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1. het kdc in 2012

In 2012 werd alom herdacht dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans 
Concilie werd geopend. Het is misschien wat vergezocht, maar daarom nog 
niet onjuist om vast te stellen dat met dit concilie een eerste aanzet werd 
gegeven tot oprichting van het kdc. Het concilie zette nolens volens een 
vernieuwingsbeweging in gang, die in ieder geval in Nederland aansloeg. De 
vernieuwingen werden zo drastisch doorgevoerd dat binnen een decennium 
de katholieke zuil vrijwel verdween en het kdc belast werd met het bewaren 
van de papieren erfenis ervan. Het spreekt vanzelf dat het kdc door middel 
van een tentoonstelling terug blikte op de opening van het concilie. Het kdc 
verleent ook van harte zijn medewerking aan de website www.volgconcilie.nl, 
waarop de conciliegebeurtenissen van dag tot dag te volgen zijn, tot en met de 
sluiting ervan in 1965.
Ook aan een andere terugblik heeft het kdc dit jaar hard gewerkt. Op 19 
oktober 2012 werd het boek Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscul-
tuur in Nederland gepresenteerd. De redactie werd gevoerd door prof.dr. Jan 
Jacobs, emeritus–hoogleraar kerkgeschiedenis, dr. Albert van der Zeijden, 
medewerker van het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, en 
de kdc–medewerkers Lodewijk Winkeler en Ellen Brok (beeldredactie). Zij en 
nog 41 andere gerenommeerde auteurs beschreven in dit lijvige boekwerk 48 
zorgvuldig geselecteerde herinneringsplaatsen. Veel van deze plaatsen hebben 
onder invloed van de kerkelijke vernieuwingsbeweging een inzinking gekend, 
waar de ene plaats wel, de andere niet bovenop gekomen is. 
Vaticanum II en de Nederlandse vernieuwingsbeweging hebben ook hun 
weerslag gehad op het omvangrijke tijdschriftenbestand dat katholiek  
Nederland tot dan kende. Veel katholieke periodieken gingen ter ziele, terwijl 
er aan de andere kant nieuwe conservatieve en progressieve tijdschriften wer-
den opgericht. De meeste daarvan was overigens geen lang leven beschoren. 
Dit alles is terug te vinden in het op 13 mei 2012 gepresenteerde derde deel 
van de Bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken onder eindredactie 
van dr. Vefie Poels en dr. Zjuul van den Elsen.
Uit deze drie voorbeelden moge blijken, dat vijftig jaar na Vaticanum II de 
schaduw ervan, of het licht, zo men wil, nog steeds over de werkzaamheden 
van het kdc strijkt. Van deze werkzaamheden brengen wij in dit Jaarverslag 
2012 verslag uit.

54

Frederick Franck, 
Coffeebar Vatican II, 

1963 (coll. kdc)



7776 2. informatie en dienstverlening

bezoekerscijfers
In de onderstaande tabel worden de bezoekerscijfers gepresenteerd over een 
wat langere periode. Hieraan is goed af te lezen dat er een daling heeft plaats-
gevonden van het aantal bezoekers per jaar, maar dat dit aantal sinds 1998 
vrij stabiel fluctueert tussen de 200 en 250 bezoekers per jaar. Opvallend is 
dat vooral het aantal bezoeken dat iemand brengt aan de kdc–studiezaal 
(zie kolom C) na 2000 vrij snel is gedaald, om vervolgens redelijk stabiel te 
blijven staan op twee tot vier bezoeken gemiddeld per persoon.

Voormalige 
biechtstoel in 
de Papegaai, 
Kalverstraat, 

Amsterdam als 
informatiekast (uit 

Aan plaatsen gehecht, 
coll. KDC)

A B C D

1994 250 781 3,12 3,06

1995 374 1086 2,90 4,26

1996 304 1462 4,81 5,73

1997 295 1694 5,74 6,64

1998 255 1543 6,05 6,05

1999 231 1069 4,63 4,19

2000 247 1108 4,49 4,35

2001 282 923 3,27 4,10

2002 266 918 3,45 4,08

2003 238 860 3,61 3,06

2004 224 509 2,27 1,99

2005 210 448 2,13 1,76

2006 195 436 2,23 1,70

2007 186 447 2,40 1,75

2008 180 457 2,54 1,79

2009 201 501 2,49 1,96

2010 213 592 2,78 2,32

2011 238 654 2,75 2,56

2012 190 610 3,21 2,39

A: totaal aantal bezoekers B: totaal aantal bezoeken C: aantal bezoeken per bezoeker 
D: aantal bezoeken per werkdag (255).

Leo Pagano 
(links) tijdens het 

verslag van een 
internationale 

voetbalwedstrijd 
(coll. kdc, archief 

KRO)

Voormalige 
biechtstoel in 
de Papegaai, 
Kalverstraat, 

Amsterdam als 
informatiekast (uit 

Aan plaatsen gehecht, 
coll. kdc)
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 Ariënstentoon-
stelling in de RK 

Openbare Leeszaal, 
Utrecht, 1939 (foto: 

Fotopersbureau 
Gelderland,  

coll. kdc).
Vlnr: J. Hoogveld, 

J. de Jong, G. Brom, 
A.F. Diepen, B.H. 
Molkenboer, R.R. 
Post, A.F.M. van 

Welie.

Uitleenbalie van de 
RK Openbare Lees-
zaal en Bibliotheek 

aan de Heren-
gracht, Amsterdam 

(coll. kdc)

Zoals ook in eerdere jaarverslagen al werd opgemerkt, kan deze daling worden 
toegeschreven aan een uitbreiding van de dienstverlening via de website en 
via e-mail. Vooral veel aanvragen voor beeldmateriaal worden tegenwoordig 
direct via de informatiebalie en het mailadres info@kdc.ru.nl afgehandeld. 
Waar vroeger de gebruiker zijn foto’s uit een map moest selecteren, kan deze 
die nu via de online catalogus thuis uitzoeken. Aan de meer gedetailleerde 
cijfers in bijlage I valt dan ook te zien dat het aantal vragen aan de infor-
matiebalie sterk blijft stijgen, terwijl die aan de audiovisueel archivaris juist 
dalen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat bemiddeling van een 
deskundige bij het aanvragen van beeldmateriaal steeds minder nodig is. 
Beeldmateriaal van het kdc, waarvoor ruim 75 aanvragen binnenkwamen, 
werd onder meer gebruikt voor boeken en periodieken en voor tentoonstellin-
gen, zoals opgesomd in bijlage V. In totaal werden er 264 foto’s geleverd, iets 
minder dan vorig jaar.
Andere opvallende cijfers in bijlage I zijn die welke de archiefcollecties betref-
fen. Al jaren blijkt ruim tweederde van de bezoekers van de studiezaal speciaal 
voor de kdc–archieven te komen, maar het aantal archiefstukken dat daarbij 
wordt geraadpleegd stijgt nog steeds en is sinds 2006 verdubbeld!
Het is overigens elk jaar weer verrassend voor hoeveel verschillende on-
derwerpen men het kdc bezoekt: van de geschiedenis van Cordaid tot de 
armoedebestrijding in negentiende–eeuws Alkmaar, van landbouwhuishoud-
scholen in Brabant tot de geschiedenis van de fysiotherapie, en uiteraard veel 
onderzoekthema’s in de trant van ‘Nederlandse katholieken en …’ (politiek, 
emigratie, voetbal, vrouwen). Een overzicht van alle 135 onderwerpen is te 
vinden in bijlage IV.

website
De website van het kdc vormt niet alleen het voorportaal van de dienstverle-
ning, 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 inmid-
dels in pdf–formaat te downloaden, en van verschillende archiefcollecties 
zijn ook de stukken zelf digitaal te raadplegen. Naast de archieven van de rk 
Staatspartij en kardinaal W. van Rossum CssR zijn daar dit jaar de archieven 
bijgekomen van de priester–politicus W.H. Nolens, van het omvangrijke – 
ruim 123.000 scans – archief van J.A. Alberdingk Thijm en familie. Ook losse 
scans die op aanvraag van archiefstukken zijn gemaakt worden via de online 
catalogus beschikbaar gesteld, uiteraard voor zover er geen toestemming voor 
raadpleging nodig is.
In dit verband is het misschien nuttig om er aan te herinneren dat foto’s, affi-
ches, spotprenten en steeds meer voorwerpen al meerdere jaren via de website 
te vinden zijn.
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tentoonstellingen
Ter gelegenheid van het tiende lustrum van de opening van het Tweede Vati-
caans Concilie organiseerde het kdc in ‘de Verdieping’ van de universiteitsbi-
bliotheek een grote tentoonstelling over dit concilie onder de titel ‘Vaticanum 
II door de ogen van Frederick Franck’. De bekende concilietekeningen van 
deze Nederlands–Amerikaanse kunstenaar, in bewaring bij het kdc, speelden 
daarbij uiteraard een belangrijke rol. Bij de opening van de tentoonstelling 
sprak de historicus prof.dr. Jan Jacobs.
In de vitrines op de studiezaal van het kdc en de traverse van de Universiteits-
bibliotheek konden de bezoekers dit jaar maar liefst vier tentoonstellingen 
bezichtigen.
De zoeavententoonstelling ‘Vechters voor de paus. Nederlandse Zoeaven 
1860–1870’ memoreerden wij al in het vorige jaarverslag.
De presentatie van deel 3 van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Perio-
dieken vormde de aanleiding voor een tentoonstelling met een kleine selectie 
van de daarin beschreven tijdschriften, onder de titel ‘Gekruide zielespijs, 
in portiën toegediend’ – de titel van één van de betreffende tijdschriften 
(1852–1876).
De derde tentoonstelling ontstond in de marge van het project voor digitali-
sering van het archief van de Sint Vincentiusvereniging Nederland. Onder de 
titel ‘Genadebrood’ werd de katholieke armenzorg gevolgd vanaf de negen-
tiende eeuw tot het nog maar recente verleden.
Tenslotte werd parallel aan het verschijnen in de kdc–Memoreeks van deel 
34: Fred Marcus, Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons, een tentoonstel-
ling van zijn cartoons ingericht.

3. archief

aanwinsten
In 2012 ontving het kdc 19 nieuwe archieven als schenking en twee in 
bewaring, terwijl er op 36 archieven aanvullingen werden ontvangen. Een 
overzicht van alle aanwinsten en aanvullingen wordt gegeven in bijlage II. Hier 
vermelden wij alleen een paar opvallende aanwinsten. Het archief van prof. 
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (1930–2008) is een onderzoeksarchief. Van den 
Eerenbeemt publiceerde veel over de geschiedenis van Brabant, en was bij zijn 
overlijden bezig met een onderzoek naar de Noord–Brabantse Kath. Midden-
standsbond. Zijn onderzoeksarchief is bij het kdc in bewaring gegeven en staat 
ter beschikking, mocht iemand dit onderzoek willen voortzetten.
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12 Het archief van A.A. van Nijnatten (1880–1948), luitenant–generaal van het 
wapen der infanterie, is voor het werkterrein van het kdc vooral van belang 
vanwege de daarin aanwezige archivalia van de Algemeene Roomsch–Katholieke 
Officieren–Vereeniging, die nergens anders te vinden zijn. Het archief bevat 
daarnaast ook oorlogsdagboeken 1942–1944. J.J.W. IJsselmuiden (1887–1967) 
was gemeenteraadslid en wethouder voor de rksp en de kvp in Arnhem, lid 
van de Provinciale Staten van Gelderland, en van de Tweede en Eerste Kamer. 
Zijn archivalia hebben decennia lang verborgen gelegen onder de vloer van 
een woonhuis in Arnhem, vermoedelijk vanwege de oorlogsomstandigheden. 
Tenslotte ontvingen wij van nakomelingen de dagboeken en brieven van de twee 
neven J. en J.M. Visser, die in de jaren 1866–1870 als pauselijk zoeaaf hebben ge-
diend. Ook de pauselijke onderscheiding ‘bene merenti’ ontbreekt in dit archief 
niet. Dit archief is gedigitaliseerd en via de online kdc-catalogus te raadplegen. 

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar 55 archieven onder 
handen gehad, voor het merendeel kleinere aanvullingen. Zij ontsloten in 
totaal 203 meter archief. Het meest interessante archief dat dit jaar werd 
ontsloten is ongetwijfeld dat van mr. J.J. Loeff (1903–1979), hoogleraar 
in Tilburg en secretaris van het rk Kerkgenootschap – de burgerrechtelijke 
vorm van de Nederlandse kerkprovincie. Daarnaast was hij de raadgever van 
talrijke katholieke instellingen en organisaties. Het grote (19 meter) archief 
bevat vooral correspondentie met personen en instellingen.
Ontsloten werden verder de archieven van de Nationale Bond voor ehbo  
(14 meter), de Rooms–Katholieke Grafische Bond (2,5 meter) en de Unie 
Katholieke Bond voor Ouderen (12 meter).
Een volledige lijst van ontsloten archief(delen) is te vinden in bijlage III.

4. bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2012 uitgebreid met 906 boeken en brochures. 
De totale collectie boeken en brochures bestond aan het eind van dat jaar uit 
73.481 banden. De tijdschriftencollectie groeide met 170 banden tot in totaal 
44.889. Naast de gewone nieuwe jaargangen werd deze collectie ook uitgebreid 
door losse afleveringen die in de archieven werden aangetroffen. Het aantal 
abonnementen op tijdschriften bleef gelijk aan 2011, te weten 416.
Veel werk is dit jaar verzet om een overzicht te krijgen van bij het kdc en de Uni-
versiteitsbibliotheek aanwezige  kinderboeken. Tot voor kort werden de kinder-
boeken in de bibliotheekcatalogus niet als zodanig aangemerkt, zodat het volle-
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15dig onduidelijk was wat de omvang is van de kdc–kinderboekencollectie. Om te 
kunnen aansluiten bij het Centraal Bestand Kinderboeken – hierover berichtten 
wij al in het vorige jaarverslag – was identificatie noodzakelijk. Deze identificatie 
werd in 2012 grotendeels uitgevoerd met behulp van weldoordachte zoekacties 
in de catalogus. In totaal konden 5454 kinderboeken worden geïdentificeerd, 
alsmede 119 boeken óver kinderboeken. In 2013 zal de rest van de catalogus 
worden doorzocht, alsmede een bestand van 1697 twijfelgevallen.
De onvolprezen knipselcollectie van het kdc groeide dit jaar harder dan andere 
jaren, waarbij – het zal niet verbazen – de trefwoorden ‘seksueel misbruik’ en 
‘kerksluitingen’ het leeuwendeel van deze aanwas voor hun rekening namen.

5. archief beeld en geluid

aanwinsten
Behalve een groot aantal kleinere aanwinsten ontving de afdeling‘beeld 
en geluid’ twee grote collecties. Allereerst was dat het fotoarchief van het 
opinieblad De Bazuin, dat in 2002 na een bestaan van negentig jaar fuseerde 
met Hervormd Nederland tot het opinieblad Volzin. Het fotoarchief bevat circa 
20.000 zwart–witfoto’s uit de periode 1955–2000. De foto’s uit dit archief 
werden na binnenkomst zorgvuldig gescreend op hun belang voor het werk-
terrein van het kdc, gedigitaliseerd en elk afzonderlijk beschreven. Niet alle 
foto’s hebben informatieve waarde, veel ervan waren bestemd ter verleven-
diging van de tekst, zoals natuurfoto’s. Dit laatste deel van de collectie wordt 
niet verder ontsloten, maar is wel raadpleegbaar via door de redactie toege-
kende trefwoorden.
Vanwege de betreurenswaardige opheffing van de Stichting Kerkelijk Kunst-
bezit in Nederland kwam het kdc voorts in bezit van zo’n vijfentwintig 
strekkende meter archiefmateriaal van katholieke kunstenaars als Lambert 
Simons, J. Noyons en Alex en Henk Asperslagh. De collectie bevat onder meer 
veel ontwerptekeningen van groot tot zeer groot formaat.

ontsluiting en preservering
Naast het fotoarchief van De Bazuin kreeg de fotocollectie als geheel dit jaar 
de bijzondere aandacht. Deze collectie werd tot nu toe ontsloten en opge-
borgen op trefwoord. Deze ordening, die door de digitalisering overbodig is 
geworden, is nu losgelaten. De foto’s worden nu map voor map gelicht, zo 
nodig wordt een kwalitatief betere scan gemaakt, dan worden zij omgepakt in 
zuurvrije dozen en liggend bewaard. Zij zijn voortaan op registratienummer 
terug te vinden, maar in principe hoeven zij niet meer uit de doos te komen.
Eveneens ter preservering zijn dit jaar alle devotieprentjes van voor 1900 uit 
de collectie geselecteerd en in speciale dozen opgeborgen.
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(coll. kdc)
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kdc, archief J.M. 

en J. Visser)
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prof.dr. Jan Jacobs, 
één van de redac-

teuren, overhandigt 
het eerste exem-

plaar van Aan plaat-
sen gehecht aan 

drs. Pieter-Matthijs 
Gijsbers, directeur 

van het Nederlands 
Openluchtmuseum 
(coll. kdc, foto Paul 

Koopmans)

De collectie ‘priesterprentjes’ werd dit jaar door schenkingen opvallend fors 
uitgebreid. Naast aanvullingen betreffende priesters die al in het bestand 
voorkwamen werden 540 namen toegevoegd van personen van wie nog geen 
priesterprentje in de collectie aanwezig was. De collectie omvat nu maar 
liefst 18.000 namen van priesters waarvan het kdc minimaal één wijdings–, 
jubileum– en/of rouwprentje heeft.
Tenslotte kreeg ook de collectie voorwerpen aansluitend op het vorig jaar begon-
nen ontsluitingsproject ook in 2012 de nodige aandacht. Er werden nog eens 
571 voorwerpen gefotografeerd en beschreven. De beschrijvingen – nu in totaal 
ruim 1100 – zijn met de foto’s ervan via de online catalogus te raadplegen. 

6. projecten

digitalisering
In het kader van het nationale digitaliseringsproject Metamorfoze werden de 
microfilms, die in 2005 in ditzelfde kader werden gemaakt van het archief J.A. 
Alberdingk Thijm, alsnog vervangen door digitale bestanden. Later in het jaar 
werd ook een aanvraag ingediend voor de digitalisering van de microfilms van 
de archieven Edelsmidse Brom en Marie Koenen, en van de collectie ‘kwartjes-
boeken’. Het archief A.M.A.J. Ariëns werd gedigitaliseerd.
In eigen beheer werd opdracht gegeven voor digitalisering van de microfilms 
van het archief van het Aartsbisdom Jakarta, en werd de digitalisering van een 
belangrijk deel van het archief van de Sint Vincentiusvereniging Nederland 
voortgezet.
De (her)digitalisering van de fotocollectie, waarvan hierboven al melding werd 
gemaakt, werd dit jaar voortgezet, evenals het digitaal fotograferen van de col-
lectie voorwerpen.
Enkele interviews in de collectie MissieMemoires die nog op audiocassettes of 
minidiscs stonden werden gedigitaliseerd. Samen met de 862 interviews die al 
ruim tien jaar – de veronderstelde houdbaarheidstermijn van cd’s – op cd ston-
den werd de gehele collectie van 1029 interviews bij elkaar op een van back-up 
voorziene server gezet. Hetzelfde werd gedaan met de digitale bestanden van 
3300 affiches en 2200 spotprenten.

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, werd de 
beschrijving van de tijdschrifttitels van deel 4, waarin periodieken betreffende 
jeugd, pedagogiek en onderwijs worden opgenomen, voortgezet. De afwerking 
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dr. Zjuul van den 
Elsen, één van de 

eindredacteuren, pre-
senteert deel 3 van de 

BKNP (coll. kdc, foto 
Paul Koopmans)



19van deel 3 (kerkelijk en godsdienstig leven) vergde intussen meer tijd dan was 
begroot. De presentatie van dit vuistdikke deel vond plaats op 13 mei 2012. Bij 
die gelegenheid werd een inleiding over de kerkelijke pers gehouden door drs. 
Jan van Hooijdonk, tot 2002 hoofdredacteur van het opinieblad De Bazuin, en 
nu van het blad Volzin. Het vierde deel van de bknp wordt begin 2014 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 twee delen uit:
33.  Cees Luttik, Mijn weg naar de Catholica. Verslag van een levenslange zoek-

tocht.
34. Fred Marcus, Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons.

impressie
Impressie verscheen in 2012 tweemaal, met daarin naast de vaste rubrieken de 
volgende bijdragen:
Leo Ewals, ‘Een portret van Theodor Baader’.
Leo Ewals, ‘Een pauselijk zouaaf. Willem Driessen uit Nijmegen’.
Vilan van de Loo, ‘Een vriendschap in brieven. Marie Sloot en Jan  
van der Lans’.
Vefie Poels, ‘Brabantse zusters in den vreemde’.
Gerda Smeets, ‘Doopceel van mr. Joan Bohl (1836–1908)’.
Lodewijk Winkeler, ‘Gekruide zielespijs. Deel 3 van de Bibliografie van  
Katholieke Nederlandse Periodieken gepresenteerd’.
Lodewijk Winkeler, ‘Nolens digitaal’.
Lodewijk Winkeler, ‘Aan plaatsen gehecht’.

overige publicaties
Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland, onder redac-
tie van Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler, Albert van der Zeijden en Ellen Brok 
(beeldredactie), Nijmegen 2012. Hierin:
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2120 Lodewijk Winkeler (met Jan Jacobs en Albert van der Zeijden),  
‘Inleiding’, p. 9–18.
Lodewijk Winkeler, ‘Getogen naar den Dom. De voormalige edelsmidse 
Brom in Utrecht’, p. 309–320.
Ellen Brok en Lodewijk Winkeler, ‘Devotionalia als verzamelobject.  
Het heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg en andere particuliere  
verzamelingen’, p. 817–829.
Lodewijk Winkeler (met Jan Jacobs en Albert van der Zeijden),  
‘Slotbeschouwing’, p. 831–842.

Lodewijk Winkeler, ‘Nijmeegse zoeaven op de bres voor een verre paus 
(1860–1870)’, in: Nijmeegs Katern, 26(2012), nr. 1, p. 3–10.
Lodewijk Winkeler, ‘Marcus bij nader toezien’, in: Fred Marcus, Kerk met een 
glimlach. Zestig jaar cartoons (Nijmegen 2012), p. 15–18.

8. personalia

Op 30 december overleed Herman Pijfers (*1923), oprichter van uitgeverij 
Ambo. Ambo, later Arbor, was jarenlang de huisuitgeverij van het kdc en Pijfers 
kwam regelmatig, een enorme tas boeken met zich meeslepend, op het kdc 
om de stand van zaken in katholiek Nederland met directeur Jan Roes door 
te nemen. Samen met Jan Roes was hij de auteur van het fotoboek Memoriale.  
Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw (1996). Tijdens de samen-
stelling van het Memoriale kwam Pijfers tot de constatering dat de toen nog 
nauwelijks beschreven fotocollectie van het kdc meer aandacht verdiende. 
Daartoe richtte hij de Stichting Katholiek Leven in Beeld (klib) op, die de basis 
legde voor de huidige omvangrijke en goed ontsloten fotocollectie van het kdc. 
Binnen de vaste formatie verwelkomde het kdc twee nieuwe collega’s. 
Op 1 augustus trad drs. Ernesto Rivas Arévalo in dienst als medewerker 
digitaliseringsprojecten. Ernesto Rivas was al sinds 2004 bij het kdc werkzaam 
als archiefmedewerker. Op 15 augustus begon mw. Anneke Nuij–Pruijn als 
informatiemedewerkster; daarvoor was zij werkzaam bij de Universiteitsbiblio-
theek. Zij beheert drie dagen in de week de fysieke en de digitale informatiebalie.
Drs. Paul Hoogma en Leon Schrijvers werden vanaf respectievelijk 1 maart 
en 30 juli bij het kdc gedetacheerd, terwijl Marcel Hofmans en Anne–Hilde  
de Boone per 1 augustus en 1 november als vrijwilliger het kdc kwamen  
versterken.
Tom Lormans en Anne–Hilde de Boone liepen stage bij het kdc.

Graaf- en trans-
portwerk voor 

Sanatorium 
Sint Jozefsheil. 
Gratis verricht 

door de boeren van 
Bakel en Milheeze. 

Opgeleverd 
19 maart 1948 

(coll. kdc)

De begrafenisstoet 
van kardinaal J. de 

Jong verlaat de kathe-
draal, 13 september 
1955 (coll. kdc, foto 
F.F. van der Werff)



Bijlagen

bijlage i: dienstverlening

bijlage ii: aanwinsten en aanvullingen op de 
archiefcollectie

aanwinsten
Persoonlijke archiefcollecties:
–  H.F.J.M. van den Eerenbeemt (archief van onderzoek naar de Noord– 

Brabantse Katholieke Middenstandsbond)
– Kees Fens (verzameling publicaties)
– Cees Griffioen
– J.L.A. Jansen

23

Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012
Categorieën gebruikers
WO Onderzoekers – Intern 12 17 27 25 18
WO Onderzoekers – Extern 66 58 63 94 61
Studenten Intern 26 40 23 25 31
Studenten Extern 17 15 28 20 17
Historisch onderzoek – niet wetenschappelijk 59 71 72 74 63
Totaal 180 201 213 238 190
Studiezaal
Totaal aantal bezoekers 180 201 213 238 190
Totaal aantal bezoeken 456 501 592 654 610
Raadpleging archieven (bezoeken) 374 448 501 431 421
Raadpleging archiefstukken totaal 5.823 4.199 4.462 6.306 6.737
Resevering archiefstukken per e-mail 130 90 85 108 90
Aanvragen Toestemming raadpl. archief (per e-mail) 75 80 105 106 146
Aanvragen Beeld en Geluid (per e-mail) 188 70 109 148 55
Geleverde foto’s per e-mail 448 465 362 293 264
Informatievragen (per e-mail)
Informatie vragen infobalie 344 359 325 409 581
opmerkingen/vragen per e-mail (formulier  
website)

61 70 53 80 55

Archief – Collectiespecialist 30 170 156 95 226
Beeld en Geluid – Collectiespecialist 20 39 75 66 48
Bibliotheek – Collectiespecialist 20 45 40 16 *
Totaal informatievragen 475 474 649 666 910
* aantal is inbegrepen in aantal informatievragen infobalie



– J.L.M. Martin
– E. Miedema
– A.A. van Nijnatten
– Th. J. Scholtes
– Jan Stuyt
– J.M. Visser en J. Visser
– A.M. van der Werf–Terpstra
– Jacob Willebrands
– J.J.W. IJsselmuiden
– Familie Zuidgeest

Archieven van organisaties en instellingen:
– Zijactief Overijssel
– Dossier conflict Zandbelt–Simonis (1989–1991)
– Stichting Han Fortmann Centrum
– Leerstoel Missiologie
– Sint Adelbert–Vereniging, afdeling Utrecht en omstreken
– Diocesane Katholieke Schoolraad Breda
– Nijmegen Interdisciplinary Centre for Development and Cultural Change

aanvullingen
Persoonlijke collecties:
– F.H.J.J. Andriessen
– Jacques Michel Brouwers
– J.D.F. Heijnen
– M.A.M. Klompé
– C.A.E.M. Mohrmann
– Herman Peters
– L.J.J.M. Poell
– L. Quaaden
– L.J. Rogier
– T.N.J.A. van Rijn
– A.V.M. Struycken
– C.J.A. Tholens

Archieven van organisaties en instellingen:
– Academische Leken Missie Actie
– Acht Mei Beweging
– Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt
– Bisschoppelijke Vastenaktie
– Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
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Affiche van de 
Katholieke Radio 

Omroep, 1930 
(coll. kdc).



KVP-fractieleden 
Frans Andriessen 
en Harry Noten-

boom in gesprek, 8 
oktober 1970 (coll. 
kdc, archief KVP).

– Dispuut Olifant, Nijmegen
– Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
– De Graal
– De Internationale Graal
– Ichthus, Christelijke Studenten Vereniging Nijmegen
– Interdiocesane Kostersbond
– Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut
– Kath. Studentenvereniging Thomas Aquinas
– Nederlanda Katholiko
– Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes
– Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus
– Pauselijke Missiewerken
– Scouting Nederland
– SKAN–fonds projectdossiers
– Stichting Schoolinternaten Nederland
– Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk
– Uitgeverij Het Spectrum
–  Vereniging van Pastoraal Werkenden Nederland

Audio(visueel) en beeldmateriaal (gedeeltelijk afkomstig uit archieven):
– Kinderaltaartje met toebehoren en kindermiskleding uit de jaren dertig.
– Fotoalbums, foto’s en ander documentatiemateriaal betreffende A.A. Weijling, 

priester.
– 22 grammofoonplaten behorend bij filmstroken van Instituut Lumen.
– Fotoarchief van het tijdschrift de Bazuin: 20.000 zwart–wit foto’s uit de  

periode 1955 tot 2000. 
– Kunstenaarsarchieven afkomstig van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in 

Nederland: 25 strekkende meter documenten, merendeels groot formaat 
ontwerptekeningen.

– Dia’s en foto’s betreffende Vaticanum II en de Foyer Unitas.
– Collectie van 194 digitale portretfoto’s van zusters afkomstig uit Zeeland, 

speciaal uit Kwadendamme, alsmede foto’s van het katholiek leven in Zeeland. 
– Ontwerptekeningen uit het archief van kunstenaar Jacques de Wit.
– Albums met luchtfoto’s van het Nijmeegse universiteitsterrein, gemaakt  

tussen 1922 en 1981.
– Vijf filmrollen waaronder twee 35 mm–films getiteld ‘Eeuwige duisternis’ en 

‘Nacht zonder sterren’, gemaakt voor de blindeninstituten St. Henricus en  
De Wijnberg te Grave in de eerste helft van de twintigste eeuw.

– Affiches, voorwerpen en vaandels betreffende het katholieke vakbondswezen, 
afkomstig van het Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o.

– Ruim 400 schetsen en tekeningen van Herman Focke (aanvulling).
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L. Quaaden wordt 
feestelijk begeleid 

van zijn ouderlijk 
huis naar de dorps-
kerk in Heugem om 

zijn eerste heilige 
mis te lezen, 4 sep-

tember 1949 (coll. 
kdc, fotoalbum 

Quaaden)



– 16 grammofoonplaten met opnamen van Nederlandstalige liturgische muziek. 
– Serie glasdia’s over de Goede Week, gemaakt in de St. Janskerk in Waalwijk in 

1961.
– Tekeningen van en documentatiemateriaal betreffende de drie kunstenaars 

H.J. (Henk), A.P. (Alex) en L.F. (Lou) Asperslagh. 
– Negen DVD’s met voorlichtingsfilms van de Katholieke Universiteit (1977–

1999) en een film ‘Hoe Neeltje Jacoba afging voor haar eerste tentamen’ 
(1975).

– Collectie foto’s van abten en abdijen in Nederland.
– Vele aanvullingen voor de collectie Devotieprentjes, met name voor de deel-

collectie Priesterprentjes.

bijlage iii: ontsluiting en digitalisering

ontsluiting
– Algemeen Kristelijke Kunstenaarsverbond (aanvulling)
– J.A. Alberdingk Thijm (aanvulling)
– F.H.J.J. Andriessen
– Anne Biegel (aanvulling)
– Bukumbi hospital
– Caritas Angola
– Cordaid projectdossiers (aanvulling)
– Dekker & van de Vegt (aanvulling)
– Der deutsche Weg
– Dispuut Klimop
– J.M. van Engelen (aanvulling)
– J.J. Gielen (aanvulling)
– H.T.M. de Greeve (aanvulling)
– Herwonnen Levenskracht (aanvulling)
– B.M. Huybers (aanvulling)
– Interdiocesane Kostersbond Sint Willibrord (aanvulling)
– Kath. Arbeidersbeweging Bisdom Haarlem (aanvulling)
– Kath. Bond St Eloy (aanvulling)
– Kath. Bond van Leidinggevend en Toezichthoudend Personeel (aanvulling)
–  Kath. Bond van Personeel in de Agrarische, Voedings– en Genotmiddelen–, 

Tabakverwerkende, Horeca– en Aanverwante Bedrijven (aanvulling)
–  Kath. Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van  

Geestelijk Gestoorden (aanvulling)
– Katholieke Radio Omroep B
–  Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam  

(aanvulling)
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H.W.H. Valk, 
voorzitter van de 

Interdiocesane 
Kostersbond, biedt 

zijn boek Koster 
in dienst van de 

Rooms-Katholieke 
Kerk aan aan mgr. 
J. ter Schure, 1996 

(coll. kdc)

Houten 
kinderaltaartje 

(coll. kdc)
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– Katholieke Volkspartij (aanvulling)
– Kleermakerij van Aarnhem
– J.J. Loeff
– L.J. Rogier (aanvulling)
– Nationale bond voor EHBO
–  Ned. Kath. Bond van Arbeiders in Voedings– en Genotsmiddelenbedrijven 

(aanvulling)
– Ned. Kath. Bond van Musici en Artiesten (aanvulling)
– Ned. Kath. Kleding– en Textielarbeidersbond (aanvulling)
– Ned. Kath. Landarbeidersbond St. Deusdedit (aanvulling)
– Ned.Kath. Vakverbond (aanvulling)
– Nederlandse Katholieke Sportfederatie
– J.M. Reinboud (aanvulling)
– Rooms–Katholieke Grafische Bond
– F.L.R. Sassen (aanvulling)
– H.J.A.M. Schaepman (aanvulling)
– Sint Christoffel (aanvulling)
– Sint Gregoriusvereniging (aanvulling)
– Sint Melania–werk (aanvulling)
– Sint Vincentiusvereniging (aanvulling)
– Sint Willibrordvereniging (aanvulling)

31– S. Strasser (aanvulling)
– Stem van Afrika (aanvulling)
– Marga Klompé (aanvulling)
– Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (aanvulling)
– C.E.M. Struyker Boudier (corrigerende verwerking)
– Thomas More Academie (aanvulling)
– Unie Katholieke Bond voor Ouderen
– P. Vertenten (aanvulling)
– J.M. Visser en J. Visser
– de Volkskrant

digitalisering
– archief J.A. Alberdingk Thijm (digitalisering van microfilms)
– archief A.J.A.M. Ariëns
– archief Aartsbisdom Jakarta
– archief J.L.T.M. Cals
– archief Vincentiusvereniging Nederland (gedeeltelijk)
– collectie voorwerpen
– collectie afbeeldingen klein formaat (verbeterde scans)
– collectie MissieMemoires (aanvulling)

bijlage iv: onderwerpen waarvoor de documentatie 
van het kdc is geraadpleegd

– Aalmoezeniers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Grebbeberg Rhenen
– Aalmoezeniers van sociale werken in Limburg
– Acht Mei Beweging
– Activistisch verleden van Nijmegen
–  Agrarisch onderwijs / landbouwhuishoudonderwijs van de Noordbrabantse 

Christelijke Boerenbond en de Haarlemse Land en Tuinbouwbond
– Alberdingk Thijm en Karel de Grote
– Antropologie Berland Nieuw Guinea
– Archeologie
– Archiefgids Nederlandse Emigratie naar Brazilië
– Architectuur in verband met dom Hans van der Laan osb, architect
– Armoede in Alkmaar in de negentiende eeuw
– Aulareeks
– Baader, J.
– Bakker sss, J.D.

Gedeelte uit een 
toespraak van 

Alphons Ariëns bij 
de oprichting van 

de Annavereniging 
te Bussum, 26 juli 

1908 (coll. kdc, 
archief A. Ariëns)



3332 3333– Banning, W.
– Beeldgebruik in de fondsenwerving van Memisa
– Beeldvorming over Pools antisemitisme (in Nederland na 1945)
– Betrekkingen tussen Nederlanders en Nieuw Zeelanders
– Bioscoop in Nijmegen in de jaren 40–45
– Boycot van de Olympische Spelen 1980
– Brom, G. Episoden uit zijn leven
–  Buytendijks interpretaties van de dierlijke zijnswijze en zijn visie op levenswe-

tenschap
– Café Trianon, Nijmegen
– Carolus Magnus 1928–1972
– Carolus Magnus, Nijmeegs Studentencorps
–  Coppes, D.; ongeval in Emsburen (D) in augustus 1954 waarbij hij als aalmoe-

zenier van de verkenners betrokken was
– Cordaid
– Cordaid, geschiedschrijving
– Curaçao
– Cuypers, Joseph 
–  Democratiseringstendensen onder invloed van de studentenacties op de 

Nederlandse universiteiten in de jaren zestig
– Den Oldenhof, Gorssel
– Depressiepreventie en bevorderen van geluk bij jonge adolescenten
– Dickens in Nederland, thema Uitgeversgeschiedenis
– Dispuut avis, notulen Algemene Ledenvergaderingen 1928–1993
– Dispuut Elegast
– Dispuut Nijmegen
– Dispuut potens
– Duinkerken, Anton van en de Katholieke Leergangen Tilburg
– Duynstee, prof. F.J.F.M. (grootvader)
– Edelsmidse Brom
– Edelsmidsen Brom en Esser
– Egodocumenten, ongepubliceerd materiaal
– Familiegeschiedenis
– Film documentaire over Jos Schipperheijn & Solidaridad
– Fysiotherapie, geschiedenis
– Gevelsteen Concordia
– Godsdienstpsychologische aspecten van de Weerter Maria–verschijningen
– Haagsch Persbureau Matla en diens oprichter, J.H. Matla
– Halkes, Cath.J.M.
– Hart, familie, correspondentie 
– Hellegers, zoeaaf (grootvader)
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Alex Asperslagh, 
Ontwerptekening 

voor een raam voor 
de winkel van Zum-

polle Lederwaren 
in de Venestraat 

te ‘s-Gravenhage, 
met voorstelling 
van een man en 

vrouw op jacht, en 
de wapens van Den 

Haag, Amsterdam 
en Rotterdam, 1952 

(coll. kdc, archief  
A. Asperslagh)



3534 – Nederlandse fascisme 1922–1945
– Ons Middelbaar Onderwijs
– Oostenrijkse vluchtelingen in ‘s–Hertogenbosch in de periode 1917–1924
– Oost–West contacten Nederlandse katholieken 1980–1992
– Otker, J.B.H. 
– Pasar malams. Historische beschrijving van dit type evenement
– Pax Christi, geschiedenis
– Pax Christi, Vietnam
– Phocas
– Pocketboek
– Politiek opvoeding / democratie in de jaren zestig en zeventig
– Politieke speeches
– Priesters in de politiek
– Quay, J.E. de (biografie )
– Relatie Nederland – Iran/Irak
– Rijksmuseum Amsterdam, beelden van de binnenhoven
– rk Staatspartij, Politieke geschiedenis in Nederland in het interbellum
– Rogier, L.J.
– Rome reis kjv 1935
– Rooms katholiek onderwijs
– Scouting: Van Laergroep, die met de WADOB gezamenlijke activiteiten deed.
– Seksueel misbruik in de katholieke kerk
– skan–Fonds, diverse interne doelen
– Smulders SJ, P.F.
– Sociale Erfenissen van een katholieke opvoeding (familiegeschiedenissen)
– St. Joristocht
– Stichting Via Pacis
– Strategier, Herman 
– Studentenbetrekkingen Nijmegen – ddr, 1975 – 1991
– Toorop, familie
– Trimbos, C.J.B.J.
– Universiteitsgeschiedenis
– Unnik, Gerardus van, informatie over mijn opa
– Vaticanum II  in Nederland
– Vluchtelingenkinderen uit het Derde Rijk in Nederland 1938–1945
– Volkskrant Magazine
– Walters, Gerardus, en de Katholieke Arbeidersjeugd in Den Bosch
– Werkomstandigheden in bedrijven
– Willibrordvertaling Nieuwe Testament, ontstaansgeschiedenis
– Wils, I.M.P.A. (biografie)
– Wit–Gele Kruis, 1970–1972

– Hermesdorf, familiearchief
– Herstellingsoord Berg en Bosch
–  Het Generaalsconflict, Politiek–militaire  verhoudingen onder het kabinet 

Biesheuvel/Den Uyl
– Homoseksuele organisaties in Nijmegen
– Hoofdenaffaire medialogica
– Hout, Anneriet in ’t, die in sanatorium Bergh en Bos heeft gezeten (1941–1943)
– Huurne, Antonius Bernardus ter (grootvader)
– Internationale vergelijking tussen nationale synodes
– Italian Catholicism and International Relations (1963–1975)
– Janmaat, Hans 
– Jong in Breda in de jaren zestig
– Kabinet–De Jong 1967–1971
– Karel de Grote
– Katholiek Nationaal Thuisfront, beleid en lokale activiteiten
– Katholiek voetbal
– Katholieke emigratie in de jaren vijftig
– Katholieke Intellectuele vrouwen
– Katholieke meisjesgymnasia onder leiding van vrouwelijke religieuzen
– Katholieke Nederlanders in Zuid–Afrika
–  Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, eigendommen van de 

Stichting
–  Katholieke Uitgeverij Paul Brand in spanningsveld traditie en moderniteit 

(1911–1975)
– Katholieken in PvdA
– Kerkgeschiedenis, Boeren in de Achterhoek
– Kleermakerij Van Aarnhem
– kro–schoolradioprogramma over beeldende kunst
– ksv Wageningen, oudleden
– Kunstwerkplaatsen Esser
– Laar, F.K. van de (beeldhouwer)
– Lochtmans (kapelaan) en het Lochtmanhuis
– Lockheed affaire; rol van minister Henk Vredeling hierbij
– Lourdes, reisindrukken van
– Luns, J., en P. de Jong
– Martelaren van Gorcum
– Misbruik binnen de rk Kerk (zustercongregaties)
–  Narratives of the New: Engineering, Tradition, and Reform in the Dutch Ca-

tholic Community, 1958–1974.
– Nederlands nucleaire non–proliferatiebeleid
– Nederlandse Karmelieten in de 19e en 20e  eeuw



37– Woonwagenkampen/cultuur
– Zoeaven
–  Zusters Franciscanessen van Charitas uit Roosendaal; bijdrage in de St.  

Canisiusbond, met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de verpleging
– Zusters van de Goede Herder / Huize Witven Someren
– Zwaga, familie (familiegeschiedenis)

bijlage v: gebruik van kdc–documentatie 
in de publiciteit

boeken en periodieken
–  E.O. van der Werff, A. Hilhorst (red.), Van volkskerk tot kathedraal. De St.-

Jozefkerk in Groningen (Groningen 2012)
– P. Bak e.a., Canon van de christendemocratie (Den Haag 2012)
–  Huygens/ing, Bronnenpublicatie betreffende de commissies voor grondwets-

herziening 1883-1983, zie: http://www.huygens.knaw.nl/grondwetscommi-
sies1883-1983/ 

–  Frans Willem Lantink en Jeroen Koch (red.), De paus en de wereld. Geschiedenis 
van een instituut (Amsterdam 2012)

– 50 jaar Nijmeegs studentenleven (Nijmegen 2013)
–  Martin Hoondert, Jan Jacobs, Franck Ploum (red.), Visioenen van het Tweede 

Vaticaans Concilie (Heeswijk 2012)
–  Els Kloek (red.) 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (Nijmegen 2013)
–  Maarten Bos, Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953-2003 

(Amsterdam 2012), proefschrift
–  Cecile Stegge, Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch ver-

pleegkundige in Nederland, 1830-1980 (Maastricht 2012), proefschrift
– Kevin Ko, Religious hospitals in late colonial Ned. Indies (te verschijnen)
– R. Aupers, Memoires van een misdienaar (te verschijnen)
– Elsevier: special over katholicisme, artikelen over J. Luns en Godfried Bomans
– vox
– Radboud Magazine

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
– Brandpunt TV, videobeelden van het Radboudziekenhuis 
– Tentoonstelling ‘Winterkost’, Stadsarchief Oss
–  Open dag van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

(filmstrookjes met projector)
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Voor- en achterzijde 
van een poster om 
fondsen te werven 
voor de bouw van 

de Ariënskerk in 
Enschedé. In opge- 

vouwen vorm te 
versturen, en voor-

zien van een ant-
woordkaart waarop 
postzegels kunnen 
worden bijgeplakt 

(coll. kdc)



38 3939bijlage vi: 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. 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)
– Medewerking aan het internationale spraakherkenningsproject clarin.  

Overleg met het Centre for Language and Speech Technology (E. Brok)
– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Sportarchieven buiten spel’,  

7 juli (L. Winkeler)
– Symposium Stichting Academisch Erfgoed ‘De gevoelige plaat’ (over het 

beheer van fotocollecties), 29 oktober (E. Brok)
– De betekenis van categorale documentatiecentra, toespraak bij gelegenheid 

van de overdracht van het beheer van de archieven van het Humanistisch 
Historisch Centrum aan Het Utrechts Archief, 12 oktober 2012 (L. Winkeler)

– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Voor Vernietiging Vatbaar’? 
Een herwaardering van Gewaardeerd Verleden, 15 november (L. Winkeler)
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Afbeelding van een 
kinderpostzegel 
(weldadigheids-

postzegel ‘voor het 
kind’) op de omslag 
van het bijblad van 

het Maandblad 
voor Berechting en 

Reclasseering van 
Volwassenen en 

Kinderen, december 
1926 (coll. kdc)
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directie
mw.drs. N. Grygierczyk

personeel in vaste dienst:
mw. W.A.M. Brok
mw. E.C. Everaard
J. Kersbergen
mw. A.J.M. Nuij-Pruijn (per 15 augustus)
mw. L.M.J. van Orsouw
drs. R.A.W.J. Peters
drs. E. Rivas Arévalo (per 1 augustus)
J. Spaans
dr. L.G.M. Winkeler

personeel in tijdelijke dienst:
mw.dr. J. van den Elsen
mw. C.J. Navest-Folmer
mw.dr. G.M.J. Poels

gedetacheerd personeel:
M.M. van den Broek
drs. A.N. Bruls
R.G.C.M. Franssen
H.H. Ganzevles
drs. P.J.L. Hoogma (per 1 maart 2012)
mw. M. Kootkar 
P. Koopmans
L. Schrijvers (per 30 juli 2012)

vrijwilligers:
mw. A.H. de Boone (per 1 november)
A.F. Brok
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
E.W. van Heugten
T.A.M. Hofmans (per 1 augustus 2012)
mw. J.A.M.J. Joosten
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
Tom Lormans (per 1 september)
Mw. A.H. de Boone (tot 1 november)

bijlage vii: kdc-medewerkers 2012


