schruers, P.  1061
Schueren, E. van der  104
Schulte, J.E.  1036
Schulte OMI, Paul  681
Schumacher, P.  1007
Schuman, N.A.  1007
Schümmer, S. (= pater Gerlac(h)(us)

OFMCap.)  312, 560, 868, 1092
Schut, Roel  1090
Schut OP, Siegberta  550
Schutz, Roger  1084
Schuurmans, Antonius  313, 822
Schuurmans SJ, G.  122
Schweitzer, Christine  129
SCJ-70  680
SCJ-kontakt (contact)  490, 908, 949
Scott, Frances (= Frances van der Schot)

492
SDBeetjes  950
SDBulletin  950
Secretariaat van de Altijddurende

Rozenkrans  1136
Secretariaat der Derde Orde Kapucijnen

313, 560, 868
Secretariaat RK Kerkprovincie in Neder-

land  12, 66, 382, 833, 856
Secretariaat van de Surinaams(ch)e

Missie, Amsterdam  1, 652, 850, 969
Secretariaat Surinaamse missie  1
Secretariaat Waarheid en Leven  1138
Sectie (Sektie) Liturgie voor Religieuzen

351, 915
Sectie Open Zicht SNVR, werkgroep

Publiciteit  820
Sectie / werkgroep Gezondheidszorg

SNVR  616
Seculier Instituut Unitas  23, 482
Secundus OFMCap., frater  823
Segbroek MSC, Frans Van  780
Segers, J.  648
Segers, Karel  743
Sektie Open Zicht. SNVR Kontaktblad

497
Seminarie Kapucijnen  639, 715
Seminarie Leeuwenhorst  1140
Seminarie Liesbosch  229
Seminarie Rolduc 374, 566, 1040, 1122
Seminarie S. Bonaventura  314, 738
Seminarie-missieblad  867
der Sendbote der Heiligen Familie  146
Sengers, Honoratus  183
Sentenie, W.  983
Septuagint, actiegroep  372
de Serafijnse heraut  293
Serafijnse Orde van Tertiarissen in

Nederland  896
Serafijnse schakel  951
Seraphijnsch Werk der Heilige Missen

974
Seraphine, zuster  931

Servia, zuster 1073
Serviam 243
Service 313, 822, 939, 952
Sessink, B. 940
Seuters, R. 1173
Sevenhoven, Hans  1100
Seynave CSSp., A.  145
Seynhaeve, Luk  1155
Sibum AA, L.  199, 200
Sicherheitsdienst (SD)  358, 1036
Sicherheitspolizei  780
Sicking, J.  862, 1138
Siemonsma, I.  164
Siemonsma, L.S.  226
Sierksma, F.  1131
Sigebertus, broeder  783
Sigfrida, zuster  6
Signaalreeks  1123
Signalement  953
Sijn & Zonen NV, Uitgeverij D. van  755,

947
Silverio, frater  307
Silverius, pater  937
Simmers SVD, J.  38, 135, 366, 455, 903
Simonis, A.J.  35, 60, 104, 1039
Simons, Brord  1035
Simons, D.  1173
Simons, P.  135, 1071
Simons, Theo  309, 1100
Singleton WP, Mike  870
Sinnige, T.  785
Sint Adelbertus Abdij (St. Adelbertab-

dij)  2, 3, 114, 126, 299, 1133
Sint Adelbertus-Vereeniging  586
Sint Alfonsus dagkalender  982
Sint Alfonsus familie dagkalender 982
Sint Alfonsus kalender 982
Sint Alfonsushuis, Amersfoort  1049
Sint Aloysiusschool, Maastricht  819
Sint Alphonsusstichting Amsterdam

318, 1059
Sint Antonius  131, 309, 330, 475, 954,

1100
Sint Antonius almanak (1953-{1961})

955, 956
Sint Antonius missie(-)almanak 955,

956, 958
Sint Antonius’ zorg  957
Sint Antonius-almanak (1908-1938) 85,

956, 958, 958
Sint Antonius(-)bode  86, 959
Sint Antoniuskerk Dordrecht, uitgeve-

rij  798
Sint Antonius-klokje  960
Sint Bavo  57, 741, 961, 984
Sint Benedictus Abdij  4
Sint Bernardus tijdschrift  341, 444, 512,

829, 962, 1143, 1159
Sint Bernardus-College, Echt  817
Sint Bonifacius  963
Sint Camillusbode (1950-1968) 176, 964
Sint Camillusbode (1976-{1980}) 176, 965

849 Sint Camillusbode 



Sint Camillushuis (kasteel Schöndeln),
Roermond  176, 964

Sint Carolus klokje  966
Sint Catharina-Gesticht, Bergen op

Zoom  312
Sint Christophorus  967, 1029
Sint Claverbond  38, 121, 122, 123, 657,

666, 667, 735, 968
Sint Claverbond 122, 123, 968
Sint Clemensbode 1, 420, 618, 850, 852,

969
Sint Clemenshuis, Noordwijkerhout

1049
Sint Corneliusbode  970
Sint Dominicus’Derde Orde  971, 1173
Sint Dominicus(-)penning 291, 520, 972
Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg  461
Sint Elisabethblaadje 782
Sint Feyth, J. van  317
Sint Fidelis  179, 639, 715, 973, 974
Sint Fidelis Missiebond  179, 639, 715,

973, 974
Sint Fidelisklokje  973, 974
Sint Franciscus (1886-1941) 975, 976, 1057
Sint Franciscus (1955-1963) 975, 976
Sint Franciscus (1964-1971) 316, 976, 977
Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

632
Sint Franciscus Liefdewerk  79, 1024
Sint Franciscus van Sales stemmen  317
Sint Franciscus Xaveriuszusters  995
Sint Franciscusblaadje  876, 978
Sint Gabriël almanak 979, 980
Sint Gabriël kalender  979, 980
Sint(-)Gerardus almanak  44, 46, 981
Sint Gerardus dagkalender  982
Sint Gerardus kalender  982
Sint Gerardus Majellastichting  420, 851
Sint Gerardusbroederschap  983
Sint Gerarduskalender  1120
Sint Gerardusklok  983
Sint Gerardusklokje  328, 982, 983
Sint Gerardusklokje, uitgeverij  44, 46,

652
Sint Gerardus-Retraitenhuis, Seppe

1049
Sint Gregoriushuis Utrecht / Zeist,

Drukkerij en Uitgeverij  279, 280,
281, 329, 414, 427, 704, 708, 767, 780,
983, 1139

Sint Gregoriusvereniging, bisdom
Breda  827

Sint Hubertusprovincie der Minder-
broeders Conventuelen  829

Sint Ignatiuscollege, Amsterdam  1045
Sint Jacobs-Godshuis, Haarlem, drukke-

rij  259, 263, 264, 278, 535, 707, 714,
1047, 1108

Sint Jansklokken 141, 984
Sint Joannes de Deo, gesticht  540
Sint Joseph congregatie; zie Missiona-

rissen van Mill Hill 

Sint Joseph, Drukkerij Brakkenstein-
Nijmegen  313, 868

Sint Joseph, juvenaat Hulst  354
Sint Joseph, studiehuis Beek en Donk

489
Sint Josephbode  985
Sint Josephgezellenvereniging  998
Sint Jozef  986, 1159
Sint Jozef, noviciaat Dongen  209
Sint Jozef van Smakt  987
Sint Jozef zorg  988
Sint Jozef, zorg! 988
Sint Jozefblaadje  6, 582, 989
Sint Jozefblad  1125
Sint Jozefklooster, Zenderen  988
Sint Jozef-Retraitenhuis, Zenderen

1049
Sint Jozefvere(e)niging, Mariënburg

545, 546, 646, 660, 674, 675
Sint Julianacongregatie; zie: Zusters

van de H. Juliana van Falconieri
Sint Leonardus van Veghel (Vereniging

van de RK Waskaarsenfabrikanten)
605

Sint Liduina-Comité  933
Sint Liduina-vereniging  934
Sint Maarten  990
Sint Maarten waarin is opgenomen de

Officieele kerklijst der openbare gods-
dienstoefeningen in de Roomsch
Katholieke kerken te Utrecht en
omstreken  990

Sint Maartenskliniek (Paedologisch
Instituut), Nijmegen  352

Sint Martinus, vereniging  226
Sint Melania(-)blad 40, 41, 162, 991, 992
Sint Melaniawerk, Vereeniging  162,

791, 991, 992, 1144
Sint Melania-werk  991, 992
Sint Michaël, Drukkerij en Uitgeverij

501, 534
Sint Michäel’s-jaarboek  993
Sint Michaels-almanak  860, 993, 994
Sint Michaelskalender  993
Sint Michaels-kalender voor christelijke

huisgezinnen  994
Sint Michaëls-kalender voor katholieke

huisgezinnen en familiën  993, 994
Sint Monicastichting van de Witte

Zusters  348
Sint Norbertus  872
Sint Olavs(Olafs)liefdewerk  752, 995
Sint Olavshuis, Bussum  1086
de Sint Olavsklok  995
Sint Paulusabdij, Oosterhout  154, 155,

236, 238, 479, 563
Sint Paulusvereeniging, uitgeverij  975
Sint Petrus Canisius Genootschap  592
Sint Petrus Claver Sodaliteit  296
Sint Petrus Gallicantu  200
Sint Petrus Liefdewerk (SPL)  81, 836,

1011, 1118, 1137

Sint Petrus Liefdewerk, bisdom Breda
837, 838

Sint Pietersklokje  486, 996, 1142
Sint Raphaël-stichting  1129
Sint Servaas  997, 1033
Sint Servatiushuis  398
Sint Theresia-bloemen  998
Sint Theresialiefdewerk  88
Sint Theresia-tijdschrift 999, 1004
Sint Ursula  874, 942
Sint Vincentius à Paulo  656, 1000
Sint Vincentiusalmanak  47
Sint Vincentiusklok 107
Sint Willibrord apostolaat 377, 460,

1001
Sint Willibrord Omroep  464
Sint Willibrordabdij, Doetinchem  689
Sint Willibrordbeweging  464
Sint Willibrordkerk, Utrecht  906
Sint Willibrordus  1002
Sint Willibrordus  1085
Sint Willibrordus Stichting  464
Sint Willibrordus(-)scheurkalender  1003
Sint Willibrordvereniging (SWV)  87,

96, 137, 200, 202, 288, 294, 377, 390,
425, 446, 460, 505, 645, 651, 746, 755,
799, 846, 900, 947, 1001, 1131

Sinte Lydwina (H. Liduina)  933
Sinte Theresia-maandschrift 999, 1004
Sinte Theresia-Verbond, Priesters van

het H. Hart  999, 1004
Sint-Joseph’s almanak 77
Sint-Pietersabdij, Steenbrugge  1064
de Sint-Servatius-klok. Kerkelijk week-

blad voor Maastricht  246
Sint-Willibrordus kalender  1003
Sips, L.  163
Sittarder Maria-almanak 143, 556, 577,

1005
SJ(-berichten)  611, 1006
Sjaloom  857, 1007
Sjaloomgroep  1007
Sleijfer, H.  9, 294, 325
de Sleutel  374
Sleyffers SJ, Jac  677
Slijpen SJ, A.  94
Sloekers SCJ, H.  890
Sloet, D.A.W.  947
Slomp, J.  113
Sloot, Boekhandel en Boekdrukkerij W.

van der  331, 568
Sloots OFM, Cunibertus  134, 543, 739,

954, 958, 975, 1057
Sloots OFM, Ephrem  330
Slotboom, Annemarie  1164
Slotzusters van Steyl; zie: Dienaressen

van de H. Geest van de Altijddurende
Aanbidding

Sluijs, E.  150
Sluys (Sluijs) OFM, Gandulf  778, 896
SMB; zie: Samenwerking Monialen

Belangen
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Smeeman, B.A.A.  509
Smeets OFM, Antonius  475, 883, 1008,

1121
Smeets, E.  249
Smeets, H.  655, 916, 1140
Smeets MSC, Jos  80
Smeets OFM, Uriël  315
Smeets, uitgeverij E.  886
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Wilhelmina, zuster  582
Wilke, John  777
Wilkens, G.  216
Willebrands, J.  137, 508, 733, 947, 1089
Willem I  1092
Willeman, W.H.J.  961
Willems OP, Ad  107
Willems, B.  737
Willems, B.A.  465, 505, 755, 1131
Willems, Eligius  928, 1051
Willems, Hans  135
Willems, Lien  802
Willems, M.  1151
Willems, Willem  928
Willemse OP, C.  465
Willemse, J.  165, 465, 737
Willemse, J.C.  349
Willemsen, T.  173
Willenborg, L.J.  552
Willibrordvereniging; zie: Sint Willi-

brordvereniging
Willige, W. van  1172
Wils, J.  40, 307, 677
Winden, Koos van  1100
Windhorst OFM, Parthenius  330
WINEK; zie: Werkgroep Integratie

Nederlandstalige Kerkmuziek
Winek-info  915, 1154
Winfridus, frater M.  235
Winfried, broeder  174
Winfried OFMCap., pater  823
Wing SJ, pater Van  624
Wingerden, C. van  910
Winkel, J. van  458
Winkel, J.C.M. van  552
Winkel, J.J.M. van  630, 631, 632, 634, 

637
Winkels OCarm., Eadmundus  182
Winsen CM, G. van  181, 366, 597, 608,

647, 656
Wintermans, G.  365, 1151
Winters, Pancratius  1132
Winters, Patricio  118
Wiro OFMCap., pater  823
Wishaupt OCD, Ignatius  928, 1051, 1052
Wisselende teksten voor de eucharistie-

viering  641
Wit, A. de  677
Wit, Cornelis de  1000
Wit, D. de  1047
Wit, G. de  529
Wit, P.S. (S.P.) de  561
Wit, Renier de  507
Wit OSB, Rik de  689
Witbroek, P.  1, 318, 644
Witkamp, Ger  949
Witkamp SCJ, J.  879, 890
Witlox, G.  605
Witsenburg SMA, L.  1036
Witte Paters  510

Witte Paters; zie: Missionarissen van
Afrika

Witte Zusters; zie: Missiezusters van
OL Vrouw van Afrika

Witte, B.S.  1131
Witte, Eduard  301
Witte, Everardus (= ‘Heilig Bruurke van

Megen’)  739
Witte CSsR, F. de  618, 850, 852
Witte, J.L.  1131
Witteman, P.J.  453, 893, 894, 1065
Witteveen, A.  623
Witvliet, J.T.  505
Witz, Boekdrukkerij van Josué  337
Woerde, K. (= frater Prudence)  307
Woesik, M.F.X.M. van  933
Woestenburg OFM, C.M. (Medardus)

330, 1066
Woggelum, Frans van  1100
Woggelum OFM, Savio van  977, 1043
Wolf, B.Th. de  880
Wolf, J. de  904
Wolf, L.  552
Wolf, rector  540
Wolf, S.W.  53
Wolf, Wenceslaus J. de  759
Wolff SJ, M.  660
Wolfkamp, Frans  1154
Wolfs, Cosmas  252
Wolfs, S.  737
Wols, P.  35, 65, 926, 1089
Wolters, Carla (= Carla van de Graaf)

897
Wolthaus, J.  1007
Woodrow, Alain  401
Woord en bezinning  1155
Wordragen, H.W.M. van  433
Workum, Jacques van  150
Wormer, Eduard  1131
Wortelboer MSF, H.J.  146
Wouterlood CSsR, F.  982
Wouters SM, A.  354, 578
Wouters CSsR, L.  983
Wouters, T.  751
Wouw, G. v.d.  616
Wulfingh CSsR, W.  1, 362
Wulfram, broeder  1035
Wulfram, pater (= H. Pilet)  715
Wulfrannus OFMCap., pater  151
Wüstefeld, A.R.A.M.  1138
Wustman, Romke  441
Wy tiigje op  1156
Wyels, Franco de  1064
Wynsberghe, K.-L.  401, 406
Xaveria, zuster  232
Xaverius OMC, pater  791
Xhaufflaire, Marcel  1050
Ysebie, R.  648
Ysebrands, Drukkerij J.H.  187
Yvonne, zuster  160
Zaaierskerk, Amsterdam  359
Zaaizaad 528, 1157

Werner, A.P. 858



Zaak, Joost  105
Zaal, Thijs van  743
Zaalen, D.C.M. van  230
’t Zand 33  1158
Zandbelt, André  380
Zandbelt, W.  1058
Zandt CSSp., J. v.d.  145
Zant, C. van der  944
Zanten OSB ador. perp., Thérèse van

689
Zeegers, G.H.L.  433, 442, 445
Zeevaardersgilde van Maria, Sterre der

Zee  879
Zegers OP, V.  913
Zeij SJ, J.J.  358, 548
Zeijden, P.J. van der  325
Zeijlstra, W.  1007
Zel MSF, A.F. van der  146
de Zelateur der HH Harten van Jezus en

Maria  1132
Zelator 547, 548
Zicht  341, 444, 512, 829, 962, 986, 1143,

1159
Ziekenapostolaat  552
Zielespijs, volksleesboek over den

christelijken godsdienst  326
Zijerveld, J.  366
Zijl, Harro van  1090
Zijlmans, Stefan  1052
Zijn  1160
Zó helpt pater Roothaan! 408, 835, 1161
Zoekend geloven  1162
Zoeklicht  1163
Zoggel, Theo van  438
Zon en sneeuw  1164
de Zondag vieren  1165
Zondag voor de Oosterse Kerken  900
de Zondagsmis  1165
Zonderland, To  214
Zonlicht 565
Zonnebloem contactblad 1166
de Zonnebloem (1957-1963) 1166, 1167,

1170
de Zonnebloem (ledeneditie 1963-1974)

1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172

de Zonnebloem (ledeneditie 1974-{1980})
1167, 1168, 1169, 1170

de Zonnebloem (medewerkerseditie
{1972}) 1167, 1169

de Zonnebloem (ziekeneditie {1975}-
{1980}) 1167, 1169, 1170, 1172

Zonnebloem-ledenblad  1168
Zonneland 1106
Zonnelicht  1153
het Zonnelied  1171
Zonneveld MSC, P.  780
Zonzij 1166, 1167, 1170, 1172
Zugschwerdt, M.  416
Zuid-Azië bulletin 105
Zuidberg, Gerard  380
Zuidelijk Uitgeversbedrijf  1160
Zuidgeest, frater Linus  330
Zuidgeest, J.  1007
Zuid-Nederlandsche Drukkerij, NV  89,

1164
Zusters van het Allerheiligst Hart van

Jezus; zie: Zusters van het H. Hart
Zusters van het Arme Kind Jezus  207,

350
Zusters Auxiliatricen  161, 407, 635
Zusters van Barmhartigheid  373
Zusters van de Choorstraat; zie: Doch-

ters van Maria en Jozef
Zusters van de Christelijke Scholen

248, 1041
Zusters van de Christelijke Scholen (en)

van Barmhartigheid  478
Zusters Franciscanessen van de Onbe-

vlekte Ontvangenis der H. Moeder
Gods. Staat 1021

Zusters van de Gekruisigde (Gekruiste)
Jezus  158, 1104, 1134

Zusters van de Goddelijke Voorzienig-
heid 231

Zusters van de Goede Herder  52, 339
Zusters van het H. Hart  232, 1164
Zusters van de H. Juliana van Falconieri

(Falconerie)  745, 1073
Zusters der H. Maagd Maria  1019
Zusters van de HH Harten  849

Zusters van Jezus, Maria, Jozef; zie:
Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef

Zusters van JMJ; zie: Gezelschap van
Jezus, Maria, Jozef  

Zusters van Julie Postel  370, 478
Zusters van Liefde van Jezus en Maria,

Schijndel  461
Zusters van Liefde van Onze Lieve

Vrouw Moeder van Barmhartigheid
(Tilburg)  367, 485, 602, 603, 620, 695,
775, 895, 1020, 1078

Zusters van Maria Hulp der Christenen
923

Zusters Maristen  354, 578
Zusters Oblaten van de Assumptie  335,

1038
Zusters van OL Vrouw van het Cenakel

194
Zusters Onder de Bogen; zie: Liefde-

zusters van de H. Carolus Borro -
maeus

Zusters van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort  344, 498, 590, 672, 1098

Zusters van de Sociëteit van Jezus,
Maria, Jozef; zie: Gezelschap van
Jezus, Maria, Jozef  

Zusters van Tilburg; zie: Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw Moe-
der van Barmhartigheid

Zusters van Veghel; zie: Franciscanes-
sen van Veghel

Zusters van de Voorzienigheid
(Amsterdam)  407

Zwaard, Kees  937
Zwanenhof, Zenderen  988
Zwanikken, M. Theresa  467
Zwart op wit 971, 1173
Zwart, J.  287, 1127
Zwartkruis, T.  927, 1047
Zweers, Uitgeverij H.A.  257, 259, 277,

278, 283, 703, 713, 714, 719
Zwijsen, C.J.  677, 791, 984
Zwijsen, Joannes  775, 1078
Zwijsen, Uitgeverij  437, 787, 1105

859 Zwijsen, Uitgeverij
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