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TEN GELEIDE

 Impressie 

petits
histoires

De missiezusters van de H. Franciscanessen van de H. Antonius zwaaien een 
missiezuster vaarwel als ze vertrekt van het Astense moederhuis (1951)



GEKRUIDE ZIELESPIJS

van Katholieke Nederlandse 
Periodieken gepresenteerd

van Katholieke Nederlandse 
Periodieken

Van ziel naar zuil

De Bazuin
De Bazuin

Hervormd
Nederland

De Bazuin

Van ziel naar zuil 

BKNP redacteur Zjuul van den Elsen presenteert het eerste exemplaar 



De
Bazuin

De Bazuin

Acht Mei Beweging en 
daarna

De Bazuin

De Bazuin

Jan van Hooijdonk
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Moederkerk
Impressie

De
Bazuin

Gekruide zielespijs

Afrikaansche missieklokje

De Bazuin
Reclame-bazuin

Gekruide zielespijs, in 



portiën toegediend

Jaarboekje der Vereeniging tot 
Bevordering der Vereering van 
het Allerheiligst Sacrament en tot 
Versiering der Behoeftige Kerken 
van ons land Naam-lyst
der roomsch catholyke pastooren 
en missionarissen, welke in de VII 
Vereenigden Provintien en nabuurige 

landen, tot de missie behoorende, 
in bedieninge zyn in ’t begin van 
’t jaar

Wij – in huwelijk en 
gezin

Huwelijk en 
huisgezin

Wij 

Eerste exemplaar



Tentoonstelling

Gekruide
zielespijs, in portiën toegediend

Drs. Door Timmerman ontvangt het eerste exemplaar



EEN PORTRET VAN 
THEODOR BAADER

In
consten een



Jac Maris

Kunstenaarscentrum
voor Geestelijke Weerbaarheid

Baader liet 
zich niet alleen 
door Jac. Maris 
afbeelden. In 
1937 schilderde 
de Hongaarse 
schilder
Hernady hem 
als rector in vol 
ornaat



Jac. Maris aan het werk

In
consten een



VRIENDEN VAN HET KDC

Gelijktijdig met het vorige nummer van Impressie ontving u 
een brief van de Stichting Vrienden van het KDC. Deze heeft 
veel donateurs geïnspireerd om hun jaarlijkse donatie aan 
ons over te maken. Het bestuur van de Vrienden dankt u allen 
hartelijk daarvoor. Het KDC verdient uw steun.
Mocht u nog geen donatie hebben gedaan: het 
rekeningnummer is 12.39.94.411.
Wie nog geen donateur is wordt uiteraard van harte 
uitgenodigd dat te worden. Op www.ru.nl/kdc/contact/
vrienden_kdc/ vindt u hierover alle informatie.

Rudolf van Glansbeek, penningmeester

De Gelderlander

Bronnen:
De

man achter de mythe. De nieuwe 

Jac Maris en de 
Tweede Wereldoorlog
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In de wachtkamer van de orthodontist 
door wie mijn dochter jaren geleden 
haar beugelbekkie maandelijks 
moest laten aanschroeven hing de 
waarschuwing: ‘Ik heb maar twee 
snelheden. Als deze je niet bevalt, 
bevalt die ander je zeker niet!’.
Ik heb wel eens overwogen deze 
zin te gebruiken als automatisch 
antwoord op de mail die bij mij binnen 
komt. Er zijn werkelijk mensen die 
denken dat wij binnen een dag vijftig 
foto’s kunnen leveren, of aan de 
telefoon onmiddellijk de notulen van 
12 maart 1956 uit het archief van 
de Katholieke Volkspartij kunnen 
voorlezen. Ja, maar het is dringend, 
krijg je dan te horen. Waarom iets 
dringend is wordt er meestal niet bij 
verteld. U bedoelt dat u uw werk niet 
goed gepland hebt, neig ik dan te 
terug te zeggen. Dringend = gebrek 
aan planning, zo zie ik dat.
Ik houd er niet van. Mensen die mij 
iets dringend vragen zijn volgens mij 
dezelfde mensen die voorkruipen bij 
de supermarkt. Dringend: of ik maar 
even alles uit mijn handen wil laten 

vallen om hen van dienst te zijn.

Hoe kwam ik daar ook weer op? 
O ja, door het Pelgrimsboekje der 
bedevaart van ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, Raamsdonkveer en 
omstreken naar O.L. Vrouw in ’t Zand 
te Roermond (1935). Op bladzijde 
20 wordt de bedevaartgangers een 
reeks goede voornemens in de mond 
gelegd: “Ik zal mij meer inspannen 
om kuis, rechtvaardig, geduldig 
en liefderijk tegen den naaste te 
zijn”. Hoe je ‘kuis tegen den naaste 
moet zijn’ vragen wij de commissie-
Deetman, maar dat terzijde. Mij 
gaat het om dat ‘geduldig zijn’. Want 
op de bladzijde ernaast staat met 
koeieletters: ‘Dringend smeekgebed 
tot O.L. Vrouw in ’t Zand’.
Dringend = gebrek aan planning. Mijn 
advies: ga een maandje eerder op 
bedevaart, of bezoek de plaatselijke 
Mariakapel. Dan kan Maria al die 
smeekbeden rustig en op volgorde 
van binnenkomst afwerken.

Wiek

Geen haast in het bedevaartsoord Medjugorje

DRINGEND



BRABANTSE ZUSTERS IN 
DEN VREEMDE

Gerard van Schijndel (1850-
1923)

Gerard van Schijndel



Missiezusters van Asten

Pius-almanak en

Het eerste missiehuis in Boerdonk

St. Antoniusbode
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Zilverpapier

Als kind moesten wij op de lagere school 
zilverpapier sparen voor de missie. Dit 
zat onder andere rondom de kurken 
op de flessen met drank. Aangezien het 
drankgebruik thuis gering was, was 
mijn aandeel in de spaaractie eveneens 
gering. Je kreeg een beloning van de leraar 
als je veel zilverpapier spaarde. Zich 
lazerus zuipen voor de missie, om mij aan 
zilverpapier te helpen, ging mijn ouders 
iets te ver. Het gaat mij ook iets te ver 
om te beweren dat het drankgebruik van 
katholieken een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan het slagen van de missie van 
de kerk overzee. Wel is door de katholieke 
drankgebruikers extra geld gespaard voor 
de missie. Zij dronken voor het goede doel.

Jan Willemsen

Moeizame start



de St. Antoniusbode

Een missiezuster in Noorwegen



Naar de missie

Bewaarschool van de zusters in Simba



Zusters van 
het tehuis 
voor geestelijk 
gehandicapte
kinderen in 
Beek en Donk 
tijdens een 
uitstapje met de 
kinderen



DOOPCEEL VAN MR. JOAN 
BOHL (1836-1908)

de Herleving van de wetenschap in 
Katholiek Nederland

Canzonen

Canzonen

Joan Bohl



AANWINSTEN ARCHIEF

Verzameling J.L.M. Martin 

Deken Martin

De raad 
der Advocaten te Abdera



Kees Fens achter het spreekgestoelte in de oude aula van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen

Verzameling Kees Fens

Ed Miedema



Jacob Willebrands (1918-
2005)

ZijActief Overijssel

Stichting Han Fortmann 
Centrum

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK

Prentjes uit de Rijke Roomse 
Katholieke cultuur

aan deze 



Prentjes uit de rijke Rooms Katho-
lieke cultuur. Tastbare tekens van 
heilbrengende symbolen en rituelen, 
in het bijzonder de sacramenten

De lange arm van de 
Moederkerk

Moederkerk – de ondergang van 
Rooms Nederland – 



Moederkerk. De 
ondergang van de Rooms Nederland.

KORT NIEUWS

KDC MemoReeks



KDC vriendendag

Themanummer Trajecta

Trajecta 

Life with a Mission. 

Cardinal Willem Marinus van Rossum 
C.Ss.R. (1854-1932)

Vriendenmiddag



Centraal Bestand Kinderboeken

Wijziging openingstijden

Vakantiesluiting

Erratum

‘de
familie Van Stokkum in gelukkiger 
tijden’ 



KATHOLIEK LEVEN IN 
BEELD

Oplossingen
Impressie

Nieuwe foto’s



Foto 1

Foto 2 Foto 3



Impressie

Impressie

Foto 4



i m p re s s i e  is een uitgave van het Katholiek  

Documentatie Centrum en verschijnt onregelmatig.  

Kijkt u voor meer informatie op www.ru.nl/kdc  

Bellen of e-mailen kan ook: telefoon 024 – 361 24 12,   

e-mail: impressie@kdc.ru.nl
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