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TEN GELEIDE

De redactie van Impressie verheugt
zich er over dat zij u op de valreep 
van 2012 weer een overvolle 

veel te melden, zo veel, dat er niet 

onderwerp vanaf de oprichting van 

Aan plaatsen gehecht. 
Katholieke herinneringscultuur in 
Nederland

zoeaven en haalt één van hen, de 

dat geheel gewijd zal zijn aan 

De redactie
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MODERNE KUNST

De bekende cartoonist Fred Marcus 
placht kloosterzusters altijd af te 
beelden met van die grote witte 
kappen, waardoor horen en zien 
hen verging. Met hun kappen en 
vormeloze habijten krijgen zusters iets 
abstracts: ze zijn in een paar lijnen te 
tekenen. En als je aan ‘abstract’ denkt, 
denk je al gauw aan moderne kunst. 
Er is maar een kleine fantasiekronkel 
voor nodig om een aantal nonnen in 
elkaar te schuiven en zo een cartoon 
te krijgen als deze. De verrassing van 
deze cartoon zit hem natuurlijk in de 
confrontatie van de toeschouwers met 
kunstwerk en zuster – het afgebeelde 
echtpaar vertegenwoordigt ons, 
degenen die de cartoon bekijken. Ik 
zie een abstract monument, dat bij 
nader omzien niet zo abstract blijkt te 
zijn als ik dacht. Want ik kijk om en 
zie: het heeft benen en loopt.

De cartoon is zo’n vijftig jaar geleden 
getekend, en was toen zeker niet 
bedoeld als een eerbetoon aan de 
kloosterzusters. De grap zat hem, in 
de nadagen van het Rijke Roomsche 
Leven, in het voor iedere katholiek 
herkenbare visuele rijm van persoon 
en kunstwerk.
Nu, vijftig jaar later, vinden we dit 
door Marcus verbeelde monument 
waarachtig in werkelijkheid terug. 
In Tilburg staat sinds drie jaar een 
monument als eerbetoon aan de 
congregatie van de Tilburgse Zusters 
van Liefde. Het kunstwerk is getiteld 
‘Zusters in Staal’. We zien drie zusters 
in lange, zwarte habijten met witte 
ronde kappen. Wat minder hoekig 
misschien, maar ook zij zijn in een 
paar lijnen te tekenen. Maar de 
zusters zijn uit Tilburg vertrokken. Het 
kunstwerk rijmt niet meer.

Wiek
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NOLENS DIGITAAL

vanaf dat moment de 

Staatsmijnen

Vooral voor de mijnen 
De rococozaal van de abdij Rolduc is gereed gemaakt 
voor de presentatie van het Nolensarchief

Mijnwerkersorganisaties
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te helpen met het oprichten van 

Mijnhistorie

Presentatie

Een [hernieuwde] kennismaking met 
Willem Hubert Nolens. Zijn betekenis 
voor Limburg en Nederland. Saillant
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Belangstelling

veel genoegen hier één van de vele 

Veertigjarig priesterfeest van Nolens. Achter Nolens zijn borstbeeld, dat 
tegenwoordig op de leeszaal van het KDC staat (collectie KDC)



EEN VRIENDSCHAP IN 
BRIEVEN
Marie Sloot en Jan van der 
Lans

Katholieke Illustratie Het
Dompertje, onder de naam Melati van 

Gedurende tientallen 

Succesvol auteur

uitgenodigd werden om lid te worden 

Correspondentie

wanneer zijn penvriendin 

Daarvoor moet hij een 

Marie, allemaal vernietigd 

Temperament

Marie Sloot  (collectie 
Vilan van de Loo)



Bij Ons

Overlijden
zeventien jaar lang 

waarderende

Zakelijke banden

J.R. van der Lans 
(collectie KDC) 



J.R. van der Lans onderhield blijkbaar meer banden met Indië. In het KDC 
bevindt zich een foto waarop hij een toespraak houdt voor militairen in KNIL-
uniform (collectie KDC)



EEN PAUSELIJK ZOUAAF
Willem Driessen uit 
Nijmegen

dat al meer dan een halve eeuw te 

Levensloop

hij een gouden medaille voor zijn 

leeftijd liep hij aan het hoofd van 

Portret en portrettist
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Gezellen Vereniging, die dat jaar land
‘Oud-Zouaaf J.W.Driessen’, De 

‘De oud-zouaaf Willem Driessen’, De 

‘Werk van een Nijmeegsch 
artist’,

De slag bij Mentana op 3 november 1867 (Collectie KDC)
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AAN PLAATSEN GEHECHT

Herinneringscultuur

interieur zijn ontworpen om één en al 
Kapel van Onze Lieve Vrouwe Sterre der 
Zee in de jaren vijftig (collectie KDC)

daar een leeg en verlaten Malieveld 
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Voormalige 
KRO-studie,
Hilversum (foto 
Wikipedia)

Waar de blanke top der 
duinen

lieux de mémoire

Waar de blanke top der duinen 
Plaatsen

van herinnering 

Het gereformeerde 
geheugen en Herinnering en identiteit 
in het vrijzinnig protestantisme.

aarde, of de verwijdering van een 

Schuilkerken
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ongedoopte
baby’s, 1994 
(fotoarchief De 
Bazuin)

Aan plaatsen gehecht. Katholieke
herinneringscultuur in Nederland,

Het eerste exemplaar
Aan plaatsen 

gehecht

Moederkerk. De 
ondergang van rooms Nederland

Aan plaatsen gehecht.
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de redactie een mooie gelegenheid 

Aan plaatsen gehecht gaat 

zijn gehaald en daar opnieuw zijn 

gaat om cultuuroverdracht aan 

van Aan plaatsen gehecht volmondig 

Aan
plaatsen gehecht. Katholieke 
herinneringscultuur in Nederland,
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AANWINSTEN ARCHIEF

In de tweede helft van 2012 mochten 
we het volgende gevarieerde 

Jan Stuyt

De twee dozen materiaal zullen 

Leerstoel Missiologie

J.J.W. IJsselmuiden

Een Indonesisch 
echtpaar wordt 
ontvangen op 
het Missiologisch 
Instituut van 
de Katholieke 
Universiteit



Sint Adelbert-Vereniging, 
afdeling Utrecht en 
omstreken

Th.J. Scholtes

Familie Zuidgeest

ZijActief Overijssel

Diocesane Katholieke 
Schoolraad Breda

Leden van de St. Adelbertvereniging op de landdag van 1964 (collectie KDC)



Onderzoeksarchief naar de 
Noord-Brabantse Katholieke 
Middenstandsbond

J. Nouwens

J.M. Visser en J. Visser

A.A. van Nijnatten

met name materiaal van de 

A.A. van Nijnatten

Correctie Impressie 9 (2012)

‘De missiezusters van de 
H. Franciscanessen…..” dit moet 



AANWINSTEN BIBLIOTHEEK

De hemeldeur op een kier
Zuster Martina OCD,
kluizenares – kunstenaar.

een getalenteerde vrouw die na de 

verhaal weer van een vrouw met een 

De hemeldeur op een kier

De buiten-
spreekkamer
van het 
slotklooster
van de karme-
litessen in 
Drachten,
getekend door 
zuster Martina 
en haar broer 
Frits van der 
Meer



Frans Fritschy 
Een kunstenaarsbestaan 

in de twintigste eeuw over de 

Door de veranderingen in de 

hij zijn creativiteit weer terug 

Een kunstenaarsbestaan in de 
twintigste eeuw : Frans Fritschy, 
beeldhouwer 1920-2010 / Wantje 

2012
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KORT NIEUWS

MemoReeks (1)

Memoires
van een jeugdbederver 

Bob Vredeveld wordt man

Memoreeks (2)

Mijn weg naar de Catholica. 

Memoreeks (3) en 
tentoonstelling

Kerk met een glimlach. 
Zestig jaar cartoons.

Fred Marcus
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Piet van Zeil

Anneke Nuij-Pruijn

zal Kerk met een glimlach, normaal 

Nieuwe medewerker
Anneke Nuij-

Pruijn

Piet van Zeil (1927-2012)
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KATHOLIEK LEVEN IN 
BEELD

Oplossingen

naar aanleiding van de getoonde 

Impressie.

uit Impressie in de hand werd ter 

gehuld in de cappa magna, de 

daterend van de late negentiende 

Nieuwe foto’s
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Foto 2

Foto 1

Foto 3



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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Impressie

Impressie

2412

Foto 4

wat, waar, wanneer en waarom, mailt 


