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Prof.dr. Jan Bank tijdens het uitspreken van de tweede Jan Roeslezing 
(foto KDC/Paul Koopmans).

1. het kdc in 2014

Dit jaar vierde het kdc zijn vijfenveertig jarig bestaan. Zo’n negende lustrum 
heeft iets van een tussengebeurtenis, tussen de veertig jaar en de halve eeuw in. 
Zoals min of meer onvermijdelijk was heeft het kdc bij deze gelegenheid terug 
geblikt en vooruit gekeken. Voor de terugblik werd ingehaakt op een thema dat in 
Nederland algemeen werd aangesneden in 2014: de herdenking van het begin van 
de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland in deze oorlog neutraal was, viel er in 
de kdc-collecties genoeg te vinden over de beleving van en de betrokkenheid bij 
deze oorlog door katholiek Nederland, voldoende voor een uitgebreide lustrum-
tentoonstelling en een videopresentatie. Deze presentatie, die nauw op de ten-
toonstelling aansloot, beleefde zijn première op 27 november bij gelegenheid van 
de tweede Jan Roes-lezing. Deze lezing werd ingesteld in 2009 bij gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan van het kdc en werd genoemd naar zijn directeur  
Jan Roes (1939-2003), die het kdc maakte tot het  belangrijke documentatie-
centrum dat het nu is. De Jan Roes-lezing werd dit jaar gehouden door prof.dr. Jan 
Bank en was getiteld Culturele confrontaties. Godsdienst, kerken en oorlog, waarin 
hij de aandacht vestigde op de verschillende componenten in de relatie tussen 
kerken en oorlog: een culturele, een morele en een institutionele component.  
Dr. Vefie Poels hield een coreferaat over De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse 
curiekardinaal Willem van Rossum. Begin 2015 verschenen deze lezingen in druk, 
terwijl de videopresentatie De geesel Gods, een zegen?, terug te vinden is op 
Youtube. Als jubileumgeschenk gaf het kdc een boekje uit waarin alle columns 
zijn opgenomen die Gerard Dierick, oud-studiesecretaris van het Katholiek 
Studiecentrum (ksc), tussen 1990 en 2006 schreef in Erasmusplein, de toenmalige 
nieuwsbrief van onder meer het kdc en het ksc. Voor deze uitgave voorzag hij 
zijn columns waar nodig van een toelichting, terwijl bij alle columns een illustratie 
werd gezocht, bij voorkeur uit de kdc-collecties.
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Pauselijke bul waarin toestemming wordt gegeven 
voor de stichting van een Clarissenklooster bij  
Petegem, 1272 (foto Paul Koopmans/kdc).

Maar er werd ook vooruit gekeken, want in 2014 presenteerde het kdc zijn nieuwe 
beleidsplan 2014-2017. Aan dit beleidsplan was al in 2013 een uitgebreide raadple-
ging voorafgegaan van betrokkenen: collega’s van andere documentatiecentra, 
maar vooral van onderzoekers. Hoewel de zorg voor archieven, bibliothecaire en 
beeld- en geluidsdocumenten onmiskenbaar een vaste taak van het kdc is, legt 
dit nieuwe beleidsplan meer dan voorheen het accent op digitale dienstverlening 
– de ‘virtuele’ studiezaal – en op interactie met het wetenschappelijk onderzoek 
binnen en buiten de Radboud Universiteit.
Een bijzondere gebeurtenis was de ontdekking van een perkamenten bul uit 1272, 
waarmee paus Nicolaas iv toestemming gaf om in het huidige Vlaanderen, bij 

Petegem, het Clarissenklooster Beaulieu op te richten. De vondst werd gedaan 
bij het uitzoeken van een doos vol paperassen van allerlei aard, die waarschijn-
lijk bij het kdc terecht was gekomen bij de overdracht van de bibliotheek van de 
Redemptoristen in Wittem aan de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. In de pers, 
met name in De Gelderlander van 12 maart en in Trouw van 25 maart, werd veel 
aandacht aan deze vondst besteed. De bul werd overgedragen aan het Rijks-
archief in Gent, waar sinds 1952 het archief van dit klooster berust.

2. informatie en dienstverlening

bezoekerscijfers
Het aantal bezoekers in de studiezaal is in 2014 gedaald ten opzichte van 2013, 
maar van een trend in neerwaartse richting kunnen we niet spreken. Opmerkens-
waard is dat het gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker eerder een stijgende 
lijn vertoont. Het aantal aangevraagde archiefomslagen steeg dan ook flink: van 
bijna vijfduizend naar ruim zesduizend. Voor uiteenlopende onderzoeksthema’s 
zijn de archieven van de Katholieke Radio Omroep en van de Katholieke Volks-
partij nog steeds veelgevraagd. Een groot aandeel in het studiezaalbezoek had-
den uiteraard onderzoeksprojecten die voor een belangrijk deel met kdc-archief-
materiaal werden uitgevoerd: de geschiedenis van Pax Christi Nederland, een 
onderzoek naar de geschiedenis van Uitgeverij Het Spectrum en die van de Acht 
Mei Beweging, en heel veel ‘Brom’: de biografie van de Nijmeegse hoog leraar 
Gerard Brom, en de geschiedenis van de Utrechtse Edelsmidse Brom.

Gegevens over het aantal hits op de website van het kdc zijn over 2014 helaas 
niet beschikbaar. Wel kan worden vastgesteld dat e-mail een steeds grotere rol 
speelt in de communicatie met de gebruikers: met name de collecties Beeld en 
Geluid zaten dit jaar flink in de lift. Langs deze weg werden ruim tweeduizend 
foto’s en andere afbeeldingen aan gebruikers geleverd.

Overhandiging van de pausbul aan de Gentse 
mediëvist dr. Martine De Reu, 25 maart 2014 
(foto Trouw) 

Affiche Informatie Dienst Inzake Lectuur, 1950 
(coll. KDC)
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tentoonstellingen
Het kdc stelde dit jaar twee grote tentoonstellingen samen. De lustrumtentoon-
stelling was getiteld ‘Neutraal, maar betrokken. Nederlandse katholieken en 
de Grote Oorlog’. De effecten van het internationale conflict waren in neutraal 
Nederland wel degelijk voelbaar voor de katholieke bevolking: de algehele mo-
bilisatie, de vele duizenden Belgen die eind 1914 naar Nederland vluchtten, het 
christelijk cultuurpessimisme (de oorlog als een gesel Gods) en de actieve vredes-
diplomatie van het Vaticaan, die voor de Nederlandse regering aanleiding was het 
gezantschap bij de paus te herstellen. 

Bezoekers van de Graaltentoonstelling 
in de Catharinakerk te Hoogwoud, 1935 
(foto J. Kuiper, glasnegatief)

De klompen van bezoekers bij de ingang van het cultureel 
centrum van het woonwagenkamp in Oss, 1963  
(foto KDC/archief Landelijk Woonwagenwerk)

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

2014 178 625 3,51 2,45

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

database en webcatalogus
In het kader van de ‘virtuele studiezaal’ stapte het kdc begin 2014 over op 
nieuwe, gestandaardiseerde software met een bijbehorende Online Publieksca-
talogus. Daarvoor was een tamelijk ingewikkelde en tijdrovende conversie van de 
bestaande database noodzakelijk. Een groot deel van het jaar 2014 moest vervol-
gens worden besteed aan de finetuning van dit nieuwe systeem, dat in de loop van 
2015 ook voor onze gebruikers beschikbaar zal komen.
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Kapel in 1880 gebouwd door architect E.J. Margry 
op het Martelveld bij de bedevaartskerk van de 
H. Martelaren van Gorcum (foto coll. KDC)

RKSP-politicus mr. J.B. Bomans, 1885-1941 
(foto KDC)

In de traverse en de kdc-studiezaal liep een groot deel van het jaar de tentoon-
stelling ‘de Roomse Roep’. Deze tentoonstelling was gewijd aan propagandamate-
riaal van katholieke maatschappelijke en politieke organisaties uit de periode tus-
sen grofweg 1900 en 1940. Bijzonder onderdeel daarvan was de polemiek tussen 
katholieken en antipapisten rond de moord op Marietje Kessels in Tilburg in 1900 
en het veronderstelde daderschap van de plaatselijke pastoor. Een groot deel van 
de tentoongestelde stukken was afkomstig uit het archief van de Algemeene R.K. 
Propaganda Club uit Amsterdam. Dit archief maakt deel uit van de zogenaamde 
‘Russische archieven’, Nederlandse archieven die in de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitsers werden geconfisqueerd, daarna in Moskou belandden en in 2001 naar 
Nederland terugkeerden.
In de vitrines in de hal van de universiteitsbibliotheek was in het voorjaar een 
kleine tentoonstelling te zien van bijzondere, vaak zelfgemaakte boekenleggers, 
aangetroffen in aan het kdc geschonken boeken.

3 . archief

aanwinsten
In 2014 ontving het kdc 15 nieuwe archieven, terwijl er op 27 archieven aanvul-
lingen binnenkwamen. Een overzicht van alle aanwinsten en aanvullingen is te 
vinden in bijlage II.
Hier vermelden wij een drietal opvallende aanwinsten van heel uiteenlopende 
aard. Van de familie Margry ontving het kdc het omvangrijke (17 meter) en ander-
halve eeuw (1848-2014) omspannende archief van de familie en van de verschil-
lende architectenbureaus Margry in bewaring. De Margry’s, wier werkzaamheid 
teruggaat tot de tweede helft van de negentiende eeuw, waren toonaangevende 
katholieke architecten. Het archief van de vader van Godfried Bomans, de rksp-
politicus J.B. Bomans (1885-1941), in het Interbellum lange tijd lid van de Tweede 
Kamer, was tot voor kort in het bezit van de familie, maar werd in 2014 overge-
dragen aan het kdc. Ook dit is met zijn 13 meter een uitgebreid archief. Een derde 

archief dat een bijzondere vermelding waard is, is het archief van de priester Ruud 
Bunnik (1932-2013), die in de jaren zestig zeer actief was in de celibaatsdiscussie, 
later in kritische bewegingen als Open Kerk en de Acht Mei Beweging. Voor de 
kdc-MemoReeks schreef hij in 2011 zijn autobiografie Eerst biefstuk, dan lamsvlees. 
Vijftig jaar kritische trouw.

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar aanvullingen, veelal zeer 
klein van omvang, op 75 archieven onder handen gehad. Nieuw ontsloten werden 
de archieven van kvp- en cda-politica A.M. van der Werf-Terpstra (1916-2011), 
een klein archief van de bekende architect Jan Stuyt (1868-1934), het archief van 
C.F.A. Geraets, oprichter van het bedrijfsapostolaat in de IJmond, en een collectie 
archivalia van G.N. Westerouen van Meeteren (1935-2002), die van 1966 tot 2000 
ambassadeur was bij de H. Stoel.
De archiefmedewerkers ontsloten in totaal 93 meter archief. Een volledige lijst 
van ontsloten archief(delen) is te vinden in bijlage III

u962017
Sticky Note
In mijn print staat deze laatste zin in een minder vette letter.
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4 . bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2014 uitgebreid met 827 boeken en brochures, 
afkomstig uit schenkingen, aankopen en (vooral bij gebedenboeken en brochures) 
aanvullingen vanuit de werkvoorraad. De totale collectie bestond aan het eind 
van dit jaar uit 75.268 banden. De tijdschriftencollectie groeide met 156 banden 
tot in totaal 45.234 banden. Het aantal lopende abonnementen daalde door scho-
ning of beëindiging van de uitgave van 416 naar 306.
Dit jaar werd een begin gemaakt met de digitalisering van de veel geraadpleegde 
knipselcollectie. Parallel daaraan werden krantenknipsels vanaf 1 januari alleen 
nog maar digitaal verzameld, en wel uit de volgende dagbladen: bn de Stem, Bra-
bants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, De Limburger, de Volkskrant, 
De Telegraaf, Limburgs Dagblad, nrc-Handelsblad, Trouw en Tubantia. Bovendien 
worden voorbereidingen getroffen om de collectie beter te ontsluiten. Helaas zal 
het niet mogelijk zijn deze collectie via de online catalogus ter beschikking te stel-
len: de auteursrechten van schrijvers/journalisten en van fotografen verhinderen 
dit. Op de studiezaal van het kdc zal een voorziening voor de raadpleging ervan 
worden getroffen.
De collectie Druksels – een collectie van zo’n vijfentwintig meter reclamedruk-
werk, fondscatalogi, wervingsdrukwerk enzovoort – is dit jaar omgepakt in zuur-
vrije dozen. Er is een langlopend project gestart om deze druksels in eigen beheer 
te digitaliseren, niet alleen uit het oogpunt van conservering, maar ook om hun 
illustratieve waarde.
Een voor het kdc ‘nieuwe’ collectie is de collectie Devotioneel drukwerk. Het 
gaat hier om drukwerk met een groter formaat of in een andere uitvoering dan 
de traditionele devotieprentjes. Deze collectie is nog niet ontsloten, maar wel op 
onderwerp in zuurvrije dozen opgeborgen.

Bibliotheek van het internaat Rolduc, Roermond, z.j. 
(foto KDC)

Affiche van de Blindenbibliotheek  
Le Sage ten Broek, z.j. (ontwerp 

Studio G., Wychen, foto KDC)

Bibliotheek van de Onze Lieve Vrouweabdij, Oosterhout, z.j. 
(foto KDC)
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A.P. Asperslagh, ontwerptekening voor een raam, voorstellende Franciscus 
van Assisi, 1960 (foto KDC/collectie A.P. Asperslagh)

Affiche voor een expositie in het Bijbels Openluchtmuseum, 1994 (coll. 
KDC)

5 . archief beeld en geluid

aanwinsten
Voor het archief Beeld en Geluid mocht het kdc in 2014  
een aantal bijzondere kunstenaarscollecties ontvangen.  
Het betreft allereerst ontwerptekeningen van de historie-
schilder Cees Dunselman (1878-1937), die samen met zijn 
broer Jan vele kerken decoreerde, waaronder de bekende 
Nicolaaskerk tegenover het Amsterdamse Centraal  
Station. Van de Nijmeegse kunstenaar Piet Gerrits  
(1878-1957), vormgever en kunstschilder van het voor- 
malig Bijbels Openluchtmuseum, ontving het kdc een  
groot aantal (ontwerp)tekeningen, alsmede elf grote  
panelen met onder andere voorstellingen in krijt van  
kruiswegstaties. Tenslotte kreeg het kdc een schenking  
als aanvulling op de bestaande collectie van glazenier  
Henk J. Asperslagh (1906-1964).

Naast deze kunstenaarscollecties werd de collectie uitgebreid met onder meer 
een parochiale verzameling koorpartituren (parochie Sint Henricus, Amersfoort), 
de audiocassettes met interviews met missionarissen voor het vpro-programma 
‘Het Spoor Terug’ (mw. Kiki Amsberg), een collectie dia’s, videobanden en cas-
settes betreffende de werkzaamheden van de Augustijnen in Irian Jaya (Indone-
sië) en een serie glasdia’s, gebruikt voor godsdienstlessen door pater Remigius 
(Harry) Strijbosch opraem. (1926-1999).
De fotocollectie werd onder meer uitgebreid met drie fotoalbums met afbeel-
dingen van kerk ex- en interieuren, verzameld en/of gefotografeerd door de 
heer Henk van Stralen, en met fotomateriaal uit het archief van De (Katholieke) 
Werkgever (via de heer G.C.P. Linssen, oud-secretaris van de Christelijke Werkge-
versbond).
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Psychiater dr. Anna Terruwe (1911-2004) in haar werkkamer 
(foto KDC)

Uiteraard ontving het archief ook dit jaar weer talrijke kleine schenkingen  
van foto’s, devotie- en bidprentjes. Aan de collectie priesterprentjes (wijdings-, 
jubileum- of overlijdensprentjes) konden 337 personen worden toegevoegd.
Een ‘traditie’ van tientallen jaren werd dit jaar afgesloten: het laten opnemen 
van voor het kdc relevante televisieprogramma’s door de media-afdeling van de 
universiteit. De gewenste programma’s worden voortaan via ‘Uitzending gemist’ 
rechtstreeks digitaal gedownload. Dat heeft onder meer het voordeel dat het kdc 
gemakkelijker kan reageren op onverwachte programmawijzigingen en ingelaste 
uitzendingen.

ontsluiting en preservering
Van verschillende collecties heeft de ontsluiting en/of preservering dit jaar bij-
zonder de aandacht gehad: er werden honderden spotprenten aan de betreffende 
collectie toegevoegd, er werd een begin gemaakt met de inventarisatie van de 
collectie liederen/partituren, en de preservering van de fotocollectie door (her)
digitalisering en verpakking in zuurvrije dozen werd voltooid.
Ten behoeve van een goede dienstverlening is een begin gemaakt met het omzet-
ten van de bijna duizend interviews met missionarissen, die tussen 1976 en 1982 
werden afgenomen door de KomissieMissieMemoires, naar het gemakkelijker 
hanteerbare mp3-formaat. Het gaat hier om een met grote regelmaat geraad-
pleegde collectie. Dit jaar werden er 32 interviews beluisterd.

6. projecten

archiefprojecten
Het kdc had dit jaar op projectbasis vier archiefprojecten onder handen. In 
verband met de fusie tussen de omroepen kro en ncrv werd in overleg met de 
directie van de kro eind 2013 afgesproken het archief als afgesloten te beschou-
wen. Het nog niet geïnspecteerde en/of geschoonde deel van het archief is dit 
jaar gecontroleerd op belangrijke stukken, onder meer stukken met arbeidsrech-
telijke of auteursrechtelijke implicaties. Aan een overzicht hiervan heeft de kro 
nog regelmatig behoefte. Deze controle, gepaard met schoning en herordening, 
wordt de komende drie jaar voortgezet.
Inmiddels worden voor de hulporganisatie Cordaid de in 2011 binnengekomen 
aanvullingen op de projectdossiers geschoond en ontsloten, dan wel gedeselec-
teerd. Cordaid en het kdc hadden al eerder afspraken gemaakt over de criteria 
voor selectie en deselectie. Nieuwe aanvullingen worden vanaf dit jaar door 
Cordaid geschoond aangeleverd op basis van deze zelfde criteria. Inmiddels is ook 
gewerkt aan de verwerking van de projectdossiers van de rechtsvoorgangers van 
Cordaid, met name die van Mensen in Nood.
De forse schoning van het archief van Ons Middelbaar Onderwijs – van 144 naar 
38 meter – werd medio 2014 afgerond. De aanvullingen op het archief worden de 
komende jaren met de reguliere ontsluiting meegenomen.
Met het oog op de biografie die prof.dr. Marit Monteiro aan het schrijven is werd 
het archief van dr. A.A.A. Terruwe in 2014 voor het grootste deel voorlopig ont-
sloten. De conceptlijst zal in nauw overleg met de biografe nog worden geredi-
geerd, omdat het voor een belangrijk deel om privacygevoelige stukken gaat.  
De definitieve inventaris zal tegelijk met de biografie gereed zijn.

digitaliseringsprojecten
In het kader van het landelijke Metamorfoze-project had het kdc in 2014 twee 
projecten onder handen: de digitalisering van het archief van de rksp-politicus 
P.J.M. Aalberse, en de digitalisering van een aantal collecties die in het verleden 

Pelgrims bij de Verrijzeniskerk te  
Jeruzalem. Geheel links pastoor  

A.A. Suys, oprichter van het Bijbels 
Openluchtmuseum, rechts de 

Nijmeegse kunstenaar Piet Gerrits, 
vormgever en kunstschilder van  

het museum, boven hem de archi-
tect Jan Stuyt, ontwerper van de 

bijbehorende Cenakelkerk.
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Portret van de politicus P.J.M. Aalberse  
(1871-1948) door Antoon Molkenboer (foto KDC)

Goederenactie Holland Wenen van het Ned. RK 
Huisvestingscomité, 1921. Het Huisvestingscomité 
was de oudste rechtsvoorganger van Cordaid  
(foto Grijpink, coll. KDC)

Katholiek Documentatie Centrum. www.ru.nl/kdc. Nederlandsche Jeugdbibliotheek: Kwartjesboeken. Nummer 30

op microfilm waren geconserveerd. De digitalisering van het Aalberse-archief 
had in 2014 gereed moeten zijn, maar heeft grote vertraging opgelopen en zal 
waarschijnlijk begin 2016 worden voltooid. Hetzelfde geldt voor de microfilms van 
de Kwartjesboeken en de archieven van Marie Koenen en de Edelsmidse Brom. 
Verwacht wordt dat beide projecten in de loop van 2015 kunnen worden afgerond.

bibliografie van katholieke nederlandse periodieken
In het project Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (bknp), dat 
wat het deel 4 betreft wordt gesubsidieerd door het skan-Fonds en het Sormani 
Fonds, werd de beschrijving van de tijdschrifttitels van dit deel, waarin periodie-
ken betreffende jeugd, pedagogiek en onderwijs worden opgenomen, voortgezet. 
De voltooiing van dit deel van de bknp wordt eind 2015 verwacht. De werving van 
subsidie voor deel 5 – het laatste deel, met de beschrijvingen van tijdschriften 
op het terrein van politiek en sociale actie – verliep buitengewoon voorspoedig. 
Belangrijke bijdragen werd geleverd door het SNS-Reaal-Fonds (thans Fonds 21 
geheten), het Dr. Schaepmanfonds en de Vrienden van het kdc, terwijl ook het 
Sormanifonds een forse bijdrage heeft toegezegd. De voltooiing van dit laatste 
deel wordt in 2017 verwacht.

7. vrienden van het kdc

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het kdc kwam, voorgezeten door mr. 
Jos van Gennip, in 2014 tweemaal bijeen.
De jaarlijkse Vriendendag werd dit jaar voor het eerst georganiseerd samen met 
het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en vond plaats op 10 oktober bij 
het Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Deze goed bezochte bijeenkomst was gewijd 
aan het monumentale boek dat prof.dr. Annelies van Heijst had geschreven over 
de geschiedenis van de hulporganisatie Cordaid en zijn rechtsvoorgangers. Be-
halve de auteur spraken daar twee oud-directeuren: Jos van Gennip (Cebemo) en 
mr. Tom Claessens (Centraal Missie Commissariaat). De borrel aan het slot bood 
vervolgens velen de kans oude bekenden te spreken.

8. ontvangsten, publicaties en lezingen

ontvangsten
Behalve de Vrienden van het kdc (10 oktober) ontving het kdc op 26 september 
een regionale afdeling van de Ridders van het Heilig Graf voor een rondleiding. 
Op 11 december hield de Commissie Projecten in Nederland van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen zijn eindejaarsvergadering bij het kdc, waarna Lodewijk 
Winkeler de commissieleden inleidde in het werk van het kdc en een rondleiding 
verzorgde.
Ook liet archivaris Ramses Peters 200 tweedejaars studenten geschiedenis 
groepsgewijs in een rondleiding kennismaken met het kdc. 
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memoreeks
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit jaar 
twee delen uit:
38.  Jos Coopmans, Satanskinderen. Het verhaal van een gestichtsjeugd.
39.  Rob Hufen Hzn, Meesters voor God en Kerk. De familie Brom, hun edelsmidse 

en knechten te Utrecht (1856-1962). Het boek werd, in samenwerking met de 
Vereniging Oud Utrecht, op 3 december gepresenteerd in het Bartholomeus 
Gasthuis in Utrecht. De belangstelling bij deze presentatie was overweldi-
gend, mede dankzij de aanwezigheid van talrijke familieleden en oud-me-
dewerkers van de Edelsmidse. De Utrechtse pers besteedde veel aandacht 
aan het boek en de auteur heeft nadien nog verschillende lezingen over het 
onderwerp gehouden.

columnarium
Als jubileumuitgave verscheen:
Gerard Dierick, Columnarium. Drieënzestig kolommen verschenen in het tijdschrift 
Erasmusplein (Valkhof Pers)

impressie
Impressie verscheen in 2014 zoals gebruikelijk tweemaal. De nummers 12 en 13, 
met daarin uiteraard de vaste rubrieken, bevatten daarnaast de volgende bijdra-
gen: Lodewijk Winkeler, ‘Unieke vondst. Een pauselijke bul uit 1292’, nr. 14, p. 2-3.
Leo Ewals, ‘Prentjes met een gebed voor de Nederlandse krijgsgevangen’, p. 4-6.
Lodewijk Winkeler, ‘Studentenpastoraat in Europa. Colloquium 50 jaar Universi-
taire Studenten Parochie Leuven’, nr. 14, p. 8-9
Annelies van Heijst, ‘Historische sensatie in het archief van het RK Huisvestings-
comité’, nr. 14, p. 10-12.
Gerda Smeets, ‘Een pastoor aan het hof’, nr. 14, p. 13-15.
Lodewijk Winkeler, ‘Wisseling van de wacht’, nr. 15, p. 2-3.

Bertus Bakker, ‘Openbaar Kunstbezit voor Roomse ogen’, nr. 15, p. 4-7.
Petra van Langen, ‘Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering 
van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948’, nr. 15, p. 8-10.
Leo Ewals, ‘Albert Termote in het kdc’, nr. 15, p. 12-14.

lezingen
Lodewijk Winkeler, ‘Glasses of water over petting couples. Roman-Catholic  
pastoral care for students in the Netherlands (1900-1980)’ Lezing op het  
colloquium 50 jaar Universitaire Parochie Leuven, Leuven, 19-22 maart 2014.

Edelsmeden aan het werk in het atelier van 
de Edelsmidse Brom aan de Drift, Utrecht 
(foto archief Edelsmidse Brom, KDC)

De Amsterdamse studentenpastor  
Jan van Kilsdonk SJ, 1917-2008 (tekening: Nederlandse Jezuïeten, juni 1982)
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Zilveren Pausfeest van Z.H. Leo XIII, 1878-1903’ Op de foto is niet zichtbaar dat belettering 
in zilver is (coll. KDC)

Bijlagen

Leeszaalbeheerder Paul Bluyssen, 
2001 (foto KDC)

9. personeel

Op 13 november 2014 overleed onze oud-collega Paul Bluyssen. Hij was jarenlang, 
van 1977-2006, als vrijwilliger bij het kdc werkzaam. Al die jaren beheerde hij,  
immer goed gehumeurd, de studiezaal van het kdc. Hij werd 85 jaar.
Ellen Brok, archivaris Beeld en Geluid sinds 1998, nam op 25 september afscheid 
om met vervroegd pensioen te gaan. Zij was ruim achttien jaar werkzaam bij het 
kdc in verschillende functies, van student-assistent tot archiefmedewerker en 
tenslotte in haar laatste functie, waarin zij zich ontwikkelde tot een vakvrouw die 
evenveel wist van videoformaten als van pixels, van preservering en conservering 
als van de historische context van ‘haar’ documenten. Zij werd opgevolgd door 
mw.dr. Vefie Poels, die al bij het kdc werkte als projectleider voor de Bibliografie 
van Katholieke Nederlandse Periodieken.
Op 5 oktober nam een kleine kdc-delegatie afscheid van Hannie van Schijndel  
bij de viering van haar tachtigste verjaardag in haar woonplaats Hernen. Zij was 
van 1988 tot 1999 secretaresse en van 1999 tot 2014 als vrijwilliger werkzaam op 
de archiefafdeling.
Een overzicht van alle kdc-medewerkers in 2014 is te vinden in bijlage VII.

Afscheidsreceptie van Ellen Brok.  
Links Paul Luykx (foto Paul Koopmans/KDC)
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Medaille ter herinnering aan een bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw te Scherpenheuvel. Detail (coll. KDC)

Begrafenis van pastoor J. Dopheide, 
Doesburg 1938 (coll. KDC)

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

aanwinsten

Persoonlijke collecties:
E.J. Ariëns
Ruud Bunnik
P.J. Bomans
A.H. Gielen
R.H.G. Schoonhoven
J.D.M. Cornelissen

Archieven van organisaties en instellingen:
Architectenbureaus Margry en de familie Margry
Dispuut Durendal
kbo-Brabant
Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk
Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk
Medicus Mundi International
Stichting Echo
Stichting Geneeskunde en Ethiek
Tijdschrift voor Theologie

aanvullingen

Persoonlijke collecties:
J.A. Alberdingk Thijm
G.B. Brom en W.J. Brom-Struick
Gisbert Brom
N.T.J. Greitemann

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014

Categorieën gebruikers

WO Onderzoekers - Intern 27 25 18 24 13

WO Onderzoekers - Extern 63 94 61 92 48

Studenten Intern 23 25 31 32 14

Studenten Extern 28 20 17 22 30

Historisch onderzoek - niet wetenschappelijk 72 74 63 73 73

Totaal 213 238 190 243 178

Studiezaal

Totaal aantal bezoekers 213 238 190 243 178

Totaal aantal bezoeken 592 654 610 650 625

Raadpleging Archieven (bezoeken) 501 431 421 430 429

Raadpleging archiefstukken totaal 4462 6306 6737 4973 6047

Reservering archiefstukken per email 85 108 90 101 98

Aanvragen Toestemming archief (per email) 105 106 146 143 88

Aanvragen Beeld en Geluid (per email) 109 148 55 66
Geleverde foto's per email 362 293 264 1962
Informatievragen (per e-mail)

Informatie vragen infobalie 325 409 581 570 506

opmerkingen/vragen per email (formulier website) 53 80 55 50 28

Archief - Collectiespecialist 156 95 226 195 201

Beeld en Geluid - Collectiespecialist 75 66 48 26 402

Bibliotheek - Collectiespecialist 40 16 * * *
Totaal informatievragen 649 666 910 841
* aantal is inbegrepen in aantal informatievragen infobalie



2726 

Marga Kerklaan
A.A. van Nijnatten
Edward Schillebeeckx
Anna Terruwe
C.J.A. Tholens
A.G. Weiler
Jeroen Witkam

Archieven van organisaties en instellingen:
d.i.a.n.a., meisjesdispuut Nijmegen
Justitia et Pax
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
Katholieke Studenten Kring Enschede (digitaal)
Lennaerts Instituut
Marga Klompéstichting
Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging
Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter
rk Studentenvereniging Titus Brandsma
Sanctus Thomas Aquinas
Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland
Société Internationale des Artistes Chrétiens
Stichting humo
Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk
Thijmgenootschap

bijlage iii: ontsluiting en digitalisering van de 
archiefcollectie

ontsluiting van gehele archieven
C.E. Geraets
Jan Stuyt
A.M. van der Werf-Terpstra
G.N. Westerouen van Meeteren
Katholieke Bijbelstichting (omgepakt en beschrijvingen gecorrigeerd)
Groot-seminarie Warmond (archivalia)
Ons Middelbaar Onderwijs (geschoond en opnieuw bewerkt)

ontsluiting van aanvullingen
H.W.F. Aukes
T.L.J.A.M. Baader
Jan Beekmans
W. van Bekkum
H.H. Belletable
G.B. Brom en W.J. Brom-Struick
Gisbert Brom
H.J. Bruning
P.J.A. Calon
J.W.C. van Campen
P.A.M. Geurts
J.J.A. van Ginneken
N.T.J. Greitemann
P.J.M. Harte
J.P.W.J. Hentzen
J. Heijke
G.P.J.M. Hoeben
A.W. Hoegen

Aankondiging ‘Bossche K.R.O. Avond’, 
25 januari 1927 (coll. KDC)

Prentje ter gelegenheid van de wijding 
van C.J.A. Tholens tot abt van de abdij 
Slangenburg, 1954 (coll. KDC)
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B.C. Hoogeveen 
H.J.J. van Hussen
H. Ierschot
Marga Kerklaan
H.H. Knippenberg
H.G.J.R. Manders
L.J.J.M. Poel
M.A.P.C. Poelhekke
A. Pont
T.N.J.A. van Rijn
S. Strasser
F.P.A. Tellegen
F.G.C.J.M. Teulings
C.J.A. Tholens
M.H.C. Vendrik
N.J.M. Vendrik
C.J. de Vogel
H.A.J. Wegman

Acht Mei Beweging
Alcuin, Theologische Faculteits Vereniging
Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
Apologetische Vereniging Petrus Canisius
Blindenbibliotheek Le Sage ten Broek
Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
Collectief Tegenspraak
Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum
Katholiek Mediacentrum
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg
Katholieke Arbeidersjeugd
Katholieke Artsenvereniging
Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging

Katholieke Film Actie Nederland
Katholieke Jeugdraad voor Nederland
Katholieke Jonge Middenstandsvereniging
Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg
Katholieke Nederlandse Journalistenkring
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht  
Katholieke Vakantieverblijven en Jeugdherbergen Centrale
Katholieke Vrouwelijk Jeugdwerk
Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg
Klein-seminarie Leeuwenburg
Nationale Raad voor Liturgie
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Aartsbisdom Utrecht
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom ‘s Hertogenbosch
Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond
Nederlandse Katholieke Bond voor Vervoerspersoneel Sint Raphael
Nederlandse Katholieke Stemmen
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging
Open Deur Amsterdam
Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie
rk Sociale Academie de Aemstelhorn, Amsterdam
Sint Adelbertvereniging
Sobrietas
Stichting Cura Migratum
Stichting Katholieke Universiteit
Universiteit voor Theologie en Pastoraat
Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers
Vereniging Landelijk Woonwagenwerk
Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan de Nederlandse Katho-
lieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten
Westerpers
Wit-Gele Kruis

‘Kruistocht penningen’ van de Katholieke Actie 
Nederland, met een afbeelding van paus Pius XII en 
een tekst ter herdenking van zijn 10-jarig jubileum als 
paus: ‘Pius P.P. XII IV Non apr MCMXLIX anni sacri 
jubilaei’. Vervaardigd door atelier voor kerksieraden 
H. van der Heijden, Bodegraven (coll. KDC)

Ontwerp Ans van Zeijst, ca. 1950 
(coll. KDC)
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digitalisering
– archief Aartsbisdom Jakarta (digitalisering van microfiches)
– archief J.C.F.H. Schrijnen
– archivalia Jan Stuyt
– archief rk Propagandaclub Amsterdam (onderhanden werk)

bijlage iv: onderwerpen waarvoor de documen
tatie van het kdc is geraadpleegd:

– Aafjes, Bertus
– Acht Mei Beweging, roep om vernieuwing en inclusie
– Aengenent, mgr. J.D.J.
–  Algemene Bijstandswet. Kritiek op het wetsontwerp vanuit de confessionele 

politieke partijen (kvp, arp, chu)
– Antisemitisme
– Batterijfabriek Herberhold te Utrecht
– Bedrijfsapostolaat Bisdom Haarlem/Rotterdam
– Bedrijfssluiting Van Gelder papier Wormer 1980
– Bemmel, de verenigingen tavenu, Certo, sdo, Serto
– Berg, A.A. van de, genealogie
– Bioscoopcultuur Oss 1965
– Braga, literair tijdschrift, 1842-1844
– Brandsma, Titus
– Broek, F.C. van de, conrector Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
– Buytendijk, Frederik
– Campagneliederen van politieke partijen
– China-missie
– Christelijke initiatieven en ontwikkelingssamenwerking
–  Christelijke vredesbewegingen en hun transnationale relaties in Groot-

Britannië, de Bondsrepubliek en Nederland in de jaren tachtig
– Christendemocratische affiches na 1918
– Chorus, A.
– Cordaid
– Cordaid/Mensen in Nood, 100 jarig bestaan
– Diogenes, studentenvereniging
– Disputair verleden
– Doopvont en andere kerkelijke gebruiksvoorwerpen

‘De Roomsche kippenren’, spotprent van Albert Hahn op de toen 
opkomende verzuiling, in: De Notenkraker, 27 januari 1912.

T.H. Rutjes (1844-1896), Missionaris van Scheut, 
sinds 1867 werkzaam in Mongolië.Ontwerp Jacqueline Moerman, z.j. (coll. KDC)
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– Douma, Pieter
– Duitsland - perceptie in De Katholieke Illustratie
– Dusek, Anni
– Economisch beleid rk Staatspartij
– Elegast, dispuut
– Emigratie naar Canada
– Encebe Vleeswaren, Boxtel
– Euromissile crisis en de rol van Nederland
– Exalibur, Geschiedenis Studenten Vereniging
– Familie-onderzoek
– Filmcultuur in Breda 1965
– Filmcultuur in Geleen 1930-1940
– Filmcultuur in Oss 1955
– Franciscanessen van Charitas uit Roosendaal, hun rol in de Sint Canisiusbond
– Frederiks, Toon, en het verzet in de Tweede Wereldoorlog
– Gerhardt, Ida, en de Klassieke Oudheid
– Gezagsrelaties: beweging en parochie
– Gezinsverzorging
– De Graal, het stimuleren van algemene ontwikkeling
– Hamelen
– Heilig Land Stichting
– Herinneringsalbum
– Hoog water in ‘s-Hertogenbosch 1740-1995
– Hout, P.G. van
– Indonesia, the role of the church in ‘Sustainable Development’ in 
– Katholicisme en fascisme en het Italië-beeld Nederlandse fascisten 1923-1935
– Japanse bezetting
– Jong, kardinaal J. de
– kaj/vkaj/kwj Tilburg
–  Katholiek Genootschap: pogingen om de democratie en de heropvoeding van 

de Duitsers in praktijk te brengen.

– Katholiek kleuterhuis de Krabbeboschen
– Katholiek mensenrechtenengagement in de jaren 1970
– Katholieke Actie tijdens de bezetting
– Katholieke Arbeiders Beweging - afdeling Den Haag 1940-1964
– Katholieke beeldvorming over film
– Katholieke beeldvorming van Afrika in de jaren 1950 en 1970
– Katholieke Film Actie Breda 1955
– Katholieke invloed op filmcultuur Breda 1950
– Katholieke kunstenaars
– Katholieke Radio Omroep
– Katholieke Verkenners begin 1950/54
– Katholieke Volkspartij en Kerk
– Kerk na Vaticanum II
– Kerkgeschiedenis, boeren Achterhoek
– Kindermisbruik
– Klasgenoten
– Koloniale taal- en cultuurpolitiek en katholieke missionarissen
– Kramer, Diet
– Kunstboeken: de komst van het populaire kunstboek in ons land
– Kunstenaars die prentjes ontwierpen met een gebed voor de universiteit.
– Lammers, Frans, illustrator
– Lansbergen, Wim
– Lekenbewegingen, met name de Nederlandse Dominicaanse lekenbeweging.
– Lennards, J.L.M.H.
– Leseur, Elisabeth
– Lezers en de krant
– Lourdesreis
– Lutkie, W. en Sjef van Dongen
– Maas, H.H.J.
– Mandement 1954
– Mensenrechten en vrede

De Cenakelkerk, Heilig Land Stichting. 
Ontwerp van Jan Stuyt (coll. KDC)

Jan Stuyt (1868-1934)
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– Militaire voorlichting door het Katholieke Thuisfront
– Missie-interviews K. Prent
– Modernization of Theater Nuclear Forces (tnf) of nato. I
– Mogelijke bouwplannen van de universiteit op het Valkhof, 1949
– Molukse gijzelingen 1977
– Molukse treinkaping bij De Punt, 23 mei tot 11 juni 1977
– Mul, Jan, muziekredacteur/muziekrecensent
–  Narratives of the New: Engineering, Tradition, and Reform in the Dutch 

Catholic Community, 1958-1974.
– Nederlands militair optreden in Indonesië
– Nederlandse pastoors in Frankrijk van 1962-1968
– Nieuw Paaslied - Herman Strategier

– Nieuw-Guinea
– Nijmeegs studentenleven voor 1940
– Nijmeegse Studenten Zeil Vereniging de Loefbijter
– Nijmegen, politiek en cultuur
– Omroepbestel
– Onderwijsidealen in de gedachte van Bildung rond 1900
– Parlementaire geschiedenis
– Parochiegeschiedenis 
– Pastoraal Concilie, invloed van Walter Goddijn
– Pax Christi-leerstoelen
– Piet Gerrits, kapel van Dekkerswald
– Politiek van Nederland ten aanzien van Israël
– Politieke archieven in het kdc
– Politieke jongeren organisaties in de jaren zestig
– Popmuziek en verzuiling
– Preken over zeventig jaar bevrijding
– Quispel, Gilles
– Religieuze kunst
– Rixtel scj, Antonio van
– rk Onderofficierenvereniging St. Martinus
– rk Staatspartij
– Roepingen, ontwikkeling 1945-1966
– Ruijs de Beerenbrouck, Charles
– Sanatorium Berg & Bosch 
– Schaduwkabinet ppr, d66 en PvdA
– Schaepman en het eerste confessionele kabinet Mackay
– Schenking in 1905, Weesperkarspel
– Scherprechters
– Schillebeeckx op, E.C.F.A.
– Schuilkerk in Schalkwijk
– Seksueel misbruik in de katholieke kerkViering van het eerste lustrum van de R.K. Huishoudschool Maria Goretti, 

Den Haag, 1960 (uit fotoalbum,coll. KDC)
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– Simonis, kardinaal A.J.
– Sociale en ruimtelijke mobiliteit in Nederlands-Indië
– Sport en kerk in het katholieke tijdschrift dux tussen 1927-1970
– Studentenpastoraat
– Studievereniging I.F.V.
– Suriname, Kalebaskreek
–  Tentoonstelling ‘Neutraal, maar betrokken. Nederlandse katholieken  

en de Grote Oorlog’
– Terruwe, Anna, schoolloopbaan
– Textielindustrie Goirle
– De Tiltenberg, gebouw en gebruikers
– Tol, S.P. van
–  Tosses, P.A.L. en zijn leefomstandigheden in het aartsbisdom Jakarta  

(regio Magelang)
– Trimbos, Cees
– TV geschiedenis
– Undset, Sigrid, en haar contacten in Nederland.
– Verberne. Johannes Arnoldus
– Verzuiling binnen de filmcultuur, 1957
– Visser, Dora
– de Volkskrant
– de Volkskrant tijdens de ontzuiling
– Wassenaar-Crocini, L. van
– Weense en Hongaarse kinderen in Udenhout rond 1920
– Willebrands, kardinaal J. 
– Zoeaven
– Zuid Europa en Europese solidariteit in de jaren zestig en zeventig

Werkopname voor de film ‘Herwonnen  
Levenskracht’, 1953. Cineast is Kees Strooband. 
(foto: archief Herwonnen Levenskracht/KDC)

Kaart van Palestina bij de cursus ‘De weg naar en met Christus’ 
van frater R. Bellarminus. Ontwerp: Ans van Zeyst, z.j.  KDC)
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bijlage v: gebruik van kdcdocumentatie 
in de publiciteit 
(voor zover te achterhalen)

boeken, periodieken en websites
–  T. van den Beld, Het andere gezicht van de kerk, Nijmegen 2015
–  R. Dagnino, Twee leeuwen, één kruis, Hilversum 2015
–  C. Dols, Fact factory, diss. Radboud Universiteit, 2014
–  A. van Heijst, Gedreven helpers. Een geschiedenis van Cordaids voorlopers, Hilversum 

2014
–  R. Hufen, Meesters voor God en Kerk, Nijmegen 2014
–   W. Klinkert e.a., Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam 

2014
–  P. Luykx, Heraut van de katholieke herleving, Nijmegen 2015
–  Vier grondleggers van de pedagogiek, Amsterdam 2014

–  Jaarboek voor Parlementaire Geschiedenis
–  Brabants Dagblad
–  Radbode
–  Sliepsteen

–  website Volg Concilie (www.volgconcilie.nl), KU Leuven
–  website Radboud gezichten (www.ru.nl/overons/overradboud/geschiedenis/rad-

boud-gezichten/), Radboud Universiteit

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
–  Bouwhistorie van de Radboud Universiteit, Universiteitsbibliotheek Nijmegen
–  Vijfenzeventig jaar vredesbeweging, ikv-Pax, Amsterdam
–  Ontmoetingen in oorlogstijd (22 september 2014 – februari 2015), Valkhof-

museum, Nijmegen
–  Televisieserie God in de Lage Landen, Evangelische Omroep

bijlage vi: activiteiten van kdcmedewerkers

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

Culture and Society in the Low Countries (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) (V. Poels)
–  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)
–  Bestuur Stichting Het Nuyensfonds/Stichting L.J. Rogierfonds (L. Winkeler)

Redactie van dagblad Het Centrum, 1929 
(Coll.KDC)
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directie
Mw.drs. N. Grygierczyk

personeel in vaste dienst:
Mw. W.A.M. Brok (tot 1 oktober)
mw. E.C. Everaard
J. Kersbergen
mw. A.J.M. Nuij-Pruijn
mw. L.M.J. van Orsouw
drs. R.A.W.J. Peters
mw.dr. G.M.J. Poels
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

gedetacheerd personeel:
P. van Berkel
M.M. van den Broek
drs. A.N. Bruls (tot 1 juli)
drs. C. Burgemeestre (per 27 mei)
B. Coemans (tot 15 augustus)
R.G.C.M. Franssen
H.H. Ganzevles
drs. P.J.L. Hoogma (tot 31 januari)

mw. S. Kenbeek (per 27 oktober)
mw. G. Koning-Eggink (per 15 augustus)
mw. M. Kootkar
P. Koopmans
B. Roelofs (per 21 juli)
F. Savelkouls
S. Trani (per 15 september)

vrijwilligers:
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
drs. T.G.M. Graas
Mw. S. van Dijk (per 1 maart)
E.W. van Heugten
mw. J.A.M.J. Joosten
P.J.M. Kusters
Mw.drs. H.J. Leijendekkers
J.J.M. Lokin
Dr. J. Peet (per 1 maart)
mw. D. Pouwels-Hermsen
J.J.H.M. Roelands 
mw. A.A. van Schijndel (tot 5 oktober)
mw.drs. D.H.P.M. Snijdewind op
mw.drs. G. Smeets
drs. G. Verwoerd cm
H.A.F. de Wit

stagiaires
A. Livius

bijlage vii: kdcmedewerkers 2014

Bestuur en personeel van de RK Open-
bare Leeszaal en Bibliotheek, Herengracht, 
Amsterdam, z.j. (foto Fotobureau Lindeman, 
Amsterdam/coll. KDC)
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