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1. het kdc in 2011

2011 was voor het kdc en zijn medewerkers maandenlang business as usual, 
totdat zich bij bibliothecaris drs. Anne-Lies van Diessen de ernstige ziekte 
openbaarde waaraan zij enkele maanden later overleed. Haar langdurige 
dienstverband en haar uitgesproken persoonlijkheid maakten dat dit drama 
niemand bij het kdc onberoerd liet. Een in memoriam verscheen in Impressie 
nr. 8. Ook in dit jaarverslag komen wij er onder ‘personalia’ nog op terug.
Vanzelfsprekend had het wegvallen van de bibliothecaris gevolgen voor het 
kdc. Vanuit het overnemen van haar taken door collega’s vonden er taakver-
schuivingen plaats die vruchtbaar bleken te zijn voor het functioneren van 
het kdc in de komende jaren. Met name is de aandacht van het kdc als geheel 
nóg sterker dan voordien gericht geraakt op de opbouw van de virtuele studie-
zaal, waarover in het vorige jaarverslag al werd gerapporteerd. Digitalisering en 
on line presentatie van collecties en gedigitaliseerd beeld- en archiefmateriaal 
hebben een hoge prioriteit gekregen.
Tegelijk vinden er in de culturele sector in Nederland ontwikkelingen plaats 
die ook de oriëntatie van het kdc, al dan niet bewust, beïnvloeden. De tijd 
ligt al een paar decennia achter ons dat een centrum als het kdc het vooral 
als zijn taak zag documenten zorgvuldig te bewaren en ontsluiten, en verder 
af te wachten tot de onderzoekers vanzelf de weg zouden vinden. Discussies 
als die over het bestaansrecht van het kdc aan de Radboud Universiteit, de 
groeiende aandacht voor particuliere ten opzichte van overheidsarchieven, 
de stijgende verwachtingen van gebruikers ten aanzien van beschikbaarheid 
van documenten, de verschuiving van de bezoekersvraag van kwantiteit naar 
kwaliteit, en de noodzaak om in een ontkerkelijkte tijd een kenniscentrum 
Nederland katholicisme om de documenten heen te ontwikkelen, sturen 
mede de werkwijze en het beleid van het kdc. Dit is onder meer zichtbaar 
in de wijze waarop het kdc zijn collecties in de catalogus presenteert. Bij de 
ontwikkeling van Rapide-kdc in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd een 
integrale ontsluiting van alle documenten in één database als dé grote voor-
uitgang gezien – en dat was het ook: niet meer, zoals men gewend was, door 
talrijke gedrukte catalogi en lijsten zoeken, maar alles in één keer doorzoeken 
… én het gezochte in één keer vinden. Dat voordeel is er uiteraard nog steeds, 
maar is heden ten dage nog maar een betrekkelijk voordeel. Mooier nog wordt 
het als meerdere interessante databestanden via één portal doorzocht kunnen 
worden. Het komt er aan. Een min of meer tegenovergestelde ontwikkeling 
is het benadrukken van bepaalde bijzonder interessante collecties, door ze 
een specifieke ontsluiting en/of een bijzondere presentatie mee te geven. Een 
voorbeeld daarvan zijn de pamflettencollectie en de collectie bisschoppelijke 
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777brieven 1853 – 2003, die het kdc vorig jaar onder de aandacht bracht. In dit 
jaarverslag wordt gewezen op de collectie parochiegedenkboeken, die samen 
met de collectie parochiedocumentatie op een aparte cataloguspagina worden 
gepresenteerd. Met deze collectiegerichte benadering zijn ook allianties mo-
gelijk. Voorbeeld daarvan is de uitnodiging van het Centraal Bestand Kinder-
boeken (cbk) in Den Haag om toe te treden tot dit samenwerkingsverband.  
In de komende jaren hoopt het kdc zijn mooie collectie katholieke kinder-
boeken niet alleen te presenteren in de ‘katholieke context’ van het kdc, 
maar ook in de ‘literaire context’ van het cbk. Een ander voorbeeld wordt in 
2012 gerealiseerd met de digitalisering en ontsluiting van het archief van de 
priester-politicus W.H. Nolens in een context van een informatieve website. 
Nee, de mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput.

2. informatie en dienstverlening

bezoekerscijfers
Het bezoek aan de studiezaal vertoont ten opzichte van vorig jaar een lichte 
stijging. Over een aantal jaren bezien kunnen we spreken van een vrij gelijk-
matig archiefbezoek, waarbij een onderzoeker na zijn of haar eerste bezoek  
gemiddeld nog 1,8 keer terug komt. In die tijd, zo lijkt het, werkte de onder-
zoeker dit jaar harder: er zijn aanzienlijk meer stukken opgevraagd dan vorig 
jaar. Het begint er op te lijken, en dat is ook landelijk al gesignaleerd, dat er 
vooral onderzoekers komen met ‘interessante vragen’. Kleinere vragen worden 
via mail of door het zoeken op de kdc-website (of met Google) beantwoord. 
Hetzelfde geldt voor aanvragen van beeld- en geluidsmateriaal. Er vindt lang-
zaam maar onmiskenbaar een verschuiving plaats waarbij de onderzoekers 
van een studiezaal naast een vlotte dienstverlening vooral ook deskundigheid 
verwachten: inhoudelijke informatie, kennis van de collecties en creativiteit 
in het helpen beantwoorden van een zoekvraag. De idee, dat een studiezaal 
op den duur door de digitalisering overbodig zou worden lijkt wat gespeciali-
seerde documentatiecentra en archiefdiensten als het kdc betreft inmiddels 
achterhaald te zijn.
De zoekvragen waarmee mensen naar het kdc komen zijn heel uiteenlopend. 
Bijzondere aandacht vroegen dit jaar de onderzoekers van de commissie-
Deetman betreffende seksueel misbruik in de katholieke kerk. Maar ook voor 
onderwerpen als kindertelevisie, katholiek studentenleven, politiek of Tweede 
Wereldoorlog bezocht men het kdc. Een overzicht van alle ruim tweehonderd 
onderwerpen is te vinden in bijlage iii. Beeldmateriaal van het kdc, waarvoor 
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circa honderdvijftig aanvragen binnenkwamen, werd gebruikt voor boeken en 
periodieken en voor tentoonstellingen, zoals opgesomd in bijlage iv.

website
De website van het kdc vormt niet alleen het voorportaal van de dienstver- 
lening, maar wordt in toenemende mate ook een onderzoeksinstrument. 
Steeds meer collecties worden niet slechts op de website genoemd, maar daar 
ook direct toegankelijk gemaakt. Van veel archieven is de plaatsingslijst in-
middels in pdf-formaat te downloaden en van verschillende collecties zijn 
de stukken zelf digitaal te raadplegen. Voorbeelden daarvan zijn het archief 
van de rk Staatspartij, het archief van kardinaal W. van Rossum cssr, de  
bisschoppelijke brieven 1853 – 2003 en de pamflettencollectie rond de April-
beweging van 1853.

tentoonstellingen
In de vitrines die op de studiezaal en in de galerij tussen universiteitsbibliotheek 
en universiteitsrestaurant staan hield het kdc dit jaar twee tentoonstellingen. 
De eerste was gewijd aan het schippersapostolaat onder de titel De ziel van den 

Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Categorieën gebruikers
WO Onderzoekers – Intern 35 24 12 17 27 25
WO Onderzoekers – Extern 105 108 66 58 63 94
Studenten Intern 25 21 26 40 23 25
Studenten Extern 20 16 17 15 28 20
Historisch onderzoek – niet wetenschappelijk 10 17 59 71 72 74
Totaal 195 186 180 201 213 238
Studiezaal
Totaal aantal bezoekers 195 186 180 201 213 238
Totaal aantal bezoeken 155 447 456 501 592 654
Raadpleging Archieven (bezoeken) 174 195 374 448 501 431
Raadpleging archiefstukken totaal 3.361 5.915 5.823 4.199 4.462 6.306
Resevering archiefstukken per email nvt 77 130 90 85 108
Aanvragen Toestemming raadpl. archief (per email) n.o. 75 75 80 105 106
Aanvragen Beeld en Geluid (per email) n.o. 52 188 70 109 148
Geleverde foto’s per email n.o. 237 448 465 362 293
Informatievragen (per email)
Informatie vragen infobalie n.o. 346 344 359 325 409
opmerkingen/vragen per email (formulier  
website)

nvt 26 61 70 53 80

Archief – Collectiespecialist nvt nvt 30 170 156 95
Beeld en Geluid – Collectiespecialist nvt nvt 20 39 75 66
Bibliotheek – Collectiespecialist nvt nvt 20 45 40 16
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zeeman. Een tweede tentoonstelling, getiteld Vechters voor de paus, handelde 
over de zoeaven. Deze tentoonstelling werd zo goed bezocht dat hij in 2012 nog 
enkele maanden werd verlengd. Parallel aan deze tentoonstelling, die startte in 
de Maand van de Geschiedenis, hield Lodewijk Winkeler tijdens de Nijmeegse 
Dag van de Geschiedenis een lezing over Nijmeegse zoeaven.

3. archief

aanwinsten
Het kdc nam in 2011 veertien nieuwe archieven in bewaring. Op 45 archieven 
kwamen grotere of kleinere aanvullingen binnen. Een overzicht van alle 
aanwinsten en aanvullingen is te vinden in bijlage I. Vermeldenswaard zijn 
het archief van het Limburgse Bureau voor Internationale Solidariteit (bis) en 
het archief Nieuwe Bewegingen. Het bis werd in 1975 opgericht toen bisschop 
J. Gijsen het beleid van de Diocesane Missieraad afwees en de raad ophief. 
Nieuwe Bewegingen is een samenwerkingsverband van o.a. Nederlandse 
afdelingen van nieuwe kerkelijke bewegingen als Focolare, Marriage Encouter 
en de Charismatische Vernieuwing. Met dit kleine archief hoopt het kdc een 
begin te kunnen maken met het opvullen van een belangrijke leemte in de 
archiefcollectie.

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar 46 archieven onder 
handen gehad. Het merendeel daarvan bestond uit meestal kleine aanvul-
lingen. Volledige archieven die werden ontsloten waren onder meer het archief 
van de in 1904 opgerichte groothandel in koloniale waren Fa. Henri van der 
Vijver & Co, dat van het Katholiek Vrouwengilde (provincie Zuid-Holland), 
het Informatiecentrum Vrouw en Liturgie en het persoonsarchief van de 
Nijmeegse historicus prof.dr. M.G. Spierz.

4. bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2011 uitgebreid met 709 boeken en brochures.  
De totale collectie boeken en brochures bestond eind dat jaar uit 72.575 banden.  
De tijdschriftencollectie groeide met 183 banden tot in totaal 44.719. Naast de 
gewone nieuwe jaargangen werd deze collectie ook uitgebreid door losse afleve- 
ringen die in de archieven werden aangetroffen. Het aantal abonnementen op 
tijdschriften bleef gelijk aan 2010, te weten 416.  
De bibliografie van parochie-gedenkboeken, die het kdc in 1991 publiceerde, 
was al jaren aan een update toe. 
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Hieraan werd al een paar jaar tussen de bedrijven door gewerkt. Dit jaar kwam 
hij gereed. De bibliografie bevat 1633 titels van parochiegedenkboeken, die voor 
het merendeel in de kdc-bibliotheek aanwezig zijn: slechts vier gedenkboeken 
waarvan wij weten dat ze bestaan ontbreken. Daarnaast is in de bibliografie 
aangegeven van welke parochies geen gedenkboek bestaat, althans niet voor 
zover ons bekend: het gaat hier altijd nog om 748 parochies, naar schatting 
ruim een derde van de halverwege de twintigste eeuw bestaande parochies. 
De bibliografie is te raadplegen als deelcatalogus op de website van het kdc.
Voorbereidingen werden getroffen om de kinderboeken uit de kdc-collectie 
op te nemen in de catalogus Centraal Bestand Kinderboeken (cbk). Het cbk is 
toegankelijk via de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl/vak/
kinderboeken/). Het cbk bevat ruim 200.000 beschrijvingen van kinderboeken, 
-tijdschriften en aan kinderboeken gerelateerde audiovisuele materialen. Het 
bevat ook 60.000 beschrijvingen van artikelen en boeken over jeugdliteratuur, 
aanwezig in de kb-collectie. De kinderboeken van het kdc zijn zonder verdere  
aanduiding in de catalogus van de Nijmeegse universiteitsbibliotheek opge-
nomen. In feite is volledig onbekend om hoeveel boeken het gaat. Naar 
verwachting weten wij eind 2012 meer en is het grootste deel ervan via het 
cbk te traceren.

5. katholiek Leven in beeld en geluid (klib)

auteursrechten
In het jaarverslag van 2010 werd al uitvoerig ingegaan op de kwestie van 
auteursrechten op afbeeldingen, met name foto’s en affiches. Dit jaar sloot 
het kdc, in navolging van het Nationaal Archief, een overeenkomst met 
auteursrechtenorganisatie Pictoright, waarbij het kdc in één ‘pakket’ de 
rechten van bij Pictoright aangesloten makers betaalt, en door Pictoright 
gevrijwaard wordt van claims op het auteursrecht van onder andere zoge-
naamde ‘verweesde’ werken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de 
presentatie van afbeeldingen in lage kwaliteit via de on line catalogus van het 
kdc. Voor de levering van hoge kwaliteitsscans is de aanvrager in voorkomen-
de gevallen auteursrechten verschuldigd.

aanwinsten
De afdeling Katholiek Leven in Beeld en geluid (klib) bewaart, de naam zegt 
het al, allerlei soorten geluidsdragers, en in de categorie beeld vooral ‘platte’ 
documenten: foto’s, affiches, prentjes, wandplaten en dergelijke. Niettemin 
bewaart het kdc al jaren ook een kleine collectie voorwerpen. In de meeste 
gevallen zijn dat voorwerpen die met archieven zijn meegekomen: het borst-
beeld van Nolens, een schilderij dat niemand meer wil hebben, relikwieën 
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van onbekende heiligen en echtheidsverklaringen van onbekende relikwieën, 
reclamemateriaal, enzovoort.
Aan deze heterogene collectie zijn dit jaar heel wat voorwerpen toegevoegd. 
Het archief van kleermakerij J.G. van Aarnhem uit Driebergen bevat naast 
administratie onder meer knippatronen, gereedschappen, bisschopspaarse 
en kardinaalrode knoopjes. Bijzonderheden: een oude toog van kardinaal 
De Jong, een knippatroon van de toog van kardinaal Alfrink, en een houts-
koolstrijkijzer. Van Aarnhem was, inderdaad, de ‘huiskleermaker’ van het 
grootseminarie Rijsenburg. Een vergelijkbaar archief is het bedrijfsarchief van 
Kerkelijke Kunstateliers C. Bousardt Tilburg. Dit archief bestaat vooral uit 
patroontekeningen en textielmonsters. En tenslotte overlegde het kdc uitvoe-
rig met de heer B. Stadelmaier en het Museum Catharijneconvent over het 
bedrijfsarchief van de firma Stadelmaier, bekend om zijn kunstzinnige litur-
gische gewaden en paramenten. De gewaden zullen worden opgenomen door 
het Catharijneconvent, het papieren archief door het kdc. Beide delen van 
het bedrijfsarchief zullen in nauwe onderlinge samenhang worden ontsloten.

ontsluiting
Ook bij de ontsluiting kreeg de collectie voorwerpen dit jaar de nodige aandacht. 
Er werden een kleine vierhonderd voorwerpen gefotografeerd en beschreven. 
De beschrijvingen zijn met de foto’s ervan via de on line catalogus te raadplegen. 
De ontsluiting van een collectie van ruim duizend fotoalbums werd dit jaar 
voltooid. De albums werden (uiteraard) intact gelaten, maar de foto’s met 
een bijzondere relevantie voor het kdc-werkterrein werden gescand en als 
digitaal document aan de collectie foto’s toegevoegd. Zo werd de fotocollectie 
in totaal uitgebreid met 11.286 nieuwe foto’s.

6. projecten

digitaliseringsprojecten
In het kader van het landelijke digitaliseringsproject Metamorfoze (zie www.
metamorfoze.nl) werden de microfilms van het archief-Alberdingk Thijm 
gedigitaliseerd. Momenteel worden deze digitale bestanden omgezet naar 
pdf-formaat, zodat de archiefstukken online kunnen worden ingezien. Eind 
2011 was dit bij de helft van de dossiers reeds het geval. Met de digitalisering 
van het archief van Alphons Ariëns werd dit jaar, eveneens in Metamorfoze-
verband, een begin gemaakt. Ook dit archief zal online raadpleegbaar worden 
gemaakt. De digitalisering van het archief van kardinaal Van Rossum werd 
met subsidie van de redemptoristen in 2011 ter hand genomen, mede met het 
oog op de biografie van Van Rossum, die dr. Vefie Poels aan het schrijven is.  
In dit geval had de digitalisering ook consequenties voor de plaatsingslijst:  
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17het archief moest gedetailleerder worden ontsloten om de scans bij online 
raadpleging goed aan de beschrijvingen te kunnen koppelen. Deze complicatie 
was voor het kdc zeer leerzaam en was aanleiding om het digitaliseringsdraai-
boek bij te stellen.
Met subsidie van de Nolensstichting werd in 2010 het archief van de priester-
politicus W.H. Nolens gedigitaliseerd. Door een fout van het digitaliserings-
bedrijf moest dit werk in 2011 worden overgedaan. Het archief komt in sep-
tember 2012 online beschikbaar in een speciaal aan Nolens gewijde website, 
gekoppeld aan de website van het kdc.
De digitalisering van het oudste deel van het archief van de Vincentiusvereni-
ging Nederland, plus belangrijke delen van het naoorlogse archief, is vrijwel 
voltooid. Het kdc is nog doende hier de puntjes op de i te zetten door het in 
eigen huis aanvullend digitaliseren van stukken uit het archief die het gedigi-
taliseerde deel tot een afgerond geheel maken. Het voornemen is om in het 
kader van de Maand van de Geschiedenis 2012, dat als thema heeft: Arm en 
Rijk, bijzondere publicitaire aandacht aan dit archief te schenken. Tenslotte 
werd in 2011 de digitalisering van het archief van de politicus J. Cals voltooid.

bibliografie van katholieke nederlandse periodieken
In het project Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (bknp), dat 
wordt gesubsidieerd door het skan-Fonds en het Sormani Fonds, maakten de 
twee, later drie bibliografen een begin met de titelbeschrijvingen voor deel 4, 
waarin periodieken betreffende jeugd, pedagogiek en onderwijs worden opge-
nomen. De afwerking van deel 3 vergde intussen meer tijd dan was begroot. 
Er waren maar liefst drie drukproeven nodig voordat dit vuistdikke deel eind 
2011 definitief aan de drukker kon worden overgedragen. Ook deze heeft zijn 
tijd nodig, omdat aan het druk- en bindwerk van zo’n dik boek bijzondere 
eisen worden gesteld. De presentatie van deel 3 zal in het voorjaar van 2012 
plaatsvinden. Het vierde deel wordt eind 2013 verwacht, het vijfde en laatste 
deel in 2016.

7. publicaties

memoreeks
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit 
jaar vier delen uit:
29. Ruud Bunnik, Eerst biefstuk, dan lamsvlees. Vijftig jaar kritische trouw.
30. Harry Schelbergen sj, ‘U legt uw hand op mij’. Opvoeding als levensvervulling.
31. Lambert Henning cssr, Memoires van een jeugdbederver. Ingeleid door  
 Co Roording.
32. Gerard van den Boomen, Zondagskind. Levensherinneringen.
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19impressie
Impressie verscheen in 2011 tweemaal, met daarin naast de vaste rubrieken de 
volgende bijdragen:
Arthur Bruls, ‘De eucharistische congressen’
Anne-Lies van Diessen, ‘Tentoonstelling ‘De ziel van den zeeman’’
Anne-Lies van Diessen, ‘Parochiebladen’
Ramses Peters en Ruud Franssen, ‘De luizen van Peter Canies’
Lodewijk Winkeler, ‘Nogmaals: Puk en Muk. Bibliografie van katholieke 
jeugdlectuur’
Lodewijk Winkeler, ‘Nieuw in de MemoReeks’
Lodewijk Winkeler, ‘Vechters voor de paus. Nederlandse zoeaven 1860 – 1870’
Lodewijk Winkeler, ‘Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie door de 
ogen van Frederick Franck’
Lodewijk Winkeler, ‘In memoriam Anne-Lies van Diessen’

8. personalia

In de ochtend van 6 oktober overleed kdc-bibliothecaris Anne-Lies van Diessen 
(*1948) na een ziekteproces van vier maanden. Mw. Van Diessen was ruim 
twintig jaar bibliothecaris van het Katholiek Documentatie Centrum, en daar-
voor, sinds 1986, enkele jaren secretaresse. In de twintig jaar als bibliothecaris 
ontwikkelde zij zich niet alleen als een collectiespecialist met een grondige ken-
nis van ‘haar’ werkterrein, maar ook tot een vraagbaak voor talrijke bezoekers 
van het kdc. Zij was een geëngageerde collega bij wie de dienstverlening aan 
de gevarieerde gebruikersgroep van het kdc voorop stond. “Daar doen wij het 
allemaal voor”. 
Op 15 november overleed onverwacht archiefmedewerker Tonnie Kamp-
schreur. Hij werkte nog maar een half jaar bij het kdc, maar kon met zijn 
kennis van het katholicisme en de katholieke archieven al snel de moeilijkste 
archieven aan. Beiden worden pijnlijk gemist. 
Mw. Van Diessen werd als bibliothecaris opgevolgd door mw. Lennie van  
Orsouw, die deze functie combineert met die van informatiespecialist.  
Van vier archiefmedewerkers moest het kdc afscheid nemen: Carola Aerden, 
Ingrid van Hummel, Ralph Hendriks Franssen en Chris Hendriks. Marjon 
Kootkar kwam als archiefmedewerker de afdeling versterken. Het project 
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken werd versterkt door de 
komst van Carlijn Folmer.
Gerben Hoekman, Susanne de Leeuw en Yvonne Verstappen liepen dit jaar 
stage bij het kdc.



Bijlagen



Bijlagen

bijlage i: aanwinsten

persoonlijke archiefcollecties:
– L.A.M. Banning

archieven van organisaties en instellingen:
– Bureau voor Internationale Solidariteit
– Centrum Ontwikkeling der Volkeren
– Collectie Kleermakerij J.G.A. van Aarnhem
– Dispuut de Vijzel
– Dominicaanse Gemeenschap Arnhem
– Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
– Katholiek Vrouwengilde – provincie Zuid-Holland
– Marga Klompé Stichting
– Muziekbond voor Midden- en Oost-Nederland Sint Willibrord
– Nederlanda Katoliko. Nederlandse Vereniging van Kath. Esperantisten
– Nieuwe Bewegingen
– Thomas More Academie

Bijeenkomst van de 
Kath. Kunstkring de  

Violier ten huize van 
E.T.J. Brom (staande 
4de van links), 1909.
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Affiche van de 
Thomas More 

Academie, 1994. 
Haar activiteiten zijn 
inmiddels opgegaan 

in het Soeterbeeck 
Programma van de 

Radboud universiteit 
Nijmegen.



aanvullingen
Persoonlijke archiefcollecties:
– J.I.M. van Adrichem
– Kees van Berkel
– J.A. Bornewasser
– Gisbert Brom
– J.F. van Campen
– C.J.M. Halkes
– B.M. Huijbers
– P.J.S. de Jong
– P.M. Klep
– G.M. Lukken
– Carel ter Maat
– H.W.E. Moller
– J.C.F. Nuchelmans
– Herman Peters
– L.J. Rogier
– E.C.F.A. Schillebeeckx
– G.H.L. Zeegers

Archieven van organisaties en instellingen:
– Bibliotheek Le Sage ten Broek
– Cordaid
– Dispuut m.a.r.i.k.e.n.
– Geloof en wetenschap
– Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur
– Ichtus, Christelijke Studenten Vereniging Nijmegen
– Inter Corpsdisputaire Raad
– Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut
– Katholieke Centrale Emigratie Stichting
– Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura
– Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het  
 Bisdom Groningen Sint Lebuïnus
– Katholieke Studenten Vereniging Thomas Aquinas
– Katholieke Volkspartij
– Kunstkring de Violier
– Meisjesdispuut d.i.a.n.a.
– Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond
– Nuyensfonds
– Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam
– Pax Christi Internationaal
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Inauguratie Kath. 
Studenten Vereniging 

Sanctus Thomas 
Aquinas, 1909.

– Politieke Partij Radicalen
– Radboudstichting
– Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques
– Sint Adelbertvereniging
– Stichting Katholieke Noden
– Studentenroeivereniging Phocas
– Thijmgenootschap
– Volkskrant

Audio(visueel) en beeldmateriaal (gedeeltelijk afkomstig uit archieven):
– Kerkelijke Kunstateliers C. Bousardt Tilburg: bedrijfsarchief, bestaande uit  

patroontekeningen en textielmonsters
– RK Studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas: fotomateriaal en een  

studentenbaret
– L.J.M. Feber: 78-toeren grammofoonplaat met een unieke opname van een 

toespraak, gehouden voor een kvp-bijeenkomst in 1953. 
– Rijk Dijkhuizen, fotograaf: digitale foto’s
– Nederlandse Provincie der Jezuïeten: collectie prentbriefkaarten van  

gebouwen van de Jezuïeten
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– Nederlanda Katoliko. Kath. Ned. Esperantisten Vereniging: foto’s 
– Parochie van de H. Geest, Alphen aan den Rijn: acht geluidscassettes van 

eucharistievieringen, eind 1991 en begin 1992 gehouden in het kerkelijke 
centrum De Bron

– Schilderij voorstellende mgr.dr. A.C.M. Schaepman
– Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 200 priesterprentjes
– Bezinningscentrum De Zwanenhof in Zenderen: 50 lantaarnplaatjes uit 1923 

betreffende Lourdes, 22 filmrolletjes, de films “Pelgrimstocht naar Rome” uit 
1950, en “Il suffit d’aimer”, een Lourdesfilm uit 1960

– Aartsbroederschap van de H. Familie: film over de bedevaart in 1933 van  
Nijmegen naar Rome

– Noord-brabantse Christelijke Boerenbond: foto’s over de Werktuigdagen  
te Liempde

– Joost Tholens, regisseur en fotograaf: missiefilms, foto’s en dia’s uit zijn archief

bijlage ii: ontsluiting en digitalisering

ontsluiting
– A.C. de Bruijn-Instituut (aanvulling)
– Acht Mei Beweging (aanvulling)
– De Bazuin (aanvulling)
– Bisschoppelijke Vastenactie (aanvulling)
– P.C.W.M. Bogaers (aanvulling)
– J.P.M. Bos
– Gisbert Brom (aanvulling)
– P.H.J.M. Camps (aanvulling)
– Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
– Centrum Ontmoeting der Volkeren
– J.J.O. Goddijn (aanvulling)
– C.J.M. Halkes
– Firma Henri van der Vijver & Co
– B.M. Huijbers (aanvulling)
– Informatiecentrum Vrouw en Liturgie
– Interdiocesane Kostersbond Sint Willibrord (aanvulling)
– P.J.S. de Jong (aanvulling)
– Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (aanvulling)
– Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland
– Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening Gelderland (aanvulling)
– Katholieke Jeugdbeweging en Katholieke Verkennersbeweging
– Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura (aanvulling)
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Uitgeverij 
De Horstink,

 reclameaffiche voor 
de verslagboeken 
van het Pastoraal 

Concilie, 1968.



– Katholieke Plattelandsjongeren Nederland (aanvulling)
– W.L.P.M. de Kort (aanvulling)
– Marie Koenen (aanvulling)
– A.G.M. van Melsen (aanvulling)
– H.W.E. Moller (aanvulling)
– M.P.M. Muskens (aanvulling)
– Nederlands Padvindsters Gilde
– Nederlandse Gidsenbeweging
– Nederlandse Katholieke Schoolraad (aanvulling)
– De Nederlandse Padvinders
– Noord-brabantse Christelijke Boerenbond (aanvulling)
– Ons Middelbaar Onderwijs (schoning)
– Pastoraal Concilie Ned. Kerkprovincie (aanvulling)
– Pro Mundi Vita Nijmegen (aanvulling)
– W.M. van Rossum (aanvulling)
– Scouting Nederland
– M.G. Spiertz
– P.H.J. Steenhoff en Albertine Smulders (aanvulling)
– Stichting Stem van Afrika (aanvulling)
– Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (neprif) (aanvulling)
– Vereniging Geloof en Wetenschap (aanvulling)
– De Violier (aanvulling)
– Dorothea Visser (aanvulling)
– J.C. Willemse (aanvulling)

digitalisering
– archief J.A. Alberdingk Thijm (digitalisering van microfilms)
– archief A.J.A.M. Ariëns
– archief J. Cals
– archief W.H. Nolens
– archief Vincentiusvereniging Nederland (gedeeltelijk)
– collectie voorwerpen
– collectie fotoalbums (selectie van ca. 11.286 foto’s)
– collectie afbeeldingen klein formaat (verbeterde scans)
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Gedaanteverandering 
van Jezus. Mozes (r.) 

en Elia (l.) verschijnen 
en spreken met Hem, 
mt. 17:2-3 (wandplaat)



2929bijlage iii: onderwerpen waarvoor de documentatie 
van het kdc is geraadpleegd

– Aalmoezeniers van sociale werken in Limburg
– Aartsbisdom Utrecht
– Acht Mei Beweging
– Adelbert Vereniging Utrecht
– Afgetreden ministers
– Aftreden staatssecretaris Glastra van Loon
– Amersfoort, Maria Jacoba (Mies) van 
– Andragologie
– Andringa, W.A. 
– Anti-communisme
– Ariëns, A.M.A.J.
– Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, omgeving Uden
– Beek-Naus, mw A. van de 
– Bekkers, bisschop W.M., toespraak 
– Betrokkenheid van vrouwen bij de kerk/omgang van vrouwen met het geloof
– Beuroner Schule en Piet Gerrits
– Bever, C.H. de, architect 
– Bilderberg groep
– Bisschoppelijke Blinden Commissie
– Block, Leo de/Europese integratie
– Boek ‘Het mysterie van Israel’. Uitgave kri 1957
– Bosch, prof. J.W.
– Braga, literair tijdschrift, 1842 – 1844
– Brasil
– Brom, G., episoden uit zijn leven
– Bruning, J.H.
– Carmelieten, 19 en 20ste eeuw in Nederland
– Carolus Magnus
– Centrum Ouderen en Levensvragen
– Commissie Deetman
– Compassie [barmhartigheid, kro/rkk]
– Concordia Levensverzekeringen
– Contacten Nederlandse en Vlaamse katholieken in de periode 1830 – 1890
– Coolen, Antoon 
– Cordaid
– Correspondentie W.Lutkie en Wolbert J. Vroom
– Corstiaensen, familiegeschiedenis
– Cuba crisis (in het bijzonder de Nederlandse reactie hierop)
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Matigheid 
(wandplaat, 

februari 1956)



313131– Dagboeken van Walter Goddijn
– Dekkerswald, geschiedenis
– Dekkerswald, Kapel 
– Dekkerswald, Sanatorium 
– Deurne
– Die Geschichte des Gral in Deutschland (1932 – 2000) [im Auftrag der  
 “Internationalen Bewegung christlicher Frauen – gral”]
– Doeve, Eppo 
– Doopvont (kerk van Johannes de Doper, Wijk bij Duurstede)
– Dorothea Visser, zaligverklaring
– Egodocumenten
– Elsen, Gerlacus van den/ncb
– Emigratie naar Frankrijk (Gall, L.Soissons, Laon en La Fere)
– Emigratie Nederlandse boeren naar Brazilie
– Emigratie van inwoners van Mechelen
– Emmerik, Cornelia (1912 – 1979)
– Erezwaard Eisenhower, achtergronden van de opdrachtgever en het  
 tastbare resultaat
– Ervaringen van Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland in  
 de periode 1945 – 1949
– Farmers in Brussels: Farm Interest Groups and the Common Agricultural  
 Policy, 1967 – 1992
– Fractiediscipline in de Tweede Kamerfracties van kvp en cda (groep-Aarden,  
 de loyalisten; groep Dijkman(Scholten))
– G3-publicaties 1953 – 1959
– Geleuken, Cor van 
– Genealogie
– Geschiedenis Nederlandse Padvinders Organisatie 
– Goemans en de redactie van Studia Catholica
– Gorissen, Friedrich 
– Halkes, Catharina 
– Heemkerk en het Heemkerkhof te Raalte
– Heilig Land Stichting en Piet Gerrits 
– Heinsius, Jo 
– Hermans, Gerard 
– Historisch Atelier 
– Historisch fotoarchief Radboud Universiteit voor Alumni
– Historische film Radboudziekenhuis Nijmegen
– Historische positie van de Nederlands geëngageerd filosoof in jaren zestig  
 en zeventig
– Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog



32 – Holambra
– Hoorspelen ‘test bemanning’ en ‘sprong in het heelal’
– Huissen
– In Consten Eén en Jac Maris
– Informatie Dienst Inzake Lectuur (idil)
– Invloed van sociale partners op het Nederlands standpunt bij de Europese  
 integratie, in het bijzonder bij de totstandkoming van het verdrag van Rome
– Janssen, Arnold 
– Jaspers, Karl. Groninger gastcolleges
– Jeugd en katholicisme ca. 1945 – 2010 in Valkenswaard
– Joden in Assen
– Jong, P.J.S. de 
– Jong, Tjebbe de, onderwijzer, politicus, schrijver, Fries katholiek voorman
– Juliana, prinses 
– Kabinet-De Jong 1967 – 1971
– Kabinetsformatie 1907 – 1908
– Kabinetsformatie 1963
– Katholiek studentenleven in Enschede
– Katholiek Vrouwengilde Nijmegen
– Katholieke emancipatie in Nederland 1848 – 1870
– Katholieke emancipatie in Nederland o.l.v. Herman Schaepman
– Katholieke emancipatie vanuit het perspectief van Herman Schaepman
– Katholieke Illustratie
– Katholieke intellectuele elitevorming aan door paters geleide jongens- 
 internaten o.a. Nebo (cssr)
– Katholieke intellectuele vrouwen
– Katholieke intellectuelen in de twintigste eeuw
– Katholieke jeugdliteratuur
– Katholieke meisjesgymnasia o.l.v. vrouwelijke religieuzen
– Katholieke pedagogie tussen traditie en vernieuwing
– Katholieken in Indonesië
– Kerktorens in de Peel
– Kindertelevisie
– Kinderuitzending in de Hongerwinter
– Kleinseminarie Leeuwenhorst
– Koenen, Marie 
– Korsten, Ben 
– Kortooms, Toon 
– kro Studiogebouw 1938
– Kunstnijverheid
– kwj Limburg



33– kwj Sittard Westelijke Mijnstreek
– Lazarom, Frans, illustrator ± 1900 – 1930
– Lubbers, R.J.M.
– Manning, A.
– Martelaren
– Mensinghe te Roden, oprichting
– Mertens, mr. A.Th. 
– Mertens, Petrus Joseph Johannes 
– Missie in Zuid Sumatra
– Missie op Java 1850 – 1920, in het bijzonder Van Lith en Hoevenaars
– Missie van franciscanen in Zuid Ghausi, China
– Missietentoonstellingen
– Missionary in Papua
– Miva en Suriname
– De (Nieuwe) Linie/Anthony Mertens (redactiesecretaris)
– Mohrmann, L.G. en familie
– Narratives of the New: Engineering, Tradition, and Reform in the Dutch  
 Catholic Community, 1958 – 1974
– Nationaal waterkamp 1961
– Nederlands Beauraing comité Pro Maria, oprichting afdeling Haarlem
– Nederlandse Katholieke Stemmen, 175 jarig bestaan
– Nouwen, Henri 
– nszv De Loefbijter, lustrum
– Oebele en Hamelen, TV Series van de kro
– Olympus, koepelvereniging voor studieverenigingen
– Ons Middelbaar onderwijs
– Open Kerk
– Opstand in Curaçao
– Orgaan van de rk Volkspartij, jaren dertig
– P. van Kleffensgroep/npv drumband Zwolle/district Zwolle
– Paarse Kabinetten
– Padvinderij in de Tweede Wereldoorlog
– Parlementaire geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog: De Quay, Mansholt,  
 Van Agt, Bisschoppelijk Mandement 1954
– Pastoor Roes, Deurne
– De paus en de wereld
– Pax Christi Voettochten
– Pax Christi Voettochten, tocht 1969
– Pax Christi Voettochten, tocht 15
– Pax Christi, geschiedenis
– Pensioenreglement vóór artikel 57



34

Das goldene Kalb 
(serie: Wandbilder  

zur Bibel, nr. 16)



35– Pensioenregeling bestuurders nkv van vóór 1976
– Phocas
– Politiek opvoeding en democratie in de jaren zestig en zeventig
– Politieke geschiedenis in Nederland in het interbellum, vooral de verhouding  
 tussen de ministers en de rksp
– Politieke partijen over politieke delinquenten 1950 – 1970
– Preken van A. Ariëns
– Priesters in Geesteren
– Puk en Muk 
– Quay, J.E. de, biografie
– Quispel, prof. G.
– Radboud Ziekenhuis
– Redemptoristen
– Relatie tussen religie en sociale en economische aspecten
– Religieuze kunst
– Religieuze peacebuilding
– Repertorium zendings– en missiearchieven
– Representation of Churches and church-related organisations in the field  
 of European Asylum and Migration policies (1974 – 2004)
– Resink, A.R. 
– RK Juliaschool te Amersfoort Mw. J.M. Meijer (1950 – 1956)
– Rossum, W.M. van (foto’s)
– Rossum, W.M. van, biografie
– Rutten, Theo 
– Samenwerking van het nrc/Handelsblad met De Tijd
– Schaepman, Herman 
– Schillebeeckx, Edward 
– Spirit of Vatican ii: Western European Progressive Catholicism in the Long  
 Sixties, 1959 – 1980
– Staatscommissies en grondwetswijzigingen 1883 – 1983
– Stichting Calama, statuten 
– Telemachus, Studentenvereniging 
– Terlingen opa J. 
– Terruwe, Anna 
– Theologische Faculteit Tilburg vanaf haar oprichting in 1967 tot aan de  
 erkenning van de kiwto’s in 1974
– Timmers, A.
– Toorop, familie
– Twentse taal- en letterkunde
– Uitgeverij Sun, geschiedenis
– Vaandel van de nrk Volksbond Scheveningen
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3737– Valkenswaardse voetbedevaart naar Handel
– Vastenbrieven van de bisschoppen 1974 – 1983 en de reacties daarop in de pers
– Verkennen voor jongens/scouting for boys
– Vermaseren, B.A. 
– Vroeg na-oorlogse herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog op de  
 Katholieke Universiteit Nijmegen
– Wederopbouwboerderijen
– Willebrands, kardinaal J.
– Wodehouse, P.G.
– Woonwagens in Brabant
– Zegwaard, Gerard 
– Zesdaagse Oorlog 1967
– Ziekentriduüm
– Zoeaven
– Zoeaven in Nederland
– Zusters, werkzaam in ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle

bijlage iv: gebruik van kdc-documentatie in de 
publiciteit

boeken en periodieken
– Frans Willem Lantink en Jeroen Koch (red.), De paus en de wereld. Geschiedenis 

van een instituut
– H. Wolberink, Boek over de geschiedenis van Geesteren (te verschijnen)
– K. Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808 – 1942. A documented history, deel iii 

(te verschijnen)
– G.F. Deems, Een ‘andere’ Ariëns. De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns 

(1860 – 1928)
– J. Bekkers, Katholieke jeugdliteratuur (te verschijnen)
– J.P. van Rijen, Edelsmidse Brom (te verschijnen)
– Veen Magazines
– vox

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
– RTL Nederland
– Omroep Gelderland
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Evangelie- 
verkondiging door 

moderne massa- 
communicatie 

(wandplaat)



3939bijlage 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  

(V. Poels, L. Winkeler)
– Redactie Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en 

staatsinrichting in Nederland (R. Peters)
– Samenwerkingsverband Audiovisueel Archief Gelderland (avag) (E. Brok)
– Centraal Bestand Kinderboeken (L. van Orsouw)
– Onderzoeksnetwerk Religion and Civil Society (L. Winkeler)
– Interfacultair onderzoeksverband Culture, Religion and Memory, Radboud 

Universiteit (L. Winkeler)
– Begeleidingscommissie Geschiedschrijving Theologische Faculteit Tilburg  

(L. Winkeler)
– Initiatiefgroep Platform Particuliere Archieven (L. van Orsouw, L. Winkeler)
– 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 
– Medewerking aan de website van liber (Ligue des Bibliothèques Européennes 

de Recherche) (R. Peters)
– Informatiebijeenkomst over de ontsluiting van de digitale collectie via de 

internationale website Europeana in het Limburgs Museum Venlo, 30 maart 
2011 (E. Brok)

– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Daar zit muziek in !’ over muziek- 
archieven, 19 mei (L. Winkeler)

– 40th liber Annual Conference, Barcelona 29 juni – 2 juli (R. Peters).
– Presentatie van de beeldbank van het Ned. Instituut voor Militaire Historie 

(nimh) in Den Haag, 26 sept. 2011 (E. Brok)
– ‘In vreemde krijgsdienst. Nijmeegse jongens op de bres voor een verre paus 

(1860 – 1870)’, Lezing op de Nijmeegse Dag van de Geschiedenis, Nijmegen  
15 oktober 2011 (L. Winkeler)

– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Ik print het anders wel even?!’ 
over digitale particuliere archieven, 3 november (L. Winkeler)

– ‘Het rijk der hemelen lijkt op gist. Een eeuw God in Nijmegen’, Lezing voor de 
Raad van Kerken, 17 november 2011 (L. Winkeler)

– ‘Anna De van der Schueren (1866 – 1930). De moeizame geboorte van de 
katholieke vrouwenbeweging’, Lezing voor de Stichting Welzijn Ouderen 
Nijmegen, 20 december 2011 (L. Winkeler)



directie
G. Jefcoate ma frsa mclip (tot 1 oktober)
Mw.drs. N. Grygierczyk (per 1 oktober)

personeel in vaste dienst:
mw. W.A.M. Brok
mw.drs. A.E.M. van Diessen († 6 oktober)
drs. R.A.W.J. Peters
mw. E.C. Everaard
J. Kersbergen
mw. L.M.J. van Orsouw
J. Spaans
dr. L.G.M. Winkeler

personeel in tijdelijke dienst:
mw.dr. J. van den Elsen
mw. C.J. Folmer (per 15 april)
mw. I. van Hummel (tot 1 april)
mw.dr. G.M.J. Poels

gedetacheerd personeel:
Mw.drs. C.T.A.M. Aerden (tot 15 april)
M.M. van den Broek
drs. A.N. Bruls
R.G.C.M. Franssen
H.H. Ganzevles
R. Hendriks Franssen (tot 1 juli)
E.W. van Heugten
A.H. Kampschreur (6 mei tot 15 november)
M. Kootkar (per 18 april)
P. Koopmans
drs. E. Rivas Arévalo

40 bijlage vi: kdc-medewerkers 2011

vrijwilligers:
A.F. Brok
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
J.J.M. Lokin
mw. D. Pouwels-Hermsen
J.J.H.M. Roelands
mw. A.A. van Schijndel
mw.drs. D.H.P.M. Snijdewind op
mw.drs. G. Smeets
drs. B.M.L.M. van Son
drs. G. Verwoerd cm

stageaires
Gerben Hoekman (tot 1 mei)
Susanne de Leeuw (tot 28 juni)
Yvonne Verstappen (tot 28 juni)
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