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de vorm van een jachthoorn, symbool  
van de lichte infanterie (coll. kdc).
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Prof M.G. Spiertz overhandigt het eerste nummer van Trajecta  
aan kardinaal Godfried Danneels, 8 april 1992 (coll. kdc).

1. het kdc in 2013

Hoewel het de primaire taak van het kdc is zich met het verleden bezig te houden, 
is het daarvoor noodzakelijk om vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden 
en naar de implementatie van nieuwe ontwikkelingen. Met het aflopen van het 
meerjarenplan 2009-2013 en het opstellen van een nieuw meerjarenplan voor de 
periode 2014-2017 heeft het kdc dit in 2013 dan ook volop gedaan.
Ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan heeft het kdc op 2 mei 
en 25 september twee intensieve brainstorm-sessies gehouden met een vijftiental 
belanghebbenden van binnen en buiten de Radboud Universiteit. Aanwezig waren 
zowel vakgenoten als onderzoekers. De conclusies van deze bijeenkomsten kunnen  
als volgt worden samengevat: versterk de band van het kdc met onderwijs en  
onderzoek en maak optimaal van gebruik van de digitale mogelijkheden en ontwik-
kelingen. Wat dit laatste advies betreft was het kdc op dat moment al volop bezig. 
Vanaf begin 2013 werd begonnen met de installatie en implementatie van een 
geheel nieuwe versie van het softwarepakket Adlib, daarbij inbegrepen een 
tamelijk complexe conversie van de database. Inmiddels zijn wij druk bezig met de 
finetuning van het systeem, dat in de loop van 2014 zal resulteren in een geheel 
vernieuwde on line catalogus met allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het leveren 
van commentaar door gebruikers. 
In 2013 zijn de contacten met het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in 
Sint Agatha geïntensiveerd, hoewel de resultaten dit jaar – vanwege de software-
installatie bij het kdc – nog voornamelijk bestonden uit plannen en goede voor- 
nemens. Het is echter de bedoeling dat het Erfgoedcentrum en het kdc nauwer 
gaan samenwerken, onder meer op het terrein van databanken, en zich waar  
mogelijk samen gaan presenteren als instellingen die samen het katholieke erfgoed 
beheren. Ook zal het kdc zich, in navolging van het Erfgoedcentrum, in 2014 
aansluiten bij het Archives Portal Europe.
Ook geheel vernieuwd werd in 2013 het tijdschrift Trajecta. Religie, cultuur en 
samenleving. Dit Nederlands-Vlaamse tijdschrift kwam in 1992 in de plaats van 
het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland. Zowel het kdc 

Omslag van het vernieuwde tijdschrift Trajecta. 
Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden/
Religion, Culture and Society in the Low Countries.



76 

Informatiebalie bij het zestigjarig  
bestaan van Memisa, 1985 (coll. kdc).

als het kadoc in Leuven waren vanaf dat jaar nauw bij dit tijdschrift betrokken. 
Met ingang van de jaargang 2013 is het tijdschrift verbreed van alleen katholieke 
geschiedenis naar die van alle religies in Nederland en Vlaanderen – al zal het 
accent vooral christelijk zijn. Dit nieuwe Trajecta, dat twee- in plaats van viermaal 
per jaar verschijnt, wordt gedragen door kdc, kadoc en het Historisch Documen-
tatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800, een instituut van de 
Vrije Universiteit. De redactie is verbreed, er is een internationale raad van advies 
ingesteld, en er wordt naar gestreefd om over enkele jaren de zogenoemde A-status 
te verkrijgen.

2. informatie en dienstverlening

bezoekerscijfers
Het aantal bezoekers in de studiezaal is in 2013 behoorlijk gestegen. Met enige 
overdrijving – want het gaat niet om grote aantallen – zou men kunnen zeggen 
dat de studiezaal sinds 2003 niet meer zoveel bezoekers heeft ontvangen. Met 
wat meer nuchterheid stellen we vast dat de bezoekersaantallen over de jaren 
heen tamelijk stabiel blijven. Door deze bezoekers werden in totaal 4.973 archief-
omslagen geconsulteerd. Een groot aandeel daarin hadden drie onderzoeks- 
projecten die voor een belangrijk deel met kdc-archiefmateriaal werden uitgevoerd: 
de geschiedenis van de ontwikkelingshulp-organisatie Cordaid en zijn voorgangers 
(onder meer Mensen in Nood en Memisa), de geschiedenis van Pax Christi  
Nederland, naar aanleiding van de fusie met het Interkerkelijk Vredesberaad tot 
de vredesorganisatie pax, en tenslotte een onderzoek naar de geschiedenis van 
de toonaangevende katholieke uitgeverij Paul Brand.

A B C D

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

2013 243 650 2,67 2,55

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

website
Ook het aantal hits op de website van het kdc is vergeleken met 2012 gestegen. 
De aandacht ging het meest uit naar de kdc-archieven (2012: 9.016 hits, 2013: 
10.597 hits) en de pagina’s met informatie over de geschiedenis van het Neder-
landse katholicisme (2012: 3.417, 2013: 4.735). Dit laatste bevestigt het streven van 
het kdc om niet alleen informatie over de aanwezige documentatie aan te bieden, 
maar deze documentatie ook te plaatsen in haar historische context. De belang-
stelling voor de pagina’s ‘over het kdc’ is licht gedaald (2012: 5.281, 2013: 4.735). 
Deze daling lijkt er op te duiden dat het kdc meer aandacht zou kunnen besteden 
aan een gevarieerder aanbod met actuele informatie.

Informatiewinkel van De Nieuwe  
Linie, ca. 1970 (coll. kdc).
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tentoonstellingen
Het kdc stelde dit jaar drie tentoonstellingen samen. De grootste tentoonstelling 
was gewijd aan de Edelsmidse Brom (13 juni – 30 september). Aanleiding daarvoor 
was de voltooiing van de digitalisering van het rijke archief van dit bedrijf. Aan 
de hand van ontwerptekeningen, foto’s en opdrachtboeken werd een uitvoerig 
beeld gegeven van de stijlontwikkeling, de productiewijze en de omvang van de 
productie van de Edelsmidse. De tentoonstelling werd samengesteld door gast-
conservator drs. Annette Gaalman, kenner van het werk van de Broms, en collega 
Heleen Regenspurg ma van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie. 
De jaarlijkse middag voor de Vrienden van het kdc was aan deze tentoonstelling 
gewijd.
Naar aanleiding van het nieuws dat het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis een belangrijke financiële poot dreigde te verliezen, richtte het 
kdc een ‘protest-tentoonstelling’ in getiteld ‘Ruim veertig jaar Parlementaire 
geschiedenis in Nijmegen’. Naast publicaties van het cpg werden archiefstukken 
tentoongesteld, foto’s en correspondentie tussen politici en cpg-auteurs.  
Overigens is inmiddels het voortbestaan van het Centrum verzekerd.
Vanaf 9 september presenteerde het kdc de tentoonstelling ‘Voor het roomse 
kind het roomse boek’. Op deze tentoonstelling werden een groot aantal kinder-
boeken gepresenteerd samen met de morele beoordelingen ervan, aanwezig  
in het archief van de Informatie Dienst Inzake Lectuur. Ook voor deze tentoon-
stelling was een concrete aanleiding. In 2013 werden de 5703 titelbeschrijvingen 
van kinderboeken in de kdc-collectie toegevoegd aan het Centraal Bestand  
Kinderboeken. Op 9 november was het kdc bovendien de gastheer voor een  
studiedag van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur.
Het jaar 2013 werd tenslotte geheel in de geest van het jaargetij afgesloten  
met een kleine tentoonstelling van Sinterklaas- en Kerstboeken in de hal van  
de Universiteitsbibliotheek.

Affiche bij het twintigjarig bestaan van de  
Algemeene rk Propagandaclub. Ontwerp Jan Bleijs 
(archief Algemeene rk Propagandaclub, kdc).

Affiche bij de kdc-tentoonstelling 
over de Edelsmidse Brom  
(ontwerp Josje van der Wel).

Affiche bij de kdc-tentoonstelling ‘Voor 
het roomse kind het roomse boek’.
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Wies Stael-Merkx spreekt op de Acht Mei 
manifestatie van 1988 (coll. kdc).

Eén van de dertien rijdende kerken 
van Oostpriesterhulp (coll. kdc).

3. archief

aanwinsten
In 2012 ontving het kdc 22 nieuwe archieven, terwijl er op 33 archieven aanvul-
lingen binnenkwamen. Een overzicht van alle aanwinsten en aanvullingen is te 
vinden in bijlage II.
Er is een trend waarneembaar dat bij de aanwinsten het accent wat meer op  
persoonlijke archieven komt te liggen. Veel mensen die het archief of de archivalia 
van hun ouders altijd hebben bewaard, vragen zich af of hun kinderen het nog  
de moeite waard vinden om die te bewaren; in andere gevallen stellen de klein-
kinderen zich bij het afhandelen van de erfenis deze vraag.
Hier vermelden wij een paar opvallende aanwinsten. Het archief van televisie-
producente Marga Kerklaan (1925-2013) bevat onder meer materiaal dat verband 
houdt met haar documentaires ‘Zodoende was een vrouw maar een mens om 
kinderen te krijgen’ (over de katholieke huwelijksmoraal) en ‘Het einde van een 
tijdperk’ (over de missie). Mw. Wies Stael-Merkx (1926-2012) genoot landelijke  
bekendheid door haar voorzitterschap van de Acht Mei Beweging. Daarnaast was 
zij echter ook de oprichter en vele jaren directeur van het Katholiek Bureau voor 
Relatie- en Gezinsvorming. Broeder Aquino (Max) Helling, broeder Van Ouden-
bosch (1923-2008) werkte tot 1984 in Indonesië – zijn vaderland – in het middel-
baar onderwijs. In Nederland was hij daarna ondermeer jarenlang secretaris van 
het Werkverband van Katholieke Homopastores. Het archief van Cees Griffioen 
bevat archiefmateriaal met betrekking tot de vele functies die hij heeft bekleed, 
onder meer als perschef bij Kerk in Nood/Oostpriesterhulp en adviseur bij Memisa 
en het Centraal Missie Commissariaat.

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar 67 archieven onder handen 
gehad, voor het merendeel kleinere aanvullingen. Zij ontsloten in totaal 130 meter 
archief. Enkele interessante archieven: allereerst uiteraard het archief van de 
Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam (1904-1940). 

Dit archief behoorde tot de ‘Russische archieven’: archieven die door de Duitsers 
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in beslag werden genomen, maar 
na de oorlog terecht kwamen in het Russisch Staatsarchief in Moskou. In 2002 
keerden deze archieven weer naar Nederland terug. Het archief bevat een schat 
aan katholiek propagandamateriaal voor de katholieke pers, de kro en de rk 
Staatspartij. Een voor 2014 geplande tentoonstelling van dit materiaal belooft een 
lust voor het oog te worden. Het uitgebreide archief van de edelsmid Kees van 
Berkel (1930-2009) biedt niet alleen een uitstekend gedocumenteerd overzicht 
van diens werk, maar geeft ook gedetailleerd inzicht in de zakelijke aspecten 
daarvan. Frits Hoeben (1958-2013) werkte van 1984 tot 2003 bij het Diocesaan 
Pastoraal Centrum te Breda. Zijn archief geeft een goed beeld van de functie van 
zo’n centrum voor het Bredase bisdom.
Een volledige lijst van ontsloten archief(delen) is te vinden in bijlage III.

4. bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2013 uitgebreid met 960 boeken en brochures.  
De totale collectie bestond aan het eind van dat jaar uit 74.441 banden. De tijd-
schriftencollectie groeide met 189 banden tot in totaal 45.078. Naast de gebruike-
lijke nieuwe jaargangen werd de tijdschriftencollectie ook uitgebreid met losse 
afleveringen die in de archieven werden aangetroffen. Langs deze weg wordt de 
collectie met grote regelmaat uitgebreid met afleveringen van weinig bekende 
tijdschriften. Het aantal abonnementen op tijdschriften bleef gelijk aan de vorige 
jaren, te weten 416.
Veel werk is dit jaar verzet om een overzicht te krijgen van bij het kdc aanwezige 
kinderboeken. Tot voor kort werden de kinderboeken in de bibliotheekcatalogus 
niet als zodanig aangemerkt, zodat het volledig onduidelijk was wat de omvang 
was van de (virtuele) kdc-kinderboekencollectie. Om te kunnen aansluiten bij  
het Centraal Bestand Kinderboeken – hierover berichtten wij al in het vorige jaar-
verslag – was identificatie van deze boeken noodzakelijk. Deze identificatie werd 
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in 2013 voltooid met behulp van een aantal slimme zoekacties in de bibliotheekcata-
logus. Uiteindelijk werden er 5703 titels van kinderboeken opgenomen in het CBK.
De veel geraadpleegde knipselcollectie staat op de nominatie om te worden gedigi- 
taliseerd. Helaas zal het niet mogelijk zijn deze collectie via de online catalogus 
ter beschikking te stellen: de auteursrechten van schrijvers/journalisten en van 
fotografen verhinderen dit. Als de digitalisering – die mogelijk in 2015-2016 plaats 
zal vinden – is voltooid zal er op de studiezaal van het kdc een speciale voorziening 
voor de raadpleging ervan worden getroffen. Inmiddels wordt de hele collectie 
gecontroleerd op knipsels die onvolledig zijn, en waar mogelijk worden deze  
knipsels alsnog vervolledigd. Bovendien worden voorbereidingen getroffen om  
de collectie beter te ontsluiten. Ook de drukselcollectie wordt klaargemaakt voor 
digitalisering. De collectie is dit jaar omgepakt in zuurvrije dozen. Met de digitali-
sering zal in 2014 worden begonnen.

5. archief beeld en geluid

naamswijziging
De collecties beeld en geluid en de audiovisuele collecties van het kdc zijn 
jarenlang gepresenteerd onder de naam klib: Katholiek Leven in Beeld en geluid. 
Naarmate de collecties van het kdc breder en ook internationaal toegankelijk 
worden gemaakt – te denken valt bijvoorbeeld aan het Europeana-project – werd 
duidelijk dat deze aanduiding te veel vraagtekens oproept. Besloten is dan ook 
om voortaan te spreken van ‘archief beeld en geluid’ (beeldengeluid@kdc.ru.nl). 

aanwinsten
Naast een groot aantal kleinere aanwinsten ontving het archief beeld en geluid 
enkele substantiële collecties. Het beeldmateriaal afkomstig van dom C.J.A. 
(Kees) Tholens, die van 1954 tot 1972 abt van de benedictijner abdij De Slangen-
burg te Doetinchem was, bestaat vooral uit fotoalbums en jubileumboeken van zijn 
abtsperiode. Bijzonder is een album van zijn grootvader, de bekende Amsterdamse 

Het nieuwe kdc-depot voor grote  
formaten beeldmateriaal (foto kdc).

Fotobijschrift
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Eerste bladzijde van een toespraak van Alphons Ariëns voor de  
rk Arbeidersbeweging in Enschede, 1892. Het digitale bestand  
is onderaan van een kdc-merkteken voorzien.

organist Jos A. Verheijen (1837-1924). Van de redactie van het tijdschrift VolZin 
kreeg het kdc drie verhuisdozen met portretfoto’s, die gebruikt zijn in het opinie-
blad De Bazuin. Dit is een welkome aanwinst, want er is veel vraag naar portret-
foto’s van bekende katholieken. Een ander deel van het fotoarchief van De Bazuin 
was in 2012 al aan het kdc geschonken.
De fotocollectie, die (uiteraard) al talrijke foto’s van en over de Radboud Universiteit 
bevat, werd uitgebreid met beeldmateriaal – foto’s en films – van de afdeling 
Voorlichting en het Alumnibureau van de universiteit. Uit de Brabant Collectie 
van de Universiteit van Tilburg ontving het kdc diverse films, dia’s en filmstroken, 
die oorspronkelijk deel uitmaakten van het archief van de paters Kapucijnen. 

ontsluiting en preservering
In 2013 kreeg het kdc de beschikking over een extra depot voor de opslag van 
zowel audiovisueel als archiefmateriaal. De ruimte werd ingericht met ruimte-
besparende verrijdbare stellingen, waarbij enkele daarvan speciaal geschikt 
werden gemaakt voor de bewaring van afbeeldingen groot formaat zoals affiches, 
wandplaten en ontwerptekeningen. Ook werd een ladekast geïnstalleerd voor de 
berging van textiel en kleine voorwerpen.
Het omvangrijke project van de preservering van de fotocollectie, ingezet in 2012, 
werd dit jaar met veel vaart voortgezet, zodat aan het eind van 2013 ruim twee-
derde deel van de ca. 100.000 foto’s optimaal was gedigitaliseerd en omgepakt.
Naast aanvullingen betreffende priesters die al in het bestand voorkwamen 
werden 174 namen toegevoegd van personen van wie nog geen priesterprentje in 
de betreffende 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.
De achterstand in de ontsluiting van de collectie voorwerpen werd in 2013 weg-
gewerkt door het fotograferen en beschrijven van de laatste 250 objecten uit de 
werkvoorraad. De aanvullingen voor de collectie affiches werden ontdubbeld,  
op formaat gesorteerd en deels gedigitaliseerd. 

Delfts blauw wandbord.  Jubileumgeschenk van de  
Ned. Katholieke Bond van Werknemers(sters) in  
Industriële Bedrijven “St. Willibrordus” (coll. kdc). 
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Drs. Th. Kerstiëns, adjunkt-directeur van Cebemo, mr. J.J.A.M. 
van Gennip, direkteur van Cebemo en J. de Koning, minister 
van ontwikkelingszaken, 1984 (coll. kdc).

P.J.M. Aalberse op de Maritieme  
Conferentie, oktober 1936 (coll. kdc).

6. projecten

digitalisering
Naast de (her)digitalisering van de fotocollectie, waarvan hierboven al melding 
werd gemaakt, had de archiefafdeling drie digitaliseringsprojecten onder handen. 
De digitalisering van de microfiches van het veel geraadpleegde archief van 
het aartsbisdom Jakarta werd dit jaar afgerond. De indeling van deze digitale 
bestanden is echter gebaseerd op een oude codering, die moet worden omgezet 
naar die van de huidige inventaris, voordat de scans voor het publiek gemakkelijk 
beschikbaar komen. Ook de digitalisering van het archief van Alphons Ariëns 
(1860-1928) in het kader van het nationaal digitaliseringsprogramma Metamorfoze 
werd voltooid. De scans zijn via de online catalogus te raadplegen. Aansluitend 
werd dit jaar al weer een volgend Metamorfoze-project voorbereid, te weten  
de digitalisering van het archief van de politicus P.J.M. Aalberse (1871-1948).  
Het toenmalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis – nu Huygens/ing – had 
in 2006 al Aalberses waardevolle dagboeken gedigitaliseerd, getranscribeerd en 
becommentarieerd uitgegeven. Maar ook de rest van het archief is het digitaliseren 
ruimschoots waard. Zo was Aalberse nauw betrokken bij het wel en wee van de 
maatschappij ‘De Katholieke Illustratie’, waarvan het archief zelf niet bewaard is 
gebleven.

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. Het vierde  
deel van de bknp wordt begin 2015 verwacht, het vijfde en laatste deel in 2016.

7. vrienden van het kdc

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het kdc kwam, voorgezeten door  
mr. J.J.A.M. van Gennip, in 2013 drie keer bijeen. Het hield zich onder meer bezig 
met mogelijkheden om de relevantie van de kdc-collecties naar buiten toe zicht-
baarder te maken en benadrukte voorts het belang van de werving van persoons-
archieven. Met genoegen nam het bestuur kennis van de groeiende samenwerking 
met het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. Tenslotte stelde 
het bestuur € 10.000 beschikbaar ten behoeve van de voltooiing van de Bibliografie 
van Katholieke Nederlandse Periodieken.
De Vrienden van het kdc en hun introducees werden op 21 juni door het kdc 
ontvangen voor een presentatie van de tentoonstelling over de Edelsmidse Brom. 
Sprekers waren de beide samenstellers: drs. A. Gaalman en Heleen Regenspurg 
ma. Op deze vriendenmiddag waren behalve veel donateurs ook veel leden van de 
familie Brom aanwezig. Toepasselijk was dat enkele dames onder hen originele 
Brom-sieraden droegen.

8. ontvangsten, publicaties en lezingen

ontvangsten
Behalve de Vrienden van het kdc (21 juni) en de Stichting Geschiedenis Kinder- 
en Jeugdliteratuur (9 november) – zie eerder – ontving het kdc op 18 oktober de 
Vereniging van Afgestudeerde Katholieke Theologen voor een introductie van en 
rondleiding door het kdc. Op 1 november werd, in samenwerking met het Regionaal 
Archief Nijmegen, de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging 
ontvangen. Behalve een rondleiding door het kdc werden lezingen verzorgd door 
archivaris drs. Ramses Peters en drs. Marijn Alofs, kenner van de Nijmeegse vak-
beweging.
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Archiefdoos uit het Russisch Staatsarchief 
in Moskou (coll. kdc).

kvp-Tweede Kamerleden Frans Andriessen  
en financieel specialist Harrie Notenboom in 
gesprek (foto archief kvp).

Taperecorder van de componist 
Bernard Huijbers (coll. kdc).

memoreeks
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit jaar 
drie delen uit:
35. Koos Spitse, Veel ging er langs mij heen. Terugblik op mijn overgang naar de 

katholieke kerk. De auteur kon het verschijnen van het boek helaas niet meer 
meemaken. Hij overleed kort voordien.

36. Martine Buitink, Als een weg door de werelden. Kiezen voor een leven van delen. 
Het boek werd op 16 maart 2013 in Tilburg gepresenteerd.

37. Harry Notenboom, Vallende zuilen. Een leven in dienst van de goede zaak. 
Het boek werd op 16 april 2013 in Nijmegen gepresenteerd met inleidingen 
door dr. Alexander van Kessel en dr. Jos Notenboom, en een reactie door de 
auteur.

impressie
Impressie verscheen in 2013 driemaal. Het eerste nummer (nr. 11) was een thema-
nummer over ‘digitaliseren’. Het nummer bevatte vijftien artikelen over de digi-
taliseringsactiviteiten van het kdc en over gedigitaliseerde collecties.
De beide andere afleveringen (12 en 13) waren gewone nummers met daarin naast 
de vaste rubrieken de volgende bijdragen:
Arthur Bruls, ‘Vastgevroren op IJsland’.
Ruud Fransen, ‘Een archief uit Moskou’.
Annette Gaalman, ‘Getekend zilver’.
Theo Salemink, ‘Door het oog van de tijd’.
Lodewijk Winkeler, ‘Radboud in de stad’.
Lodewijk Winkeler, ‘Slap gekwijl’.

lezingen
Ramses Peters, ‘De katholieke arbeidersbeweging in tijden van crisis’, lezing bij het 
bezoek van de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, 1 november.
Lodewijk Winkeler, ‘Katholieken in Indië – Indonesische katholieken. Missie-

archieven in Nijmegen en Sint Agatha’, Lezing voor het Platform Particuliere 
Archieven, 25 april 2013. 
Lodewijk Winkeler, ‘Koningen en katholieken’, lezing op de Dag van de Geschie-
denis, 19 oktober.
Lodewijk Winkeler, ‘Voor het roomse kind het roomse boek’, lezing op de studiedag 
van de Stichting Geschiedenis van de Kinder- en jeugdliteratuur, 9 november.
Lodewijk Winkeler, ‘‘Een geestelijk despoot en onluststoker zonder weerga’. 
Joannes Zwijsen (1794-1877)’, lezing voor de Historische Kring Bommelerwaard, 
Zaltbommel 12 november.
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Arbeiderswoningen aan de Lipperkerkstraat in Enschede omstreeks 1900, gebouwd door de  
bouwvereniging “Help elkaer” op initiatief van Dr. Ariëns. De foto is een daglichtcollodium- 
zilverdruk (dcz) of een ontwikkelgelatinezilverdruk (ogz).

Bijlagen

Het eerste nummer van het kleuterblaadje okki, dat nog 
steeds bestaat. De titel is een afkorting van Onze Kleine 
Katholieke Illustratie.



2322 

A.E.M. van Zeijst (zr. Theofoor osb), ontwerptekening voor de 
versiering van een kerk, vermoedelijk ter gelegenheid van de 
bevrijding, ca. 1945-1950 (coll. kdc).

De gelovigen verzamelen zich rond het 
kerkgebouw van een basisgemeente in 
Kungu. Aan de boom rechts hangt een 
autowiel dat als kerkklok wordt gebruikt 
(foto Joost Tholens, kdc).

bijlage i: dienstverlening bijlage ii: aanwinsten en aanvullingen op de 
archiefcollectie

aanwinsten

Persoonlijke collecties:
– C.I.M. Galligani-Berton, brieven van A. kardinaal Ottaviani
– Aquino (Max) Helling, broeder van Oudenbosch
– G.P.J.M. (Frits) Hoeben
– Marga Kerklaan
– H.J.J. van Schaick
– L.M.I.C. Stael-Merkx
– Joost Tholens
– Jeroen Witkam
– A.M.E. van Zeijst (zr. Theofoor)

Archieven van organisaties en instellingen:
– Gebeden voor Maria
– Groot-seminarie Warmond
– De Jonge Werkman bisdom ’s-Hertogenbosch
– Les Précieuses Ridicules
– Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs
– Notariële Studentenvereniging “N.S.V. Nota Bene”
– Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen
– Scouting District Gooi-Zuid
– Sodalitium Studiosorum p.a.n., Amsterdam
– Sodalitium Studiosorum d.e.l.o.s., Amsterdam
– Stichting tot Ondersteuning Levensbeschouwing en identiteit.  
 sol-identiteitsbegeleiders
– Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Venray
– Unipartners Nijmegen

Omschrijving 2009 2010 2011 2012 2013

Categorieën gebruikers

WO Onderzoekers – Intern 17 27 25 18 24

WO Onderzoekers – Extern 58 63 94 61 92

Studenten Intern 40 23 25 31 32

Studenten Extern 15 28 20 17 22

Historisch onderzoek – niet wetenschappelijk 71 72 74 63 73

Totaal 201 213 238 190 243

Studiezaal

Totaal aantal bezoekers 201 213 238 190 243

Totaal aantal bezoeken 501 592 654 610 650

Raadpleging archieven (bezoeken) 448 501 431 421 430

Raadpleging archiefstukken totaal 4.199 4.462 6.306 6.737 4.973

Resevering archiefstukken per e-mail 90 85 108 90 101

Aanvragen Toestemming raadpl. archief (per e-mail) 80 105 106 146 143

Aanvragen Beeld en Geluid (per e-mail) 70 109 148 55

Geleverde foto’s per e-mail 465 362 293 264

Informatievragen (per e-mail)

Informatie vragen infobalie 359 325 409 581 570

opmerkingen/vragen per e-mail (formulier website) 70 53 80 55 50

Archief – Collectiespecialist 170 156 95 226 195

Beeld en Geluid – Collectiespecialist 39 75 66 48 26

Bibliotheek – Collectiespecialist 45 40 16 *

Totaal informatievragen 474 649 666 910 841
* aantal is inbegrepen in aantal informatievragen infobalie
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Cartoon van Herman Focke naar aanleiding van de brochure  
van de Mariënburggroep Getuigen van de geest die in ons leeft,  
1983 (in: de Bazuin, 9 december 1983).

Bivak van de Jonge Werkman, 
ca. 1937 (foto W.L.A.  
Wagemans, coll. kdc).

aanvullingen

Persoonlijke collecties:
– J.I.M. van Adrichem
– A.A. van den Berg
– J.F. van Campen
– J.J. Dellepoort
– A.A. van Nijnatten
– L. Quaaden
– A.C. Ramselaar
– J.H. Roes
– W.M. van Rossum
– T.N.J.A. van Rijn

Archieven van organisaties en instellingen:
– Acht Mei Beweging
– Concilium
– Dominicaanse Gemeenschap Arnhem
– Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
– Edelsmidse Brom
– Ichtus, Christelijke Studenten Vereniging Nijmegen
– Katholiek Vrouwengilde Provincie Zuid Holland
– Katholieke Jeugdbeweging en Katholieke Verkennersbeweging
– Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom
– Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
– Katholieke Studentenvereniging Thomas Aquinas
– Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam
– Katholieke Theologische Universiteit Utrecht

– Katholieke Volkspartij
– Kommissiememoires
– Mariënburgvereniging
– Meisjesdispuut f.i.e.r.a., Nijmegen
– Nederlands Katholiek Vakverbond
– Stichting Katholieke Universiteit
– Stichting Nederlandse Missieraad
– Stichting de Open Deur
– Stichting Bibliotheek Le Sage ten Broek
– Unie van Studenten Nijmegen

Audio(visueel) en beeldmateriaal (gedeeltelijk afkomstig uit archieven):
– Beeldmateriaal betreffende dom C.J.A. (Kees) Tholens osb (abt van abdij 

De Slangenburg te Doetinchem, 1954-1972). Interessant onderdeel van deze 
schenking is een gedeelte betreffende de organist Jos A. Verheijen

– Foto’s en films betreffende de Radboud Universiteit, jaren negentig.  
Schenking van de afdeling Voorlichting 

– Foto’s t.b.v. pr-materiaal. Schenking van het alumnibureau van de Radboud 
Universiteit.

– Films, dia’s en filmstroken, oorspronkelijk afkomstig uit het archief van de 
paters Kapucijnen. Schenking van de Brabant Collectie van de Universiteit 
Tilburg 

– Prent van J.B. Sleper, voorstellende L.J. Rogier. Overdracht van het Museum 
Gouda.

– Portretfoto’s, gebruikt in het katholiek opinieblad Bazuin. Schenking van de 
redactie van het tijdschrift VolZin

– Talrijke kleinere schenkingen, vaak bestaande uit devotie- en priesterprentjes.

Vaantje met afbeeldingen van gebroken glazen  
en flessen, Drankweer Berlicum, 1930 (coll. kdc).
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bijlage iii: ontsluiting en digitalisering

ontsluiting
– P.J.M. Aalberse (aanvulling)
– Acht Mei Beweging (aanvulling)
– J.I.M. van Adrichem (aanvulling)
– Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam (nieuw)
– A.A. van den Berg (aanvulling)
– Kees van Berkel (nieuw)
– Beweging Jonge Kerk (aanvulling)
– J.A. Brouwers (aanvulling)
– F.J.J. Buytendijk (aanvulling)
– cebemo, secretariaat (aanvulling)
– Centrum Kontakt der Kontinenten (aanvulling)
– Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (aanvulling)
– Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (aanvulling)
– H.M.M. Fortmann (aanvulling)
– Henri de Greeve (aanvulling)
– P.C. Groenendijk (aanvulling)
– W.K.M. Grossouw (aanvulling)
– F. Haarsma (aanvulling)
– Frits Hoeben (nieuw)
– J.J. van Hussen (aanvulling)
– Katholieke Centrale Emigratie Stichting (aanvulling)
– Katholieke Jeugdbeweging en Katholieke Verkennersbeweging (aanvulling)
– Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (aanvulling)
– Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het  

Bisdom Groningen Sint Lebuïnus (aanvulling)
– Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas,  

Amsterdam (aanvulling)
– Katholieke Werkende Jongeren Nederland (aanvulling)

Jubleumklok van de Kath. Arbeidersbeweging (coll. kdc).
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– Marga Kerklaan (nieuw)
– P.M.M. Klep (aanvulling)
– J.W.J.W. Kuin (aanvulling)
– C.A.E.M. Mohrmann (aanvulling)
– Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (aanvulling)
– Nederlanda Katoliko (nieuw)
– Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom  

’s-Hertogenbosch (aanvulling)
– Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en  

Genotmiddelenbedrijven Sint Joris (aanvulling)
– Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus 

(aanvulling)
– Nederlandse Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren Sint Martinus 

(aanvulling)
– Nuyensfonds (aanvulling)
– A.A. van Nijnatten (nieuw)
– Pax Christi Internationaal, Katholieke Internationale Vredesbeweging  

(aanvulling)
– J.J.G. Prick (aanvulling)
– Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds (aanvulling)
– Jan Roes (aanvulling)
– Roomsch-katholieke Staatspartij (aanvulling)
– W.M. van Rossum (aanvulling)
– Stichting Han Fortmann Centrum (nieuw)
– Stichting Internacia Katolika Informejo (aanvulling)
– Stichting Katholiek Jeugdwerk in Noord-Brabant (aanvulling)
– Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes (aanvulling)
– Stichting Thuisfront Ned. Priesters in Frankrijk (neprif) (aanvulling)
– Stichting Vrouw en Geloof in Limburg (aanvulling)
– C.J.A. Tholens (aanvulling)
– Thijmgenootschap (aanvulling)

– Uitgeverij Het Spectrum (aanvulling)
– H.A.J. Wegman (aanvulling)
– A.G. Weiler (aanvulling)
– J.A. Wenting (aanvulling)
– P. Winkelmolen (aanvulling)
– G.W.M. de Wit (aanvulling)
– Els Wolters (aanvulling)

digitalisering
– archief Edelsmidse Brom (digitalisering van microfilms)
– archief Marie Koenen (digitalisering van microfilms)
– collectie Kwartjesboeken (digitalisering van microfilms)
– archief A.M.A.J. Ariëns
– archief Aartsbisdom Jakarta (digitalisering van microfiches)
– collectie voorwerpen
– collectie afbeeldingen klein formaat (verbeterde scans)

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

– Aalmoezeniers van sociale werken in Limburg
– Acht Mei Beweging
– Afgetreden ministers
– Albers, Cor – medewerker de Eucharistische Kruistocht
– Andriessen, F.H.J.J.
– Belgenmonument Amersfoort
– Berg, A.A. van de – en Zoetermeer
– Berg, A.A. van de – stamboomonderzoek
– Berg, familie van de
– Berkel, Kees van – verificatie sieraden 

Affiche voor het programma ‘Zullen we handhaven’  
van cabaretier Fons Jansen (1925-1991) (coll. kdc).

Penning van de Brand-Van Gentprijs 1948  
van de R.K. Nederlandse Boekhandelaren en  
Uitgeversvereniging Sint Jan, toegekend aan 
Marie Koenen (coll. kdc).
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– Bouwkundige Studiekring
– Broeders van St. Joannes de Deo
– Brom, familie – geschiedenis van de Edelsmidse Brom
– Brom, G. – episoden uit zijn leven
– Brouwers J.A. – Stuurgroep voor de geloofsverdieping te Best
– Christelijke vredesbewegingen – de transnationale relaties tussen de  

vredesbewegingen in Groot-Britannië, de Bondsrepubliek en Nederland  
in de jaren 1980

– Collaboratie en jodenvervolging
– Cordaid – geschiedenis
– Corpsdispuut Potens – vijftigjarig jubileum
– de Tiltenberg – gebouw en gebruikers
– Dekker, Maurits (1896-1962)
– Delfgaauw, B. – vervolging in verband met de kreet ‘Johnson Moordenaar’
– Dispuut Avis – notulen Algemene Ledenvergaderingen 1928-1993
– Dispuut de Gong, publicatie rondom het 17e lustrum 
– Dispuut ‘Het Gulden Vlies’
– Drachten – stichting van een klooster en rk Ziekenhuis 
– Dresden, Sem – nihil obstat voor een van zijn composities
– Eerste Wereldoorlog in Nederland en de katholieken
– Emigratie naar Canada
– Emigratie van katholieken in de jaren vijftig
– Engineering, Tradition, and Reform in the Dutch Catholic Community,  

1958-1974.
– Esperanto – Studien zur Geschichte der Plansprache Esperanto
– Familiegeschiedenis
– Familiegeschiedenis – drie religieuze familieleden
– Familiegeschiedenis – medaille voor buitengewone verdiensten
– Fens, Kees – bibliografie
– Film - katholieke beeldvorming 
– Gerhardt, Ida – en de Klassieke Oudheid

Vitrine van de tentoonstelling over de  
Edelsmidse Brom: werk van Brom voor de  
Roomsch Katholieke Universiteit (coll. kdc).

Edelsmidse Brom, ontwerp- 
tekening van drie ringen.

Edelsmidse Brom, ontwerptekeningen  
van een lezenaar, in voor- en zijaanzicht, 
met de tekst “In principio erat verbum”.
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– Gezelle, Guido 
– Graalbeweging.
– Halkes, Catharina – biografie
– Hamer, Ferdinand 
– Heilig Land Stichting en Piet Gerrits – Kapel van Dekkerswald
– Helm van Deurne 
– Homobeweging en humanistische beweging
– Hooge Mierde
– Hoogeveen, B.C. – optredens van r&b band
– Hoogveld, J.H.E.J.
– Huize Blijdorp
– Humanisme en het Tweede Vaticaans Concilie
– Hurks, Jacques – zijn rol in de Nederlandse architectuurgeschiedenis
– Ichthus, Christelijke Studentenvereniging
– Intellectuele vrouwen, katholieke
– International Catholic Conference of Guiding (iccg)
– Italian and French Catholicism towards the Viet Nam war during the Johnson 

administration (1964-1969).
– Jeugdbewegingen – evaluatie, interpretatie en ontwikkeling van het eigen 

repertoire van katholieke en sociaaldemocratische jeugdbewegingen in het 
interbellum, in het licht van de nieuwe methoden van de facisten/nationaal-
socialisten

– Jeugdzorg – Beukenrode te Doorn
– Jong Nederland ’s-Hertogenbosch
– Kabinet de Jong – ontwikkelingsbeleid 
– Kabinet-De Jong 1967-1971
– Katholieke Universiteit Nijmegen – plaats in het Nijmeegse stadscentrum 

1923 – ca 1980
– Katholieke Volkspartij – benadering van het electoraat
– Katholieke Werkende Jongeren Leiden-Randstreek – eigen activiteiten  

herinzien

– Katholieke Werkende Jongeren Nijmegen – geschiedenis 
– Katholieken in de PvdA
– Kerkkoor Laus Deo
– Kerklaan, Marga 
– Kinderuitzetting
– Kloosterkleding – veranderingen na Vaticanum II
– Koning Willem III en de katholieke identiteit
– Kosovo
– Kunstboeken – de komst van populaire kunstboeken in Nederland
– Lagere landbouwschool Boven Leeuwen
– Lekenbewegingen – met name de Nederlandse dominicaanse  

lekenbeweging.
– Liften
– Links/progressieve samenwerking sinds midden jaren zestig
– Literaire kritiek op de radio tijdens het Interbellum
– Loof ofm, A. – carrière 
– Luns, J. – en P. de Jong
– Luns, J. – en de buitenlandse politiek
– Maashees – geschiedenis 
– Mandement 1954
– Mans – cartoons
– Marshall propaganda – reacties van Nederlandse boeren
– Meijer, Arnold – en het seminarie Warmond
– Mertens, Anthony
– Militaire Tehuizen
– Missionarissen in Amerika
– Moord op J.F. Kennedy en de reactie in de media
– Nationaal Katholiek Thuisfront – eremedaille 
– Nationaal Katholiek Thuisfront – schenking van een bevrijdingsraam
– Nederlandse en Vlaamse katholieken – contacten in de periode 1830-1890 

Affiche van de Sint Willibrordvereniging voor een  
collecte ten behoeve van de oecumene (coll. kdc).

Tine Govaart-Halkes spreekt bij het afscheid  
van M.H.C. Vendrik als voorzitster van het  
Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk, 1960 (coll. kdc).
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– Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus – naoorlogse  
transformatie naar de Unie van Studenten te Nijmegen

– Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus
– Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog
– Notariële Studievereniging ‘Nota Bene’
– Nouwen, Henri – en Anton Boisen
– Olympische Spelen Mexico 1968
– Oorlogsgeschiedenis en naoorlogse omgang daarmee in de gemeente Velsen
– Oostenrijkse kinderen 1957-1965
– Oppenraaij, Van – genealogie
– Oudheidkunde in Nederland – geschiedenis 
– Parapsychologie in Nederland – geschiedenis 
– Parlementaire Geschiedenis
– Paul Brand – katholieke uitgeverij in spanningsveld van traditie en  

moderniteit (1911-1975)
– Pax Christi – informatie over Charta 77, Charta ‘77 en Tsjechoslowakije
– Pax Christi Nederland – geschiedenis
– Politieke archieven 
– Politieke jongerenorganisaties
– Popcultuur Nijmegen vijftig jaar
– Prinzen, W.J.H.
– Protesten tegen de snelweg door Amelisweerd
– Psalterium – nieuwe latijnse vertaling 
– Psychiatrische behandeling van plegers van seksueel misbruik
– Psychiatrische verpleegkunde – professionalisering van het vak en de bijdrage 

van religieuzen hierin
– Raay, G.J.B. van
– Radboud Universiteit – geschiedenis 
– RK Kerk – haar rol op Curacao ca 1948-1970
– RK Staatspartij – politieke geschiedenis in Nederland in het Interbellum 
– Roermond e.o. – streekgeschiedenis 

– Ronchamp – kapel van Le Corbususier
– Roovers, P. 
– Rossum, W.M. van – biografie
– Ruijs de Beerenbrouck, Charles
– Schaepkers van Riemst, Jules M.I. – politieke biografie 
– Schaepman, H.J.A.M. – egodocument 
– Schaepman, H.J.A.M. – waarom hij de politiek in ging
– Scouting Nederland – groepsgeschiedenis
– Scoutinggroep de Zwervers – geschiedenis 
– Sint Radboud Stichting - vergelijking met het archief College van  

Curatoren kun
– Sint Radboudstichting – ten behoeve van de website
– SKaN-Fonds – inzage door eigenaar
– Smulders SJ, Pieter en Vaticanum II
– Sociologisch onderzoek naar stemgedrag
– Stamboomonderzoek
– Stokman ofm, J. en L.C.J. de Beaufort ofm – hun relatie ten tijde van  

de kabinetsformatie 1951
– Studentenbetrekkingen Nijmegen – DDR, 1975-1991
– Studentenverenigingen in Nederland 1876-1914
– Studiebeurzen in relatie tot sociale mobiliteit
– Terhal, P. – zijn rol als voorzitter bij de Mammoetwet
– Toorop, familie 
– TV-series van de kro – Oebele, Kunt u mij de weg vertellen naar Hamelen
– Tweede Wereldoorlog
– Universiteitsgeschiedenis
– Vannutelli, Vincenzo
– Vaticanum II
– Vaticanum II in Nederland
– Velthoven, Th. van – familiegeschiedenis
– Verkiezingen

De conservatieve katholieke partij van Klaas Beuker deed van 1972 tot 
1982 met weinig tot geen succes mee aan de landelijke verkiezingen.
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– Vondelingen
– Vrouwen, katholieke 
– Wanders, A.J.M. – leven en werken
– Wassenaer-Crocini, V – vertaalster
– Werkomstandigheden in bedrijven
– Wijkverpleegsters – verbod aan gehuwde katholieke vrouwen om als  

wijkverpleegster te werken
– Willebrands, J. – zijn Nederlandse jaren 
– Wils, I.M.P.A. – biografie 
– Zeeuw, Dick de
– Zouaven – overgrootvader
– Zouaven 1860-1870
– Zouaven Berlicum

bijlage v: gebruik van kdc–documentatie 
in de publiciteit

boeken, periodieken en websites
– René Bastiaanse, Onkuisheid. De Nederlandse biechtpraktijk 1900-1960 

(Zwolle 2013)
– B. Bakker, Elk zijn museum. Openbaar Kunstbezit 1956-1988. Esthetische vorming 

van het Nederlandse volk (z.p. 2013)
– M. van Doorn ea. (red.), Geschiedenis van Scheveningen. Van 1875 tot heden 

(Zutphen 2014)
– Ab Flipse, Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en  

gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 (Hilversum 2014)
– D. Verhoeven en A. van Heijst, Zusters van ’t Ketrientje. Franciscanessen  

van Bergen op Zoom, 1838-2013 (Nijmegen 2013) 
– Nijmeegse biografieën (Nijmegen 2013)
– Radboud in de stad (RU Nijmegen)

Prikbord met grafieken ten behoeve van onderzoek 
inzake periodieke onthouding (coll. kdc).
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– Jaarboek voor Parlementaire Geschiedenis 2013
– Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden,  

jrg. 2013
– Vox (Magazine Radboud Universiteit)
– Katholiek Nieuwsblad

– R. Vonk, Canon van Veghel (www.regiocanons.nl) 
– Stichting Else, Zuster over de vloer  

(E-boek, http://stichting-else.nl/zuster-over-de-vloer/)
– ku Leuven, website Volg Concilie (http://www.volgconcilie.nl/) 

Tentoonstellingen, programma’s en presentaties
– Omroep Max, TV-aflevering van ‘De nalatenschap’ over Marga Kerklaan.
– Evangelische Omroep, beeldmateriaal t.b.v. een kinderserie.

bijlage 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)
– Werkgroep Bestuur en Religie (L. Winkeler)
– Civitas - Forum of Archives and Research on Christian Democracy (R. Peters, 

L. Winkeler)

– Stichting Academisch Erfgoed – werkgroep Radboud Universiteit (L. Winkeler)
– Initiatiefgroep Platform Particuliere Archieven (L. Winkeler)
– Adviesraad kadoc. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, 

Cultuur en Samenleving, Leuven (L. Winkeler)
– Adviesraad Vakbonds Historische Vereniging (L. Winkeler)
– Bestuur Stichting Het Nuyensfonds/Stichting L.J. Rogierfonds (L. Winkeler)

activiteiten 
– Medewerking aan het internationale spraakherkenningsproject clarin. 

Overleg met het Centre for Language and Speech Technology (E. Brok)
– Studiemiddag Platform Particuliere Archieven ‘Kerken onder de  

klapperboom’, 25 april (L. Winkeler)
– Symposium ‘Ontkerkelijking, nou en...? Oorzaken en gevolgen van  

secularisatie in Nederland’, Nijmegen 31 mei (L. Winkeler)
– Presentatie van het vernieuwde tijdschrift Trajecta. Religie, cultuur en  

samenleving, Utrecht 20 september (E. Everaard, A. Nuij, L. van Orsouw,  
L. Winkeler)

– Meeting Civitas - Forum of Archives and Research on Christian Democracy, 
Leuven 13-15 november (R. Peters, L. Winkeler)

Affiche van de kro, z.j. (coll. kdc).

Kaartspel van de KRO (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
mw. L.M.J. van Orsouw
drs. R.A.W.J. Peters
drs. E. Rivas Arévalo
J. Spaans
dr. L.G.M. Winkeler

personeel in tijdelijke dienst:
mw.dr. J. van den Elsen
mw. C.J. Folmer
T.A.M. Hofmans (per  
1 november 2013)
Mw. I. van Orsouw
mw.dr. G.M.J. Poels

gedetacheerd personeel:
M.M. van den Broek
drs. A.N. Bruls
B. Coemans (per 29 april 2013)
R.G.C.M. Franssen
H.H. Ganzevles

drs. P.J.L. Hoogma
mw. M. Kootkar 
P. Koopmans
L. Schrijvers (tot 1 februari 2013)

vrijwilligers:
A.F. Brok
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
drs. T.G.M. Graas (per 1 juni 2013)
E.W. van Heugten
mw. J.A.M.J. Joosten
P.J.M. Kusters (per 15 mei 2013)
Mw.drs. H.J. Leijendekkers (per  
4 september 2013)
J.J.M. Lokin
mw. D. Pouwels-Hermsen
J.J.H.M. Roelands 
S. Savelkouls
mw. A.A. van Schijndel
mw.drs. D.H.P.M. Snijdewind op
mw.drs. G. Smeets
drs. G. Verwoerd cm
H.A.F. de Wit (per 2 april 2013)

stagiaires:
Luuk Joling (april t/m juni)
Tom Lormans (mei t/m juni)

bijlage vii: kdc-medewerkers 2013

kdc-medewerkers in 1975 
(coll. kdc).

Lucifersdoos met het logo van ontwikkelingshulp- 
organisatie  Melania, voorheen Sint Melaniawerk (coll. kdc).


