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1 Algemeen
1

Brief van H. Op ten Berg aan J. van den Hoeven, president van de RK Werkliedenbond
inzake een kwese betreﬀende C.A.F. Benne, 10 maart 1893.
1893

2

Brief van J. van den Hoeven aan H. Op ten Berg met een antwoord over de kwese
betreﬀende C.A.F. Benne, 10 maart 1893.
1893

3

Brief van H. Op ten Berg c.s. aan de Commissie van Toezicht en de bestuursleden van de
RK Werkliedenbond met ingesloten een stuk over de totstandkoming van de bond te 'sHertogenbosch met verzoek dit stuk op te nemen in de notulen en het stuk zelf in het
archief op te bergen, 28 mei 1893. Minuut met op de achterzijde aantekening van Op ten
Berg over het daarop door het bestuur genomen besluit, z.d.
1893

4

Brief van het bestuur en de Commissie van Toezicht van de RK Werkliedenbond aan Op
ten Berg c.s. met afwijzing van hun verzoek om het stuk in het archief van de bond op te
bergen, 1 juni 1893.
1893

5

Aantekening van Op ten Berg over het afwijzende besluit door de Commissie van
Toezicht en het bestuur van de bond over de noe inzake oprichng van de bond
genomen, ]1893].
1893

6

Brief van Op ten Berg aan de leden van de bond met toezending van door hem ontworpen
verbeteringen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond, z.d.
1893-1945

7

Naamlijst [van leden van de RK Werkliedenbond ?], z.d.
1893-1945

8

Brief van Op ten Berg aan de Commissie van Toezicht en het bestuur van de bond waarin
hij de argumenten waarop het bestuur besloot hem van het lidmaatschap vervallen te
verklaren weerlegt, 4 maart 1894.
1894

9

Statuten van de vereniging "De Bosschelierkens", z.d.
1893-1945

10

Circulaire van de contact-commissaris van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de
besturen van "De Jonge Werkman" met mededeling van de liquidae van de diocesane
bond "De Jonge Werkman". Met bijlage, 11 augustus 1941.
1941
2 stukken

11

Circulaire van de commissaris van het RK Werkliedenverbond te Utrecht met mededeling
aan de leden van de Ned. RK Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers, Cacao-, Chocolade-

en Suikerbewerkers "St. Hubertus" dat hun lidmaatschap door fusie is overgegaan in
de Nederlandsche Bond van Arbeiders in de Voedings- en Genotmiddelenbedrijven, 29
augustus 1941.
1941
12

Vragenlijst behorende bij een aanvrage tot oprichng van de toneelvereniging "De
Bosschelierkens", 1 november 1941.
1941

13

Circulaire van de redace van De Volkskrant aan de abonnees om na te gaan of zij
abonnement opgezegd hebben, 21 augsutsu 1941.
1941

14

Akte, waarbij Th. Op ten Berg namens de toneelclub "De Bosschelierkens" verklaart dat de
leden van de toneelclub geen Joden noch van Joodse aomst zijn, 24 oktober 1941.
1941

15

Duits liedje over de Tommy's bewerkt naar Goethe's "Erlkönig", z.d.
1893-1945

16

Brief van Verkade's fabrieken, afdeling 's-Hertogenbosch, aan Th. Op ten Berg met
mededeling dat het werk direct hervat zal worden, 12 september 1944. Doorslag
1944

17

Brief van de NV Mij t.v. der zaken v.h. C.L. Verhagen-van Oorschot [aan Th. Op ten Berg]
met aanmaning het werk te hervaen, z.d. Doorslag.
1893-1945

18

Circulaire van de loco-burgemeester van 's-Hertogenbosch waarbij namens het Duitse
leger vordering plaatsvindt tot het verrichten van werkzaamheden, 17 oktober 1944.
1944

19

"Mededeelingen voor 's-Hertogenbosch", uitgegeven door het plaatselijk commando, nr.
11, 11 november 1944.
1944

20

Programma van de kerstuitvoering voor de stooroepen Ned. Binnenlandse Strijdkrachten
aangeboden door de Werkersjeugd van 's-Hertogenbosch op 20-22 december 1944 te
Veghel, Vught en 's-Hertogenbosch, 1944.
1944

21

"De Schijnwerper" uitgegeven door "Ons Volk", "Katholiek Kompas", "De Zender" en "Ons
Vrije Nederland", nr. 5, 17 februari 1945.
1945

22

"De Schijnwerper" uitgegeven door "Ons Volk", "Katholiek Kompas" en "De Zender", nr. 6,
24 februari 1945.
1945

23

Brief van Th. Op ten Berg, leider der Katholieke Arbeiders Jeugd, met mededeling dat deze
jeugdvereniging op 15 april een propagandadag organiseert bestaande uit een muzikale
tocht en een propagandavergadering, 27 maart 1945.
1945

24

Vergunning van de militair commissaris, district 's-Hertogenbosch, aan Th. Op ten Berg tot
het houden van een muzikale tocht door Harmonie Glorieux, 29 maart 1945.
1945

