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1. het kdc in 2010

De term ‘virtuele studiezaal’ zoemt al enkele jaren rond op het kdc. Het is 
een term die tegelijk is opgekomen met wat wordt genoemd web 2.0: de ver-
schuiving van de rol van het internet van informatieverstrekkend naar inter-
actief medium. Het kdc heeft in 2010 de gedachte van een virtuele studiezaal 
grondig onder de loep genomen en een projectplan opgesteld.
Bij nadere beschouwing omvat een virtuele studiezaal heel wat elementen  
die het kdc in de afgelopen jaren al heeft gerealiseerd. Aan de database 
Rapide-kdc, waarin alle collecties sinds 1980 worden ontsloten, werd in de 
jaren negentig een online catalogus gekoppeld; met een tweede versie kunnen 
inmiddels al weer jaren ook afbeeldingen (foto’s, affiches) worden getoond. 
In 2010 werden de eerste archiefstukken aan de Rapide-kdc-beschrijvingen 
gekoppeld: de stukken van het archief van de rk Staatspartij, de collectie 
bisschoppelijke brieven 1853 – 2003 en een collectie pamfletten uit de April-
beweging (1853) staan inmiddels online. Op de kdc-website en op de site 
van het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis wordt informatie aangeboden over  
de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme na 1800. Steeds meer 
plaatsingslijsten kunnen als pdf-bestand worden gedownload en er zijn 
mailformulieren voor het aanvragen van archiefstukken en het bestellen  
van foto’s.
In het projectplan ‘virtuele studiezaal’ is bijeengezet wat er allemaal al beschik-
baar is, en hoe dit beter op elkaar kan worden afgestemd. Een vernieuwing 
van de online catalogus staat daarbij hoog op het wensenlijstje. Onze database 
moet met Google doorzoekbaar gemaakt worden en gaan voldoen aan de  
archiefstandaard ead (Electronic Archival Description). Maar ook de commu-
nicatie met de gebruikers zal worden verbeterd: zo zal het mogelijk worden om 
commentaar aan de beschrijvingen van de kdc-documenten toe te voegen.
Grote plannen, maar ook plannen die met beperkte middelen moeten worden 
gerealiseerd. Niettemin hopen wij dat de komende paar jaar de resultaten 
merkbaar worden.

2. informatie en dienstverlening

bezoekerscijfers
Uit onderstaande cijfers blijkt dat het gebruik van de kdc-documentatie ten 
opzichte van 2009 over het algemeen licht gestegen is. Deze stijging betreft 
vooral de bezoeken van wetenschappers, zowel van de Radboud Universiteit  
als daarbuiten. Verheugend is de stijging van de externe studenten. De docu-
mentatie van het kdc is immers van landelijke betekenis. Niettemin zijn de 
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cijfers van de studenten-bezoekers sterk wisselend per jaar, mogelijk afhan-
kelijk van de onderwerpen waarover college wordt gegeven. De bezoekers 
raadpleegden méér archieven en méér archiefstukken dan in 2009. Zij bleven 
ook langer: 2,8 bezoeken per bezoeker, tegen 2,5 vorig jaar. Gevolgtrekkingen, 
zo is al vaker gebleken, zijn hier vooralsnog niet uit te maken. Wel kunnen 
we op basis van de cijfers van de afgelopen vijf jaar spreken van een redelijk 
stabiele situatie.

De collecties van het kdc werden voor zeer uiteenlopende onderwerpen 
geraadpleegd. Een overzicht daarvan is te vinden in bijlage iii. Beeldmateriaal 
van het kdc werd gebruikt voor boeken en periodieken en voor tentoonstel-
lingen, zoals opgesomd in bijlage iv.

website
Voor een centrum als het kdc is een uitgebreide website al lang een vanzelf-
sprekendheid. Uit de statistieken valt op te maken dat hier ruim gebruik van 

Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010
Categorieën gebruikers
WO Onderzoekers – Intern 35 24 12 17 27
WO Onderzoekers – Extern 105 108 66 58 63
Studenten Intern 25 21 26 40 23
Studenten Extern 20 16 17 15 28
Historisch onderzoek – niet wetenschappelijk 10 17 59 71 72
Totaal 195 186 180 201 213
Studiezaal
Totaal aantal bezoekers 195 186 180 201 213
Totaal aantal bezoeken 155 447 456 501 592
Raadpleging Archieven (bezoeken) 174 195 374 448 501
Raadpleging archiefstukken totaal 3.361 5.915 5.823 4.199 4.462
Resevering archiefstukken per email nvt 77 130 90 85
Aanvragen Toestemming raadpl. archief (per email) n.o. 75 75 80 105
Aanvragen Beeld en Geluid (per email) n.o. 52 188 70 109
Geleverde foto’s per email n.o. 237 448 465 362
Informatievragen (per email)
Informatie vragen infobalie n.o. 346 344 359 325
opmerkingen/vragen per email (formulier  
website)

nvt 26 61 70 53

Archief – Collectiespecialist nvt nvt 30 170 156
Beeld en Geluid – Collectiespecialist nvt nvt 20 39 75
Bibliotheek – Collectiespecialist nvt nvt 20 45 40
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9wordt gemaakt. Maandelijks trok de website gemiddeld ongeveer 150 bezoekers 
van de Radboud Universiteit en 750 bezoekers van daarbuiten. Hieronder geven 
wij een overzicht van het aantal hits, het aantal keren dat pagina’s in 2010 
gemiddeld per maand werden opgeroepen, gegroepeerd naar hun onderwerp.

Een Engelse vertaling van de belangrijkste pagina’s van de website staat hoog 
op het kdc-wensenlijstje, als onderdeel overigens van een renovatie van de 
online catalogus.

tentoonstellingen
In de vitrines die op de studiezaal en in de galerij tussen universiteitsbibliotheek 
en universiteitsrestaurant staan organiseerde het kdc dit jaar twee tentoon-
stellingen. De eerste was gewijd aan de overleden Nijmeegse theoloog Edward 
Schillebeeckx op (1914 – 2009), wiens archief op dat moment naar het kdc 
werd overgebracht. Een tweede tentoonstelling, getiteld ‘In stille aanbidding’, 
was gewijd aan de collectie devotieprentjes en met name de collectie Schouten-
Van Luijtelaar. Aan deze tentoonstelling koppelden wij een buitengewoon 
plezierige private view voor de familie van de schenkster.

3. archief

aanwinsten
Het kdc nam in 2010 elf nieuwe archieven in bewaring. Op 43 archieven 
kwamen grotere of kleinere aanvullingen binnen. Van de nieuw verworven 
archieven zijn die van dr. Frans Thijssen (1904 – 1990) en van drs. Herman 
Peters een extra vermelding waard. Het archief van de eerste, een pionier  

Webpagina Intern RU extern totaal
Homepage 796 1023 1.819
Pagina’s minder dan 4x geraadpleegd 696 677 1.373
Archieven 375 875 1.250
Over het kdc 434 805 1.239
Geschiedenis van het Nederlands katholicisme 124 233 357
Bibliotheek 97 114 211
Dienstverlening 57 116 173
Katholiek Leven in Beeld en geluid (klib) 55 116 171
Verwijzing naar externe informatie en bronnen 51 97 148
Vrienden van het kdc 8 18 26
Totaal 2.693 4.074 6.767
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van de oecumenische beweging in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw, 
kwam tevoorschijn bij de inventarisatie van het archief van zijn medepionier, 
de latere kardinaal J.G.M. Willebrands. De tweede archiefvormer, Herman 
Peters, was pastoor van Dokkum in de tijd dat in de Dokkumer Bonifatiusbron 
een wonderbaarlijke genezing plaatsvond. De ophef daaromheen en de opbloei 
van het bezoek aan de bron, heeft hij in zijn archief uitvoerig gedocumenteerd.
Een overzicht van aanwinsten en aanvullingen is te vinden in bijlage i.

ontsluiting
Een belangrijk langlopend project, namelijk de ontsluiting van het archief 
van Scouting Nederland en de katholieke en neutrale voorgangers daarvan, 
was eind 2010 vrijwel afgerond. De al enkele jaren lopende bewerking van het 
archief van de kro verloopt gestaag. In 2010 werden de rubrieken school-tv 
en schoolradio geschoond en waar nodig herordend. De inzichtelijkheid van 
de structuur van het archief wordt hierdoor danig vergroot. De kro heeft 
daarom besloten dit project in 2011 voort te zetten.
In overleg met Cordaid wordt al een aantal jaren gewerkt aan een radicale 
opschoning van de vele meters projectdossiers. De selectiecriteria daarvoor zijn 
zorgvuldig opgesteld en getest. Van alle dossiers worden de metadata bewaard. 
Een representatief percentage van de dossiers wordt bewaard, alsmede dossiers 
van projecten in ‘brandhaarden’. Het betreft projectdossiers van Cordaid zelf 
en zijn voorgangers: Memisa, Cebemo, Mensen in Nood en de Bisschoppelijke 
Vastenactie. De schoning van de dossiers van Memisa en van een nieuwe  
collectie Cordaid-dossiers werd in 2010 afgerond. Desalniettemin is er nog 
veel niet-ontsloten Cordaid-materiaal, met name van Cebemo en van veld-
kantoren van Cordaid. 
In de loop van 2010 werd, in overleg met de eigenaar, een begin gemaakt met 
de schoning van het archief van Ons Middelbaar Onderwijs (omo).
Voor het universiteitsarchief werd de schoning van de personeelsdossiers 
voortgezet en de inventarisatie van het archief van Bureau Wetenschap en 
Samenleving afgerond.
Een overzicht van ontsloten archieven en verwerkte aanvullingen is te vinden 
in bijlage ii.

4. bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2010 uitgebreid met 874 boeken en brochures. 
Opvallend was dat er dit jaar méér kinderleesboeken als schenking werden 
ontvangen dan in voorgaande jaren. Wellicht is dit nog een gevolg van de  
kinderboekententoonstelling die eind 2009 werd gehouden. De totale collectie 
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boeken en brochures bestond eind 2010 uit 71.866 banden. De tijdschriften-
collectie groeide met 226 banden tot in totaal 44.536. Naast de gebruikelijke 
nieuwe jaargangen werd deze collectie ook uitgebreid door losse afleveringen  
die in de archieven werden aangetroffen. Het aantal abonnementen op tijd-
schriften daalde van 500 tot 416. Oorzaak hiervan was de schoningsactie, die 
in 2009 had plaatsgevonden, maar uiteraard pas met ingang van het nieuwe 
abonnements jaar effect sorteerde.
De knipselcollectie kreeg dit jaar helaas een extra toevloed van krantenknipsels 
te verwerken door de grote media-aandacht voor het seksueel misbruik in de 
kerk. 
De collectie druksels werd dit jaar niet alleen aangewend voor tentoonstel-
lingen en boekillustraties, maar ook voor onderzoek. Drukwerk van textiel-
ateliers leverde belangrijke informatie op over een bedrijfstak waar nauwelijks 
nog archieven van bestaan.

De aanvullingen op de collectie parochie- en dekenale bladen (circa 40 titels) 
uit de jaren 2007 – 2009 werden geordend en in de database verwerkt. Besloten 
werd om per 1 januari 2010 met de acquisitie van dit materiaal te stoppen. 
In de afgelopen jaren is de parochiële en bovenparochiële nieuwsvoorziening 
aanzienlijk gewijzigd. Het proces van fusies en samenwerkingsverbanden, 
dat al in de jaren tachtig begon, is door de bisschoppen versneld voortgezet, 
waardoor ook veel bladen zijn gefuseerd, nieuwe bladen zijn ontstaan of bladen 
zijn opgeheven. Anderzijds zijn er steeds meer parochies die hun nieuws niet 
langer gedrukt verspreiden, maar op een eigen website plaatsen. Door deze 
ontwikkelingen is het vrijwel ondoenlijk geworden een representatieve collectie 
in stand te houden.

5. katholiek leven in beeld en geluid (klib)

auteursrechten
Het klib heeft in het voorbije jaar belangrijke beslissingen moeten nemen. 
Uit een eerste aanschrijven, eind 2009, van de auteursrechtenorganisatie 
Pictoright werd duidelijk dat aan het tonen van foto’s, affiches en dergelijke 
op het internet, in het kader van de ontsluiting van de beeldcollecties, de 
nodige juridische haken en ogen zaten. Het kdc heeft zich in gesprekken 
met Pictoright op het standpunt gesteld, dat het de makers geen inkomsten 
onthoudt door geen auteursrechten af te dragen, maar integendeel, door 
hun werk te tonen en de gelegenheid te bieden er afdrukken van te bestellen, 
eerder de verkoop stimuleert. Voor alle duidelijkheid moet gezegd, dat het kdc 
er al jaren op toeziet dat voor werken waarvan kwaliteitsafdrukken worden 
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besteld, door de klant auteursrechten worden afgedragen. De door Pictoright 
genomen initiatieven hebben in de archiefwereld tot veel discussie geleid. 
Zowel het Platform Particuliere Archieven als de Vereniging de Topografisch-
Historische Atlas wijdden studiedagen aan de problematiek, waarbij ook ter 
zake kundige juristen waren uitgenodigd.

Het kdc besloot in de loop van 2010, na een grondige inventarisatie van de 
beeldcollecties, om een deel van deze collecties preventief uit te sluiten van 
raadpleging via het internet. De overeenkomst die het Nationaal Archief eind 
2010 met Pictoright sloot, betekende een belangrijke stap in de richting van 
een vergelijkbare overeenkomst die het kdc in 2011 zal sluiten. De argumenten 
daarvoor zijn van juridische en pragmatische aard. In het kdc-standpunt, 
dat wij in feite reclame maken voor de makers en dat daarvoor geen auteurs-
rechten zouden moeten worden gevraagd, is geen verandering gekomen.  
Inmiddels is, vooruitlopend op de voorgenomen overeenkomst, het betreffende 
beeldmateriaal weer online beschikbaar gemaakt.

aanwinsten
Het klib ontving een twaalftal schenkingen (bijlage i). Omvangrijk was de 
collectie fotoalbums en video banden uit het archief van kardinaal J. Wille-
brands: zeven welgevulde verhuis dozen. Overigens wordt ook het archief zelf 
na inventarisatie bij het kdc ondergebracht. 
 
ontsluiting
Al jarenlang stonden houten kistjes met daarin series glasdia’s, zogenaamde 
lantaarnplaatjes, te wachten op ontsluiting. Deze glasdia’s, in totaal circa 
4000 stuks, zijn in 2010 geïnventariseerd, beschreven en omgepakt in passend 
opbergmateriaal. De collectie fotoalbums, die tot voort kort alleen op album-
niveau was ontsloten, wordt sinds 2009 aangepakt. De nadere ontsluiting 
vorderde gestaag. Uit 364 albums werden zo’n 3.400 foto’s geselecteerd die 
binnen het collectieprofiel van het kdc het meest interessant zijn. Deze werden 
vervolgens gedigitaliseerd en beschreven in de collectie ‘afbeeldingen klein 
formaat’. In deze zelfde collectie werden de indertijd gedigitaliseerde beeldplaat-
opnamen van een kleine duizend foto’s betreffende ordes van vrouwelijke 
religieuzen vervangen door een betere scan.
De collectie geluidsbanden werd gedetailleerder ontsloten. Tegelijkertijd werden 
de banden geprioriteerd ten behoeve van de binnenkort aan te vatten digitali-
sering. 
In de collectie priesterprentjes werden prentjes van 415 priesters toegevoegd 
die nog niet in deze collectie vertegenwoordigd waren.
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176. projecten

digitaliseringsprojecten
In het kader van het landelijk project Metamorfoze werden twee projecten  
gehonoreerd: de digitalisering van de microfilms van het archief J.A. Alberdingk 
Thijm en van het originele archief van Alphons Ariëns. Eveneens in het kader 
van Metamorfoze was in 2007 al een selectie van ontwerptekeningen van de 
Edelsmidse Brom gerestaureerd en gedigitaliseerd. In het afgelopen jaar werden 
aansluitend vrijwel alle overige ontwerpen in de digitaliseringsstraat van de 
universiteitsbibliotheek gedigitaliseerd. Hetzelfde gebeurde met een eerste 
deel van het archief J. Cals, goed voor ruim 10.000 scans. Een volledig overzicht 
van in 2010 gedigitaliseerd archiefmateriaal wordt gegeven in bijlage ii.

Begin 2010 werd het digitaliseringsproject van de videobanden, onder meer 
gesubsidieerd door Reaal, afgerond. Er zijn nu in totaal 1.873 videodocumenten 
gedigitaliseerd, die samen een digitale omvang hebben van ruim vijf terabyte. 
Voor de opslag en de backup hiervan heeft het kdc speciale kleine servers aan-
geschaft. 1.902 videobanden werden gedeselecteerd.
 
bibliografie van katholieke nederlandse periodieken
De uitvoerders van het project Bibliografie van Katholieke Nederlandse Perio-
dieken (bknp), dat wordt gesubsidieerd door het skan-Fonds en het Sormani 
Fonds, moesten in 2010 nog een stevige eindsprint maken om deel 3, gewijd 
aan ruim 1.200 periodieken met betrekking tot het kerkelijk leven, af te sluiten 
en aan deel 4, met periodieken betreffende jeugd, pedagogiek en onderwijs, 
te beginnen. Tussen de voltooiing van deel 3 door de projectmedewerkers en 
het overdragen van de beschrijvingen aan de uitgever werd nog een ronde van 
nauwkeurige controle gemaakt, die belangeloos werd uitgevoerd door dr. G. 
Dierick en dr. O. Lankhorst. Het kdc is hen daar zeer erkentelijk voor. Aan de 
eindredactie en het druk- en bindwerk worden bijzondere eisen gesteld: het deel 
zal net zo dik worden als deel 1 en 2 samen: ruim 700 bladzijden. Het boek zal 
in de loop van 2011 feestelijk worden gepresenteerd.

7. publicaties

memoreeks
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit 
jaar deel 28 uit, namelijk de autobiografische aantekeningen van de dominicaan 
David van Ooijen, David. Herinneringen van een priester-politicus.



Socioloog W. Goddijn 
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19impressie
Impressie verscheen in 2010 tweemaal, met daarin naast de vaste rubrieken 
de volgende bijdragen:
– Ellen Brok, ‘De prentjescollectie van het kdc en de collectie Schouten-

van Luijtelaar’
– Arthur Bruls, ‘Twee merkwaardige albums uit de tijd van de Kulturkampf’
– Gerard Dierick, ‘Medewerkersdag’
– Gerda Smeets, ‘Familiedrama bij Bahlmann’
– Lodewijk Winkeler, ‘De geestelijk adviseurs van de ncb. kdc-Vriendendag 

2010’

overige publicaties
Lodewijk Winkeler, ‘Leken in het hart van de kerk. Een historische terugblik’, 
in: Ton Beugelsdijk en Nico Bulter (red.), Een eigen charisma. 40 jaar pastoraal 
werk(st)ers (Nijmegen 2010), p. 29 – 46.
Lodewijk Winkeler, ‘Sociografie en pastoraal beleid 1946 – 1957. Franciscanen 
en de opkomst van de godsdienst sociologie in Nederland’, in Het geloof dat 
inzicht zoekt. Religieuzen en de wetenschap (Hilversum 2010), p. 178 – 190. 
Lodewijk Winkeler, ‘Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De Universiteit voor 
Theologie en Pastoraat te Heerlen (1966 – 1992). Geschiedenis van een ‘weten-
schappelijke beroepsopleiding’’, in: W.A. den Boer e.a. (red.), Onder ’t kruys. 
Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn (Gouda 2010),
p. 237 – 254.
Lodewijk Winkeler, ‘Het Rijke Roomse Leven’, in: Geschiedenis van het christen-
dom in Nederland (Zwolle 2010), p. 219 – 248.
Lodewijk Winkeler, ‘Het archief van prof.dr. J.J.G. Prick’, in: Antoine Keijser e.a.,  
Prof.dr. J.J.G. Prick 1909 – 1978. Een werkzaam leven (Nijmegen 2010), p. 91 – 110.

8. personalia

Op 16 maart nam het kdc officieel afscheid van de 83-jarige broeder Arnold 
van den Boogaard sj, die vanaf de oprichting werkzaam was op de bibliotheek-
afdeling. Op hem was bij uitstek de zegswijze van toepassing: Old soldiers never 
die, they just fade away.
De archiefafdeling werd in 2010 versterkt met drie medewerkers: Ruud Franssen, 
Ralph Hendriks Franssen en Hadewijch Snijdewind op. De laatste zal zich 
speciaal bezighouden met de inventarisatie van het omvangrijke archief van  
Edward Schillebeeckx op (1914 – 2009). Het personeel van de afdeling klib werd 
dit jaar uitgebreid met Harmen Ganzevles.



Bijlagen



Bijlagen

bijlage i: aanwinsten

persoonlijke archiefcollecties:
– Kees van Berkel, edelsmid. Ca. 5 meter.
– Prof.dr. J.A. Bornewasser, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische 

Faculteit Tilburg. 62 dozen.
– J.P.M. Bos, verzameling betreffende de verering van de Vrouwe van Alle  

Volkeren. 0,12 meter.
– Mw. Constance T.M. August de Meijer-van Delft, reisverslagen. 0,25 meter.
– Drs. Herman Peters, pastoor te Dokkum. Het archief heeft voor een belangrijk 

deel betrekking op de Bonifatiusbron in Dokkum. 20,5 meter.
– Dr. Frans Thijssen, kapelaan, oecumenicus. Het archief is afgescheiden van 

het archief van mgr.dr. J. Willebrands. Ca. 1 meter.
– G.N. Westerouen van Meeteren, ambassadeur bij de H. Stoel. 0,67 meter.

archieven van organisaties en instellingen:
– Bisdom Breda, collectie liturgieën afkomstig uit de toonkamer van het bisdom-

bureau. 4 verhuisdozen.

Kapel voor  
de Vrouwe van  

Alle Volkeren
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– Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania). De verzameling is samengebracht door 
de oprichter, de arts Chris Mol, en zijn zoon. 1 verhuisdoos.

– Dispuut Klimop. 0,25 meter.
– Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom Haarlem. 3 meter.

aanvullingen
Persoonlijke archiefcollecties:
– A.M.A.J. Ariëns
– P.B. van den Biggelaar
– M.H.M. Bodéwes
– J.F. van Campen
– C.J.M. Halkes
– B.M. Huijbers
– W.L.P.M. de Kort
– G.M. Lukken
– Wouter Lutkie
– A.G.M. van Melsen
– W. Meys
– J.J.G. Prick
– L. Quaaden
– W.M. van Rossum
– A.H.M. Ruhe 
– J.A. Ruhe 
– Antoon van Stokkum
– P.J. van Stokkum
– Anna Terruwe
– A. Vugts
– A.G. Weiler
– J.A. Wenting
 
Archieven van organisaties en instellingen:
– Centraal Missie Commissariaat (projectdossiers).
– Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur, Nijmegen.
– Katholieke Onderwijs Vakorganisatie.
– Katholieke Radio Omroep.
– Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut.
– Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen: van de Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond).
– De Kring.
– Landelijk Katholiek Vrouwengilde.
– Memisa Medicus Mundi.
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Eerste steenlegging 
voor de parochiekerk 

H. Antonius Abt,  
Rotterdam,  

6 november 1928

– Missie Verkeersmiddelen Actie.
– Nederlandse Bond van Katholieke Zang en Oratoriumverenigingen.
– Nederlandse Katholieke Sportfederatie.
– Christelijke Boerenbond.
– Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.
– Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas.
– Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds.
– skan-fonds (projectdossiers).
– Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.
– Vincentiusvereniging Nederland.
– Ziekenapostolaat.

Audio(visueel) en beeldmateriaal (gedeeltelijk afkomstig uit archieven):
– Beeldmateriaal betreffende C.J.M. Aarts, directeur van de Faculteit Wis- en 

Natuurkunde ku Nijmegen.
– Fotoalbum over de bouw en inwijding van de kerk van de parochie H. Antonius 

Abt in Rotterdam (ca. 1928 – 1973). Met persknipsels.
– Priesterportretten van oud-seminaristen van het bisschoppelijk groot-seminarie 

Bovendonk.
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– Geluidsband met een interview van Ad Langebent met mr. J.J. van Wessem, 
landelijk voorzitter van de Sint-Adelbertvereniging uit 1965.

– Powerpointpresentatie van de Dekenale Vereniging Gemert bij gelegenheid 
van de opheffing in 2009.

– cd-rom met historische foto’s van de Sacramentskerk te Nijmegen Brakken-
stein.

– cd-rom met foto’s, getiteld ‘Fotobestanden diverse kerken voornamelijk 
ontwerp H.C. van de Leur’.

– Foto’s uit de nalatenschap van A.C. Ramselaar.
– Dia’s van door Peter A. Steffen in de jaren zeventig verzamelde (vaak van 

particulieren afkomstige) foto’s betreffende W.M. Bekkers.
– Fotoalbums en videobanden uit het archief van kardinaal J. Willebrands.  

7 verhuisdozen.
– Foto’s uit het archief van De Kring.
– Talrijke aanvullingen voor de collectie prentjes.

bijlage ii: ontsluiting en digitalisering

ontsluiting
– W.A.M. Alting von Geuseau
– G.A.J. van Bakel 
– M.H. M. Bodéwes (aanvulling)
– Gisbert Brom (aanvulling)
– L.PJ. de Bruyn
– Cordaid project dossiers (aanvulling)
– E.M.J.M. Cornelis op
– Meisjesdispuut f.i.e.r.a., Nijmegen (aanvulling)
– E.H.P. Gemmeke (aanvulling)
– Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (aanvulling)
– Katholieke Vrouwenbeweging Brabant 
– H.H. Knippenberg (aanvulling)
– C.G.A. Mertens (aanvulling)
– Nationaal Katholiek Thuisfront (aanvulling)
– Nederlandse Katholieke Sportfederatie (aanvulling)
– A.H.M. Ruhe (aanvulling)
– J.A. Ruhe (aanvulling)
– H. Ruygers
– G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck
– Sint Melaniawerk (aanvulling)
– I. Speyart van Woerden
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– Antoon van Stokkum (aanvulling)
– P.J.M. van Stokkum (aanvulling)
– G. van der Voort
– J.T. van Vugt
– A. Vugts (aanvulling)
– C.K.P. de Waart (aanvulling)
– J. van Westerhoven
– J.H.J.M. Witlox

digitalisering
– Edelsmidse Brom (tekeningen die niet in het Metamorfoze-project konden 

worden meegenomen)
– archief W.H. Nolens
– archief Vincentiusvereniging Nederland (gedeeltelijk)
– collectie fotoalbums (selectie van ca. 3400 foto’s)
– collectie afbeeldingen klein formaat (verbeterde scans)
– collectie foto’s op glas
– collectie geluidsbanden (nadere ontsluiting en prioritering voor digitalisering)

bijlage iii: onderwerpen waarvoor de documentatie 
van het kdc is geraadpleegd
– Aalmoezeniers van sociale werken in Limburg
– Acht Mei Beweging
– Actieve vrouwen; religieuzen
– Afgetreden bewindslieden
– Afschaffing van zedelijkheidswetten in 1971
– Aftreden staatssecretaris Glastra van Loon
– Agrarisch onderwijs/landbouwhuishoudonderwijs Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond (ncb) en Land- en Tuinbouwbond Haarlem (ltb)
– Agt, A.M.M. van, en zijn rol in het kabinet-Van Agt i
– Anti-communisme
– Anti-communisme binnen het Nederlands katholicisme
– Ariëns, Alfons 
– Bakker SSS, J.D. 
– Barnstijn, familie
– Beleid van de kro en ncrv t.a.v. beeldvorming over de Nederlandse nationale 

identiteit en goed burgerschap
– Biesheuvel, B.M. (biografie)
– Boek Het mysterie van Israel. Uitgave Kath. Raad voor Israel, 1957
– Braat, A.C.C.
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2929– Brandsma OCarm., Titus 
– Brinkhoff, dr. J.M.G.M., als Nijmeegs geschiedbeoefenaar
– Brom, G., episoden uit zijn leven
– Bruning, H.J.
– Buytendijk, F.J.J., Correspondence and relation between Erwin W.M. Straus 

and Buytendijk
– Catechisten, onderwijzers
– Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief (cckp)
– Collectie-De Marez
– Contacten tussen Nederlandse en Vlaamse katholieken in de periode  

1830 – 1890
– Corpsdispuut p.o.t.e.n.s.
– Correspondentie Calama-Philipijnen
– Crisis van het historisme, zoals gerecipieerd door Nijmeegse katholieken
– De bouw en inrichting van het kro-gebouw in Hilversum
– De Heilige Stoel en het fascisme/nationaal-socialisme in Nederland tijdens 

het Interbellum
– Die Deutsche Pax-Christi-Sektion und die ns-Zeit. Bewältigungsversuche 

zwischen staatlicher und kirchlicher Vergangenheitspolitik in der Bundes-
republik Deutschland (1949 – 1989)

– Dienst Onderwijs van de ncb
– Dirigenten in Limburg
– Dispuut de Gong
– Dispuut Elegast
– Dispuutsgeschiedenis
– Ecclesiology in context: empirical theology
– Eickhout, familie
– Elk sr., Van – oud-burgemeester van Bemmel
– Emigratie en missie in Frankrijk. Gall, L. Soissons, Laon, en La Fere
– Ende, Anton van den 
– Evaluatie, interpretatie en ontwikkeling van het eigen repertoire van katholieke 

en sociaaldemocratische jeugdbewegingen in het interbellum, in het licht van 
de fascistische uitdaging en de nieuwe methoden van de fascisten/nationaal-
socialisten

– Fabrieksjeugd 1950 – 1973 in n.o. Noord-Brabant
– Familie-onderzoek
– Familie-onderzoek Cornelius Hartman
– Fotografen van de Spaarnestad
– Functiewaardering
– Geboorte/ziekte/dood in Brabant
– Gedenkjaren
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313131– Glasramen Cenakelkerk, H. Landstichting, G. Mathot
– Gloudemans, missionaris 
– Hermans, Toon 
– Herwonnen Levenskracht
– Hindoestanen. Waarom zij in Suriname hun eigen cultuur behouden ondanks 

de missie/zending en assimilatiepolitiek
– History of interfaith marriages between Protestants and Catholics
– Huwelijken tussen katholieken protestanten
– In Zijn Huis: Special Edition voor het New York Photofestival (usa) over 

hergebruik kerkgebouwen
– Informatie Dienst inzake Lectuur (idil)
– Interactie tussen sma-missionarissen en bevolking in Ghana
– Jong, Piet de 
– Jonge Werkman en kab Zeeuwsch Vlaanderen 1925 – 1950 ; Memoires van Leon 

Vonck, Terhole
– Kabinet-De Jong 1967 – 1971
– Kabinetsformatie 1907 – 1908
– Kabinetsformatie 1963
– Kabinetten Marijnen, Cals en Zijlstra
– kaj en kwj Amsterdam
– Kapel Gemonde/Grot
– Kathedrale Koorschool Utrecht
– Katholicisme Nederland/(Zen)Boeddhisme en kloosters
– Katholiek verenigingsleven Naarden
– Katholieke Drankbestrijdingsfederatie Sobriëtas
– Katholieke families
– Katholieke intellectuele vrouwen
– Katholieke intellectuelen in de twintigste eeuw
– Katholieke jeugdliteratuur
– Katholieke kerk in de 17 eeuw rond Wijk bij Duurstede
– Katholieke Militaire Tehuizen
– Katholieke missie in Zuid-Sumatra
– Katholieke moraaltheorie
– Katholieke musici in de 19e en 20ste eeuw
– Katholieke studenten en de verhouding geloof-wetenschap tijdens hun  

universitaire studie, ca. 1900 – 1925
– Katholiekendagen
– Kerkjuristen van de Franciscanen
– Knipping, John, B.
– Koster, Koos 
– Kruiswerk in Nederland 1946 – 1990



32 – ksv Sint Franciscus Xaverius
– Kunstnijverheid
– kvp en het vasthouden van de achterban
– kwj – Overijssel, m.n. Nijverdal
– Landmijnenconventie
– Lans, J.R. van der, Albert Roothaan, bisschop Hamer
– Leeuwenhorst, klein-seminarie
– Liturgische vernieuwing en de invloed op Vaticanum ii
– Lourdes bedevaart
– Lurasco, gebroeders, te Amsterdam, gieters en handelaars in bronzen beelden
– Medialogica begin jaren zestig
– Militaire Tehuizen
– Ministerschap van F.J.Th. Rutten
– Missie
– Missionarissen svd van de Sunda-eilanden
– Modern-religieuze kunst Nederland
– Munsterabdij Roermond bouwgeschiedenis
– Na-oorlogse relatie Duitsland-Nederland
– Narratives of the New: Engineering, Tradition, and Reform in the Dutch  

Catholic Community, 1958 – 1974.
– Natuursteenhandel Van Stokkum
– Nederlands politiek debat ten aanzien van het Arabisch-Israelisch conflict  

in 1967
– Nederlandse Karmelieten in de 19e en 20ste eeuw
– Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond; geschiedenis van de sport-/ 

gymnastiekvereniging
– Nederlandse kerkarchitectuur in de 20ste eeuw
– Noord-Brabantse Chr. Boerenbond
– Nuvelstijn, J. en Eurlings, M., Bisdom Nevers 1940 – 1945
– Odijk, mgr.drs. P.J. van 
– Onderwijs en opvoeding
– Ons Middelbaar Onderwijs
– Ontwikkeling van de ppr in de jaren 1970
– Ontzuiling in Nijmegen
– Oprichting rond 1955 van de Nationale Katholieke Gezinszorg
– Oremus-Bakker, familie 
– Organon Oss
– Parochie H. Thomas à Villanova
– Parochieboek Horssen
– Patronaatsrecht in Nederland in de 16e eeuw
– Pax Christi en militaire interventies



33– Pax Christi Voettocht 1971
– Pax Christi Voettochten
– Pedagogische visie van Scouting Nederland
– Poëzie/beeldende kunst
– Politiek en parlement
– Politiek opvoeding/democratie in de jaren 60/70
– Politieke geschiedenis van Nederland in het Interbellum 
– Priesters
– Put, F. van der, en de industriële vormgeving in Nederland
– Quay, J.E. de, biografie
– Rechtspositie/pensioen
– Regout SJ, Robert 
– Relatie tussen religie en sociale en economische aspecten
– Religieuze kunst
– rk-huisvestingscomité/Mensen in Nood 1950 – 1975
– Roeivereniging Phocas
– Roomsch-Katholieke Staatspartij (rksp)
– Rossum, W.M. van (biografie)
– Rossum, W.M. van, foto’s
– Ruijs de Beerenbrouck, C.J.M.. Politieke leiders voor wo ii
– Ruijs de Beerenbrouck, Charles, als Tweede Kamerlid
– Sanatorium Beerschoten
– Sanatorium Berg en Bosch, afd. Bilthoven 1948/1949
– Schillebeeckx op, Edward 
– Schrijnen, J.; 1e linguïsten congres 1928
– Seculiere publieke debat over religie in Nederland sinds 1965. 
– Seksueel misbruik in de kerk/Commissie Deetman
– Seksueel misbruik in de rk Kerk Nederland
– Simonis, A.
– Smits, Xavier 
– Smulders SJ, p.f.
– Sonsbeeck, J.J. van 
– Spaanse Burgeroorlog en de rksp
– Sport & katholieke studentenverenigingen
– Sportsclubs in Nederland voor 1940
– Staatscommissies en grondwetswijziging 1883 – 1983
– Stamboomonderzoek
– Statistische gegevens katholiek onderwijs
– Steenvoorde (locatie van de vroegere Graalbeweging)
– Stigmata en haar geloof
– Stuyt, Jan
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35– Stuyt, Jan (architect)
– Tentoonstellingen
– Terlingen, J.
– Teulings, F., in zijn politieke context in de jaren dertig
– Tillemans, dhr.
– Toorop, familie
– Trente, Concilie van
– Uitgeverij Het Spectrum/Gabriel Smit
– Universiteitsgeschiedenis
– Valkenstein, Kees 
– Veranderend overheidsbeleid na 1945, casestudie Ministerie van Justitie in de 

jaren zeventig
– Villa Maria Uganda
– Vincentius Gesticht in Ned. Indië
– Waals, H.G. van der 
– Wederopbouwboerderijen
– Wersch, familie Van
– Werther, M.H. 
– West German Catholics and the Peace Movement, 1957 – 1983
– Wetenschap en geloof, Nederland 1880 – 1960
– Wijgerinck, J., oprichter van scoutinggroep
– Woonwagens in Brabant
– Zevenaar na 1945
– Zorg, cultuur en caritas
– Zouaven
– Zwart Front, Zwart Studentencorps

bijlage iv: gebruik van kdc-documentatie in de 
publiciteit

boeken en periodieken
– Jan Jacobs, Werken in een dwarsverband: een portret van de gezamenlijke 

Nederlandse priesterreligieuzen 1840 – 2004
– Terug naar Trente
– E. Schillebeeckx, concilienotities/dagboek (Engelse vertaling)
– G.M.J. Engelbregt en J.B.A. Terlingen, Utrecht. Europese kerkenstad
– 200 jaar geschiedenis Achmea (verschijnt in 2011)
– F. van Gaal, Wat mij toch soms mankeert! Over de idealen, twijfels en tweestrijd 

in het leven van Antoon van den Ende (1910 – 2000), missionaris.
– Biografisch Woordenboek van Gelderland
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3737– Kloosterboek, uitgeverij Dikgedrukt
– R.P.M. Rhoen e.a., Honderd jaar katholiek wonen in Zeist. De geschiedenis 

van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, 1910 – 2010 
– Talent voor wetenschap. Vijftig jaar Niels Stensen Stipendia
– De Gelderlander
– Historisch Purmerend 
– Media Groep Limburg
– Nederlands Dagblad
– Radboud Magazine
– Vrij Nederland
– VOX

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
– Geschiedenis Werkplaats (www.werkplaats.wolters.nl)
– Canon van Gelderland (www.mijngelderland.nl) 
– Michel Thieme, Tribal Art (www.michelthieme.com/)
– Stichting Thomas More
– Tentoonstelling over kard. A.J. Simonis, Museum de Zwarte Tulp, Lisse
– Tentoonstelling over de Missie Verkeersmiddelen Actie (miva)
– Een Vandaag, avro/tros.
– rtl Nederland
– Andere Tijden, vpro
– tv Gelderland

bijlage v: activiteiten van kdc-medewerkers

lidmaatschappen
– Redactie Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 

(L. Winkeler)
– Redactie Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 

(L. Winkeler)
– Redactie Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis 

en staatsinrichting in Nederland (R. Peters)
– Onderzoeksnetwerk Religion and Civil Society (L. Winkeler)
– Interfacultair onderzoeksverband Culture, Religion and Memory, Radboud 

Universiteit (L. Winkeler)
– Begeleidingscommissie Biografie kard. W.M. van Rossum (L. Winkeler)
– Begeleidingscommissie Geschiedschrijving Theologische Faculteit Tilburg  

(L. Winkeler)
– Initiatiefgroep Platform Particuliere Archieven (L. van Orsouw, L. Winkeler)



3838



3939– Adviesraad kadoc. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving, Leuven (L. Winkeler)

– Adviesraad VakbondsHistorische Vereniging (L. Winkeler)
– Bestuur Stichting Het Nuyensfonds/Stichting L.J. Rogierfonds (L. Winkeler)

activiteiten 
– ‘Ad Simonis. Aartsbisschop in overgangstijd’. Lezing op 24 juni 2010 bij gelegen-

heid van de tentoonstelling ‘Zoon van de Bollenstreek, Adrianus Simonis, van 
misdienaar tot kardinaal’, Museum de Zwarte Tulp, Lisse (L. Winkeler)

– Organisatie Symposium ‘Dragers van Belofte’, Symposium over de opleiding en 
vorming van een katholieke elite. Opzet en beheer van de websites behorende 
bij het symposium (R. Peters) 

– Cursus ‘Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische 
fotografische procedés’, verzorgd door de afdeling Bijzondere Collecties van 
de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Nederlands Fotomuseum (E. Brok).

– Bijeenkomst van het Europese spraakherkenningsproject clarin, Leuven 
(E. Brok).

– ‘Speel-en-deelsessie’ Semantisch Web (web 3.0) georganiseerd door het  
Regionaal Archief Tilburg (R. Peters)

– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Gelukkig hebben we de foto’s 
nog…’ over auteursrechten (L. Winkeler)

– Studiedag Vereniging de Topografisch-Historische Atlas over auteursrechten 
(E. Brok)

– Studiedag Audiovisueel Archief Gelderland (avag) over het beschrijven van 
filmmateriaal (E. Brok).
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