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Collectie Niftrik, mw. M. (Marietje) van

Geschonken door mevrouw Mannaerts de Bruyn,
Boeken, manuscripten en voorwerpen van haar tante mejuffrouw M. van Niftrik, dochter van het
echtpaar TH. Van Niftrik B.G. van Niftrik van Erp. Haar ouders runden een manufacturen en
stoffenzaak, gevestigd aan de Floraliastraat in Oss. Ze bleef ongehuwd en werkte in de zaak van haar
ouders.

Voorlopige Plaatsingslijst
Doos 1
1. Leren etuitje met een kruisbeeldje, een doosje met een kettinkje, 5 hang-medailles met
afbeelding van Maria, bij twee er van aan de achterkant de paus, een speldje blauw met KJV
en kruisje.
2. Aanslagbiljetten over meerdere jaren van o.a. Waterschap, personele belasting inkomsten en
vermogensbelasting, hondenbelasting, voorlopige en definitieve aanslagen,
bezwaarschriften jaren 1941, 1945/46, 1950/59, 1964,1967 lijst van voorraad september
1955.
3. Met de K.J.V. naar Rome, drie volle en een half volle spaarkaart met 0,50 cent spaarzegels
voor een bedevaartreis naar Rome.
4. Diverse afschriften gestuurd door de sociale verzekeringsbank, toekenning rente krachtens
de invaliditeitswet aan Th. Van Niftrik 1930, uitbetaling ouderdomspensioen Dhr. Th. Van
Niftrik 1958, toekenning ouderdomsrente krachtens de invaliditeitswet voor de weduwe van
TH. Van Niftrik.
5. Tochtenboekjes 3 stuks, liederenboekjes voor de katholieke jeugdbeweging K.J.V.
6. Boekje Rome 1935 van 21 april tot 1 mei, Herinneringen aan een onvergetelijke Rome-reis
georganiseerd door de K.J.V. van de bisdommen Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond
1935.
7. Feestgids 1875-1945 7 juni, en feestgids 22-07-1943 – 22-07-1968 A.B. de Bruijn en J.L. de
Bruijn van Niftrik een gids bevat uitsluitend liedjes, de andere ook het regelement van orde
en wanorde, en diverse liedjes, feestgids ter gelegenheid van het gouden huwelijk van TH.
Van Niftrik en B.G. van Niftrik van Erp. En tevens het 40 jarig zakenjubileum, 23 jan 1962.
Lustrumfeest 1931 – 1937 feestgids i.v.m. lustrum K.J.V.. Boekje liedjes voor het feest van Fie
en Sjaak, Oss 17 mei 1947.
8. Schoolschrift gekaft met verpakkingspapier van de winkel, in het schrift staan
handgeschreven recepten, aan de achterkant een overzicht van het maat nemen en werken

met grondpatronen. Twee verpakkingszakjes met naam adres en reclame voor de zaak.
Legitimatiekaart voor groothandel Cash en Carry CashCar B.V.
9. Correspondentie kamer van Koophandel, correspondentie ministerie van economische zaken
10. Verzameling liedjes en voordrachtenboekjes.
11. Panoramafoto opgerold, op foto alle deelnemers aan een pelgrimsreis naar Lourdes 1949.

Inhoud doos 2
12 Fotoalbum met familiefoto’s en achterin brieven en telegrammen met felicitaties voor het 25
jarig huwelijksjubileum.
13 Foto van het echtpaar van TH. Van Niftrik met de dochters Marietje en Joke, foto gemaakt
ter gelegenheid van 25 jarig huwelijk ( de foto is gescand en staat op de Q-schijf onder
beeldcollectie collecties (pers)fotograven. BCN001
14 Herinneringsalbum aangeboden door Fa. J. van Gulick- Luyckx ’s-Hertogenbosch textiel
groothandel ter gelegenheid van de heropening van de zaak 6 juli 1951. Een soort
receptieboek . in het album ook twee foto’s van het interieur van de hernieuwede inrichting
van de zaak. Foto’s zijn gescand BCN002 en BCN003.
15 Twee foto’s van de heropende winkel, etalage BNC004 en nieuwe interieur BCN005.
16 Drie foto’s gemaakt in Lourdes, grote groepsfoto’s. gescand BCN006, BCN007, BCN008
17 Diverse herdenkingsprentjes en een kopie van de tekst op het herdenkingsprentje van
Marietje van Niftrik geboren te Oss 1 oktober 1912 overleden te Oss op 19 februari 1997.
Bewaarhoesje voor pasfoto’s Fotografie M. Ceulemans Passage 2 Oss.
18 Envelop met diverse foto’s van geestelijken heilige beelden en foto’s van de bevrijding
gemaakt door Leo van den Bergh (zitten ook in het digitale fotoarchief van het Stadsarchief),
krantenknipsel van Gouden bruidspaar.
Doos 3 Foto’s Collectie Niftrik BCN001 t/m BCN130
Foto’s Floraliastraat winkelpand en fam. van Niftrik. Nr. BCN009 t/m BCN028
BCN029 t/m BCN130, reis Rome, KJV en diverse.

