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Katholiek Documentatie Centrum

Studiezaal in het Seminarie van Addis Abeba  
(foto Missie Verkeersmiddelen Actie, kdc 1a26014)

Omslag:
Reliekhouders met verschillende relieken 
(coll. kdc, covw-362)

Foto rechts:
Archiefmagazijn van het kdc  
(foto kdc)



54 

De nieuwe studiezaal van het kdc (foto kdc)

Coffeecorner en tentoon-
stellingsruimte op de eerste 

verdieping van de Universiteits-
bibliotheek (foto kdc)

1. het kdc in 2015

De Nijmeegse universiteitsbibliotheek onderging in 2015 een enorme gedaan-
teverwisseling. Doel daarvan was om meer werkplekken en meer ontmoetings-
ruimte te creëren voor haar gebruikers. Naarmate de digitale beschikbaarheid 
van boeken en vooral tijdschriften toeneemt, neemt de noodzaak om deze in een 
open opstelling raadpleegbaar te houden af. Aan de andere kant is studeren al 
lang geen individuele aangelegenheid meer, maar ook een zaak van groepswerk 
en onderling overleg. De behoefte aan meer studieruimte en bijvoorbeeld ook 
langere openingstijden was dan ook evident.

Voor het kdc betekende deze verbouwing dat een flink aantal vierkante meters 
moest worden ingeleverd. Daartoe werd het fenomeen ‘kantoortuin’ nu ook van 
toepassing verklaard op de stafmedewerkers. Maar de verbouwing had ook zijn 
voordelen: sinds 25 augustus kan het kdc beschikken over een eigen, ruime, goed 
geoutilleerde en fraai ingerichte studiezaal. De daarnaast gelegen instructie-
ruimte van de universiteitsbibliotheek leent zich uitstekend voor ontvangsten en 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij de opening van de tentoonstellingen, die het kdc 
nu structureel in zijn eigen studiezaal kan inrichten.

Vooruitlopend op de vermelding van het vele onderzoek dat bij het kdc is ver-
richt, de publicaties waaraan het kdc heeft bijgedragen en de gelegenheden 
waaraan het kdc bijdroeg, vissen wij in deze inleiding drie krenten uit de pap.
Op 10 februari besteedde ‘mediapriester’ Roderick Vonhögen in een uitzending 
van Katholiek Nederland tv uitgebreid aandacht aan het kdc en zijn collecties. 
Getoond werden onder andere de toebehoren van een speelgoedaltaar en een 
aantal filmfragmenten uit het ‘Rijke Roomsche Leven’, toegelicht door Vefie Poels.
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Het fraaie portret van paus Joannes xxiii, geschilderd door Frederick Franck,  
hing vroeger in de aula van de universiteit, toen de Anton van Duinkerkenzaal  
nog Joannes xxiii-zaal heette. Het werd aan de vergetelheid ontrukt door een 
verzoek van het Cushwa Center van de University of Notre Dame in Indiana 
(USA) om het uit te lenen ten behoeve van een tentoonstelling van het werk van 
Frederick Franck. Ook negentien tekeningen van zijn hand werden over de oceaan 
verzonden. Het resultaat was een mooie tentoonstelling, die tot op heden ook  
op de website van het Cushwa Center te zien is.

Bij terugkeer kreeg het portret van de door Franck zo bewonderde paus een 
plaats in de nieuwe studiezaal van het kdc.

Tenslotte verdient de verwerving van het fotoarchief van Gérard Klijn bijzondere 
vermelding. Het is een archief met circa 25.000 foto’s waaronder bekende foto’s 
als het kopje van een kind in Biafra, waarmee hij in 1967 een eervolle vermelding 
van World Press Photo won. Ook in 1966, 1968 en 1975 won hij een World Press 
Photo-prijs. In 1968 won hij ook de Zilveren Camera. Foto’s van Klijn werden  
onder meer geplaatst in het katholieke blad Bijeen, een fusieblad dat was voort-
gekomen uit een aantal tijdschriften van missionerende orden en congregaties.

2. informatie en dienstverlening

Belangstellenden voor zowel het kdc als de sociale media zijn er inmiddels aan 
gewend dat het kdc zo af en toe een ‘tweet’ de wereld in stuurt. Sinds 2010  
zit het kdc op Twitter (@KDCNijmegen). Sinds medio 2015 heeft het kdc ook 
een eigen Facebook-pagina (katholiekdocumentatiecentrum). Dat biedt meer 
mogelijkheden om uitvoeriger te berichten over evenementen, gebeurtenissen, 
interessante aanwinsten en dergelijke. Uiteraard verspreidt het kdc zijn nieuws 
ook via de vertrouwde website, waarop ook het halfjaarlijks verschijnende blad 
Impressie digitaal te lezen is.

bezoekerscijfers
Wat de dienstverlening betreft kon het kdc een goed jaar in de annalen bij-
schrijven. De studiezaal ontving meer gebruikers dan de voorgaande twaalf  
jaar; in totaal werden ruim 6500 archiefomslagen aangevraagd. Ook het aantal 
informatievragen via de e-mail steeg, tot boven de 1500. Een gedetailleerd  
overzicht is te vinden in bijlage I.

Frederick Franck, Portret 
van de zieke paus Joannes 
xxiii (coll. kdc)
 

Met deze bekende foto won Gerard Klijn 
in 1967 een eervolle vermelding door 
World Press Photo (foto.website World 
Press Photo)
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des kundigheid daarmee niet die vorderingen maken die het zich had gewenst. 
Niettemin blijft een goed functionerende catalogus voortdurend de aandacht 
houden. De catalogus van het kdc omvat inmiddels in totaal ruim 800.000  
beschrijvingen, waarvan 700.000 beschrijvingen van archiefomslagen. Daar  
komen nog 75.000 titels bij van boeken en tijdschriften die zijn opgenomen in  
de catalogus van de universiteitsbibliotheek.

Wat de beschrijving van de archiefomslagen betreft geeft de online-catalogus 
echter vaak te geïsoleerde informatie: veel archiefstukken krijgen pas beteke-
nis in hun context. Om deze reden worden op de website van het kdc ook de 
volledige plaatsingslijsten in pdf-vorm beschikbaar gesteld, zowel alfabetisch als 
systematisch, zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen van de inhoud van 
een archief als geheel, en inzicht krijgt in de beschikbaarheid van archieven op 
eenzelfde terrein (bijvoorbeeld: cultuur en recreatie).

Studiezaal van het kdc tot 2004  
(foto kdc, 3c10382)

Ingebruikname van de Online 
Publiekscatalogus van de  
Universiteitsbibliotheek,  
1988. Links rector magnificus  
B. van Iersel, rechts ub- 
medewerker Jaap Verbaas  
(foto ubn, kdc 1b19295)

Affiche van Concordia, de verzekeringsmaatschappij  
van de katholieke arbeidersbeweging (foto archief  
Concordia, kdc 4a33999)

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

2015 258 789 3,06 3,10

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

database en webcatalogus
Nadat in 2014 een uitvoerige operatie had plaatsgevonden om de door het kdc 
gebruikte software te moderniseren en de database daarvoor te converteren, 
stond 2015 in het teken van de finetuning van het systeem, met name van de 
online-catalogus. Helaas kon het kdc, bij gebrek aan tijd en aan up to date  
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Architect Jan Stuyt (1868-1934) 
(foto kdc, 2a09282)

tentoonstellingen
Jan Stuyt
Op initiatief van Agnes van der Linden werd door het Centrum voor Kunst-
historische Documentatie van de Radboud Universiteit in samenwerking  
met het kdc een tentoonstelling georganiseerd over de vrienden rondom de  
architect Jan Stuyt in de tentoonstellingsruimte van de Universiteitsbibliotheek. 
Bij de opening werd een symposium georganiseerd waar de kdc-medewerkers 
Tim Graas en Vefie Poels een lezing hielden.

Ans van Zeijst
Van 1 april 2015-18 november 2015 richtte de kunsthistoricus Tim Graas in de  
studiezaal van het kdc de tentoonstelling ‘Ans van Zeijst/Zuster Theofoor  
(1906-1988). Vormgeefster van de katholieke naoorlogse wederopbouw’ in.  
Hij verzorgde bovendien een bijbehorende fraaie catalogus. De tentoonstelling 
trok veel aandacht en werd na 1 september verlengd. Op 30 oktober ontvingen 
Tim Graas en Bert Donks zeven leden van de huidige oecumenische Werkhof-
gemeenschap voor een bezoek aan deze tentoonstelling. De Werkhofgemeen-
schap is de gebruikster van de kapel van de voormalige Abdij Gods Werkhof, die 
door Ans van Zeijst werd gedecoreerd. Ook een groep medewerkers van  
de Nijmeegse Boskapel bezocht de tentoonstelling.

Propaganda
Op 8 december werd de tentoonstelling ‘Propaganda voor de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen’ geopend. Aanleiding was het verschijnen van een artikel 
van dr. Leo Ewals in het blad Devotionalia (dec. 2014) waarin dit materiaal werd 
belicht. De tentoonstelling werd samengesteld door Leo Ewals, Tim Graas,  
Jos Kersbergen, Thijs de Leeuw en Lennie van Orsouw. Jos Kersbergen stelde  
de catalogus samen.

Ans van Zeyst, ‘de Schepping’, gesigneerd ‘A. Theofoor van Zeyst Mon. Aug. 1975’ 
(archief A. van Zeyst, kdc NL-NmKDC_ZEYS_40a)
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Van heel andere aard is het archief van dr. Karl Josef Hahn (1912-2001). Na zijn 
studie wijsbegeerte en Duitse letterkunde moesten Hahn en zijn joodse vrouw 
vluchten voor de nazi’s en kwam hij in Nederland terecht. Van 1953 tot 1956 was 
hij hoofd van de vertaaldienst aan het nieuwe Europese Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in Luxemburg, en vanaf 1956 secreta-
ris Buitenland van de kvp. In 1960 verhuisde hij naar Rome, waar hij tot 1980 een 
centrale functie bekleedde in het Europese secretariaat van de christendemocra-
tische partijen. 

Tenslotte kreeg het kdc het archief van de Medisch Historische Club D. de Mou-
lin, waaronder ook het archief van zijn naamgever, de Nijmeegse lector/hoogle-
raar in de Geschiedenis van de Geneeskunde, dr. Daniël de Moulin (1919-2002).

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar 87 archieven onder 
handen genomen, zowel aanvullingen als nieuwe archieven. Van een zestal 
archieven werden de beschrijvingen verbeterd. De archiefmedewerkers ontsloten 
daarmee in totaal 101 meter archief. Een overzicht van de belangrijkste ontsloten 
archief(delen), te weten die van 0,375 meter (drie archiefdozen) of meer, is te 
vinden in bijlage III.

3 . archief

project ‘particuliere archieven op de kaart’
Op initiatief van het kdc en Het Utrechts Archief werd in mei op het kdc een 
bijeenkomst gehouden van een vijftiental vertegenwoordigers van grote bewaar-
plaatsen van particuliere (dat is: niet-overheids-)archieven. Daar werd gediscus-
sieerd over het belang van particuliere archieven voor wat wel wordt genoemd de 
Collectie Nederland. Duidelijk werd dat er op dit moment te weinig kennis is van 
elkaars collecties, acquisitieprofiel en leemtes in die virtuele Collectie Nederland. 
Besloten werd een kleine werkgroep op te richten om een project op te stellen dat 
deze onkunde zou kunnen bestrijden. Eind 2015 kon een projectplan worden inge-
diend bij het door de overheid gesubsidieerde innovatieprogramma Archief2020. 
Het zal in 2016 worden uitgevoerd door Frank de Jong (Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis) en Twan Mars (projectmedewerker), begeleid door 
een stuurgroep bestaande uit Roosje Keijzer (Het Utrechts Archief), Babette van 
Alphen/Ramses van Bragt (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), Nico  
van Egmond (Nationaal Archief) en Lodewijk Winkeler (kdc).

aanwinsten
In 2015 ontving het kdc 30 nieuwe archieven met een totale 
omvang van bijna 80 meter. Ook de 42 aanvullingen op  
archieven besloegen dit jaar bijna 80 meter. Al met al werd  
er 70 meter archief méér opgenomen dan in 2014. Een  
overzicht van alle aanwinsten en aanvullingen is te vinden  
in bijlage II. Hier vermelden wij drie bijzondere aanwinsten. 
Van de journalist Rex Brico ontving het kdc de persoonlijke 
archivalia van zijn nicht Antonia Brico (1902-1989). Zij was  
een Nederlands-Amerikaanse componiste en dirigente, die 
in het Interbellum voor de grootste orkesten van de wereld 
stond. Over haar maakte Judy Collins in 1974 de Oscar- 
winnende documentaire ‘Antonia: Portrait of the Woman’. 

Rex Brico (1928), z.j. (foto Peter Kusters, coll. kdc)

Karl Jozef Hahn (1912-2001), z.j. 
(foto kdc 2a11708)

Prof.dr. Daniël de Moulin (1019-2002) 
tijdens zijn afscheidscollege in 1989  
(foto Dick Fokker, kdc 2a06633)
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4 . bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2015 uitgebreid met 794 boeken en brochures, 
afkomstig uit schenkingen, aankopen en (vooral bij gebedenboeken en brochu - 
res) aanvullingen vanuit de werkvoorraad. Dubbelen worden aangeboden aan  
de Koninklijke Bibliotheek voor opname in de collectie Nederlandse publicaties. 
De totale kdc-collectie bestond aan het eind van het jaar uit 76.062 banden.  
Bij zijn acquisitie besteedt het kdc speciaal aandacht aan grijze literatuur en 
lokale uitgaven. Veel hebben wij daarbij te danken aan een aantal mensen in  
den lande die ons op dergelijke publicaties attenderen of ze ons toesturen.
De tijdschriftencollectie groeide met 156 banden tot in totaal 45.390 banden.  
Het aantal lopende abonnementen daalde door schoning of beëindiging van  
de uitgave van 306 naar 303. De handboekencollectie in de studiezaal werd  
uit gebreid met 39 titels.

Ten behoeve van de uitbreiding van de publieke ruimte in de universiteitsbiblio-
theek werd de knipselcollectie gedigitaliseerd. De knipsels zijn nu te raadplegen 
via een pc in de studiezaal en zullen zodra dit mogelijk is aan de online-catalogus 
worden gekoppeld. Daarbij moet er, in verband met auteursrechten op artikelen 
en foto’s, voor gezorgd worden dat zij alleen op de studiezaal zijn te raadplegen. 
De originele papieren knipselcollectie is opgeslagen in het magazijn van het kdc. 
Deze blijft beschikbaar voor speciale onderzoeksvragen en wordt ook nog aan-
gevuld met niet-digitale knipsels, die uiteraard ook digitaal worden opgenomen  
in de database. 

Uitleenbalie van de RK Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek in Amsterdam, 
z.j. (coll. kdc 1a6016).
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Affiche van het opinieblad De Bazuin, [2001] (coll. kdc)

5 . archief beeld en geluid

aanwinsten
De collectie Beeld en Geluid (BenG) werd in 2015 uitgebreid met een aantal 
schenkingen die een waardevolle aanvulling vormen op de kdc-collectie.
–  De audiocollectie Jan Bitter, bestaande uit 128 geluidsbanden met opnames 

van katholiek nieuws en katholieke radioprogramma’s vanaf eind jaren 1950.
–   26 Ontwerptekeningen van kerkelijk vaatwerk door P.J. Spoelstra, zilversmid 

uit Friesland.
–  Een ingelijste communieprent van Anna Weijers, gedateerd 7 mei 1899.
–  Een gedenkbord van de rk Werkmeestersbond (schenking nazaten Jan 

Rijnboutt) en een jubileumschaaltje ‘1904. St. Deusdedit. 1954’, van de rk 
Landarbeidersbond.

–  Collectie tekeningen (cartoons) van Piet Bakermans, publicerend onder het 
pseudoniem MANS.

–  De fotocollectie Gérard Klijn.
–  Een aantal foto-albums, onder andere van de Paters van de H. Geest in 

Morogoro en van de priesterbroers Jan en Sjef Martin.
–  Foto’s van mgr. Ferdinand Hamer en familieleden.
–  Een film uit het familiearchief van de scenarioschrijver dhr. Smulders, geti-

teld ‘Eigen weg’ over de Algemene Boeren- en Tuinders Bond, 25 juni 1960.
–  Het bedrijfsarchief van het internationaal gerenommeerde atelier B. Stadel-

maier, met onder meer ontwerptekeningen/cartons, foto’s, correspondentie 
en stalen. 

–  Een marmeren borstbeeldje van Alphons Ariëns.
Verder kwamen er vele kleinere schenkingen binnen, vaak bestaande uit foto’s, 
devotie- en priesterprentjes, filmstroken, medailles, speldjes of muziek.

ontsluiting en preservering
Collectie fotoalbums: Archiefmedewerkster Josine Joosten schreef in 2015 een 
plan van aanpak voor het verpakken en verplaatsen van de collectie fotoalbums. 
Op basis van dit plan zijn alle fotoalbums volgens deze standaard zorgvuldig om-
gepakt, opnieuw genummerd en overgeplaatst naar de nieuwe depotruimte. 

Collectie Afbeeldingen groot formaat: Ruim 300 affiches werden in deze periode 
gescand en beschreven in de database. 

Collectie Afbeeldingen klein formaat: De ontsluiting van het fotoarchief van het 
katholiek opinieblad de Bazuin werd dit jaar afgerond. In totaal werden hierdoor 
3000 foto’s toegevoegd aan de collectie afbk.

Collectie Priesterprentjes: Naast het verwerken van vele aanvullingen die  
binnenkwamen betreffende priesters die al in het bestand voorkwamen werden  
224 nieuwe namen toegevoegd van personen van wie nog geen prentje in de  
collectie aanwezig was. Het huidige aantal is nu 19.092. Alle priesterprentjes  
die nu binnenkomen en waar een foto op staat, worden voortaan gedigitaliseerd 
en opgenomen in de collectie afbk.

Collectie Bewegend beeld: Deze collectie bestaat nu bijna geheel uit zogenaamd 
Digital born material: tv-programma’s worden via ‘Uitzending gemist’ gedownload 
en opgeslagen. De film ‘Eigen weg’ van de abtb (zie boven) is inmiddels door het 
Audiovisueel Archief Gelderland voor ons gedigitaliseerd.

Collectie Geluid: Dit jaar werd gestart met het streamen van de cd-collectie.  
Het is de bedoeling de hele geluidscollectie duurzaam digitaal te bewaren in  
wav-formaat.

Gedenkbord van de rk Werkmeestersbond, in 
1953 vervaardigd door de Societé Céramique 

Maastricht Holland (coll. kdc).
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Marktkraam van de Katholieke Theologische Uni-
versiteit, Utrecht, z.j. (foto Joseph van der Marck, 
kdc 6a7032)

Affiche van het Genootschap van de H. Kindsheid, 
z.j. (tekenaar Jean Nelissen, kdc 4a31382)

6. projecten

archiefprojecten
Omdozen: Een project dat al enkele jaren loopt, maar waarvan, vanwege de on-
opvallendheid ervan, nog nooit melding is gemaakt, is het zogenoemde ‘omdoos-
project’. Het betreft het vervangen van zuur bevattende archiefomslagen en het 
ompakken ervan in nieuwe archiefdozen, die geen metalen bevestigingsklemmen 
bevatten. Ook worden de archiefdozen nu volledig gevuld, om ‘verzakking’ van de 
documenten tegen te gaan. Dit routinematige werk vereist niettemin nauwkeurig-
heid in het administreren van de nieuwe plaatsing van de archiefnummers.
Personeelsdossiers universiteitsarchief: Ten behoeve van het archief van de 
Radboud Universiteit werden 1856 personeelsdossiers, in totaal 28 meter archief-
materiaal, vernietigd. Hiermee werd het personeelsdossierproject afgerond. Mid-
delen zijn beschikbaar gekomen voor de ontsluiting van universitaire archiefcol-
lecties, waaronder dat van de Stichting Katholieke Universiteit. Dit project kan in 
2016 worden gestart.
Archief kro: dit jaar kwam er ca. 40 meter aanvulling op het archief binnen. Het 
gaat om 10 meter geordend en geschoond materiaal en om 30 meter nog te be-
werken materiaal. Van de staande collectie zijn de dossiers betreffende boeken-
programma’s en ‘diverse stukken’ bewerkt.
Archief Katholieke Theologische Universiteit: Het archief van de ktu-Utrecht, 
waaronder ook aanvullingen op de archieven van de beide voorgangers, de 
ktuamsterdam en de ktuutrecht, die eind 2012 binnenkwamen, zijn grotendeels 
bewerkt.
Cordaid projectdossiers: Eind 2011 werd begonnen met het verwerken van de 
jongste aanvullingen projectdossiers. Het gaat hier enerzijds om het selecteren 
en deselecteren van materiaal dat reeds op het kdc aanwezig is, anderzijds om 
het maken van een selectie in de dossiers die zich nog bij Cordaid bevinden. Dit 
geschiedt op basis van een door Cordaid aangeleverde inventarislijst. Hierdoor 

is een selectie op het kdc overbodig en hoeven de dossiers alleen nog maar in de 
database te worden ingevoerd. De selectie en beschrijving van projectdossiers van 
de rechtsvoorgangers van Cordaid is intussen voortgezet.

digitaliseringsprojecten
Het veel geraadpleegde archief van het Aartsbisdom Jakarta, dat sinds 1977 op 
microfilm beschikbaar is, is dit jaar vanaf de microfilms gedigitaliseerd. De scans 
zijn echter gebaseerd op een indeling in een oude code. Er moet nog een conversie-
slag gemaakt worden om de scans ook daadwerkelijk aan te laten sluiten op onze 
huidige inventaris.

De digitalisering van het archief van P.J.M. Aalberse, in het kader van het landelijk 
digitaliseringsproject Metamorfoze kon ook dit jaar niet worden afgerond, omdat 
bij de digitalisering van het archief grote fouten zijn gemaakt. Wel kon de digi-
talisering worden voltooid van een paar archieven, die in een eerder stadium via 
Metamorfoze door microverfilming werden geconserveerd, te weten de archieven 
Marie Koenen en Edelsmidse Brom, alsmede de collectie Kwartjesboeken. De digita-
lisering van het rijke archief van Wouter Lutkie pr. werd voorbereid.

Ook de bibliotheek van het kdc voerde een Metamorfozeproject uit, te weten  
de digitalisering van dertien missietijdschriften, waaronder de Annalen van het  
Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (1833-1961), de Annalen van het Genoot-
schap der Heilige Kindschheid (1850-1934) en het bekende jeugdblad De Kleine  
Apostel (1934-1966). Drie nieuwe aanvragen werden gehonoreerd: Ons Sportblad 
(1916-1920), De Engelbewaarder (1885-1947) en de Piusalmanak (1875-1940). De  
digitalisering daarvan zal in 2016-2017 plaatsvinden.
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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 in 2017 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 2019 verwacht.

7. vrienden van het kdc

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het kdc kwam, voorgezeten door mr. 
Jos van Gennip, in 2015 tweemaal bijeen. De secretaris/penningmeester moest 
om ernstige gezondheidsredenen zijn functie opgeven.

8. ontvangsten, publicaties en lezingen

ontvangsten en rondleidingen
Het kdc verzorgde verschillende rondleidingen: voor eerstejaars geschiedenis-
studenten op 18 en 19 februari, voor studenten van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen op 27 februari en voor middelbare scholieren op 14 april en voor alumni 
op 3 oktober.
Daarnaast ontving het kdc mw. Wilma de Koning, lid van het College van Bestuur, 
en haar gasten (27 februari), de bestuursleden van de Stichting Nijmeegs Univer-
siteitsfonds (10 maart) en de Stichting Academisch Erfgoed (16 september).

presentaties
Op 24 oktober was het kdc aanwezig op de historische markt van 024Geschie-
denis ‘Nijmegen pakt uit’, en presenteerde archivaris Ramses Peters de grote 
Nijmeegse Geschiedenisquiz.

publicaties
Jan Bank & Vefie Poels, Culturele confrontaties. Godsdienst, kerken en oorlog,  
Nijmegen: Valkhof Pers, 2015 (teksten van de tweede Jan Roes-lezing op 27  
oktober 2014)
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit  
jaar één deel uit:
Ruud Kurris sj, Terugblik vanaf de zijlijn. Zestig jaar missionaris in Indonesia,  
Valkhof Pers, Nijmegen, 2015, 286 p., € 22,50.

Affiche van het Landelijk Centrum voor Katholieke 
Actie. Aankondiging van lezingen ‘Zomerfeest met 
Gave Geest’, Scheveningen z.j. (coll. kdc, 4a31428)

Verzending van boeken bij Uitgeverij 
De Lanteern, 1956 (coll. kdc 1a16438).
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Bijlagen

Walter Goddijn als adviseur van 
kardinaal Alfrink tijdens het Pastoraal 
Concilie (1968-1970). Uiterst rechts 
mgr. Bluyssen (archief J.J.O. Goddijn, 
foto kdc 4a1743)

impressie
Impressie verscheen in 2015 zoals gebruikelijk tweemaal. De nummers 16 en  
17, met daarin uiteraard de vaste rubrieken, bevatten de volgende bijdragen:
Chris Dols, ‘De feitenfabriek. Sociologen en bisschoppen, 1946-1972’,  
nr. 16, p. 2-4.
Anne van den Berg, ‘Een stage op het kdc. Wat doe je dan zoal?’,  
nr. 16, p. 5-6.
‘Culturele confrontaties. Tweede Jan Roes-lezing’, nr. 16, p. 7-9.
Zjuul van den Elsen, ‘bknp 4. Een tussentijdse stand van zaken’,  
nr. 16, p. 12-15.
Ruud Franssen, ‘Het stokje van Antonia Brico: het verhaal van een  
baanbrekende dirigente’, nr. 17, p. 2-7.
Peter van Dam, “Onze rente, hun armoede’- De fair trade-revolutie in de jaren 
tachtig heroverwogen’, nr. 17, p. 8-11.
Bert Donks, ‘Abstractie in de kerk: het vergeten atelier van Cees Bousardt’,  
nr. 17, p. 12-15.

9. personeel

Een overzicht van alle KDC-medewerkers in 2015 is te vinden in bijlage VII.

Indeling van het kerkelijk jaar, detail van het collectiestuk op pag. 32
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Interieur van de Firma Wed. J.R. van Rossum, Utrecht 
(foto W. Berentzen, coll. kdc)

Van 1987 tot 2015 hielden de leden van de laatste  
kvp-Tweede Kamerfractie jaarlijks een reünie. Deze 
foto werd gemaakt bij gelegenheid van de eerste  
reünie (foto afkomstig van J. van Gennip, coll. kdc).

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

aanwinsten

Persoonsarchieven
F.A. Brekelmans
Antonia Brico
Cees Buts
K.J. Hahn
J. van der Knaap-van den Eerenbeemt
H.F. Linskens
Fran van den Munkhof
P.G.J. Post
A.A.J. van Rossum
J.J.H. van Rossum
J.F.T. van Rossum
T.J.M. van Rossum
J.G. van Schaik
B.H.C. Schennink
Catharina Trossel
J.M.H. Vossen
Jan van Well
H.J. van Xanten

Archieven van organisaties en instellingen
Commissie spiritualiteit van de Theologische Faculteit Tilburg
Grootseminarie Rijsenburg (verzameling)
Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde (igg)
Liturgisch Instituut
Nederlandsche Christelijke Vereniging van Padvinders

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015

Categorieën gebruikers

WO Onderzoekers - Intern 25 18 24 13 31

WO Onderzoekers - Extern 94 61 92 48 47

Studenten Intern 25 31 32 14 59

Studenten Extern 20 17 22 30 36

Historisch onderzoek - niet wetenschappelijk 74 63 73 73 85

Totaal 238 190 243 178 258

Studiezaal

Totaal aantal bezoekers 238 190 243 178 236

Totaal aantal bezoeken 654 610 650 625 789

Raadpleging Archieven (bezoeken) 431 421 430 429 557

Raadpleging archiefstukken totaal 6306 6737 4973 6047 6675

Reservering archiefstukken per email 108 90 101 98 126

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

Aanvragen Beeld en Geluid (per email) 148 55 66 26
Geleverde foto's per email 293 264 1962 379
Informatievragen (per e-mail)

Informatie vragen infobalie 409 581 570 506 709

opmerkingen/vragen per email (formulier website) 80 55 50 28 216

Archief - Collectiespecialist 95 226 195 201 205

Beeld en Geluid - Collectiespecialist 66 48 26 402 449

Bibliotheek - Collectiespecialist 16 * * * *
Totaal informatievragen 666 910 841 1137 1579
* aantal is inbegrepen in aantal informatievragen infobalie
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Reünies van oud-Tweede Kamerleden van de  
Katholieke Volkspartij
Samenwerkende Liturgiedocenten in Nederland 
(sldn)
Stichting Mensa Academica Nijmegen
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorg-
instellingen
Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici  
in Nederland
Werkverband rechtscultuur in de kerken
Verwenzorg

aanvullingen

Persoonlijke collecties:
J.I.M. van Adrichem
J.A. Alberdingk Thijm
P. van den Biggelaar
Gisbert Brom
H.J Bruning
H. Faber
P. Kok
G.M. Lukken
W.H. Nolens
J.J. Poelhekke
A.C. Ramselaar
Theo van Rossum
J.G.M. Schokkenbroek
F.G.C.J.M. Teulings
Jeroen Witkam

Archieven van organisaties en instellingen:
Adelbert Vereniging
Architectenbureau’s Margry en de Familie Margry
Ariëns-comité
Bibliotheek Le Sage ten Broek
Centrale Katholieke Militaire Tehuizen
Cordaid (projectdossiers)
Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur, Nijmegen
Grootseminarie Warmond
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg
Katholieke Jeugdraad voor Nederland
Katholieke Raad voor Kerk en Israël
Katholieke Radio Omroep
Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem
Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
Katholieke Vereniging van Zorginstellingen
Katholieke Volkspartij
Katholieke Vrouwenorganisatie 
Mariënburgvereniging
Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock
Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas
Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus
Scouting District Gooi-Zuid
Unie van Katholieke Studenten in Nederland
Vereniging De Nederlandse Padvinders
Vereniging van Pastoraal Werkenden in het diocees Haarlem

Kapel door E.J. Margry in 1880 gebouwd  
op het Martelveld bij de bedevaartskerk van  
de H. Martelaren van Gorcum te Brielle  
(foto B. Stok, coll. kdc)

Opening van het Katholiek Militair 
Tehuis in Grave in aanwezigheid  

van mgr. W. Bekkers, 1955  
(foto Co Zeylemaker, coll. kdc 3b1188).

Internaat Schoonaerde te Brummen, rk Opleiding 
tot gezinsverzorgster, z.j. (coll. kdc 1b19032)
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bijlage iii: ontsluiting van de archiefcollectie

geheel of aanvullend ontsloten  
archieven (>0,375 m.)
Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken
Bilance (projectdossiers)
cebemo
Centraal Missie Commissariaat
Cordaid (projectdossiers)
Gerrit Huizer
Justitia et Pax 
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
P. Kok
Landbouwwinterschool te Boxtel
Memisa Medicus Mundi
Mensen in Nood (projectdossiers)
J.L.M. Martin
Richard Schoonhoven
Scouting district Gooi-Zuid 
J.J. Witkam

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

– Acht Mei Beweging
– De Asmat-bevolking in Nederlands Nieuw-Guinea
– Aflevering Andere Tijden
– Frans Andriessen
– Agrarische Bedrijfshulp Vereniging
– Anticommunisme binnen de kvp en de PvdA
– Aula-reeks van uitgeverij Het Spectrum
– Beatmissen
– Beleving van de na-oorlogse missie
– A.A. van de Berg, pastoor
– Bewegingscultuur en weerbaarheid in Nederland
– Bibliografie De Kleine Apostel
– Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken
– Bijzonder vs. openbaar onderwijs
–  J.Ph Backx, werkte samen met F. Rutten aan onderzoek wederopbouw 

 van de havens en het havenonderwijs
– Joop Beek en de gebeurtenissen rond het jaar 1965 in Indonesië
– Joop Beek, kmm-interview
– Zr. Beninga, oudtante
– A. van den Boogaard, reisverslag naar Amerika, 11-19 mei 1982
–  Christof van Buijtenen, Scriptie ‘Manresa of de zuivering van de  

Godservaring’, 1971
– cda, ontstaans geschiedenis
– China-missie
– Commanderij van St. Jan
– Conservatisme in de bange jaren zestig
– Correspondentie tussen F. Buytendijk en M. Scheler
– C.C.S. Crone
–  C.H. Cuijpers, influence/pedagogue of Ina Lohr (Swiss-Dutch Connection  

in early music)

Affiche van de Stichting Aktie en Ontmoeting 
Oosterse Kerken t.g.v. de Zondag voor de Oosterse 

Kerken, 21 mei 2000 (coll. kdc).

Tv-maker Richard Schoonhoven in 
gesprek met kro-voorzitter (1961-1973) 

Harry van Doorn (coll. kdc 1a32260).

Stand van Uitgeverij Het Spectrum met 
reclame voor haar Prisma-pockets, ca. 1954 

(coll. kdc 3c11505).
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– DA. den Doolaard
– Dagbladen
– Dispuut Elegast 
– Dispuut hera
– Dominicanen
– Sint Dominicus College Nijmegen, verleking van het docentencorps
– Doopvonten tussen 1100-1300
– D.J.A. van der Drift
–  Dutch New Guinea in flux: colonialism and cultural change, material culture 

and representation through the prism of Heinrich Harrer’s 1962 expedition
– Emigratiebeleid in de periode 1945-1967
– Eugenetica
– Fondsen voor priesterstudenten
– Gerepatrieerden uit Indonesië
– Geschiedenis van de Eerlijke Handel
– Gezagsrelatie tussen beweging en parochie
– De Graal, internationale contacten
–  F.H.M. Grapperhausen, staatssecretariaat en rol binnen de kvp (zo mogelijk 

ook cda)
– Grensgevallen 1930-1940; Exil Widerstand, Duitse katholieke emigranten
– Greswarenindustrie te Reuver
– P.M.M. van Grinsven CssR
– Catharina Halkes
–  Heemskinderen, vergelijking tussen de dertiende eeuwse historie en de 

negentiende-eeuwse bewerking van Alberdingk Thijm
– Heidenen, definitie binnen de rk kerk
– Heilig Land Stichting
– Herinneringscultuur rond de zoeaven
–  Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853
–  Herwonnen (Nieuwe) Levenskracht Valkenswaard
– Hongaarse vluchtelingen 1956

Maria Omgang, z.j. (coll. kdc 7d0018)Koorzangers. Een typische Van Paridon-foto (foto Louis van Paridon, coll. kdc 7b1337).
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–  Hoog water in ‘s-Hertogenbosch  
1740-1995

–  Interactie tussen communisten en  
niet-communisten

– Invaliditeitswet
– Willem (W.A.J.) Jochems
– Jong Nederland
– Karmelieten
– Karmelieten in Oss
– Kartuizers
–  Kath. Volkspartij in de hollandse steden: Amsterdam, Haarlem, Den Haag
–  Kath. Volkspartij, reactie op de komst van de Boerenpartij in de periode  

1959-1965
– Kath. Volkspartij, verkiezingscampagnes in de jaren vijftig
– Katholieke Arbeiders Jeugd en de ‘Hongaarse Furie’ (november 1956)
– Katholieke Middenstandsbond Bisdom Breda
– Katholieke Missie in Nederlands Indië
– Katholieke sociologie
– Katholieke Studentenvereniging Franciscus
– Katholieke vrouwen
– Katholieke vrouwen, positie in jaren zestig in huwelijk en huisgezin
– Katholieken en film in Nederland
– Kerk in Bemmel
– Kerkelijke heraldiek
– Johan Kuin, recensies/artikelen de Volkskrant
– J.J. Kuppers
– Kloosters en ziekenhuizen
–  kro radio-uitzending Oogluik van 5 mei 1985 over de schietpartij  

van 7 mei 1945 op de Dam.
– kro tv-series Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen

– Kunstenaars die prentjes ontwierpen met gebed voor de universiteit
– Louise van Laarhoven jmj
– Lezers en de krant
– Ruud Lubbers. Representatie in de pers t.a.v. internationale imago
– Wouter Lutkie en Sjef van Dongen. Onderzoek naar hun vriendschap
– J.A. Maassen, musicus
– J. Maresch en de fam. Wackers
–  Maria Margaretha der Engelen (1605-1658), stichteres van de  

Carmel Oirschot, zaligverklaringsproces
– Maria-lied
– Mariënburgvereniging
– Medische ontwikkelingshulp door de Radboud Universiteit
–  A.G.M. van Melsen, voordrachten voor studentenvereniging Veritas te 

Utrecht.
– Mensenrechten, katholiek engagement in de jaren zeventig
– Meisjesdispuut F.I.E.R.A.
– Middelbaar Onderwijs tijdens de Duitse bezetting
– Mw. Mulder-Versteegh
– Nederlands Papoea Nieuw Guinea en de missie
– Nederlands-Australische migratie
– Nederlandse invloeden op de democratisering van Chili
–  Nederlandse katholieke intellectuelen tijdens de Eerste Wereldoorlog  

(en hun verhouding tot de politiek)
– Nederlandse Volks Beweging en de Katholieke Volkspartij
– Nederlandse zouaven in de negentiende eeuw
– Nijmeegs studentenleven voor 1940
– Nijmeegse Studenten Zeil Vereniging De Loefbijter
– Notaliële studievereniging Nota Bene
– ntr-programma Verborgen Verleden (Ons Noorden)
– Officierskorps van het Nederlandse leger in het Interbellum

Gedetailleerde indeling van het kerkelijk jaar, 
met de feestdagen in de buitenste ring, en de 

perioden in de tweede ring (coll. kdc 4f146)
Reclameoptocht van de Katholieke Radio Omroep, 
Brunssum 1935 (archief kro, foto kdc 7b1073)
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– Parochiegeschiedenis Korvel, Tilburg
– Pastorale Commissie
–  Pax Christi en ikv, bestuurlijke discussies  

direct na de val van de Muur in 1989
– J.J. Poelhekke
– Polen in Nederland na de Tweede  
 Wereldoorlog
– Radboud Universiteit
– Sint Raphael
– Raptim
– Redemptoristen in Huize Vijverduin
– Reisverslagen naar Rome
– Rellen in de Afrikaanderbuurt 11 augustus 1972 (Brandpunt)
– rk Huisvestingscomité ten tijde van de Eerste Wereldoolog
– Elly Scharp, verzetsvrouw die akela was en de postbrief verzorgde
– N. Schmelzer
– Familie Schmutzer
– Schoolstrijd
– Second Vatican Council and Father Yves Congar op
– Albert Smijers
– Herman Stam, oud kapelaan bisdom Haarlem
– Stephanuskerk, Nijmegen
– J.G. Stokman
– Jan Stuyt
– Studentenroeivereniging Phocas
– Tekst-beeldrelaties in de negentiende en laat twintigste eeuw
– Anna Terruwe
– Theresia van Avila
– Uitgeverij Paul Brand

–  Uitwijzing van Duitse staatsburgers uit Nederland en overzeese gebieden 
1940-1948

– Universiteitsbibliotheek Nijmegen, naoorlogse hulp bij  
 de wederopbouw
–  Ursulinen op Java / Catholic education in Indonesia 19th century/ Mgr. P.M. 

Vrancken, 
– Het Vaticaan en het pausschap
– De Vereeniging 100 jaar
– Veritas, Utrecht
– Voetbalvereniging De Zweef 100 jaar
–  De Volkskrant, edities vóór de Tweede Wereldoorlog en kort daarna (voordat 

besloten verder te gaan als puur landelijk dagblad)
–  Vrouwen van belang (geweest) voor de beweging van katholieke arbeiders-

vrouwen in Nederland.
– Vrouwen, positie de in de christelijke kerk
– A.J.M. Wanders
–  Wetenschappelijk onderzoek naar  

de denkwereld over de Nederlands- 
Indische kolonie in de jaren veertig

– Wetgeving van de kvp ten aanzien  
 van de ziektewet
– Zusters van de H. Juliana (Juliaantjes)
– Jelle Zijlstra: politiek, economie in  
 de jaren vijftig en zestig

‘Met mijn vriend Kariem, kampong-hoofd van 
Noh-otiv’ (fotoalbum Petrus Vertenten msc, 

coll. kdc 3c8755).

Affiche van de kro, vormgegeven als een  
heiligenkalender, 2002. Veel van de heiligen-

prentjes zijn afkomstig uit de kdc-collectie 
Bidprentjes (coll. kdc 4f0167)

Derde-Orde-Rusthuis, Alverna bij Nijmegen. Gratis 
rusthuis voor moeders- en meisjes-tertiarissen. Hoekje 
in de huiskamer, z.j. (archief Franciscaanse Derde Orde 
Apostolaat, coll. kdc 1b19002)



3736 

bijlage v: gebruik van kdc 
documentatie in de publiciteit 
(voor zover te achterhalen)

boeken, periodieken en websites
–  Verhalen van een levende. Theologische preken van Edward Schillebeeckx,  

bezorgd door Hadewych Snijdewind op.

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
–  Documentaire ‘De Coup van ‘65’, 25 september, 21.05-22.00 uur, npo2.
–  Portrettengalerij van de Rectores Magnifici van de Radboud Universiteit in 

de Aula minor. 
–  Item over het kdc in het programma Katholiek.nl (http://www.npo.nl/

katholiek-nederland-tv/10-02-2015/RKK_1666832) 
–  Tentoonstelling rond Frederick Franck, Cushwa Center van de University 

of Notre Dame (Indiana). ( https://collections.library.nd.edu/ed3192be75/
outsider-at-the-vatican)

–  Tentoonstelling ‘Ontmoetingen in oorlogstijd’, Valkhofmuseum Nijmegen, 
22 sept. 2014-febr. 2015

–  Tentoonstelling, ‘Het Heilig Land’, Museumpark Orientalis ,mei-oktober 
2015

– Tentoonstelling ‘Migratie’, museum Flehite, Amersfoort, juli-oktober 2015
–  Tentoonstelling ‘Vrijmetselaars’, Gorcums Museum, 24 oktober 2015-13 

maart 2016.

Ontwerp voor een praalwagen van de Katholieke 
Arbeiders Beweging, z.j. (archief Ned.Kath. 

Vakverbond, foto kdc 1a4189) Heiligenbeelden te koop aangeboden op een rommelmarkt, 2012 (foto Ellen Brok, kdc 7c0157)
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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)
– Cardinal Willebrand Research Center, Tilburg (V. Poels)
– Onderzoeksnetwerk Religion and Civil Society (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)
– Bestuur Stichting Echo (V. Poels)

Lezingen
–  Vefie Poels, ‘Missionary Activities and American Nationalism’, lezing voor de 

American Catholic Historical Association (acha) in New York, 2 januari 2015.
–  Vefie Poels, ‘Kardinaal van Rossum door de ogen van Nederlandse katholieke 

kunstenaars’, symposium Kunstenaars rond Jan Stuyt in Nijmegen, 24 april 2015.
–  Vefie Poels, ‘De Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken als instru-

ment voor de geschiedschrijving van orden en congregaties’, Ontmoetingsdag 
van Stichting Echo in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha, 
11 december 2015

–  Vefie Poels, ‘Volksgeloof of provocatie? De Eucharistische Congressen in 
Amsterdam, 1922 en 1924’, Vriendendag van het Noord-Hollands Archief  
in Haarlem. 14 december 2015.

–  Lodewijk Winkeler, ‘Au déla du Concile. Le catholicisme néerlandais, un  
laboratoire du renouveau ecclésial, 1960-1975’, colloquium L’Esprit du  
Vatican ii, Centre d’Histoire SciencePo, Parijs, 21-22 mei 2015

Publicaties
–  Vefie Poels, ‘De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse curiekardinaal  

Willem van Rossum’, in: Jan Bank & Vefie Poels, Culturele confrontaties.  
Godsdienst, kerken en oorlog (Nijmegen 2015), p. 46-70.

–  Vefie Poels, ‘Cardinal van Rossum and the American Board of Catholic  
Missions (1919-1924)’, in: Christopher Denny, Patrick Hayes, Nicholas 
Rademacher (eds), A Realist’s Church. Essays in Honor of Joseph A. Komonchak 
(Maryknoll 2015), p. 41-60.

–  Lodewijk Winkeler (met G. Harinck), ‘The Nineteenth Century’, in: H. Selder-
huis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 435-520.

–  Lodewijk Winkeler (met G. Harinck), ‘The Twentieth Century’, in: H. Selder-
huis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 521-644.

–  Lodewijk Winkeler, ‘Mannelijk en stoer. De priesteropleiding in het aarts-
bisdom Utrecht in de jaren van Jan Olde Rikkert’, in: Lodewijk Winkeler en 
Jozef Wissink (red.), Jan Olde Rikkert. Priester van de nabijheid (1929-2009) 
(Nijmegen 2015), p. 19-32.

De Haarlemse bisschop Johannes Aengenent tijdens zijn 25-jarig priesterfeest in 1922. 
Aanwezig zijn zijn moeder Anna Aengenent-Hendriks, zuster Marie Geers-Aengenent, 

vriend en minister van Arbeid P.J.M. Aalberse met zijn echtgenote Elisabeth Joanna 
Maria Aalberse-Schmier, broer Joop Aengenent met zijn echtgenote Dina Aengenent-Van 

Kan, zijn nichtjes Ans Koelman-Aengenent, Annie Wijers-Aengenent met haar man  
Theo Wijers, Trees van den Dool-Aengenent, de advocaat Teepe uit Leiden met zijn 

echtgenote (foto coll. kdc 7b1005)



40 

directie
Mw.drs. N. Grygierczyk

personeel in vaste dienst:
mw. E.C. Everaard
mw. J.A.M.J. Joosten (per 1 mei)
J. Kersbergen
mw. A.J.M. Nuij-Pruijn
mw. L.M.J. van Orsouw
dr. J.M. Peet (per 1 oktober)
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:
H.H. Donks MA (per 22 juni)
mw.dr. J. van den Elsen
mw. C.J. Folmer
T.A.M. Hofmans
dr. J.M. Peet (tot 1 oktober)

gedetacheerd personeel:
P. van Berkel
M.M. van den Broek
drs. C. Burgemeestre
R.G.C.M. Franssen
drs.ing. H.H. Ganzevles
mw. G. Koning-Eggink

P. Koopmans
mw. M. Kootkar
B. Roelofs
Mw. F. Samba
S. Trani 

vrijwilligers:
dr. G.P.A. Dierick
mw. S. van Dijk
drs. W. van den Eerenbeemt
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
drs. T.G.M. Graas
P.J.M. Kusters
Mw.drs. H.J. Leijendekkers
J.J.M. Lokin
Mw.drs. M. van Montfort-Kreuzer (per  
17 augustus)
Mw.drs. M. Pauwels (per 20 januari)
mw. D. Pouwels-Hermsen
mw. G.H.M.P. Razing-Pouwels (per 1 januari)
J.J.H.M. Roelands 
F. Savelkouls
mw.drs. G. Smeets
mw.drs. D.H.P.M. Snijdewind op
drs. G. Verwoerd CM
H.A.F. de Wit (tot 15 maart)

stagiaires
A. Livius

bijlage vii: kdcmedewerkers 2015

Jongenskoor, Valkenswaard, jaren vijftig 
(coll. kdc, 1b18841).
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Katholiek Documentatie Centrum

Studiezaal in het Seminarie van Addis Abeba  
(foto Missie Verkeersmiddelen Actie, kdc 1a26014)

Omslag:
Reliekhouders met verschillende relieken 
(coll. kdc, covw-362)

Foto rechts:
Archiefmagazijn van het kdc  
(foto kdc)
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De nieuwe studiezaal van het kdc (foto kdc)

Coffeecorner en tentoon-
stellingsruimte op de eerste 

verdieping van de Universiteits-
bibliotheek (foto kdc)

1. het kdc in 2015

De Nijmeegse universiteitsbibliotheek onderging in 2015 een enorme gedaan-
teverwisseling. Doel daarvan was om meer werkplekken en meer ontmoetings-
ruimte te creëren voor haar gebruikers. Naarmate de digitale beschikbaarheid 
van boeken en vooral tijdschriften toeneemt, neemt de noodzaak om deze in een 
open opstelling raadpleegbaar te houden af. Aan de andere kant is studeren al 
lang geen individuele aangelegenheid meer, maar ook een zaak van groepswerk 
en onderling overleg. De behoefte aan meer studieruimte en bijvoorbeeld ook 
langere openingstijden was dan ook evident.

Voor het kdc betekende deze verbouwing dat een flink aantal vierkante meters 
moest worden ingeleverd. Daartoe werd het fenomeen ‘kantoortuin’ nu ook van 
toepassing verklaard op de stafmedewerkers. Maar de verbouwing had ook zijn 
voordelen: sinds 25 augustus kan het kdc beschikken over een eigen, ruime, goed 
geoutilleerde en fraai ingerichte studiezaal. De daarnaast gelegen instructie-
ruimte van de universiteitsbibliotheek leent zich uitstekend voor ontvangsten en 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij de opening van de tentoonstellingen, die het kdc 
nu structureel in zijn eigen studiezaal kan inrichten.

Vooruitlopend op de vermelding van het vele onderzoek dat bij het kdc is ver-
richt, de publicaties waaraan het kdc heeft bijgedragen en de gelegenheden 
waaraan het kdc bijdroeg, vissen wij in deze inleiding drie krenten uit de pap.
Op 10 februari besteedde ‘mediapriester’ Roderick Vonhögen in een uitzending 
van Katholiek Nederland tv uitgebreid aandacht aan het kdc en zijn collecties. 
Getoond werden onder andere de toebehoren van een speelgoedaltaar en een 
aantal filmfragmenten uit het ‘Rijke Roomsche Leven’, toegelicht door Vefie Poels.
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Het fraaie portret van paus Joannes xxiii, geschilderd door Frederick Franck,  
hing vroeger in de aula van de universiteit, toen de Anton van Duinkerkenzaal  
nog Joannes xxiii-zaal heette. Het werd aan de vergetelheid ontrukt door een 
verzoek van het Cushwa Center van de University of Notre Dame in Indiana 
(USA) om het uit te lenen ten behoeve van een tentoonstelling van het werk van 
Frederick Franck. Ook negentien tekeningen van zijn hand werden over de oceaan 
verzonden. Het resultaat was een mooie tentoonstelling, die tot op heden ook  
op de website van het Cushwa Center te zien is.

Bij terugkeer kreeg het portret van de door Franck zo bewonderde paus een 
plaats in de nieuwe studiezaal van het kdc.

Tenslotte verdient de verwerving van het fotoarchief van Gérard Klijn bijzondere 
vermelding. Het is een archief met circa 25.000 foto’s waaronder bekende foto’s 
als het kopje van een kind in Biafra, waarmee hij in 1967 een eervolle vermelding 
van World Press Photo won. Ook in 1966, 1968 en 1975 won hij een World Press 
Photo-prijs. In 1968 won hij ook de Zilveren Camera. Foto’s van Klijn werden  
onder meer geplaatst in het katholieke blad Bijeen, een fusieblad dat was voort-
gekomen uit een aantal tijdschriften van missionerende orden en congregaties.

2. informatie en dienstverlening

Belangstellenden voor zowel het kdc als de sociale media zijn er inmiddels aan 
gewend dat het kdc zo af en toe een ‘tweet’ de wereld in stuurt. Sinds 2010  
zit het kdc op Twitter (@KDCNijmegen). Sinds medio 2015 heeft het kdc ook 
een eigen Facebook-pagina (katholiekdocumentatiecentrum). Dat biedt meer 
mogelijkheden om uitvoeriger te berichten over evenementen, gebeurtenissen, 
interessante aanwinsten en dergelijke. Uiteraard verspreidt het kdc zijn nieuws 
ook via de vertrouwde website, waarop ook het halfjaarlijks verschijnende blad 
Impressie digitaal te lezen is.

bezoekerscijfers
Wat de dienstverlening betreft kon het kdc een goed jaar in de annalen bij-
schrijven. De studiezaal ontving meer gebruikers dan de voorgaande twaalf  
jaar; in totaal werden ruim 6500 archiefomslagen aangevraagd. Ook het aantal 
informatievragen via de e-mail steeg, tot boven de 1500. Een gedetailleerd  
overzicht is te vinden in bijlage I.

Frederick Franck, Portret 
van de zieke paus Joannes 
xxiii (coll. kdc)
 

Met deze bekende foto won Gerard Klijn 
in 1967 een eervolle vermelding door 
World Press Photo (foto.website World 
Press Photo)
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des kundigheid daarmee niet die vorderingen maken die het zich had gewenst. 
Niettemin blijft een goed functionerende catalogus voortdurend de aandacht 
houden. De catalogus van het kdc omvat inmiddels in totaal ruim 800.000  
beschrijvingen, waarvan 700.000 beschrijvingen van archiefomslagen. Daar  
komen nog 75.000 titels bij van boeken en tijdschriften die zijn opgenomen in  
de catalogus van de universiteitsbibliotheek.

Wat de beschrijving van de archiefomslagen betreft geeft de online-catalogus 
echter vaak te geïsoleerde informatie: veel archiefstukken krijgen pas beteke-
nis in hun context. Om deze reden worden op de website van het kdc ook de 
volledige plaatsingslijsten in pdf-vorm beschikbaar gesteld, zowel alfabetisch als 
systematisch, zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen van de inhoud van 
een archief als geheel, en inzicht krijgt in de beschikbaarheid van archieven op 
eenzelfde terrein (bijvoorbeeld: cultuur en recreatie).

Studiezaal van het kdc tot 2004  
(foto kdc, 3c10382)

Ingebruikname van de Online 
Publiekscatalogus van de  
Universiteitsbibliotheek,  
1988. Links rector magnificus  
B. van Iersel, rechts ub- 
medewerker Jaap Verbaas  
(foto ubn, kdc 1b19295)

Affiche van Concordia, de verzekeringsmaatschappij  
van de katholieke arbeidersbeweging (foto archief  
Concordia, kdc 4a33999)

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

2015 258 789 3,06 3,10

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

database en webcatalogus
Nadat in 2014 een uitvoerige operatie had plaatsgevonden om de door het kdc 
gebruikte software te moderniseren en de database daarvoor te converteren, 
stond 2015 in het teken van de finetuning van het systeem, met name van de 
online-catalogus. Helaas kon het kdc, bij gebrek aan tijd en aan up to date  
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Architect Jan Stuyt (1868-1934) 
(foto kdc, 2a09282)

tentoonstellingen
Jan Stuyt
Op initiatief van Agnes van der Linden werd door het Centrum voor Kunst-
historische Documentatie van de Radboud Universiteit in samenwerking  
met het kdc een tentoonstelling georganiseerd over de vrienden rondom de  
architect Jan Stuyt in de tentoonstellingsruimte van de Universiteitsbibliotheek. 
Bij de opening werd een symposium georganiseerd waar de kdc-medewerkers 
Tim Graas en Vefie Poels een lezing hielden.

Ans van Zeijst
Van 1 april 2015-18 november 2015 richtte de kunsthistoricus Tim Graas in de  
studiezaal van het kdc de tentoonstelling ‘Ans van Zeijst/Zuster Theofoor  
(1906-1988). Vormgeefster van de katholieke naoorlogse wederopbouw’ in.  
Hij verzorgde bovendien een bijbehorende fraaie catalogus. De tentoonstelling 
trok veel aandacht en werd na 1 september verlengd. Op 30 oktober ontvingen 
Tim Graas en Bert Donks zeven leden van de huidige oecumenische Werkhof-
gemeenschap voor een bezoek aan deze tentoonstelling. De Werkhofgemeen-
schap is de gebruikster van de kapel van de voormalige Abdij Gods Werkhof, die 
door Ans van Zeijst werd gedecoreerd. Ook een groep medewerkers van  
de Nijmeegse Boskapel bezocht de tentoonstelling.

Propaganda
Op 8 december werd de tentoonstelling ‘Propaganda voor de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen’ geopend. Aanleiding was het verschijnen van een artikel 
van dr. Leo Ewals in het blad Devotionalia (dec. 2014) waarin dit materiaal werd 
belicht. De tentoonstelling werd samengesteld door Leo Ewals, Tim Graas,  
Jos Kersbergen, Thijs de Leeuw en Lennie van Orsouw. Jos Kersbergen stelde  
de catalogus samen.

Ans van Zeyst, ‘de Schepping’, gesigneerd ‘A. Theofoor van Zeyst Mon. Aug. 1975’ 
(archief A. van Zeyst, kdc NL-NmKDC_ZEYS_40a)
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Van heel andere aard is het archief van dr. Karl Josef Hahn (1912-2001). Na zijn 
studie wijsbegeerte en Duitse letterkunde moesten Hahn en zijn joodse vrouw 
vluchten voor de nazi’s en kwam hij in Nederland terecht. Van 1953 tot 1956 was 
hij hoofd van de vertaaldienst aan het nieuwe Europese Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in Luxemburg, en vanaf 1956 secreta-
ris Buitenland van de kvp. In 1960 verhuisde hij naar Rome, waar hij tot 1980 een 
centrale functie bekleedde in het Europese secretariaat van de christendemocra-
tische partijen. 

Tenslotte kreeg het kdc het archief van de Medisch Historische Club D. de Mou-
lin, waaronder ook het archief van zijn naamgever, de Nijmeegse lector/hoogle-
raar in de Geschiedenis van de Geneeskunde, dr. Daniël de Moulin (1919-2002).

ontsluiting
De medewerkers van de archiefafdeling hebben dit jaar 87 archieven onder 
handen genomen, zowel aanvullingen als nieuwe archieven. Van een zestal 
archieven werden de beschrijvingen verbeterd. De archiefmedewerkers ontsloten 
daarmee in totaal 101 meter archief. Een overzicht van de belangrijkste ontsloten 
archief(delen), te weten die van 0,375 meter (drie archiefdozen) of meer, is te 
vinden in bijlage III.

3 . archief

project ‘particuliere archieven op de kaart’
Op initiatief van het kdc en Het Utrechts Archief werd in mei op het kdc een 
bijeenkomst gehouden van een vijftiental vertegenwoordigers van grote bewaar-
plaatsen van particuliere (dat is: niet-overheids-)archieven. Daar werd gediscus-
sieerd over het belang van particuliere archieven voor wat wel wordt genoemd de 
Collectie Nederland. Duidelijk werd dat er op dit moment te weinig kennis is van 
elkaars collecties, acquisitieprofiel en leemtes in die virtuele Collectie Nederland. 
Besloten werd een kleine werkgroep op te richten om een project op te stellen dat 
deze onkunde zou kunnen bestrijden. Eind 2015 kon een projectplan worden inge-
diend bij het door de overheid gesubsidieerde innovatieprogramma Archief2020. 
Het zal in 2016 worden uitgevoerd door Frank de Jong (Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis) en Twan Mars (projectmedewerker), begeleid door 
een stuurgroep bestaande uit Roosje Keijzer (Het Utrechts Archief), Babette van 
Alphen/Ramses van Bragt (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), Nico  
van Egmond (Nationaal Archief) en Lodewijk Winkeler (kdc).

aanwinsten
In 2015 ontving het kdc 30 nieuwe archieven met een totale 
omvang van bijna 80 meter. Ook de 42 aanvullingen op  
archieven besloegen dit jaar bijna 80 meter. Al met al werd  
er 70 meter archief méér opgenomen dan in 2014. Een  
overzicht van alle aanwinsten en aanvullingen is te vinden  
in bijlage II. Hier vermelden wij drie bijzondere aanwinsten. 
Van de journalist Rex Brico ontving het kdc de persoonlijke 
archivalia van zijn nicht Antonia Brico (1902-1989). Zij was  
een Nederlands-Amerikaanse componiste en dirigente, die 
in het Interbellum voor de grootste orkesten van de wereld 
stond. Over haar maakte Judy Collins in 1974 de Oscar- 
winnende documentaire ‘Antonia: Portrait of the Woman’. 

Rex Brico (1928), z.j. (foto Peter Kusters, coll. kdc)

Karl Jozef Hahn (1912-2001), z.j. 
(foto kdc 2a11708)

Prof.dr. Daniël de Moulin (1019-2002) 
tijdens zijn afscheidscollege in 1989  
(foto Dick Fokker, kdc 2a06633)
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4 . bibliotheek

De bibliotheekcollectie werd in 2015 uitgebreid met 794 boeken en brochures, 
afkomstig uit schenkingen, aankopen en (vooral bij gebedenboeken en brochu - 
res) aanvullingen vanuit de werkvoorraad. Dubbelen worden aangeboden aan  
de Koninklijke Bibliotheek voor opname in de collectie Nederlandse publicaties. 
De totale kdc-collectie bestond aan het eind van het jaar uit 76.062 banden.  
Bij zijn acquisitie besteedt het kdc speciaal aandacht aan grijze literatuur en 
lokale uitgaven. Veel hebben wij daarbij te danken aan een aantal mensen in  
den lande die ons op dergelijke publicaties attenderen of ze ons toesturen.
De tijdschriftencollectie groeide met 156 banden tot in totaal 45.390 banden.  
Het aantal lopende abonnementen daalde door schoning of beëindiging van  
de uitgave van 306 naar 303. De handboekencollectie in de studiezaal werd  
uit gebreid met 39 titels.

Ten behoeve van de uitbreiding van de publieke ruimte in de universiteitsbiblio-
theek werd de knipselcollectie gedigitaliseerd. De knipsels zijn nu te raadplegen 
via een pc in de studiezaal en zullen zodra dit mogelijk is aan de online-catalogus 
worden gekoppeld. Daarbij moet er, in verband met auteursrechten op artikelen 
en foto’s, voor gezorgd worden dat zij alleen op de studiezaal zijn te raadplegen. 
De originele papieren knipselcollectie is opgeslagen in het magazijn van het kdc. 
Deze blijft beschikbaar voor speciale onderzoeksvragen en wordt ook nog aan-
gevuld met niet-digitale knipsels, die uiteraard ook digitaal worden opgenomen  
in de database. 

Uitleenbalie van de RK Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek in Amsterdam, 
z.j. (coll. kdc 1a6016).
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Affiche van het opinieblad De Bazuin, [2001] (coll. kdc)

5 . archief beeld en geluid

aanwinsten
De collectie Beeld en Geluid (BenG) werd in 2015 uitgebreid met een aantal 
schenkingen die een waardevolle aanvulling vormen op de kdc-collectie.
–  De audiocollectie Jan Bitter, bestaande uit 128 geluidsbanden met opnames 

van katholiek nieuws en katholieke radioprogramma’s vanaf eind jaren 1950.
–   26 Ontwerptekeningen van kerkelijk vaatwerk door P.J. Spoelstra, zilversmid 

uit Friesland.
–  Een ingelijste communieprent van Anna Weijers, gedateerd 7 mei 1899.
–  Een gedenkbord van de rk Werkmeestersbond (schenking nazaten Jan 

Rijnboutt) en een jubileumschaaltje ‘1904. St. Deusdedit. 1954’, van de rk 
Landarbeidersbond.

–  Collectie tekeningen (cartoons) van Piet Bakermans, publicerend onder het 
pseudoniem MANS.

–  De fotocollectie Gérard Klijn.
–  Een aantal foto-albums, onder andere van de Paters van de H. Geest in 

Morogoro en van de priesterbroers Jan en Sjef Martin.
–  Foto’s van mgr. Ferdinand Hamer en familieleden.
–  Een film uit het familiearchief van de scenarioschrijver dhr. Smulders, geti-

teld ‘Eigen weg’ over de Algemene Boeren- en Tuinders Bond, 25 juni 1960.
–  Het bedrijfsarchief van het internationaal gerenommeerde atelier B. Stadel-

maier, met onder meer ontwerptekeningen/cartons, foto’s, correspondentie 
en stalen. 

–  Een marmeren borstbeeldje van Alphons Ariëns.
Verder kwamen er vele kleinere schenkingen binnen, vaak bestaande uit foto’s, 
devotie- en priesterprentjes, filmstroken, medailles, speldjes of muziek.

ontsluiting en preservering
Collectie fotoalbums: Archiefmedewerkster Josine Joosten schreef in 2015 een 
plan van aanpak voor het verpakken en verplaatsen van de collectie fotoalbums. 
Op basis van dit plan zijn alle fotoalbums volgens deze standaard zorgvuldig om-
gepakt, opnieuw genummerd en overgeplaatst naar de nieuwe depotruimte. 

Collectie Afbeeldingen groot formaat: Ruim 300 affiches werden in deze periode 
gescand en beschreven in de database. 

Collectie Afbeeldingen klein formaat: De ontsluiting van het fotoarchief van het 
katholiek opinieblad de Bazuin werd dit jaar afgerond. In totaal werden hierdoor 
3000 foto’s toegevoegd aan de collectie afbk.

Collectie Priesterprentjes: Naast het verwerken van vele aanvullingen die  
binnenkwamen betreffende priesters die al in het bestand voorkwamen werden  
224 nieuwe namen toegevoegd van personen van wie nog geen prentje in de  
collectie aanwezig was. Het huidige aantal is nu 19.092. Alle priesterprentjes  
die nu binnenkomen en waar een foto op staat, worden voortaan gedigitaliseerd 
en opgenomen in de collectie afbk.

Collectie Bewegend beeld: Deze collectie bestaat nu bijna geheel uit zogenaamd 
Digital born material: tv-programma’s worden via ‘Uitzending gemist’ gedownload 
en opgeslagen. De film ‘Eigen weg’ van de abtb (zie boven) is inmiddels door het 
Audiovisueel Archief Gelderland voor ons gedigitaliseerd.

Collectie Geluid: Dit jaar werd gestart met het streamen van de cd-collectie.  
Het is de bedoeling de hele geluidscollectie duurzaam digitaal te bewaren in  
wav-formaat.

Gedenkbord van de rk Werkmeestersbond, in 
1953 vervaardigd door de Societé Céramique 

Maastricht Holland (coll. kdc).
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Marktkraam van de Katholieke Theologische Uni-
versiteit, Utrecht, z.j. (foto Joseph van der Marck, 
kdc 6a7032)

Affiche van het Genootschap van de H. Kindsheid, 
z.j. (tekenaar Jean Nelissen, kdc 4a31382)

6. projecten

archiefprojecten
Omdozen: Een project dat al enkele jaren loopt, maar waarvan, vanwege de on-
opvallendheid ervan, nog nooit melding is gemaakt, is het zogenoemde ‘omdoos-
project’. Het betreft het vervangen van zuur bevattende archiefomslagen en het 
ompakken ervan in nieuwe archiefdozen, die geen metalen bevestigingsklemmen 
bevatten. Ook worden de archiefdozen nu volledig gevuld, om ‘verzakking’ van de 
documenten tegen te gaan. Dit routinematige werk vereist niettemin nauwkeurig-
heid in het administreren van de nieuwe plaatsing van de archiefnummers.
Personeelsdossiers universiteitsarchief: Ten behoeve van het archief van de 
Radboud Universiteit werden 1856 personeelsdossiers, in totaal 28 meter archief-
materiaal, vernietigd. Hiermee werd het personeelsdossierproject afgerond. Mid-
delen zijn beschikbaar gekomen voor de ontsluiting van universitaire archiefcol-
lecties, waaronder dat van de Stichting Katholieke Universiteit. Dit project kan in 
2016 worden gestart.
Archief kro: dit jaar kwam er ca. 40 meter aanvulling op het archief binnen. Het 
gaat om 10 meter geordend en geschoond materiaal en om 30 meter nog te be-
werken materiaal. Van de staande collectie zijn de dossiers betreffende boeken-
programma’s en ‘diverse stukken’ bewerkt.
Archief Katholieke Theologische Universiteit: Het archief van de ktu-Utrecht, 
waaronder ook aanvullingen op de archieven van de beide voorgangers, de 
ktuamsterdam en de ktuutrecht, die eind 2012 binnenkwamen, zijn grotendeels 
bewerkt.
Cordaid projectdossiers: Eind 2011 werd begonnen met het verwerken van de 
jongste aanvullingen projectdossiers. Het gaat hier enerzijds om het selecteren 
en deselecteren van materiaal dat reeds op het kdc aanwezig is, anderzijds om 
het maken van een selectie in de dossiers die zich nog bij Cordaid bevinden. Dit 
geschiedt op basis van een door Cordaid aangeleverde inventarislijst. Hierdoor 

is een selectie op het kdc overbodig en hoeven de dossiers alleen nog maar in de 
database te worden ingevoerd. De selectie en beschrijving van projectdossiers van 
de rechtsvoorgangers van Cordaid is intussen voortgezet.

digitaliseringsprojecten
Het veel geraadpleegde archief van het Aartsbisdom Jakarta, dat sinds 1977 op 
microfilm beschikbaar is, is dit jaar vanaf de microfilms gedigitaliseerd. De scans 
zijn echter gebaseerd op een indeling in een oude code. Er moet nog een conversie-
slag gemaakt worden om de scans ook daadwerkelijk aan te laten sluiten op onze 
huidige inventaris.

De digitalisering van het archief van P.J.M. Aalberse, in het kader van het landelijk 
digitaliseringsproject Metamorfoze kon ook dit jaar niet worden afgerond, omdat 
bij de digitalisering van het archief grote fouten zijn gemaakt. Wel kon de digi-
talisering worden voltooid van een paar archieven, die in een eerder stadium via 
Metamorfoze door microverfilming werden geconserveerd, te weten de archieven 
Marie Koenen en Edelsmidse Brom, alsmede de collectie Kwartjesboeken. De digita-
lisering van het rijke archief van Wouter Lutkie pr. werd voorbereid.

Ook de bibliotheek van het kdc voerde een Metamorfozeproject uit, te weten  
de digitalisering van dertien missietijdschriften, waaronder de Annalen van het  
Genootschap tot Voortplanting des Geloofs (1833-1961), de Annalen van het Genoot-
schap der Heilige Kindschheid (1850-1934) en het bekende jeugdblad De Kleine  
Apostel (1934-1966). Drie nieuwe aanvragen werden gehonoreerd: Ons Sportblad 
(1916-1920), De Engelbewaarder (1885-1947) en de Piusalmanak (1875-1940). De  
digitalisering daarvan zal in 2016-2017 plaatsvinden.
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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 in 2017 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 2019 verwacht.

7. vrienden van het kdc

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het kdc kwam, voorgezeten door mr. 
Jos van Gennip, in 2015 tweemaal bijeen. De secretaris/penningmeester moest 
om ernstige gezondheidsredenen zijn functie opgeven.

8. ontvangsten, publicaties en lezingen

ontvangsten en rondleidingen
Het kdc verzorgde verschillende rondleidingen: voor eerstejaars geschiedenis-
studenten op 18 en 19 februari, voor studenten van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen op 27 februari en voor middelbare scholieren op 14 april en voor alumni 
op 3 oktober.
Daarnaast ontving het kdc mw. Wilma de Koning, lid van het College van Bestuur, 
en haar gasten (27 februari), de bestuursleden van de Stichting Nijmeegs Univer-
siteitsfonds (10 maart) en de Stichting Academisch Erfgoed (16 september).

presentaties
Op 24 oktober was het kdc aanwezig op de historische markt van 024Geschie-
denis ‘Nijmegen pakt uit’, en presenteerde archivaris Ramses Peters de grote 
Nijmeegse Geschiedenisquiz.

publicaties
Jan Bank & Vefie Poels, Culturele confrontaties. Godsdienst, kerken en oorlog,  
Nijmegen: Valkhof Pers, 2015 (teksten van de tweede Jan Roes-lezing op 27  
oktober 2014)
In de kdc-MemoReeks gaf het kdc in samenwerking met de Valkhof Pers dit  
jaar één deel uit:
Ruud Kurris sj, Terugblik vanaf de zijlijn. Zestig jaar missionaris in Indonesia,  
Valkhof Pers, Nijmegen, 2015, 286 p., € 22,50.

Affiche van het Landelijk Centrum voor Katholieke 
Actie. Aankondiging van lezingen ‘Zomerfeest met 
Gave Geest’, Scheveningen z.j. (coll. kdc, 4a31428)

Verzending van boeken bij Uitgeverij 
De Lanteern, 1956 (coll. kdc 1a16438).
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Bijlagen

Walter Goddijn als adviseur van 
kardinaal Alfrink tijdens het Pastoraal 
Concilie (1968-1970). Uiterst rechts 
mgr. Bluyssen (archief J.J.O. Goddijn, 
foto kdc 4a1743)

impressie
Impressie verscheen in 2015 zoals gebruikelijk tweemaal. De nummers 16 en  
17, met daarin uiteraard de vaste rubrieken, bevatten de volgende bijdragen:
Chris Dols, ‘De feitenfabriek. Sociologen en bisschoppen, 1946-1972’,  
nr. 16, p. 2-4.
Anne van den Berg, ‘Een stage op het kdc. Wat doe je dan zoal?’,  
nr. 16, p. 5-6.
‘Culturele confrontaties. Tweede Jan Roes-lezing’, nr. 16, p. 7-9.
Zjuul van den Elsen, ‘bknp 4. Een tussentijdse stand van zaken’,  
nr. 16, p. 12-15.
Ruud Franssen, ‘Het stokje van Antonia Brico: het verhaal van een  
baanbrekende dirigente’, nr. 17, p. 2-7.
Peter van Dam, “Onze rente, hun armoede’- De fair trade-revolutie in de jaren 
tachtig heroverwogen’, nr. 17, p. 8-11.
Bert Donks, ‘Abstractie in de kerk: het vergeten atelier van Cees Bousardt’,  
nr. 17, p. 12-15.

9. personeel

Een overzicht van alle KDC-medewerkers in 2015 is te vinden in bijlage VII.

Indeling van het kerkelijk jaar, detail van het collectiestuk op pag. 32
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Interieur van de Firma Wed. J.R. van Rossum, Utrecht 
(foto W. Berentzen, coll. kdc)

Van 1987 tot 2015 hielden de leden van de laatste  
kvp-Tweede Kamerfractie jaarlijks een reünie. Deze 
foto werd gemaakt bij gelegenheid van de eerste  
reünie (foto afkomstig van J. van Gennip, coll. kdc).

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

aanwinsten

Persoonsarchieven
F.A. Brekelmans
Antonia Brico
Cees Buts
K.J. Hahn
J. van der Knaap-van den Eerenbeemt
H.F. Linskens
Fran van den Munkhof
P.G.J. Post
A.A.J. van Rossum
J.J.H. van Rossum
J.F.T. van Rossum
T.J.M. van Rossum
J.G. van Schaik
B.H.C. Schennink
Catharina Trossel
J.M.H. Vossen
Jan van Well
H.J. van Xanten

Archieven van organisaties en instellingen
Commissie spiritualiteit van de Theologische Faculteit Tilburg
Grootseminarie Rijsenburg (verzameling)
Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde (igg)
Liturgisch Instituut
Nederlandsche Christelijke Vereniging van Padvinders

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015

Categorieën gebruikers

WO Onderzoekers - Intern 25 18 24 13 31

WO Onderzoekers - Extern 94 61 92 48 47

Studenten Intern 25 31 32 14 59

Studenten Extern 20 17 22 30 36

Historisch onderzoek - niet wetenschappelijk 74 63 73 73 85

Totaal 238 190 243 178 258

Studiezaal

Totaal aantal bezoekers 238 190 243 178 236

Totaal aantal bezoeken 654 610 650 625 789

Raadpleging Archieven (bezoeken) 431 421 430 429 557

Raadpleging archiefstukken totaal 6306 6737 4973 6047 6675

Reservering archiefstukken per email 108 90 101 98 126

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

Aanvragen Beeld en Geluid (per email) 148 55 66 26
Geleverde foto's per email 293 264 1962 379
Informatievragen (per e-mail)

Informatie vragen infobalie 409 581 570 506 709

opmerkingen/vragen per email (formulier website) 80 55 50 28 216

Archief - Collectiespecialist 95 226 195 201 205

Beeld en Geluid - Collectiespecialist 66 48 26 402 449

Bibliotheek - Collectiespecialist 16 * * * *
Totaal informatievragen 666 910 841 1137 1579
* aantal is inbegrepen in aantal informatievragen infobalie
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Reünies van oud-Tweede Kamerleden van de  
Katholieke Volkspartij
Samenwerkende Liturgiedocenten in Nederland 
(sldn)
Stichting Mensa Academica Nijmegen
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorg-
instellingen
Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici  
in Nederland
Werkverband rechtscultuur in de kerken
Verwenzorg

aanvullingen

Persoonlijke collecties:
J.I.M. van Adrichem
J.A. Alberdingk Thijm
P. van den Biggelaar
Gisbert Brom
H.J Bruning
H. Faber
P. Kok
G.M. Lukken
W.H. Nolens
J.J. Poelhekke
A.C. Ramselaar
Theo van Rossum
J.G.M. Schokkenbroek
F.G.C.J.M. Teulings
Jeroen Witkam

Archieven van organisaties en instellingen:
Adelbert Vereniging
Architectenbureau’s Margry en de Familie Margry
Ariëns-comité
Bibliotheek Le Sage ten Broek
Centrale Katholieke Militaire Tehuizen
Cordaid (projectdossiers)
Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur, Nijmegen
Grootseminarie Warmond
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg
Katholieke Jeugdraad voor Nederland
Katholieke Raad voor Kerk en Israël
Katholieke Radio Omroep
Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem
Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
Katholieke Vereniging van Zorginstellingen
Katholieke Volkspartij
Katholieke Vrouwenorganisatie 
Mariënburgvereniging
Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock
Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas
Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus
Scouting District Gooi-Zuid
Unie van Katholieke Studenten in Nederland
Vereniging De Nederlandse Padvinders
Vereniging van Pastoraal Werkenden in het diocees Haarlem

Kapel door E.J. Margry in 1880 gebouwd  
op het Martelveld bij de bedevaartskerk van  
de H. Martelaren van Gorcum te Brielle  
(foto B. Stok, coll. kdc)

Opening van het Katholiek Militair 
Tehuis in Grave in aanwezigheid  

van mgr. W. Bekkers, 1955  
(foto Co Zeylemaker, coll. kdc 3b1188).

Internaat Schoonaerde te Brummen, rk Opleiding 
tot gezinsverzorgster, z.j. (coll. kdc 1b19032)
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bijlage iii: ontsluiting van de archiefcollectie

geheel of aanvullend ontsloten  
archieven (>0,375 m.)
Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken
Bilance (projectdossiers)
cebemo
Centraal Missie Commissariaat
Cordaid (projectdossiers)
Gerrit Huizer
Justitia et Pax 
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
P. Kok
Landbouwwinterschool te Boxtel
Memisa Medicus Mundi
Mensen in Nood (projectdossiers)
J.L.M. Martin
Richard Schoonhoven
Scouting district Gooi-Zuid 
J.J. Witkam

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

– Acht Mei Beweging
– De Asmat-bevolking in Nederlands Nieuw-Guinea
– Aflevering Andere Tijden
– Frans Andriessen
– Agrarische Bedrijfshulp Vereniging
– Anticommunisme binnen de kvp en de PvdA
– Aula-reeks van uitgeverij Het Spectrum
– Beatmissen
– Beleving van de na-oorlogse missie
– A.A. van de Berg, pastoor
– Bewegingscultuur en weerbaarheid in Nederland
– Bibliografie De Kleine Apostel
– Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken
– Bijzonder vs. openbaar onderwijs
–  J.Ph Backx, werkte samen met F. Rutten aan onderzoek wederopbouw 

 van de havens en het havenonderwijs
– Joop Beek en de gebeurtenissen rond het jaar 1965 in Indonesië
– Joop Beek, kmm-interview
– Zr. Beninga, oudtante
– A. van den Boogaard, reisverslag naar Amerika, 11-19 mei 1982
–  Christof van Buijtenen, Scriptie ‘Manresa of de zuivering van de  

Godservaring’, 1971
– cda, ontstaans geschiedenis
– China-missie
– Commanderij van St. Jan
– Conservatisme in de bange jaren zestig
– Correspondentie tussen F. Buytendijk en M. Scheler
– C.C.S. Crone
–  C.H. Cuijpers, influence/pedagogue of Ina Lohr (Swiss-Dutch Connection  

in early music)

Affiche van de Stichting Aktie en Ontmoeting 
Oosterse Kerken t.g.v. de Zondag voor de Oosterse 

Kerken, 21 mei 2000 (coll. kdc).

Tv-maker Richard Schoonhoven in 
gesprek met kro-voorzitter (1961-1973) 

Harry van Doorn (coll. kdc 1a32260).

Stand van Uitgeverij Het Spectrum met 
reclame voor haar Prisma-pockets, ca. 1954 

(coll. kdc 3c11505).
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– DA. den Doolaard
– Dagbladen
– Dispuut Elegast 
– Dispuut hera
– Dominicanen
– Sint Dominicus College Nijmegen, verleking van het docentencorps
– Doopvonten tussen 1100-1300
– D.J.A. van der Drift
–  Dutch New Guinea in flux: colonialism and cultural change, material culture 

and representation through the prism of Heinrich Harrer’s 1962 expedition
– Emigratiebeleid in de periode 1945-1967
– Eugenetica
– Fondsen voor priesterstudenten
– Gerepatrieerden uit Indonesië
– Geschiedenis van de Eerlijke Handel
– Gezagsrelatie tussen beweging en parochie
– De Graal, internationale contacten
–  F.H.M. Grapperhausen, staatssecretariaat en rol binnen de kvp (zo mogelijk 

ook cda)
– Grensgevallen 1930-1940; Exil Widerstand, Duitse katholieke emigranten
– Greswarenindustrie te Reuver
– P.M.M. van Grinsven CssR
– Catharina Halkes
–  Heemskinderen, vergelijking tussen de dertiende eeuwse historie en de 

negentiende-eeuwse bewerking van Alberdingk Thijm
– Heidenen, definitie binnen de rk kerk
– Heilig Land Stichting
– Herinneringscultuur rond de zoeaven
–  Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853
–  Herwonnen (Nieuwe) Levenskracht Valkenswaard
– Hongaarse vluchtelingen 1956

Maria Omgang, z.j. (coll. kdc 7d0018)Koorzangers. Een typische Van Paridon-foto (foto Louis van Paridon, coll. kdc 7b1337).
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–  Hoog water in ‘s-Hertogenbosch  
1740-1995

–  Interactie tussen communisten en  
niet-communisten

– Invaliditeitswet
– Willem (W.A.J.) Jochems
– Jong Nederland
– Karmelieten
– Karmelieten in Oss
– Kartuizers
–  Kath. Volkspartij in de hollandse steden: Amsterdam, Haarlem, Den Haag
–  Kath. Volkspartij, reactie op de komst van de Boerenpartij in de periode  

1959-1965
– Kath. Volkspartij, verkiezingscampagnes in de jaren vijftig
– Katholieke Arbeiders Jeugd en de ‘Hongaarse Furie’ (november 1956)
– Katholieke Middenstandsbond Bisdom Breda
– Katholieke Missie in Nederlands Indië
– Katholieke sociologie
– Katholieke Studentenvereniging Franciscus
– Katholieke vrouwen
– Katholieke vrouwen, positie in jaren zestig in huwelijk en huisgezin
– Katholieken en film in Nederland
– Kerk in Bemmel
– Kerkelijke heraldiek
– Johan Kuin, recensies/artikelen de Volkskrant
– J.J. Kuppers
– Kloosters en ziekenhuizen
–  kro radio-uitzending Oogluik van 5 mei 1985 over de schietpartij  

van 7 mei 1945 op de Dam.
– kro tv-series Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen

– Kunstenaars die prentjes ontwierpen met gebed voor de universiteit
– Louise van Laarhoven jmj
– Lezers en de krant
– Ruud Lubbers. Representatie in de pers t.a.v. internationale imago
– Wouter Lutkie en Sjef van Dongen. Onderzoek naar hun vriendschap
– J.A. Maassen, musicus
– J. Maresch en de fam. Wackers
–  Maria Margaretha der Engelen (1605-1658), stichteres van de  

Carmel Oirschot, zaligverklaringsproces
– Maria-lied
– Mariënburgvereniging
– Medische ontwikkelingshulp door de Radboud Universiteit
–  A.G.M. van Melsen, voordrachten voor studentenvereniging Veritas te 

Utrecht.
– Mensenrechten, katholiek engagement in de jaren zeventig
– Meisjesdispuut F.I.E.R.A.
– Middelbaar Onderwijs tijdens de Duitse bezetting
– Mw. Mulder-Versteegh
– Nederlands Papoea Nieuw Guinea en de missie
– Nederlands-Australische migratie
– Nederlandse invloeden op de democratisering van Chili
–  Nederlandse katholieke intellectuelen tijdens de Eerste Wereldoorlog  

(en hun verhouding tot de politiek)
– Nederlandse Volks Beweging en de Katholieke Volkspartij
– Nederlandse zouaven in de negentiende eeuw
– Nijmeegs studentenleven voor 1940
– Nijmeegse Studenten Zeil Vereniging De Loefbijter
– Notaliële studievereniging Nota Bene
– ntr-programma Verborgen Verleden (Ons Noorden)
– Officierskorps van het Nederlandse leger in het Interbellum

Gedetailleerde indeling van het kerkelijk jaar, 
met de feestdagen in de buitenste ring, en de 

perioden in de tweede ring (coll. kdc 4f146)
Reclameoptocht van de Katholieke Radio Omroep, 
Brunssum 1935 (archief kro, foto kdc 7b1073)
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– Parochiegeschiedenis Korvel, Tilburg
– Pastorale Commissie
–  Pax Christi en ikv, bestuurlijke discussies  

direct na de val van de Muur in 1989
– J.J. Poelhekke
– Polen in Nederland na de Tweede  
 Wereldoorlog
– Radboud Universiteit
– Sint Raphael
– Raptim
– Redemptoristen in Huize Vijverduin
– Reisverslagen naar Rome
– Rellen in de Afrikaanderbuurt 11 augustus 1972 (Brandpunt)
– rk Huisvestingscomité ten tijde van de Eerste Wereldoolog
– Elly Scharp, verzetsvrouw die akela was en de postbrief verzorgde
– N. Schmelzer
– Familie Schmutzer
– Schoolstrijd
– Second Vatican Council and Father Yves Congar op
– Albert Smijers
– Herman Stam, oud kapelaan bisdom Haarlem
– Stephanuskerk, Nijmegen
– J.G. Stokman
– Jan Stuyt
– Studentenroeivereniging Phocas
– Tekst-beeldrelaties in de negentiende en laat twintigste eeuw
– Anna Terruwe
– Theresia van Avila
– Uitgeverij Paul Brand

–  Uitwijzing van Duitse staatsburgers uit Nederland en overzeese gebieden 
1940-1948

– Universiteitsbibliotheek Nijmegen, naoorlogse hulp bij  
 de wederopbouw
–  Ursulinen op Java / Catholic education in Indonesia 19th century/ Mgr. P.M. 

Vrancken, 
– Het Vaticaan en het pausschap
– De Vereeniging 100 jaar
– Veritas, Utrecht
– Voetbalvereniging De Zweef 100 jaar
–  De Volkskrant, edities vóór de Tweede Wereldoorlog en kort daarna (voordat 

besloten verder te gaan als puur landelijk dagblad)
–  Vrouwen van belang (geweest) voor de beweging van katholieke arbeiders-

vrouwen in Nederland.
– Vrouwen, positie de in de christelijke kerk
– A.J.M. Wanders
–  Wetenschappelijk onderzoek naar  

de denkwereld over de Nederlands- 
Indische kolonie in de jaren veertig

– Wetgeving van de kvp ten aanzien  
 van de ziektewet
– Zusters van de H. Juliana (Juliaantjes)
– Jelle Zijlstra: politiek, economie in  
 de jaren vijftig en zestig

‘Met mijn vriend Kariem, kampong-hoofd van 
Noh-otiv’ (fotoalbum Petrus Vertenten msc, 

coll. kdc 3c8755).

Affiche van de kro, vormgegeven als een  
heiligenkalender, 2002. Veel van de heiligen-

prentjes zijn afkomstig uit de kdc-collectie 
Bidprentjes (coll. kdc 4f0167)

Derde-Orde-Rusthuis, Alverna bij Nijmegen. Gratis 
rusthuis voor moeders- en meisjes-tertiarissen. Hoekje 
in de huiskamer, z.j. (archief Franciscaanse Derde Orde 
Apostolaat, coll. kdc 1b19002)
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bijlage v: gebruik van kdc 
documentatie in de publiciteit 
(voor zover te achterhalen)

boeken, periodieken en websites
–  Verhalen van een levende. Theologische preken van Edward Schillebeeckx,  

bezorgd door Hadewych Snijdewind op.

tentoonstellingen, programma’s en presentaties
–  Documentaire ‘De Coup van ‘65’, 25 september, 21.05-22.00 uur, npo2.
–  Portrettengalerij van de Rectores Magnifici van de Radboud Universiteit in 

de Aula minor. 
–  Item over het kdc in het programma Katholiek.nl (http://www.npo.nl/

katholiek-nederland-tv/10-02-2015/RKK_1666832) 
–  Tentoonstelling rond Frederick Franck, Cushwa Center van de University 

of Notre Dame (Indiana). ( https://collections.library.nd.edu/ed3192be75/
outsider-at-the-vatican)

–  Tentoonstelling ‘Ontmoetingen in oorlogstijd’, Valkhofmuseum Nijmegen, 
22 sept. 2014-febr. 2015

–  Tentoonstelling, ‘Het Heilig Land’, Museumpark Orientalis ,mei-oktober 
2015

– Tentoonstelling ‘Migratie’, museum Flehite, Amersfoort, juli-oktober 2015
–  Tentoonstelling ‘Vrijmetselaars’, Gorcums Museum, 24 oktober 2015-13 

maart 2016.

Ontwerp voor een praalwagen van de Katholieke 
Arbeiders Beweging, z.j. (archief Ned.Kath. 

Vakverbond, foto kdc 1a4189) Heiligenbeelden te koop aangeboden op een rommelmarkt, 2012 (foto Ellen Brok, kdc 7c0157)
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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)
– Cardinal Willebrand Research Center, Tilburg (V. Poels)
– Onderzoeksnetwerk Religion and Civil Society (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)
– Bestuur Stichting Echo (V. Poels)

Lezingen
–  Vefie Poels, ‘Missionary Activities and American Nationalism’, lezing voor de 

American Catholic Historical Association (acha) in New York, 2 januari 2015.
–  Vefie Poels, ‘Kardinaal van Rossum door de ogen van Nederlandse katholieke 

kunstenaars’, symposium Kunstenaars rond Jan Stuyt in Nijmegen, 24 april 2015.
–  Vefie Poels, ‘De Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken als instru-

ment voor de geschiedschrijving van orden en congregaties’, Ontmoetingsdag 
van Stichting Echo in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha, 
11 december 2015

–  Vefie Poels, ‘Volksgeloof of provocatie? De Eucharistische Congressen in 
Amsterdam, 1922 en 1924’, Vriendendag van het Noord-Hollands Archief  
in Haarlem. 14 december 2015.

–  Lodewijk Winkeler, ‘Au déla du Concile. Le catholicisme néerlandais, un  
laboratoire du renouveau ecclésial, 1960-1975’, colloquium L’Esprit du  
Vatican ii, Centre d’Histoire SciencePo, Parijs, 21-22 mei 2015

Publicaties
–  Vefie Poels, ‘De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse curiekardinaal  

Willem van Rossum’, in: Jan Bank & Vefie Poels, Culturele confrontaties.  
Godsdienst, kerken en oorlog (Nijmegen 2015), p. 46-70.

–  Vefie Poels, ‘Cardinal van Rossum and the American Board of Catholic  
Missions (1919-1924)’, in: Christopher Denny, Patrick Hayes, Nicholas 
Rademacher (eds), A Realist’s Church. Essays in Honor of Joseph A. Komonchak 
(Maryknoll 2015), p. 41-60.

–  Lodewijk Winkeler (met G. Harinck), ‘The Nineteenth Century’, in: H. Selder-
huis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 435-520.

–  Lodewijk Winkeler (met G. Harinck), ‘The Twentieth Century’, in: H. Selder-
huis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen 2015), p. 521-644.

–  Lodewijk Winkeler, ‘Mannelijk en stoer. De priesteropleiding in het aarts-
bisdom Utrecht in de jaren van Jan Olde Rikkert’, in: Lodewijk Winkeler en 
Jozef Wissink (red.), Jan Olde Rikkert. Priester van de nabijheid (1929-2009) 
(Nijmegen 2015), p. 19-32.

De Haarlemse bisschop Johannes Aengenent tijdens zijn 25-jarig priesterfeest in 1922. 
Aanwezig zijn zijn moeder Anna Aengenent-Hendriks, zuster Marie Geers-Aengenent, 

vriend en minister van Arbeid P.J.M. Aalberse met zijn echtgenote Elisabeth Joanna 
Maria Aalberse-Schmier, broer Joop Aengenent met zijn echtgenote Dina Aengenent-Van 

Kan, zijn nichtjes Ans Koelman-Aengenent, Annie Wijers-Aengenent met haar man  
Theo Wijers, Trees van den Dool-Aengenent, de advocaat Teepe uit Leiden met zijn 

echtgenote (foto coll. kdc 7b1005)
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directie
Mw.drs. N. Grygierczyk

personeel in vaste dienst:
mw. E.C. Everaard
mw. J.A.M.J. Joosten (per 1 mei)
J. Kersbergen
mw. A.J.M. Nuij-Pruijn
mw. L.M.J. van Orsouw
dr. J.M. Peet (per 1 oktober)
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:
H.H. Donks MA (per 22 juni)
mw.dr. J. van den Elsen
mw. C.J. Folmer
T.A.M. Hofmans
dr. J.M. Peet (tot 1 oktober)

gedetacheerd personeel:
P. van Berkel
M.M. van den Broek
drs. C. Burgemeestre
R.G.C.M. Franssen
drs.ing. H.H. Ganzevles
mw. G. Koning-Eggink

P. Koopmans
mw. M. Kootkar
B. Roelofs
Mw. F. Samba
S. Trani 

vrijwilligers:
dr. G.P.A. Dierick
mw. S. van Dijk
drs. W. van den Eerenbeemt
B.G.J.M. Fobe
mw. M.C.B. Garé
drs. T.G.M. Graas
P.J.M. Kusters
Mw.drs. H.J. Leijendekkers
J.J.M. Lokin
Mw.drs. M. van Montfort-Kreuzer (per  
17 augustus)
Mw.drs. M. Pauwels (per 20 januari)
mw. D. Pouwels-Hermsen
mw. G.H.M.P. Razing-Pouwels (per 1 januari)
J.J.H.M. Roelands 
F. Savelkouls
mw.drs. G. Smeets
mw.drs. D.H.P.M. Snijdewind op
drs. G. Verwoerd CM
H.A.F. de Wit (tot 15 maart)

stagiaires
A. Livius

bijlage vii: kdcmedewerkers 2015

Jongenskoor, Valkenswaard, jaren vijftig 
(coll. kdc, 1b18841).
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