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Rapport verkennend onderzoek  
De rooms-katholieke kerk en de grenzen van verzet in Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog  
 
In dit rapport worden de perspectieven verkend voor nieuw onderzoek naar 
de wijze waarop Nederlandse rooms-katholieken betrokken raakten bij 
verzetswerk. De centrale vraag hierbij is, op welke manieren religieuze 
overtuigingen van invloed waren op de keuze voor verzet van katholieken en 
aan welke grenzen de religieuze legitimering voor verzetswerk gebonden 
was. Dit rapport behelst enerzijds een samenvatting van de stand van zaken 
in het onderzoek, maar is ook bedoeld als verkenning van nieuwe 
onderzoeksvragen die aansluiten bij het NIOD onderzoeksprogramma ‘Heel 
gewoon of juist bijzonder? Nieuwe visies op ‘het verzet’ tijdens de Duitse 
bezetting van Nederland 1940 – 1945.’ 
  Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van een opdracht 
van dhr. Joop Levy aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies. Het rapport is geschreven door dr. Bas von Benda-
Beckmann gedurende de periode 1 oktober 2014 tot 1 februari 2015. Prof.dr. 
Marjan Schwegman, directeur van het NIOD, heeft de casestudy over Marga 
Klompé geschreven. Drs. René van Heijningen van de afdeling Collecties en 
Diensten heeft het bijgevoegde archievenoverzicht samengesteld.  
 In het eerste hoofdstuk van dit verslag worden op basis van een 
uitvoerige literatuurstudie de belangrijkste inzichten van recente historisch 
onderzoek bij elkaar gebracht en in internationaal perspectief geplaatst. Hoe 
stelde de katholieke kerk zich in Nederland tijdens de Duitse bezetting op en 
in hoeverre verschilde die houding van die van de katholieke kerk in andere 
Europese landen?  
 In het tweede hoofdstuk wordt het begrip ‘verzet’ gedifferentieerd 
door een onderscheid te maken tussen publieke afwijzing van de bezetting, 
humanitaire hulpverlening en gewapend verzet. Hiermee worden de 
scheidslijnen en overlappingen van verschillende activiteiten en niveaus 
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waarop het Duitse bezettingsregime door katholieken is tegengewerkt 
verkend. Dit hoofdstuk zoekt antwoord op de vraag welke morele dilemma’s 
verzetswerk voor gelovige katholieken en geestelijken met zich meebracht. 
Hoe verhielden de religieuze richtlijnen van de katholieke kerk zich hierbij tot 
andere loyaliteiten en morele overwegingen?  
 In het bijeenbrengen van de inzichten van het actuele onderzoek 
wordt ook gekeken welke interessante vragen nog openliggen. Ook zal 
aandacht worden besteed aan regionale en lokale verschillen en aan de 
verhouding tussen katholieke geestelijken en hun parochieleden. Ten slotte 
wordt de verhouding van de katholieke zuil tot de Nederlandse ‘protestantse’ 
natie geanalyseerd en zoekt dit rapport naar antwoord op de vraag in 
hoeverre vooroorlogse verzuilde structuren tijdens de bezetting in stand 
bleven of werden overwonnen.  
 In het derde hoofdstuk worden op basis van inzichten uit deze 
literatuuranalyse nieuwe onderzoeksterreinen afgebakend en uitgewerkt aan 
de hand van casestudies over Jan Verleun en Marga Klompé. Met een analyse 
van hun overwegingen, motieven en de relatie tussen geloof, moraal, 
burgerzin en verzet wordt geïllustreerd welke inzichten nieuw onderzoek zou 
kunnen bieden en welke vragen daarbij centraal zouden moeten staan. Tot 
slot biedt dit rapport een inventarisatie van archieven en collecties in 
Nederland die aanvullende informatie rondom dit thema bevatten en die als 
basis kunnen dienen voor een vervolg op dit verkennende onderzoek.  
 

Bas von Benda-Beckmann  
Februari 2015 
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1. Rooms-katholieken en de Duitse bezetting: beeldvorming en 
stand van zaken in het onderzoek  
 
De rol van de katholieke kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
allesbehalve eenduidig. Het onderzoeksveld heeft een indrukwekkende serie 
(inter-)nationale publicaties opgeleverd, o.a. op basis van onderzoek in de 
archieven van het Vaticaan. De katholieke kerk heeft als internationale 
organisatie geen voortrekkersrol gespeeld in verzet tegen Hitler of de 
Holocaust. Critici verweten vooral Paus Pius XII dat hij zich laf had opgesteld 
en niet de moed had gehad om openlijk de Jodenvervolging van de Nazi’s en 
fascisten te veroordelen. Na de dood van Pius XII in 1958 werd dit verwijt aan 
de katholieke kerk steeds luider. De belangrijkste impuls kwam van de Duitse 
toneelschrijver Rolf Hochhuth, die in 1963 het internationaal vermaarde stuk 
Der Stellvertreter uitbracht. Het belangrijkste thema van dit provocatieve stuk 
was de medeverantwoordelijkheid van de paus voor de Holocaust.1 Het 
toneelstuk maakte zowel in Duitsland als daarbuiten een controverse over de 
katholieke kerk los: een discussie die in veel opzichten nooit meer helemaal 
zou verdwijnen.  
 Een recenter voorbeeld zijn de kritische publicaties van historici als 
Daniël Goldhagen. Deze benadrukte o.a. dat Pius XII het door diens 
voorganger opgestelde traktaat, waarin de katholieke kerk officieel afstand 
zou nemen van het antisemitisme, niet uitbracht en noemt allerlei 
voorbeelden van katholieke geestelijken die zich tijdens de oorlog lieten 
leiden door antisemitische vooroordelen. Net als Hochhuth achtte Goldhagen 
de katholieke kerk in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor de 
Holocaust.2 Goldhagen’s boek riep niet alleen in het publieke debat heftige 
reacties op – de stad München ondernam zelfs gerechtelijke stappen tegen 
zijn uitgever wegens een foutief onderschrift bij een foto - , maar ook 
vakhistorici lieten weinig over van zijn gebrekkige onderzoek en uiterst 
selectieve en slordige omgang met de door hem gebruikte literatuur.3  
                                                      
1 Rolf Hochhuth, De Stellvertreter: Schauspiel (Reinbek 1963). 
2 D.J. Goldhagen, A moral reckoning. The role of the catholic church in the Holocaust and its 
unfulfilled duty of repair (New York 2002). 
3 Een goed voorbeeld is de vernietigende recensie van Marc Ruff die een jaar na publicatie 
van Goldhagens boek vaststelde dat het op vrijwel alle punten tekort schoot, waardoor het 
boek bestemd was voor ‘theological and historical oblivion’. Mark Ruff. Review of Goldhagen, 
Daniel, A Moral Reckoning: The Role of the Catholic Church in the Holocaust and Its 
Unfulfilled Duty of Repair. H-Catholic, H-Net Reviews. February, 2004. http://www.h-

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=8829
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 Andere historici geven een meer genuanceerd beeld. Over het 
optreden van de rooms-katholieke kerk in Europese context, kan in de eerste 
plaats worden vastgesteld dat katholicisme vrijwel overal een obstakel 
vormde voor de Duitse pogingen om bezette landen te nazificeren, zeker 
wanneer het bezettingsregime pogingen deed om invloed uit te oefenen op 
katholieke scholen en universiteiten. 4 
 Verder vallen enkele verschillen tussen Europese landen op. In 
België hing de naoorlogse discussie over de rol van de katholieke kerk voor 
een belangrijk deel samen met de ‘koningskwestie’ en de erfenis van 
collaboratie. Hier identificeerde het episcopaat zich in belangrijke mate met 
koning Leopold, wiens uiterst omstreden optreden ook afstraalde op de 
morele legitimiteit van de katholieke kerk. Ook de collaboratie van 
overwegend katholieke Vlaams-nationalisten kleurde het naoorlogse debat 
over de rol van de kerk. De Belgische katholieke kerk had in veel opzichten 
afstand genomen van het bezettingsregime en protesteerde tegen de 
Arbeitseinsatz, maar de Belgische bisschoppen en kardinaal Van Roey lieten 
na zich officieel uit te spreken tegen deportaties van Joden, hoewel er op 
lager klerikaal niveau in België wel degelijk verzet en onderduikhulp uitging 
van de katholieke geestelijkheid.5 
 In Vichy-Frankrijk werd de houding van de katholieke kerk nog 
sterker gekenmerkt door ambiguïteit. Hoewel het naziregime binnen 
katholieke kring vrijwel unaniem werd afgewezen was eveneens veel 
bewondering voor Marshal Pétain, de leider van het Vichy regime. Hoewel een 
deel van de hogere geestelijkheid en het episcopaat vooral de anti-Joodse 

                                                                                                                                                                      
net.org/reviews/showrev.php?id=8829. Zie ook Theo Salemink ‘Katholieke kerk en de moord 
op de Europese Joden: een lang debat’ in Madelon de Keizer e.a. (red.) Religie. Godsdienst en 
geweld in de Twintigste eeuw. Jaarboek NIOD 2006. 236-237. 
4 Pavla Vošahlíková, Bénédicte Rochet en Fabrice Weiss, ‘Schooling as cultural interface’ in R. 
Gildea, O. Wieviorka en A. Warring Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied 
Europe (Oxford: Berg, 2006) 129-152. 
5 Lieve Saerens ‘The Attitude of the Belgian Catholic Church towards the persecution of the 
Jews’ in Lieve Gevers en Jan Bank (red) Religion under Siege. Vol. 1. The Roman Catholic 
Church in Occupied Europe (1939-1950) (Leuven 2006) 242-281; Lieve Gevers, ‘Restauratie, 
vernieuwing en zuivering. Het katholicisme in de Laghe Landen en de politieke nawerking 
van de Tweede Wereldoorlog in Madelon de Keizer e.a. (red.) Religie. Godsdienst en geweld 
in de Twintigste eeuw. Jaarboek NIOD (Amsterdam 2006). 154-171; Michael J. Phayer, The 
Catholic Church and the Holocaust. 1930-1965 (Indiana 2000) 93. 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=8829
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maatregelen en de deportaties afkeurden, bleven zij het regime steunen6. 
Net als Pétain stelde de katholieke kerk zich hier grotendeels meegaand op 
ten opzichte van de Duitse bezettingspolitiek. Vichy-Frankrijk voerde op 
eigen initiatief een groot aantal antisemitische maatregelen door.7 
Tegelijkertijd werd er in de Franse katholieke kerk ook protest geuit, vooral 
tegen de deportatie van Joden met een Franse nationaliteit en katholieke 
geloofsovertuiging.8   

Hoewel ook in Oost-Europa de houding van de katholieke kerk ten 
opzichte van de Jodenvervolging en de Duitse bezetting ambivalent was, 
verschilde de situatie in een aantal belangrijke opzichten van die in West-
Europa. Dit hangt enerzijds samen met de volstrekt andere oorlogsvoering en 
bezettingspolitiek van de Duitsers in Oost Europa. In Polen en Slowakije werd 
de katholieke bevolking, veel sterker dan in West-Europa, zelf slachtoffer van 
de Duitse terreur. Een ander verschil zijn de sterkere tradities van 
antisemitisme onder bijvoorbeeld Poolse en Slowaakse katholieken. 
Afkeuring van de Duitse bezetting en het doorwerken van antisemitische 
sentimenten konden hier goed samengaan, zoals in Polen waar de katholieke 
verzetskrant Znak de Joden van collaboratie met de Duitsers beschuldigde.9 

Ook in Kroatië en Slowakije beïnvloedden antisemitische tradities 
de opstelling van veel katholieke geestelijken. Anderzijds was ook hier 
sprake van door de katholieke geestelijke gesteund verzet.10  In Slowakije 
bekritiseerde de katholieke kerk de door de Duitse diplomaat Hans Ludin 
geïnitieerde deportaties van Slowaakse Joden. De druk van de katholieke kerk 
op de Slowaakse dictator Tiso droeg ertoe bij dat de deportaties vanaf 
oktober 1942 tijdelijk tot een halt kwamen en pas in de herfst van 1944, 

                                                      
6 Patrick Pasteure, ‘Christian social movements and fascism in Europe’ in Lieve Saerens en 
Jan Bank (red) Religion under Siege. Vol. 1. The Roman Catholic Church in Occupied Europe 
(1939-1950) (Leuven 2006)  297-302. 
7 Lagrou, Pieter, ‘The politics of memory. Resistance as a collective myth in post-war France, 
Belgium and the Netherlands, 1945–1965’, in: European Review 11 (2003), 527-549, aldaar: 
535. 
8 Phayer, The Catholic Church and the Holocaust, 92. 
9 Carla Tonini, The Polish underground press and the issue of collaboration with the Nazi 
occupiers 1939–1944, in: European Review of History: Revue europeenne d'histoire 15-2 
(2008), 194. 
10 Iddesbald Goddeeris, ‘The catholic church in Poland in 1939-1945 and 1944-1948’ in 
Religion under Siege. Vol. 1. The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950) 
(Leuven 2006) 139-172. 
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toen Slowakije bezet werd, weer werden doorgevoerd.11 In Duitsland werkte 
een aantal prominente katholieke geestelijken met het naziregime samen. De 
Oostenrijkse bisschop Alois Hudal zocht in verschillende publicaties naar 
aanknopingspunten tussen het nationaalsocialisme en het katholicisme. Maar 
ook binnen de grenzen van het Derde Rijk stuitte het regime juist bij 
katholieken op weerstand in haar poging de Duitse samenleving te 
doordringen van de nazi ideologie.12   
  Het optreden van de katholieke kerk laat op Europees niveau een 
ambivalent beeld zien. Het veelbekritiseerde zwijgen van Paus Pius XII, het 
naoorlogse onvermogen van katholieken om de ‘plaatsvervanger van 
Christus’ kritisch te bekijken en de doorlopende theologische en politieke 
discussies over de verhouding tot het Jodendom zorgen voor een 
aanhoudende polemiek die ook na het omstreden boek van Goldhagen nog 
niet tot een einde is gekomen.13  
 

 
Paus Pius XII wordt toegejuicht na zijn verkiezing in 1939. 
                                                      
11 Emilia Hrabovec, ‘Die katholische Kirche in der Slowakei 1939-1945‘, 160-161.  
12 Bob Moore, ‘Introduction: Defining Resistance’ in Bob Moore (red), Resistance in Western 
Europe (New York 2000)1-26. 
13 Salemink ‘Katholieke kerk’ 251. 
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Rooms-katholieken en het fascisme 
Ook in Nederland leidde de rol van de katholieke kerk tot een lang 
voortdurende discussie. Net als in Duitsland was Der Stellvertreter van 
Hochhuth van groot belang voor de negatieve beeldvorming over de 
katholieke kerk. De kritische toonzetting van het stuk en de kritiek op de 
paus sloot aan bij een bredere golf van ontkerkelijking en ontzuiling in de 
jaren zestig. Het stuk maakte ook binnen katholieke kring nieuwe discussies 
los over de katholieke kerk. In navolging op de door Hochhuth geïnitieerde 
discussie en openden linkse historici en journalisten eind jaren zestig een 
nieuw debat.  
 Zo beargumenteerde Vrij Nederland-journalist Jan Rogier dat er een 
sterke verwantschap bestond tussen het katholicisme en het fascisme, en 
verwees daarbij naar de katholiek-fascistische Zwart Front beweging van 
Arnold Meijer. Rogier verklaarde de in zijn ogen milde naoorlogse omgang 
met het verleden van Arnold Meijer door de sterke verwantschap tussen het 
fascisme en het corporatisme en op centraal leiderschap gerichte karakter 
van de katholieke kerk. Ook het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen 
(Verdinaso), dat in tegenstelling tot het Zwart Front vanaf begin af aan een fel 
antisemitische grondslag had, probeerde volgens Rogier het katholicisme in 
verband te brengen met de Groot Nederlandse gedachte en een fascistische 
en autoritaire staatsvorm.14 
 Zwart Front en, in mindere mate, Verdinaso wisten binnen 
Nederlandse katholieke kringen inderdaad een zekere mate van 
aantrekkingskracht uit te oefenen. Ontevreden rechtse katholieke jongeren 
vormden een actieve kring rond bladen als De Bezem en Katholieke 
Staatskunden. Ook het blad De Nieuwe Gids sloeg in de jaren dertig steeds 
meer een antisemitische toon aan en oriënteerde zich op het Duitse 
nationaalsocialisme. Katholieke intellectuelen zoals de romanschrijver Henri 
Bruning, priester Wouter Lutkie, kunstenaar Albert Kuyle raakten in de ban 
van het fascisme.   
 

                                                      
14 A.P.M. Cammaert, Verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in 
de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (Leeuwarden 1994) 32-33; Marcel 
Poorthuis en Theo Salemink, Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden. 
Tussen antisemitisme en erkenning: 1970-2005 (Nijmegen 2006) 626-640. 
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Vooral het ‘Latijnse’ fascisme van Mussolini en de mildere van de Portugese 
katholieke dictator Oliviera Salazar oogstten in Nederland een zekere mate 
van bewondering.15 Een aantal factoren stimuleerde die aantrekkingskracht. 
Het biologische antisemitisme en racisme, dat veel afkeer bij Nederlandse 
katholieke losmaakte, speelde in het Italiaanse fascisme tot 1938 een veel 
minder centrale rol dan in het Duitse nazisme. Daarnaast had Mussolini in 
1929 een concordaat gesloten met paus Pius XI, waarin de positie van de 
katholieke kerk binnen de Italiaanse staat aanzienlijk versterkt was. In het 
Verdrag van Lateranen maakte Mussolini een aantal maatregelen uit 1870 
ongedaan, waarin de pauselijke bezittingen tot Italiaans grondgebied waren 
verklaard. Het verdrag tussen de paus en Mussolini hield in dat Vaticaanstad 
een aparte staat werd, met duidelijk afgebakende grenzen. De kerk nam 
afstand van overige voormalig pauselijke bezittingen, maar herwon weer een 
relatief autonome status en werd financieel gecompenseerd voor de 
geconfisqueerde bezittingen. Nog belangrijker was, dat Pius XI en Mussolini 
duidelijke afspraken maakten over de speciale privileges van de katholieke 

                                                      
15 Cammaert, Verborgen front. 24-25. 
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kerk in Italië en dat het rooms-katholicisme tot staatsgodsdienst werd 
uitgeroepen.16  
 Het door Salazar en Mussolini doorgevoerde corporatisme en de 
centrale regeling van sociale vraagstukken zocht ook aansluiting bij de 
hiërarchische structuur van de katholieke kerk en bij ideeën van 
conservatieve katholieke intellectuelen over de inrichting van de 
maatschappij. Veel Nederlandse katholieken volgden de ontwikkelingen in 
Portugal en Italië met grote interesse, hoewel slechts weinigen er 
zondermeer voor pleitten om in Nederland het radicale staatscorporatisme 
naar Italiaans of Portugees model in te voeren. Ook vormden dergelijke 
discussies nooit een werkelijke bedreiging van de cohesie binnen de 
katholieke zuil: het Nederlandse katholieke establishment bleef het 
democratische systeem ondersteunen en het aantal katholieke intellectuelen 
dat tijdens de jaren dertig daadwerkelijk aanhanger van het fascisme werd, 
bleef marginaal.  
 Met het oog op de ‘flirt’ van sommige katholieke intellectuelen met 
het ‘Latijnse fascisme’ is het opvallend dat het juist de naar Duits model 
gevormde NSB was (die veel feller afstand nam van het katholicisme) die 
tijdens haar hoogtijdagen halverwege de jaren dertig, grote electorale 
successen behaalde in katholieke delen van Nederland. In het overwegend 
katholieke Zuid-Limburg, bijvoorbeeld, behaalde Mussert bij de provinciale 
statenverkiezingen van 1935 in enkele gemeenten meer dan 25 procent. Bij 
de verkiezingen van 1937 nam de aanhang voor de NSB net als in andere 
delen van het land weer merkbaar af.17  
 De RKSP en de katholieke kerk zagen de NSB dan ook als een veel 
grotere bedreiging voor de katholieke zuil dan Zwart Front en andere naar 
het mediterraans fascisme neigende groeperingen. Dit leidde er dan ook toe 
dat er vanuit de Nederlandse katholieke zuil een sterke anti-
nationaalsocialistische campagne op gang kwam. In gebieden met een 
overwegend katholiek bevolkingsdeel, zoals Noord-Brabant en Limburg 
vormde de actieve mobilisatie tegen het nationaalsocialisme tijdens de jaren 

                                                      
16 Voor een Engelstalige versie van de verdragstekst: 
http://www.aloha.net/~mikesch/treaty.htm 
17 Vgl. Lieve Gevers, ‘Catholicism in the Low Countries During the Second World War: 
Belgium and the Netherlands: a Comparative Approach’ in Lieve Gevers en Jan Bank (red) 
Religion under Siege. Vol. 1. The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950) 
(Leuven 2006) 205-242, aldaar: 210-212; Cammaert, Verborgen front, 37. 
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dertig in veel opzichten een basis voor het latere verzetswerk dat tijdens de 
bezetting in deze gebieden werd verricht.  
 Vooral in Limburg, waar de katholieke maatschappelijke elite in de 
jaren dertig van een sterk anti-nationaalsocialistisch bewustzijn doordrongen 
werd, leverde deze consensus een voedingsbodem voor illegaal werk tijdens 
de bezetting. Hoewel het katholieke establishment zich in het daadwerkelijke 
verzetswerk grotendeels afzijdig hield en het vooral jongere geestelijken en 
leken waren die hierbij betrokken raakten, was de acceptatie en impliciete 
goedkeuring van de oudere elites van groot belang voor het functioneren van 
het verzet.18  
 

 
Een processie in Laren, 'van het St. Jans Kerkhof naar het klooster,' met NSB 
propaganda op de achtergrond. De tekst op het spandoek luidt: De strijd gaat nu 
om Nationaal-Socialisme (Christendom) of Communisme (Heidendom)'. 
 
 
 

                                                      
18 Cammaert, Verborgen front, 65-70. 
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Een anti NSB-demonstratie op het Vrijthof te Maastricht door Limburgse 
katholieken. Maastricht, 6 september 1936. 
 
De katholieke kerk tijdens de bezetting 
Toch was de houding van de Nederlandse katholieke kerk ten opzichte van 
het Duitse bezettingsregime aanvankelijk relatief passief en in vergelijking 
met de hervormde en gereformeerde kerken reageerde de katholieke kerk 
relatief laat op de Jodenvervolging. De protestantse kerken kwamen al in juni 
1940 binnen het ‘Convent van Kerken’ tot een gemeenschappelijke 
stellingname tegen de uitsluiting van Joden uit overheidsdienst. Na de 
Februaristaking uitte dit convent opnieuw haar zorgen over de rechtspositie 
van Nederlanders en met name de Joodse bevolking, tegenover Seyss-
Inquart.  
 Hoe valt deze aanvankelijke terughoudendheid te verklaren? 
Aartsbisschop De Jong was immers al van begin af aan fel gekant tegen het 
Nazisme. Maar de kerk was in haar houding allerminst eensgezind. Vooral 
over de vraag wat de officiële houding van de kerk ten opzichte van de 
Jodenvervolging moest zijn heerste verdeeldheid tussen de bisschoppen. Het 
aanvankelijk nog gematigde optreden van de Duitsers aan het begin van de 
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oorlog zorgde ervoor dat een groot deel van het episcopaat en hun prelaten 
en adviseurs vond dat de kerk zich inschikkelijk moest opstellen. Katholieke 
werkgevers en vakbonden zagen in het nieuwe regime zelfs een mogelijkheid 
om hun ideaal van een corporatistische industriële vakorganisatie te 
realiseren. Ook andere delen van het katholieke establishment stelden zich 
eerder passief op. De RKSP liet zich ontbinden en de bisschoppen Arnold 
Diepen van Den Bosch en Petrus Hopmans van Breda pleitten voor 
meegaandheid en suggereerden zelf dat de anti-nationaalsocialistische 
verklaringen uit de jaren dertig zouden moeten worden ingetrokken.19 
 Tegenover deze groep stonden aartsbisschop van Utrecht Johannes 
de Jong (in functie van 1936-1955) en de bisschoppen Johannes Huibers van 
Haarlem en Guillaume Lemmens van Roermond. De Jong behoorde tot de 
vleugel in de kerk die bijzonder fel gekant was tegen het nationaalsocialisme 
en hij had ook nooit gevoeld voor de verleiding van het fascistische 
corporatisme. Het herderlijk schrijven van 1936 waarin was bepaald dat 
katholieken die hun medewerking aan de NSB verleenden niet konden 
worden toegelaten tot de sacramenten was voor een belangrijk deel zijn 
initiatief geweest. Ook zou hij de drijvende kracht zijn achter het 
gezamenlijke standpunt binnen het Interkerkelijk Overleg, dat in 1942 
openlijk protesteerde tegen de deportaties van de Joden. Maar, hoewel hij als 
aartsbisschop de belangrijkste stem binnen het episcopaat had, kon hij niet 
solistisch opereren. 
In de loop van 1941 doorbrak De Jong de aanvankelijke terughoudendheid. 
De bezettingsmacht wilde de invloed van de katholieke kerk beperken en 
greep steeds meer in binnen de katholieke zuil. Kerken en seminaries werden 
gevorderd door de Wehrmacht en het bijzonder onderwijs werd steeds meer 
aan banden gelegd. In juli 1941 benoemden de Duitsers de 
nationaalsocialistische vakbondsleider Henk Woudenberg tot leider van het 
Roomsch Katholiek Werkliedenverbond. Het episcopaat besloot hierop het 
lidmaatschap van deze organisatie voor katholieken te verbieden. De reeks 
intimidaties tegen de katholieke gemeenschap en de steeds agressievere 
anti-Joodse maatregelen brachten De Jong er toe dat hij zijn passieve 

                                                      
19 Patrick Pasture, ‘Christian Social Movements Confronted with Fascism in Europe: 
Consistency, Continuity, or Flexibility in Principles, Strategy and Tactics towards Social and 
Economic Democracy, in in Lieve Gevers en Jan Bank (red) Religion under Siege. The Roman 
Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950) (Leuven 2006) 283-314, aldaar: 302-305; 
Cammaert, Verborgen front, 459-460. 
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houding liet varen en steeds stelliger afstand nam van de NSB en de Duitse 
bezettingsmacht. 
 

 
Aartsbisschop Johannes de Jong 
 
Vanuit deze situatie vergaarde De Jong al snel genoeg steun om een nieuwe, 
kritischere, houding van de kerk door te zetten binnen het episcopaat. Om 
de koerswijziging over te brengen aan de achterban schakelde De Jong zijn 
vertrouweling, de Nijmeegse hoogleraar en adviseur van het Rooms-
Katholieke Journalisten Verbond Titus Brandsma, in om bij de katholieke pers 
aan te dringen op distantiering van de NSB en geen mededelingen en 
advertenties van nationaalsocialistische instanties op te nemen. Brandsma 
reisde daarop het land rond om bij hoofdredacteuren en redacties van 
katholieke bladen te praten over anti-nationaalsocialistische stellingname. 
De Duitsers kwamen hier al snel achter en arresteerden Brandsma op 19 
januari 1942. Een aantal maanden stierf hij in het Duitse concentratiekamp 
Dachau. Titus Brandsma werd na de oorlog een van de belangrijkste iconen 
van het katholieke verzet.20  

                                                      
20 Voor verdere details zie: Dölle, De weg van Titus Brandsma. 
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 Ondanks de arrestatie van Brandsma en andere katholieken die zich 
te nadrukkelijk hadden uitgesproken tegen de bezettingspolitiek vermeden 
de Duitsers een openlijke confrontatie. De reden hiervoor was dat zij bang 
waren om al te grote onrust te veroorzaken. De druk op katholieke bladen 
om reclame te maken voor de NSB nam af en ook verder waren de pogingen 
van de bezetter en de NSB om hun invloed binnen de katholieke zuil te laten 
gelden weinig succesvol. Vooral van de poging van het departement van 
Onderwijs om de benoeming van nieuwe leraren in het bijzonder onderwijs 
naar zich toe te trekken, riep zowel bij protestanten als bij katholieken 
zoveel protest op, dat de maatregel uiteindelijk niet in de praktijk werd 
gebracht.21 
 Een terugkerende vraagstuk voor de katholieke kerk was, of zij in 
eerste instantie haar eigen zuil en geloofsgemeenschap moest beschermen, 
of dat meer universelere humanitaire argumenten en Christelijke moraal de 
doorslag moesten geven. Hiermee hangt een tweede kwestie samen, namelijk 
in hoeverre bij katholieken naast trouw aan Rome en de transnationale 
katholieke kerk en zijn geboden ook patriottische en nationalistische 
motieven meespeelden.  
 De integratie van het katholieke volksdeel in de Nederlandse natie  
leek sinds het einde van de negentiende eeuw via de verzuiling te zijn 
voltooid. Toch was de emancipatie van de katholieken nog pril en heerste er 
veel wederzijds wantrouwen tussen katholieken en protestanten. Katholieken 
stonden ambivalent tegenover de Nederlandse natie, die in belangrijke mate 
een protestantse signatuur had. Trouw aan het vaderland en trouw aan de 
katholieke kerk waren daarmee minder natuurlijk aan elkaar verbonden dan 
bij Nederlandse protestanten.  
 Tijdens de bezetting werden katholieken op een nieuwe manier 
geconfronteerd met hun positie ten opzichte van en verantwoordelijkheid 
naar de niet-katholieke wereld. Opvallend is dat, terwijl de aanvankelijke 
afwijzende houding vooralsnog voornamelijk samenviel met de bescherming 
van kerkelijke belangen en religieuze overtuiging, vanaf 1942 de afkeer 
tegen de bezetting steeds meer door humanitaire en morele argumenten 
werd gemotiveerd. De nadruk ging geleidelijk meer op de algemene afwijzing 
                                                      
21 Vgl. J.C.H. de Pater, Het Schoolverzet (Den Haag, 1969) 434-437; Peter Jan Knegtmans, 
‘Onderwijspacificatie in de Nieuwe Orde: Jan van Dam (1896-1979)’ in P.J. Knegtmans, P. 
Schulten en J. Vogel, Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren 
Schrieke, Snijder en Van Dam (Amsterdam 1996) 223-308. 
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van de bezettingspolitiek liggen en niet meer alleen op de aspecten die een 
bedreiging voor de katholieke geloofsgemeenschap vormden. Dit kwam tot 
uiting in openlijke afwijzing van de tewerkstelling van Nederlandse 
jongemannen in Duitsland en van de arrestaties en deportaties van de Joodse 
bevolking.22  
 Een belangrijke stap daarin was dat De Jong de uitnodiging van het 
protestantse Convent tot samenwerking accepteerde, dat inmiddels was 
omgedoopt tot het Interkerkelijk Overleg (IKO). Vertegenwoordigers van het 
IKO pleitten in februari 1942 tijdens een audiëntie bij Seyss-Inquart tegen de 
antisemitische politiek. Nadat de Reichskommissar hen duidelijk had 
gemaakt dat er geen sprake kon zijn van het stopzetten van de anti-Joodse 
maatregelen, drong vooral De Jong aan op publieke stellingname tegen de 
deportaties. In samenwerking met enkele protestantse kerken tekende hij in 
juli 1942 openlijk protest aan tegen de deportaties van de Joden. De 
Nederlands Hervormde kerk trok zich, na een belofte van Seyss-Inquart dat 
gedoopte Joden van de deportaties zouden worden uitgesloten, terug. De 
Jong echter bleef net als de gereformeerde kerk bij zijn principiële afwijzing 
van de Jodenvervolging.23 
 Het optreden van De Jong was in meerdere opzichten uitzonderlijk.  
Binnen de Europese context nam het Nederlandse episcopaat een opvallende 
positie in. Wat opvalt aan Nederland is dat hier, in tegenstelling tot elders 
een oecumenisch verbond van de christelijke kerkbestuurders ontstond, dat 
vooral tot uiting kwam in de herderlijke protestbrieven. Aartsbisschop De 
Jong speelde een centrale rol in deze openbare oppositie en oefende 
daarmee grote invloed uit op de houding van de katholieke kerk in 
Nederland. Bisschoppen in andere bezette landen besloten, deels uit angst 
en deels uit de overtuiging dat men hiermee het naziregime tot nog 
radicalere maatregelen zou provoceren, om net als paus Pius XII geen publiek 
protest aan te tekenen. Vanuit de gedachte dat op die manier ‘erger kon 
worden voorkomen’ kozen zij voor stille diplomatie. Daarnaast valt op dat De 
Jong het niet alleen opnam voor katholiek gedoopte Joden, (waarop een 
aantal Nederlandse katholieken sterk aandrong en zoals ambtsgenoten in 

                                                      
22 Cammaert, Verborgen front, 467-468. 
23 Ton van Schaik, Aartsbisschop in oorlogstijd - een portret van kardinaal De Jong, 1885-
1955 (Baarn 1996); H.W.F. Aukes, Kardinaal de Jong (Utrecht 1956); Contstant Dölle, De weg 
van Titus Brandsma. Biografie van een martelaar 1880-1942 (Baarn: 2000); Gevers, 
‘Catholicism in the Low Countries’, 220-222. 
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andere Europese landen wel deden), maar het expliciet voor het gehele 
Joodse volksdeel opnam.24  
 Ondanks deze inclusieve opvatting ging de zorg van de katholieke 
geestelijken en organisaties in eerste instantie uit naar de katholieken die 
volgens de Neurenberger wetten als joods werden gezien. Katholieken als 
Sophie van Berkel en Frans Teulings zetten zich al voor de Duitse bezetting 
in voor katholiek-Joodse vluchtelingen uit Duitsland en probeerden na de 
Duitse inval zoveel mogelijk steun te bieden aan ‘katholieke Joden’: gedoopte 
katholieken die volgens de Duitse rassenwetten als Jood werden beschouwd. 
 In reactie op het herderlijk schrijven en de publieke opstelling van 
de Jong reageerde de Duitse bezetter juist tegen deze groep zeer hard. 
Reichskommissar Seys-Inquart en Generalkommissar für das 
Sicherheitswesen Hanns Rauter gaven opdracht om alle katholiek gedoopte 
Joden te laten deporteren.25 Desondanks wijzigde De Jong zijn lijn niet en 
steunde in 1943 een Nederlands verzoek aan de paus om alsnog protest aan 
te tekenen.26 
 De Nederlandse bisschoppen stelden zich in vergelijking tot hun 
Europese ambtgenoten opvallend actief op en probeerden duidelijk een 
voortrekkersrol op zich te nemen. In een groot aantal herderlijke brieven 
lichtten zij de Nederlandse katholieken uitvoerig in over de manier waarop zij 
zich moesten opstellen. Zo probeerden zij voor katholieke werknemers en 
werkgevers zo goed mogelijk de grenzen aan te geven van wat in de ogen 
van de kerk wel en niet toelaatbaar was. Weliswaar was dit geen openlijke 
oproep tot principieel verzet tegen de Duitsers maar wel een omzichtige 
richtlijn voor het vinden van een balans tussen pragmatische aanpassing en 
verzet, wanneer de persoonlijke en religieuze levenssfeer te zeer werd 
bedreigd.27 
  
  

                                                      
24 Poorthuis en Salemink, Een donkere spiegel, 500-507; Salemink ‘Katholieke kerk’, 236-
251. 
25 Poorthuis en Salemink, Een donkere spiegel, 506. Uit dit onderzoek blijkt dat – in 
tegenstelling tot wat vaak is aangenomen – tijdens deze arrestatiegolf slechts een relatief 
klein percentage van de katholieke Joden uit Nederland werd gedeporteerd en velen wisten 
te ontkomen.  
26 Aukes, Kardinaal de Jong; Dölle, De weg van Titus Brandsma. 
27 Cammaert, Verborgen front, 475.  
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2. Katholieken in het verzet  
 
Hoe werkte deze houding van de hoogste katholieke gezagsdrager in 
Nederland door op de lagere niveaus?  Inspireerde het de Nederlandse 
katholieken om in verzet te komen - en zo ja, op welke manier? Het is voor 
een nader antwoord op deze vragen belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen drie verschillende niveaus waarop Nederlandse katholieken de Duitse 
bezetting tegenwerkten. Het hierboven uiteengezette eerste niveau kan 
worden getypeerd als publieke oppositie tegen de Duitse bezetting. Omdat 
kerken door het bezettingsregime werden getolereerd beschikten zij 
plaatselijk over een platform om hun religieuze maar ook politieke afwijzing 
van het Nazisme te verwoorden.  
 Daarnaast waren katholieken in de oorlog betrokken bij 
ongewapend en humanitair verzet: het verspreiden en vervaardigen van 
illegale kranten en pamfletten en hulpverlening aan Joden, verzetsstrijders en 
arbeidsinzetweigeraars. De structuur van de parochies bood een dekmantel 
voor interne communicatie en organisatie. Katholieken werden vanaf 1943 
ook betrokken bij de LO, de landelijke organisatie voor hulp aan 
onderduikers. Deze van oorsprong protestantse organisatie had in het zuiden 
een overwegend katholieke signatuur. 

Als derde uitingsvorm kan de deelname van katholieken aan 
gewapende acties worden gerekend, die zich bijvoorbeeld uitte in deelname 
aan gewapende overvallen en in liquidaties van ‘foute’ Nederlanders en 
Duitsers. In Nijmegen, Brabant en Limburg waren er allerlei gewapende 
verzetsgroepen die werden gevormd door gelovige katholieken. Hoewel over 
het ontstaan en de acties van deze groepen al veel bekend is, is de vraag in 
hoeverre zij op een vergelijkbare manier worstelden met de morele 
legitimiteit van geweld als bijvoorbeeld orthodoxe protestanten, veel minder 
goed onderzocht.  

Hoewel er veel overlappingen zijn tussen publieke afwijzing, 
ongewapend, en gewapend verzet, is het van belang dit onderscheid te 
maken. Zij markeren, ook voor betrokkenen, grensgebieden, waarvan de 
overschrijding niet vanzelfsprekend was en gepaard ging met dilemma’s en 
keuzes. Daarnaast zijn deze verschillen – en de morele hiërarchie die vaak is 
aangebracht tussen deze uitingsvormen - van groot belang geweest voor de 
naoorlogse beeldvorming over de betekenis van het katholieke verzet. 
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Humanitaire hulpverlening 
De vraag naar het doorwerken van de houding van het episcopaat op de 
bisdommen en lokale katholieke priesters en organisaties is niet eenvoudig 
te beantwoorden. Enige conclusies kunnen worden getrokken op basis van 
het lokaalhistorische werk van Cammaert en Hilbrink, maar, zoals nog wordt 
toegelicht, is er juist op dit terrein nog een braakliggend onderzoeksveld.  
 De bisdommen volgden in grote lijnen de standpunten van het 
episcopaat. Toch lieten deze veel ruimte open voor eigen interpretatie. 
Vooral de vraag, of het op basis van de herderlijke brieven geoorloofd of 
zelfs noodzakelijk was om deel te nemen aan actief verzetswerk en 
ondergrondse organisaties, werd door katholieke geestelijken heel 
verschillend uitgelegd en leidde tot uiteenlopende tussenposities. De 
bisschoppen zelf namen weliswaar niet actief deel in verzetsgroepen maar 
speelden soms wel een faciliterende rol. Zo verstopte het Utrechts 
Kindercomité, nadat de SD de groep op het spoor was gekomen, het 
codeboek waarin alle namen stonden van de joodse kinderen die het Comité 
liet onderduiken in de kluis van het paleis van aartsbisschop De Jong. Deze 
nam hiermee een aanzienlijk risico.28 
Hoe verschillende antwoorden op de vraag, of de kerk het verzet mocht 
steunen soms naast elkaar konden bestaan wordt duidelijk bij het bisdom 
Roermond. Fred Cammaert heeft laten zien dat belangrijke functionarissen 
binnen hetzelfde bisdom zeer uiteenlopende posities innamen en daarin 
allebei werden gesteund door de Roermondse bisschop Lemmens. 
Geestelijken die van mening waren dat de door De Jong uitgezette 
gedragslijn moest leiden tot actieve betrokkenheid bij illegaal werk steun bij 
de secretaris van de bisschop, J.L. Moonen. Daartegenover 
vertegenwoordigde vice-generaal van het Bisdom, F.J. Féron de priesters die 
vonden dat de geestelijkheid zich vooral tot zijn religieuze taken moest 
beperken en geen illegale handelingen mocht verrichten. Bisschop Lemmens 
zelf schipperde tussen deze twee posities. Het gevolg hiervan was dat de 
keuze voor deelname aan verzetswerk in grote mate werd overgelaten aan de 
individuele geestelijke. Zolang een priester, pastoor of kapelaan zich niet 
openlijk tegen de bezetter uitsprak, kon hij rekenen op de steun van de 
katholieke kerk.  

                                                      
28 W.H. Weenink, Vrouw achter de troon. Marie Anne Tellegen 1893 – 1976 (Boom 2014)  95. 
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Bisschop Guillaume Lemmens van Roermond viert de bevrijding, maart 1945. 
 
Dat weerhield veel pastoors er overigens niet van om tijdens de preek kritiek 
uit te oefenen op de Duitse bezetting. Maar de stap naar aansluiting bij 
georganiseerd verzet lag ingewikkelder. Zij voelden vaak in eerste instantie 
verantwoordelijkheid voor hun parochies, die zij in deze moeilijke tijden 
wilden kunnen blijven steunen. Opvallend is dat de werken van Hilbrink en 
Cammaert suggereren dat katholieken in Twente veel minder geneigd waren 
deel te nemen aan verzetswerk dan in Limburg.29 Dit opent de tot op heden 
nog nauwelijks onderzochte vraag, welke regionale en lokale verschillen van 

                                                      
29 Coen Hilbrink, De illegalen. Illegaliteit in Twente en het aangrenzende Salland (Oldenzaal: 
1989) 322-323. 
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invloed waren op de mate waarin katholieken al dan niet de stap naar 
deelname aan verzetswerk namen.30   
 In het overwegend katholieke Limburg speelden geestelijken een 
duidelijke voortrekkersrol in het georganiseerde verzet. Vooral kapelaans, de 
directe ondergeschikten van de pastoors, namen relatief snel de stap naar 
deelname aan verzetsgroepen. Terwijl pastoors, die de leiding over de 
parochies hadden, vaak enigszins geïsoleerd stonden, hadden kapelaans 
vaak een eigen woning en maakten meer deel uit van de samenleving. Ook 
wisselden zij vaker van standplaats en werden door de pastoors redelijk vrij 
gelaten in hun doen en laten. In Limburg, maar in mindere mate ook in de 
katholieke delen van Twente, waren jonge kapelaans de belangrijkste 
initiatiefnemers voor de hulp aan onderduikers. Voor zowel kapelaans als 
pastoors gold dat zij regelmatig huisbezoeken verrichten en daarmee een 
goede dekmantel hadden om op onopvallende wijze contact te onderhouden 
met verzetsnetwerken.31  
 Een belangrijke institutioneel kader boden de katholieke 
jeugdorganisaties die werden samengevoegd in de Katholieke Actie: een 
organisatie die formeel onderdeel was van de kerk en de ‘verdieping van het 
rijk van Christus’ nastreefde. Omdat de Katholieke Actie niet door de 
Duitsers verboden werd, bood het een organisatorisch kader voor katholieke 
jongeren om elkaar te ontmoeten en in een relatief veilige omgeving ideeën 
uit te wisselen. De KA verspreidde kritische herderlijke brieven en preken 
onder leken en waarschuwde bezoekers van Duitse bioscoopfilms voor het 
bedenkelijke morele gehalte van Duitse films. Ook vormde de organisatie een 
reservoir van jonge mannen, waaruit de georganiseerde onderduikhulp kon 
putten voor steun en mankracht.  
 Ook binnen Limburg verschilde de intensiteit van het verzetswerk 
sterk van plaats tot plaats. Lang niet overal ontstonden verzetsgroepen. Vaak 
waren de houding  en initiatieven van lokale pastoors en kapelaans 
doorslaggevend. Als vanouds waren in Limburg de pastoors het belangrijkste 
aanspreekpunt voor mensen die rondliepen met morele of maatschappelijke 
dilemma’s en problemen. Als grensprovincie had Limburg in de jaren dertig 
al ruime ervaring met Duitse Joden en anderen die vanwege hun afkomst of 

                                                      
30 Cammaert, Verborgen front,  537. 
31 Hilbrink, De illegalen, 322; Cammaert, Verborgen front, 482; Jack Kooistra e.a. (red) 
Represailles in Limburg 1940-1945: Katholiek verzet. Gewapend verzet en bloedige wraak 
12 (Leeuwarden 2013) 64-74. 
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politieke overtuiging waren gevlucht. Door hun gezag en belangrijke 
maatschappelijke positie, speelden pastoors en kapelaans daarin doorgaans 
een belangrijke rol. Ze traden op als raadgever voor hulpverleners maar ook 
als bemiddelaars tussen hulpzoekenden en burgers die bereid waren hulp te 
verlenen. Hetzelfde gold ook voor de groep ontsnapte Franse 
krijgsgevangenen die begin 1940 over de grens naar Limburg vluchtte.32  
Toen er tijdens de bezetting steeds meer een beroep op deze rol werd 
gedaan, waren veel Limburgse pastoors hier in veel opzichten al op 
voorbereid. Hetzelfde gold voor veel katholieke geestelijken uit het 
grensgebied tussen Nijmegen en Kleef, waar vooral kloosters en abdijen een 
belangrijke positie innamen.33  
 Voor sommigen leidde deze vooroorlogse hulp aan katholieke 
Duitse emigranten al kort na de Duitse inval tot vervolging en 
gevangenschap. De Jezuïet en Nijmeegse hoogleraar volkenrecht pater 
Robert Regout werd al op 3 juli 1940 gevangen genomen in verband met zijn 
politieke overtuiging en steun aan Duitse politieke vluchtelingen. Tijdens zijn 
gevangenschap ontleende hij veel steun aan zijn geloof. Ook betrok hij zijn 
medegevangen actief bij zijn gebeden en werd zo een vertrouwenspersoon 
voor veel andere gevangen katholieken, eerst in de gevangens in Arnhem, 
later in de Gestapo-gevangenis in Berlijn en tenslotte in Dachau. Na 
mishandeling werd Regout ziek en overleed hij in december 1942.34 
 Opvallend is ook dat uit het kwantitatieve en historisch 
demografische onderzoek van Marnix Croes en Peter Tammes naar de hulp 
aan Joodse onderduikers blijkt dat de overlevingskansen van Joden in 
Nederlandse gemeenten met een grote Katholieke gemeenschap relatief 
groot waren. Katholieken waren bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd bij 
paramilitaire nazistische organisaties als de Landwacht en de succesvolle 
anti-NSB campagnes tijdens de jaren dertig hadden ertoe bijgedragen dat de 
steun voor de NSB in 1940 in het katholieke Zuiden relatief gering was. 
Marnix Croes en Beate Kosmala stellen daarom dat zowel Nederlandse als 

                                                      
32 Zie ook: Jan van Lieshout, De Aal van Oranje. Een biografie van Pater Bleijs (Venlo 1988). 
194-196; Cammaert 125-223. 
33 Zie hiervoor het onderzoeksproject van geassocieerd NIOD onderzoeker Jan Brauer. 
http://www.niod.nl/nl/projecten/grensgevallen-1930-1940. Een eerste resulaat, met de 
nadruk op het KPD/CPN verzet verscheen reeds als ‘Verzet en verraad in de grensregio 
Nijmegen-Kleef 1930-1940; twee casestudies’ in Jaarboek Numaga 2014, 41-69. 
34 P. Hamans en G. Mester (red) Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit 
Nederland in de twintigste eeuw (Den Bosch 2008) 232-238. 

http://www.niod.nl/nl/projecten/grensgevallen-1930-1940
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Duitse katholieken gemiddeld genomen sneller geneigd waren hun Joodse 
medeburgers te helpen dan protestanten.35  
 Aan de relatief hoge overlevingskans van Joden in katholieke 
gemeenten kan echter niet de conclusie worden verbonden dat de 
meerderheid van de katholieken actief werd in de onderduikhulp. De 
bereidheid om de grote gevaren en persoonlijke risico’s te accepteren 
verschilde per persoon en het was, net als in andere delen van de 
samenleving, uiteindelijk een minderheid die echt deelnam aan illegaal werk.  
 De meeste pastoors en kapelaans wisten zich weinig raad met het 
beroep dat er op hen werd gedaan en zij hielden zich afzijdig. Anderen 
richtten zich met hun vragen en dilemma’s tot het Bisdom. De twee 
belangrijkste aanspreekpunten hier waren de reeds genoemde Moonen en 
Féron die een sterk uiteenlopende houding aannamen. Féron gaf vooral steun 
aan de geestelijken die zich afzijdig wilden houden en voorzag hen van raad, 
terwijl Moonen steeds nadrukkelijker optrad als organisator van ongewapend 
verzet en onderduikhulp. Onder leiding van Moonen startte het Bisdom 
Roermond in 1941 de inzamelingsacties ‘Fonds Bijzondere Nooden van het 
Episcopaat’  en ‘Hulpactie bij oorlogsgeweld’ waarmee mensen die om 
politieke of religieuze redenen ondergedoken zaten of getroffen waren door 
oorlogsgeweld financieel werden gesteund.36 
 
Georganiseerde onderduikhulp : de LO in Zuid-Nederland 
Uit het onderzoek van Cammaert blijkt dat, waar in Limburg verzet ontstond, 
de lokale geestelijkheid hier vaak een belangrijke rol in speelde. De 
overwegend katholiek getinte Limburgse LO verzorgde tijdens de bezetting 
naar schatting veertienduizend onderduikers.37 Katholieke geestelijken waren 
ook regelmatig slachtoffer van de Duitse vervolging. Hierbij valt ook duidelijk 
de, in vergelijking tot andere bisdommen, grote verzetsactiviteit in het 
bisdom Roermond op. Ongeveer 80 priesters uit dit bisdom werden tijdens 
de bezetting gearresteerd, waarvan 30 de oorlog niet overleefden.38 

                                                      
35 Marnix Croes en Beate Kosmala: ‘Facing deportation in Germany and the Netherlands: 
survival in hiding’ in Beate Kosmala en Georgi Verbeek (red.) Facing the Catastrophe. Jews 
and Non-Jews in Europe during World War II (Oxford 2011) 136-137; Marnix Croes en Peter 
Tammes, 'Gif laten wij niet voortbestaan' : een onderzoek naar de overlevingskansen van 
joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945 (2004). 
36 Kooistra, Represailles in Limburg, 66-68. 
37 Cammaert, Verborgen front, 1174. 
38 Hamans en Mester Getuigen voor Christus, 69-75. 
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23 
 

 De betrokkenheid bij verzet hing bovendien sterk af van de grootte 
en maatschappelijke verankering van deze geloofsgemeenschap in een 
gemeente en de opstelling van leidinggevende geestelijken zoals 
Aartsbisschop De Jong van Utrecht en bisschop Lemmens van Roermond. Op 
plaatsen die verder van deze bisschoppelijke invloed verwijderd waren lijkt 
het katholieke verzet zich veel minder sterk te hebben ontwikkeld.39 In 
Overijssel, dat onder het bisdom Utrecht viel, speelde het episcopaat 
bijvoorbeeld een veel minder stimulerende rol dan in de provincies Limburg 
of Utrecht. Het lag relatief ver weg van Utrecht en bovendien was de 
dominantie van de katholieke kerk op het maatschappelijk leven hier veel 
minder sterk. De LO, de belangrijkste onderduikhulporganisatie, werd in 
Twente geleid door protestanten en de sterk doorwerkende 
verzuilingsstructuur zorgde ervoor dat de Twentse LO moeite had om in 
katholieke gemeentes in Oost Twente, door te dringen. De katholieken 
namen in Twente al lang een relatief geïsoleerde positie in en dit isolement 
bleef tijdens de bezetting grotendeels gehandhaafd. Zij bouwden zelfs een 
apart katholieke onderduiknetwerk op, die pogingen van de LO om samen te 
werken consequent bleef afwijzen. Hoewel bij dit katholieke netwerk ook 
geestelijken, voornamelijk kapelaans, betrokken waren, was de rol van het 
Bisdom en de lokale pastoors op het georganiseerde verzet in vergelijking 
met Limburg zeer gering.40  
 Opvallend voor veel Overijsselse kapelaans en pastoors die zich 
met onderduikhulp bezig hielden was dat zij bewust buiten daadwerkelijke 
verzetsorganisaties als de LO bleven. De door Coen Hilbrink geïnterviewde 
kapelaan Visser uit Wierden wekt de suggestie dat katholieken – ook uit 
veiligheidsoverwegingen- voornamelijk op vooroorlogse kerkstructuren 
terugvielen en niet op verzetsorganisaties die uit andere zuilen 
voortkwamen:  ‘Ik overlegde veel met mijn collega’s. In Wierden wist niemand 
wat ik deed. Ik wilde nooit deel uitmaken van organisaties. Ik kon beter een 
kleine zelfstandige blijven, op wie men kon terugvallen’. Visser kende een 
groot aantal boeren, op wie hij desgevraagd een beroep kon doen om 
onderduikers op te nemen.41   
 De georganiseerde onderduikhulp maakte in de loop van 1943 een 
enorme schaalvergroting door. Dat lag enerzijds aan de toegenomen vraag 

                                                      
39 Hilbrink, De illegalen, 324-325. 
40 Ibidem, 76-77; 324-325. 
41 Ibidem, 323. 
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naar onderduikadressen en anderzijds aan een nieuwe toestroom van 
jongemannen in het verzet. Beide oorzaken waren grotendeels het gevolg 
van het door de Duitsers opnieuw ingevoerde krijgsgevangenschap en de 
intensivering van de Arbeidsinzet. Terwijl in West-Nederland de 
gereformeerde dominee Frits Slomp in de loop van 1943 het landelijk 
netwerk opzette, dat zou uitgroeien tot de LO, werden binnen katholieke 
kringen ook de eerste landelijke contacten gelegd tussen priesters uit 
Limburg, Gelderland en de Randstad.  
 Aanvankelijk leverde de samenwerking tussen katholieken en nog 
grotendeels protestantse LO spanningen op,  wat een aantal actieve priesters 
aanmoedigde om een landelijk katholiek onderduiknetwerk op te zetten. 
Tegelijkertijd ondernamen zowel katholieke verzetsmensen als de 
protestantse LO-leiding, die in het rurale Limburg een geschikte plaats 
herkende om onderduikers onder te brengen, pogingen om de stroef 
lopende samenwerking te verbeteren. Maar zolang de LO hun afdelingen in 
Noord-Brabant en Limburg bij de zogenaamde ‘Top-vergaderingen’ lieten 
vertegenwoordigen door protestantse verzetsleiders, bleven de oude 
spanningen bestaan. Katholieke verzetsmensen wantrouwden hun 
protestante LO-commandanten, weigerden hun autoriteit te accepteren en 
negeerden hun orders. Daar kwam pas verandering in toen de LO eind 
1943/begin 1944 de katholieke onderwijzer en drijvende kracht achter de 
katholieke onderduikhulp J.J.Hendrikx aanwees om Brabant en Limburg te 
vertegenwoordigen.42 
 Deze spanningen, de uiteindelijk succesvolle integratie van 
Limburgse katholieke duikorganisaties in de oorspronkelijk protestantse LO 
en de door Hilbrink aangehaalde Overijsselse pastoors die deelname aan de 
protestantse verzetsgroepen afwezen roepen allerlei vragen op. Zij roepen 
het beeld op dat katholieken relatief terughoudend waren om deel te nemen 
in zuiloverschrijdende verzetsnetwerken en het overleg tussen de zuilen 
tijdens de bezetting, net als voor de oorlog, vooral op het niveau van 
maatschappelijke elites plaatsvond. Toch is het de vraag of er verschuivingen 
zijn waar te nemen, waarbij oude scheidslijnen makkelijker werden 
overtreden. Hierbij is interessant om te kijken naar lokale zuiloverstijgende 
groepen als het Amsterdamse CS-6 en VGA, het IJmuidense  ‘Verzetsleger’, 
maar ook de landelijke LKP, waarin katholieken als Theo Dobbe en Johannes 
van Bijnen de stap naar intensieve samenwerking met gereformeerden wel 
                                                      
42 Cammaert, Verborgen front, 519. 
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namen. Welke overwegingen hadden katholieken om al dan niet de stap naar 
zuiloverschrijdende illegale activiteiten te zetten? Hoe veel kwam dit voor en 
in hoeverre bepaalde plaats en sociale positie deze keuze? Daarbij is het ook 
de vraag welke directe of indirecte gevolgen zuiloverstijgende activiteiten 
tijdens de oorlog hadden voor de naoorlogse periode. In hoeverre hebben 
activiteiten in verzetsverband bijgedragen aan de voltooiing van de 
emancipatie van het rooms-katholieke volksdeel? 
 
Illegale pers: Christofoor als spreekbuis van de katholieke opinie?   
Een belangrijk voorbeeld van katholiek burgerlijk verzet, waarin tevens 
ideeën over zuiloverstijgende samenwerking en politieke doorbraak 
doorspeelden is het illegale blad Christofoor. Deze illegale krant had 
vergeleken met Je Matiendrai en Vrij Nederland een duidelijker katholiek 
profiel en richtte zich vooral op katholieke jongeren. De belangrijkste 
krachten achter het blad waren de Nijmeegse katholieke jurist Kees Ten 
Hagen en de IJsselstijnse gemeentesecretaris Louis Jansen. Jansen was het 
blad in 1942 begonnen en kwam uiteindelijk in Nijmegen terecht waar hij in 
contact kwam met Ten Hagen. Ten Hagen leidde aanvankelijk de Nijmeegse 
afdeling van de Nederlandsche Unie en vormde vanaf 1943 samen met Louis 
Jansen de hoofdredactie van Christofoor.43 
 Terwijl de Nederlandsche Unie in West-Nederland al snel met een 
groot legitimiteitsprobleem kampte, was deze organisatie in het katholieke 
Zuiden opvallend succesvol. In Tilburg ging de lokale afdeling van de RKSP in 
zijn geheel op in de Unie en werd een derde van de bevolking lid van de Unie. 
Andere Unie-bolwerken waren Nijmegen en de Mijnstreek in Limburg. Na het 
verbod op de Nederlandsche Unie in 1941 sloten veel van deze leden zich 
aan bij verzetsorganisaties, waar zij zich bleven inzetten voor de 
doorbraakgedachte. Christofoor  vormde hun belangrijkste spreekbuis.44 

                                                      
43 Ibidem, 1066-1068; Enquêtecommissie regeringsbeleid VII-C, 818-820, verhoor L. 
Janssen;  en V-C, 705-708: verhoor van C. ten Hagen; Biografisch Woordenboek Gelderland, 
deel 6, Bekende en on bekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie: 
drs. I.D. Jacobs (eindredactie), drs. C.A.M. Gietman, drs. R.M. Kemperink, dr. J.A.E. Kuys, E. 
Pelzers en dr. P "van Wissing .W.". Verloren, 2007, pagina's 47-49. Deels ook op basis van 
een toelichting van Lennert Savenije. Zie hiervoor zijn binnenkort te verschijnen proefschrift 
over collaboratie en verzet in Nijmegen. 
44 Henk Termeer, Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, 
september 1944-mei 1945 (Assen 1994) 14-16. 
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 Ook een aantal auteurs die regelmatig voor het illegale blad 
schreven hadden zich in 1940-1941 bij de Nederlandse Unie aangesloten. De 
jonge Tilburgse hoogleraar en inmiddels in Limburg ondergedoken voorman 
van de Nederlandsche Unie, J.E. de Quay schreef regelmatig artikelen voor de 
krant. Net als de Unie streefde het blad een doorbraakideaal na en wilde het 
breken met de vooroorlogse verzuilde maatschappij. Christofoor 
propageerde verder een collectief geweldloos protest tegen het 
nationaalsocialisme. De Duitsers beschouwden Christofoor weliswaar als een 
verzetskrant maar schatten het blad als voornamelijk ‘pacifistisch’ en minder 
bedreigend dan Vrij Nederland en Trouw. 45 
 De meeste mensen uit de Christofoor-groep kwamen uit Nijmegen 
of hadden banden met het katholieke intellectuele milieu van die stad. De 
groep opereerde vooral vanuit Nijmegen, maar groeide langzaam uit tot een 
landelijk netwerk. Zo gingen ze onder andere samenwerken met katholieke 
verzetsmensen in Haarlem, IJmuiden, Amsterdam, Maastricht en Groningen. 
 

 
Illegale pers. Christofoor werd o.a. te Swalmen gedruk op een bandpers.  
 
                                                      
45 Cammaert, Verborgen front, 1066-1068.  
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Een IJmuidense drukker drukte op een bepaald moment een behoorlijk aantal 
van de in totaal 10.000 tot 25.000 kranten. Er zou ook een paar keer door de 
Christofoor-redactie in Haarlem zijn vergaderd. In augustus 1944 rolde de 
SD de harde kern van de verzetsgroep op en vond bij Ten Hagen een lijst met 
namen en adressen, waarna ongeveer zestig leden werden opgepakt. Kees 
ten Hagen werd later vrijgekocht uit kamp Vught en zou na de oorlog een 
politieke carrière maken als wethouder in Nijmegen en Tweede Kamerlid voor 
de PvdA. Hij zou achtervolgd blijven door verwijten dat hij te onvoorzichtig 
zou zijn geweest. 46 
 Hoewel Christofoor een illegaal blad met een duidelijk katholiek 
profiel was, functioneerde het nooit als een spreekbuis van de katholieke 
kerk of de katholieke intellectuele elite. Hierbij speelde mee dat vooral de uit 
het Westen afkomstige leiding van de LO een uitgesproken afkeer had tegen 
de Nederlandsche Unie, waarvan de leiding zich veel te meegaand ten 
opzichte van de bezetter zou hebben opgesteld. Die opvatting werd gedeeld 
door de Limburgse LO-leider, Pater Lodewijk Bleijs. In een verslag over de 
verhoudingen in Nederland, dat Bleijs in 1944 voor de Nederlandse regering 
in Londen opstelde, noemde hij het Unieprogramma een ‘crypto-fascistisch 
ratjetoe, vol Duitse terminologie, waarin alles vaag was behalve het 
opportunisme’. Over Christofoor maakte hij duidelijk dat dit blad niet gezien 
moest worden als de spreekbuis van het katholieke verzet.47 
 De opmerkingen van Bleijs roepen vragen op over de betekenis van 
deze illegale verzetskrant voor de katholieke illegale opinie. Zo is 
onduidelijk, hoe representatief het doorbraak-denken van Christofoor was 
voor de opvattingen van de katholieke illegaliteit. Vormde de kritiek van LO-
leider Bleijs een uitzondering, of deelden andere katholieke verzetsstrijders 
zijn kritiek op de Nederlandsche Unie? Ook zou meer onderzoek naar deze 
ideeën kunnen laten zien, in hoeverre de in Christofoor geformuleerde 
idealen van invloed waren op de politieke ideeën van naoorlogse katholieke 
politici in de KVP en de PvdA of in katholieke kranten als de Volkskrant. Ook 
is de vraag interessant, in welke mate de gespannen verhouding tussen oud-
leden van de Nederlandsche Unie en voormalige verzetsstrijders in deze 
discussie doorwerkte.  

                                                      
46 Ibidem. Deels ook op basis van een toelichting van Lennert Savenije. Zie hiervoor zijn 
binnenkort te verschijnen proefschrift over collaboratie en verzet in Nijmegen 
47 Verslag L. Bleijs 30 augustus 1944, geheel afgedrukt in Van Lieshout, Aal van Oranje, 
430-441. 
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Gewapend verzet 
Met de eerder beschreven schaalvergroting die het verzet in de loop van 
1943 doormaakte, nam ook het gebruik van geweld toe. De toenemende 
druk op het verzet door de bezetter, en vooral de noodzaak om de steeds 
groter wordende groep onderduikers van levensmiddelen te voorzien, leidde 
in heel Nederland tot het ontstaan van plaatselijke gewapende 
verzetsgroepen, de zogenaamde Knokploegen. Eind 1943 werd een groot 
aantal van deze Knokploegen in navolging van de LO in een landelijk netwerk 
samengebracht: de LKP. 
 Hoewel gewapend verzet vaak midden in de belangstelling heeft 
gestaan, is er vrij weinig onderzoek gedaan naar de omstandigheden 
waaronder verzetsmensen hun grenzen hebben verlegd en hoe zij het 
gebruik van geweld al dan niet rechtvaardigden. Ook de rol van religie in 
deze rechtvaardiging, speelt in het verzetsonderzoek nog een beperkte rol.48  
Door het ontbreken van een rechtstaat en van duidelijk omschreven morele 
richtlijnen waren individuen en groepen die besloten het regime tegen te 
werken aangewezen op informele netwerken en persoonlijke overtuigingen 
bij het vormgeven van morele kaders. Gelovigen vonden doorgaans houvast 
bij hun levensbeschouwelijke overtuigingen en benadrukken het belang van 
‘geloof’ vaak wanneer zij proberen uit te leggen waarom zij bepaalde keuzes 
– en vooral de keuze voor verzet maakten.49 Daarbij speelt niet alleen het 
geloof zelf mee maar ook de sociale netwerken en ‘geloofspraktijken’ die 
voortkomen uit de katholieke kerk.  
 In deze geloofspraktijken schuilt een zekere mate van continuïteit. 
Te denken valt aan de rol van een pastoor als morele leidspersoon, die voor 
de oorlog kerkgangers aanmoedigde tot hulpvaardigheid – en in dezelfde lijn 
hulp aan Joden en andere onderduikers stimuleerde. De wijze waarop de hulp 
aan onderduikers en vluchtelingen in Limburg van het Bisdom Roermond is 
gestimuleerd, illustreert dit mechanisme goed. De pastoors en kapelaans die 
verzetswerk initieerden beschouwden kritiek op het nazisme en actieve of 
passieve hulp aan onderduikers als een logisch gevolg van hun religieuze en 
maatschappelijke zorgplicht. Bovendien maakten zij gebruik van de 

                                                      
48 Een uitzondering is de deze maand verschenen studie van Coen Hilbrink Knokploegen. 
Religie en gewapend verzet 1943-1944 (Amsterdam 2015).  
49 Bas von Benda-Beckmann, De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis 
(Amsterdam: 2013)132-133; Hilbrink De Knokploegen 69-94. 
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institutionele structuren die de kerk en religieuze organisaties boden, om dit 
werk uit te voeren. 
 Een goed voorbeeld is pastoor Windeshausen uit het Limburgse 
dorp Steyl, die uiteindelijk in Buchenwald om het leven zou komen. Tijdens 
de bezetting uitte Windeshausen regelmatig vanaf de preekstoel kritiek op 
het nazisme: het nationaalsocialisme vertegenwoordigde in zijn ogen het 
gevaar van atheïsme en zedenbederf en met deze argumenten riep hij zijn 
parochianen op om geen Duitse bioscoopfilms te bezoeken. Actief in het 
verzet was hij zelf aanvankelijk niet, maar hij was er volledig van op de 
hoogte dat zijn kapelaan Alfons Geurts tot de LO in Tegelen behoorde en 
steunde hem daarin. In een In Memoriam schreef Geurts over Windeshausen:  

 
In de vloedgolf van de nationaalsocialistische propaganda, met haar 
zuiver materialistische en heidense levensbeschouwing, zag hij een 
enorm gevaar voor het godsdienstig leven van zijn parochianen. Tegen 
deze funeste invloed wilde hij zijn parochie beschermen. Hij bezat een 
strijdersnatuur. Hij bezat de gave van het woord. Wat heeft hij in die 
tijd gepreekt. Wat wist hij zijn gehoor steeds te boeien. Wat kon zijn 
woord fel striemen, wanneer hij de heidense wereldbeschouwing 'te lijf' 
ging. Maar daarmee stond hij ook op de zwarte lijst bij de nazi's en de 
N.S.B.'ers.50 

 
Aan het einde van de oorlog kreeg Windeshausen via Geurts enkele 
onderduikers onder zijn hoede en eind 1944 dook hij met een aantal anderen 
onder in de kelder van zijn kerk, waar hij naar de BBC luisterde in afwachting 
van de bevrijding. Vlak voor de Duitse nederlaag werd het groepje gevonden 
en gearresteerd. De meesten van hen kwamen om in het concentratiekamp 
Buchenwald.51 

Toch waren er grenzen aan wat de kerk toelaatbare vormen van verzet 
achtte. De morele regels die het geloof voorschreef en de officiële richtlijnen 
van de katholieke kerk waren lang niet altijd te verenigen met de praktijk van 
het verzet, zeker niet toen in de loop van de bezettingstijd steeds vaker 
geweld werd gepleegd. Op verschillende momenten zagen individuele 
geestelijken en gelovige leken zich in het kader van hun verzetsactiviteiten 
gedwongen te stelen of zelfs te doden, handelingen die voor sommigen 

                                                      
50 www.roermondinoorlog.nl/slachtoffers/verzet-slachtoffers/windhausen-kapelaan-paul/ 
51 Hamans en Meste, Getuigen voor Christus, 169-173.  
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lastig met hun geloofsregels te verenigen waren en die in elk geval niet door 
Rome of de bisschoppen werden gesanctioneerd.52  
 

 
Op 5 februari 1943 werd generaal H.A. Seyffardt door de katholieke verzetsman Jan 
Verleun, in zijn woning in Scheveningen doodgeschoten. De bejaarde oud-chefstaf 
van het Nederlandse leger was in de zomer van 1941 benoemd tot commandant van 
het Vrijwilligerslegioen Nederland, dat onderdeel uitmaakte van de Waffen-SS. 
Tijdens de uitvaart bewijzen hooggeplaatste NSB'ers en Nazi's de laatste eer aan de 
overledene. Vijf dagen later werd hij in Den Haag begraven. Deze foto is genomen 
op de Lange Vijverberg. 10 februari 1943. 
 
Een belangrijk verschil met Nederlandse verzetsmensen met een protestantse 
en vooral met een gereformeerde achtergrond, lijkt te zijn dat de bereidheid 
tot het plegen van geweld en het uitvoeren van gewapende overvallen onder 
katholieken relatief laag was. Zo valt voor de illegaliteit in Limburg op dat 
hier tot 1943 nauwelijks gewapende verzetsgroepen ontstonden. Ook daarna 
vonden er veel minder overvallen en liquidaties plaats dan op andere 

                                                      
52 Marjan Schwegman, ‘Niet van deze tijd? Verzet tijdens WO II als inspiratiebron voor het 
heden’. Stadslezing Velsen, 1 oktober 2014; Bas von Benda-Beckmann, De Velser Affaire. 
Een omstreden oorlogsgeschiedenis (Amsterdam: 2013) 133-137; 165-168. 
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plaatsen in Nederland. Een groot deel van Limburg werd in het najaar van 
1944 al bevrijd: een moment waarop het geweld door verzetsgroepen in nog 
bezette delen van Nederland sterk radicaliseerde.53  
 Door de spanningen tussen de katholieke onderduikhulp en de 
landelijke LO – en door organisatorische problemen - duurde het in Limburg 
langer voordat het verzet landelijk werd georganiseerd. Dat gold ook voor de 
Brabantse en Limburgse knokploegen die tot ver in 1944 nog tamelijk 
geïsoleerd te werk gingen en minder specialistisch en georganiseerd waren 
dan de groepen die bij de landelijke LKP waren aangesloten. De Limburgse 
KP’ers combineerden deze functie vaak met vormen van humanitair en 
geweldloos verzet. Pogingen om de Limburgse KP’s onder leiding van 
verzetsleider Theo Dobbe samen te brengen liepen op weinig uit: uiteindelijk 
lukte het vooral in Nijmegen om een gespecialiseerde KP op te zetten die in 
nauw contact stond met de LKP leiding in Rotterdam en Den Haag. In 
Limburg waren deze pogingen minder succesvol. In totaal bestonden de 
Limburgse KP’s slechts uit enkele tientallen leden.54 Ook in de katholieke 
delen van Overijssel vonden katholieken nauwelijks aansluiting bij de door 
protestanten gedomineerde Knokploegen of politiek linkse groepen als de 
Raad van Verzet. Hetzelfde gold ook voor West Nederland. In Haarlem, waar 
ook een bisdom gevestigd was met een relatief grote katholieke 
gemeenschap en een bisschop die vasthield aan de lijn van Aartsbisschop De 
Jong, lijken katholieken desondanks relatief zelden deel te hebben genomen 
aan gewapend verzet.55  
 Dit roept de vraag op, welke rol het katholieke geloof speelde in de 
mate waarin mensen het gebruik van geweld legitiem achtten. Richtten 
katholieken zich in vergelijking tot protestanten, communisten en 
sociaaldemocraten eerder op hulp aan onderduikers in plaats van op 
gewapende acties, zoals het plegen van sabotage, overvallen of aanslagen en 
in hoeverre hing dit samen met religieuze overwegingen? Daarbij is het ook 
van belang te kijken in hoeverre katholieken, die wel de stap naar het 
gewapend verzet namen, dit in verband brachten met hun geloof, of dat 
hierbij eerder andere, bijvoorbeeld patriottische motieven de doorslag gaven.   

                                                      
53 Vgl. Hilbrink, De Knokploegen, 228; Cammaert. Verborgen front, 766-777; 1175-1177;  
54 Cammaert, Verborgen front, 766-777; 1175-1177. 
55 Vgl. Benda-Beckmann, De Velser Affaire; 123-175; Hartendorf Politieverzet in Haarlem 
tijdens de Tweede Wereldoorlog (Haarlem 1994). 
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 Hilbrink benadrukt vooral de rol die religie speelde als ‘sociale 
cohesie bevorderende factor’ en verklaart daarmee ook waarom mensen met 
verschillende geloofsachtergronden zo zelden met elkaar samenwerkten: ze 
kenden elkaar simpelweg niet.56 Hij laat zien dat de beperkte betrokkenheid 
van katholieken in het gewapend verzet in Twente te maken had met de 
grote mate van verzuiling waaraan het verzet hier onderhevig was. Toen het 
gewapende verzet in 1944 sterk professionaliseerde, gebeurde dat vanuit de 
kleine netwerken van socialisten, communisten en protestanten, die allen 
slechts weinig banden hadden met lokale katholieken.57  

Toch verklaart het doorwerken van verzuilde scheidslijnen, zoals 
Cammaert en Hilbrink ook hebben benadrukt, de afwijzing van geweld door 
Nederlandse katholieken niet voldoende. Een aantal andere factoren speelde 
mee. De belangrijkste stimulans voor gewapend verzet en de oprichting van 
knokploegen was het gebrek aan levensmiddelen voor onderduikers, waarvan 
het aantal in 1943 explosief steeg. Door het voedseldistributiesysteem en 
groeiende schaarste was het plegen van gewapende overvallen in de ogen 
van velen de enige manier om dit probleem op te lossen.  

Voor Limburg en Noord Brabant lag deze situatie anders. De op 
katholieke geloofsachtergrond gebaseerde netwerken in de Zuidelijke 
provincies waren vaak zo sterk in de gemeentelijke administraties verankerd, 
dat het hier makkelijker was via een geloofsgenoot bij de gemeente op een 
geweldloze manier aan bonnen of persoonsbewijzen te komen. De Crisis 
Controle Dienst en de voedselbureaus werden grotendeels bemand door 
katholieken, die onder druk van hun pastoors relatief eenvoudig tot het 
plegen van fraude te bewegen waren. Bovendien bereikte de 
voedselschaarste in Limburg, dat relatief vroeg werd bevrijd, nooit hetzelfde 
niveau als in West- en Noord-Nederland. De Limburgse boeren leverden, 
eveneens vaak onder druk van pastoors en kapelaans, genoeg voedsel om de 
verzorging van onderduikers te organiseren, zonder dat men afhankelijk 
werd van roof en diefstal.58 

Daarnaast werkte de prominente rol van geestelijken binnen de 
verzetsorganisatie remmend op het gebruik van geweld. Hierdoor werden 
belangrijke beslissingen en dus ook liquidaties of geplande overvallen in 
veruit de meeste gevallen voorgelegd aan lokale geestelijken of zelfs via 

                                                      
56 Hilbrink, De Knokploegen, 223-224.  
57 Hilbrink, De illegalen, 324-325. 
58 Cammaert, Verborgen front, 764-766; Hilbrink, De illegalen, 325. 
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secretaris Moonen aan het episcopaat. De katholieke kerk wees als centrale 
organisatie gewapend verzet officieel af. De richtlijnen die geestelijken aan 
het verzet gaven hielden in dat zij geweld zo veel mogelijk moesten mijden 
en waar mogelijke moesten zoeken naar vreedzame oplossingen. 

Een goed voorbeeld voor de rol van het gewapend verzet in 
Limburg is de Roermondse knokploeg, die in december 1943 ontstond op 
verzoek van LO leider en pater Lodewijk Bleijs. De KP werd opgericht naar 
aanleiding van een eerder incident. Toen verzetsmensen een aantal 
persoonsbewijzen uit de gemeentelijke administratie van Haelen hadden 
gestolen waren de ambtenaren die dienst hadden waren bang geworden 
hiervan de schuld te krijgen. Zij vreesden represailleacties van de Duitsers en 
legden het probleem voor aan LO-voorman Bleijs.59  

Bleijs nam het incident als aanleiding om een kleine knokploeg van 
drie Limburgse katholieken samen te stellen en een overval op het 
gemeentehuis van Haelen voor te bereiden. In februari 1944 zette de KP met 
hulp van de ambtenaren een overval in scene, maakten nog meer 
persoonsbewijzen buit, verbrandden de bevolkingsregisters en zorgden er 
daarmee bovendien voor dat de ambtenaren niet zelf van diefstal zouden 
worden verdacht. Na deze succesvolle actie wachtte de KP verdere 
opdrachten af, maar tot hun frustratie bleven die uit. Vooral secretaris 
Moonen uitte tijdens vergaderingen met pater Bleijs en andere LO-ers zijn 
bezwaren tegen gewapende acties. Het gevolg was dat de Roermondse 
knokploeg Limburg verliet en actief werd in Noord-Holland, ver van de 
invloed van het episcopaat.60 
 Maar er waren zeker katholieke knokploegen die even snel de 
wapens opnamen als hun protestantse kameraden en die zich weinig van de 
remmende invloed van de katholieke geestelijkheid aantrokken. Wat echter 
opvalt is dat het gewapend verzet in de zuidelijke provincies vooral werd 
geïnitieerd door buitenstaanders. Zo ontwikkelde zich in Nijmegen een 
uiterst actieve knokploeg rondom Theo Dobbe, die al in 1940 in Bussum een 
verzetsgroepje oprichtte en later zwervend in Amsterdam en Friesland actief 
was en uiteindelijk in Nijmegen terechtkwam. Via de Limburgse LO-leider 
Hendrikx kwam Dobbe in contact met de KP-Nijmegen. Op aansporen van 
Hendrikx ontstond vanuit de Nijmeegse KP onder leiding van Dobbe een 
speciale dienst, de Knokploeg Opsporing, die zich specialiseerde in het 

                                                      
59 Van Lieshout, Aal van Oranje, 242-243. 
60 Ibidem, 240-243;  Cammaert, Verbrogen front,  767-768. 
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opsporen en liquideren van verraders, collaborerende politiemannen en 
infiltranten: vermoedelijk pleegde deze groep meer dan honderd aanslagen. 
Op Dolle Dinsdag kwam Dobbe zelf om het leven toen hij een collaborateur 
probeerde te liquideren.61  
 

 

Theo Dobbe 
 
In Breda was het de komst van de Drentse gereformeerde verzetsleider 
Johannes Post die een belangrijke impuls gaf en leidde tot de eerste 
gecoördineerde gewapende verzetsacties.62 Een andere katholieke 
verzetsman die hier genoemd kan worden is de strenggelovige katholiek 
Johannes ‘Frank’ van Bijnen, die als leider van de LO-Driebergen opklom tot 
de landelijke top van de LKP, waar hij nauw samenwerkte met gereformeerde 
verzetsmensen als Liepke Scheepstra en Johannes Borghouts. Begin 1944 
werd Frank van Bijnen landelijk sabotagecommandant van de LKP. Daarmee 
was hij een van de belangrijkste landelijke organisatoren van gewapende 
sabotageacties en probeerde hij het Nederlandse verzet voor te bereiden op 
militaire ondersteuning van de geallieerde groepen.  
                                                      
61 Joost Rosendaal, ‘Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg. Gewapend verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. Jaarboek Numaga 55 (2008) 51-78; Lou de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog Deel 5/2, 761-762; Deel 6/1, 106-116; Deel 7-2, 
719-722; Termeer, Het geweten, 18-19. 
62 Termeer, Het geweten, 19. 
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 De weg die Dobbe en Van Bijnen kozen lijkt daarmee in belangrijke 
opzichten af te wijken van die van de meeste katholieke verzetsmensen uit 
Limburg en Brabant. Hoe kan dit worden verklaard? Hoewel Dobbe en Van 
Bijnen beiden gelovige katholieken waren, lijkt hun band en contact met de 
kerk veel minder sterk te zijn geweest dan die van Limburgse verzetsleiders 
als Hendrikx en Bleijs, waarvan de laatste zelf priester was. Dit roept vragen 
op over de invloed van de katholieke kerk op de keuze voor bepaalde vormen 
van verzet en de verhouding tussen loyaliteit aan religieuze waarden en 
patriottische motieven. Betekende het feit dat Dobbe en Van Bijnen in hun 
samenwerking ver over de grenzen van de zuilen heen reikten ook dat 
nationalistische en universeel humanitaire verzetsmotieven een belangrijker 
motief vormen dan hun religieuze overtuiging?  
 En in hoeverre werden de Limburgse LO-leiders, die wel wilden 
samenwerken met andere groepen en het belang van een nationale strijd 
onder ogen zagen, beperkt door het feit dat zij ook verantwoordelijkheid 
moesten afleggen aan de katholieke kerk? Hierover biedt het tot op heden 
verrichte onderzoek geen bevredigend antwoord. Aandacht voor dergelijke 
vragen geeft de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de houding van 
katholieken tijdens de bezetting en hun verhouding tot de Nederlandse natie. 
Hierdoor kunnen de gelaagdheid en complexiteit van processen van 
aanpassing, afwijzing en verzet tijdens de Duitse bezetting verder worden 
onderzocht. 
  
Katholieken en verzet in Nederland in beeldvorming en onderzoek. Enkele 
voorlopige conclusies  
De rol van katholieken in het verzet heeft lange tijd minder aandacht 
gekregen dan terecht is. Dit heeft verschillende oorzaken. Één daarvan moet 
worden gezocht in de bezettingstijd zelf. Het ontegenzeggelijke succes van 
de door katholieken geleide onderduikhulp in provincies als Limburg en 
Noord-Brabant is tijdens de oorlog nauwelijks doorgedrongen tot Londen. De 
LO was tijdens de bezetting nauwelijks geïnteresseerd in het opzetten van 
een communicatielijn met de Nederlandse regering in Londen en had lange 
tijd slechts weinig contact met verzet dat uit andere zuilen was 
voortgekomen. 
 Het gevolg hiervan was dat Engelandvaarders en 
verbindingsmensen die Londen berichtten over de toestand van het verzet in 
Nederland de rol van het katholieke volksdeel als veel beperkter 



37 
 

afschilderden dan het werkelijk was. Terwijl de regering in Londen al vanaf 
1942 regelmatig uit Nederland rapporten over het verzet ontving, waarin de 
katholieken nauwelijks werden genoemd, bereikte Pater Bleijs Engeland pas 
in de loop van 1944 als eerste katholieke vertegenwoordiger van de LO. Hij 
deed verwoede pogingen het beeld te corrigeren dat katholieken geen verzet 
zouden hebben gepleegd.63  
 Maar ook de naoorlogse herinneringscultuur speelde een 
belangrijke rol in deze beeldvorming. Zo werd het oordeel over de houding 
van de katholieke kerk voor een belangrijk deel beïnvloed door de bredere 
kritische discussie over de opstelling van Paus Pius XII, die naliet de 
deportaties van Joden te veroordelen en zich te distantiëren van het 
antisemitisme. Dat Aartsbisschop de Jong zich met zijn deelname aan het 
IKO en het gezamenlijke protest tegen arbeidsinzet en Jodenvervolging later 
had uitgesproken dan protestantse kerkelijk leiders, bevestigde dit beeld van 
een terughoudende en voorzichtige opstelling van de katholieke kerk.  
 Waar de Nederlands-Hervormde kerk in 1942 zich op het laatste 
moment uit een gezamenlijk protest terugtrok, stelde De Jong zich samen 
met de gereformeerde kerk in 1942 principieel op tegen de Jodenvervolging. 
Dit had ingrijpende gevolgen voor katholieke geestelijken als Brandsma en, 
vooral, voor katholiek gedoopte Joden. Ook raakte de kerk betrokken bij 
onderduikhulp. Vooral het Bisdom Roermond speelde een voortrekkersrol in 
het Limburgse humanitaire verzet.  
 Een derde oorzaak voor het beeld dat de katholieke kerk zich 
relatief passief en meegaand zou hebben opgesteld, hangt samen met de 
morele hiërarchie waarmee ‘verzetswerk’ na de oorlog vaak is gewaardeerd. 
Het gebruik van categorieën als ‘actief’ verzet voor gewapende acties en 
‘passief’ verzet voor de illegale pers en onderduikhulp gaat vaak impliciet of 
expliciet gepaard met een verschillende morele inschatting ervan. De 
verzetsmythe die na de oorlog ontstond, was in belangrijke mate geijkt op 
het ideaalbeeld van een mannelijke held die zich gewapender hand teweer 
stelde tegen de barbaarse bezetter.64  
 Door ongewapende acties en humanitaire hulpverlening als 
‘passief’ te categoriseren kwamen deze vormen van verzet automatisch lager 
op de hiërarchische ladder van heldendom te staan. Een interessante vraag 
voor verder onderzoek kan zijn in hoeverre de deelname van katholieke 

                                                      
63 Van Lieshout, Aal van Oranje; Termeer, Het geweten, 17-18. 
64 Schwegman, ‘Niet van deze tijd?’. 
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vrouwen aan dit type verzetsactiviteiten heeft bijgedragen aan het ‘passieve’ 
image van het katholieke verzet. Ook kan worden onderzocht hoe reeds lang 
bestaande antikatholieke beeldvorming, waarin de geestelijkheid op een 
ongunstige manier wordt gelabeld als ‘vrouwelijk’ dan wel ‘onmannelijk’, 
heeft ingewerkt op de beeldvorming van het katholieke verzet. De relatief 
beperkte mate waarin het verzet in het katholieke Zuiden overging tot het 
plegen van aanslagen en overvallen – deels verklaard door de dominante 
invloed van de katholieke kerk en deels door andere omstandigheden-  
droeg in ieder geval bij tot de wijdverbreide opvatting dat katholieken zich 
passief hadden opgesteld en zich maar weinig met ‘daadwerkelijk’ verzet 
hadden ingelaten.  
 Hoe sterk de invloed van deze beeldvorming al onmiddellijk na de 
oorlog was blijkt op veelzeggende wijze uit de pogingen van Limburgse 
verzetsmensen om hun gewapende acties in hun verslagen te overdrijven en, 
in de woorden van Fred Cammaert, ‘op te blazen en sensationeler voor te 
stellen dan zij in werkelijkheid waren’. Hij constateert bij veel Limburgse 
KP’ers bovendien ‘de drang om feiten en gebeurtenissen te antedateren’ om 
op die manier de geschiedenis van het gewapende verzet in Limburg te 
‘verlengen’.65 
 Deze neiging tot overdrijving kan in elk geval deels worden 
verklaard door de morele hiërarchie waarmee na de oorlog gewapende acties 
als ‘actiever’, betekenisvoller en principiëler werd gezien dan de humanitaire 
hulpverlening aan vervolgden. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen 
individuele en ongeorganiseerde initiatieven en activiteiten die vanuit 
verzetsorganisaties als de LO zijn verricht. De laatste zijn doorgaans als 
belangrijker dan en impliciet ook als moreel superieur afgeschilderd. Hilbrink 
stelt dan ook terecht dat men de ‘Twentse katholieken niet “lauw” kan 
noemen, louter op grond van het feit dat zij in de Twentse illegale 
“organisaties” onevenredig zwak vertegenwoordigd zijn’.66  
 
 
 
 
                                                      
65 Cammaert, Verborgen front, 765. 
66 Hilbrink, De illegalen, 325. Impliciet zijn dergelijke waardeoordelen ook terug te vinden in 
de naoorlogse geschiedschrijving van bijvoorbeeld Lou de Jong. Zie ook Schwegman, ‘Niet 
van deze tijd?’. 
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3. Nieuwe perspectieven 
 
Ondanks de onmiskenbare bijdrage die het lokaalhistorische 
verzetsonderzoek heeft geleverd aan ons historisch inzicht in de 
wisselwerking tussen katholicisme en verzet, liggen verschillende vragen nog 
open. In het volgende worden aan de hand van korte casussen  
onderzoeksvragen toegelicht die dit inzicht verder kunnen vergroten.  
 

1. Geloof, verzet en morele dilemma’s  
Vooral de overwegingen, motieven en ‘triggers’ die mensen ertoe bewogen 
om te kiezen voor verzet – en de morele dilemma’s die met deze keuze 
gepaard gingen - bieden nog meer mogelijkheden voor onderzoek. Aan de 
hand van kwalitatieve, biografische analyses kan worden verhelderd hoe 
katholieke verzetsmensen omgingen met de relatie tussen hun geloof en de 
afwijzing van het Naziregime. De centrale vraag daarbij is in hoeverre zij 
omgingen met de morele dilemma’s die hun verzetswerk met zich 
meebrachten en vooral met de spanning tussen persoonlijke opvattingen 
over moraliteit en ethiek en de ‘officiële’ richtlijnen van de katholieke kerk. 
Geven zij blijk van waardeverschuivingen over ethische kwesties of 
benadrukken zij juist continuïteit in hun waarden?  Op welke wijze lukte het 
deze mensen om geloofsregels en de praktijk van het verzet met elkaar te 
verenigen?  
 Hoewel de onderduikhulp zich aanvankelijk afzijdig hield van 
‘gewapend’ verzet kreeg ook de LO te maken met ingewikkelde morele 
kwesties, die soms de keuze tussen leven en dood met zich meebrachten. 
Een belangrijk probleem voor de organisatoren was dat zij bij het vinden van 
voldoende onderduikadressen voor Joden stuitten op angst en antisemitische 
stereotypen. Peter van den Berg, de katholieke LO-leider in Velsen die deel 
uitmaakte van een netwerk waarbij mensen van verschillende 
geloofsachtergronden waren aangesloten schrijft over deze moeilijkheden: 
‘Om stemming te kweken hing ik bij hospita’s-in-spe roerende verhalen op 
die helaas nog waar waren ook, zodat soms de “waterlanders” te voorschijn 
kwamen. Echter op het cruciale moment vroeg ik zo’n Joodse 
onderduiker(ster) op te nemen, waren in de meeste gevallen de tranen snel 
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gedoogd. En legio waren de uitvluchten, bijvoorbeeld dat de buren niet te 
vertrouwen waren’.67 
 Dat hing deels samen met de specifieke risico’s. Op het verbergen 
van Joden stonden aanzienlijk hogere straffen dan op het beschermen van 
Nederlandse jongens die de Arbeitseinsatz wilden ontlopen. Daarnaast gaven 
veel mensen in het verzuilde Nederland de voorkeur aan iemand met de 
zelfde geloofsachtergrond. Latente antisemitische stereotypen speelden 
echter ook een rol. Verzetsstrijders en onderduikhelpers waren lang niet 
altijd vrij van vooroordelen tegen Joden. Zo was ook onder de illegale werkers 
het idee wijdverbreid dat Joodse onderduikers ‘lastiger’ waren dan niet-
Joden. De eerder genoemde Wierdense pastoor Visser vertelt hierover: ‘Ik had 
adressen van boeren, die onderduikers wilden hebben. Kapelaan, je kunt 
altijd op me rekenen, zeiden ze. Alleen Joden kon je nergens kwijt, dat was 
godsgruwelijk moeilijk. Joden verraden de boel, zeiden de boeren’.68 
 Cammaert noemt zelfs voorbeelden waarin verzetsmensen Joodse 
onderduikers van verraad en ondankbaarheid beschuldigden. Hij citeert een 
Limburgse verzetsman die in zijn dagboek optekende:  

 
Alle aktiviteit schept veel voldoening. De uitzondering wordt gevormd 
door de afdeling Joden. Deze mensen hebben over het algemeen nog 
niets geleerd. Dankbaarheid hoef je van deze groep niet te verwachten 
en naastenliefde – zelfs ten aanzien van hun eigen onbemiddelde 
landgenoten – kennen ze vrijwel niet. En dan te bedenken dat een 
groot aantal Vaderlanders, gedreven door Christelijke naastenliefde, 
deze mensen gered hebben om vervolgens zelf de kogel te ontvangen. 
Dit zijn ontstellende ervaringen waarover na de oorlog nog menig 
woordje gezegd zal worden.69 

 
Antisemitische sentimenten kwamen niet alleen voor bij katholieke 
verzetskringen. Ook in het gereformeerde Trouw en bij niet-kerkelijke 
onderduikhelpers zijn varianten van zulke stereotypen terug te vinden.70 
Dergelijke uitspraken zijn zeker niet typerend voor de meeste 
                                                      
67 Peter van den Berg, Herinneringen aan het verzet 1940-1945. Ongepubliceerd manuscript 
(red. door Ron van den Enden: Santpoort 1996) 18.  
68 Hilbrink, De illegalen, 323.  
69 Cammaert, Verborgen front, 395-396. 
70 Zie ook: Bart van den Boom “Wij weten niets van hun lot”. Gewone Nederlanders en de 
Holocaust (Amsterdam 2012) 207-212; Von Benda-Beckmann De Velser Affaire, 133-137. 
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onderduikhelpers. Veel hulpverlenging kwam juist voort uit vooroorlogse 
zakelijke contacten en vriendschapsrelaties. Maar het citaat van de 
Limburgse verzetsman laat wel heel goed zien hoe tegenstrijdig de 
verhouding tussen motivatie en handelen kon zijn. 

De grote risico’s om door de Duitsers ontdekt te worden en de 
moeite die het kostte om geschikte onderduikadressen voor Joden te regelen, 
stelde de organisatoren van onderduikhulp voor ingewikkelde dilemma’s. Wie 
moest er wel en wie niet aan een onderduikadres worden geholpen en hoe 
moest je reageren wanneer iemand het onderduiknetwerk in gevaar bracht?  
Peter van den Berg herinnert zich dat hij zich, bij gebrek aan voldoende 
onderduikadressen, gedwongen zag om Joodse onderduikers te selecteren 
op basis van leeftijd. Jonge mensen en kinderen kregen de voorkeur boven 
ouderen, omdat op die manier ‘meer levensjaren’ werden gered, en jonge 
mensen bovendien in tegenstelling tot ouderen in staat waren voor 
nageslacht te zorgen.’71  

Ingewikkelder werd het wanneer onderduikers zich ‘lastig’ of 
gevaarlijk gedroegen. Soms dreigden onderduikers met verraad, of ontstond 
er zoveel wantrouwen dat besloten werd een onderduiker ‘uit de weg te 
ruimen’. Een morele regel die vrijwel overal in de onderduikhulp gold, was 
dat de veiligheid van de verzetsorganisatie, waarvan zo veel levens afhingen,  
belangrijker was dan het leven van een individuele onderduiker. Zo zijn er 
meer dan twintig gevallen bekend, waarbij verzetsmensen onderduikers 
hebben ‘geliquideerd’.72 

Voor het nemen van zulke complexe en omstreden beslissingen 
konden verzetsmensen geen beroep doen op de door de Duitsers opgeheven 
rechtstaat. Veel verzetsgroepen lieten zich leiden door ongeschreven ‘morele 
codes’, die een richtlijn gaven voor ingewikkelde situaties. In Friesland stelde 
het verzet een ‘Veemgericht’ in, waarbij Nederlandse rechters werden 
betrokken.  

Hoewel gericht onderzoek meer inzicht zou moeten geven, 
suggereren enkele opmerkingen hierover in het werk van Cammaert en 
Hilbrink dat in katholieke gebieden dergelijke ingewikkelde dilemma’s vaak 
werden voorgelegd aan de katholieke geestelijkheid. Kapelaans en pastoors 

                                                      
71 Vgl. Van den Berg, Herinneringen.   
72 Kooistra en  Oosthoek, Recht op wraak  Jack Kooistra en Albert Oosthoek, Recht op wraak. 
Liquidaties in Nederland 1940-1945 (Leeuwarden: 2009) 60-64 en 216-227. Zij maken 
melding van in totaal 23 gevallen van geliquideerde onderduikers. 
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die aangesloten waren bij de LO konden zowel het belang van het 
verzetswerk op waarde schatten, maar zij vertegenwoordigden ook de kerk 
en de christelijke moraal.  

Kapelaan Van den Brink, die in Enschede de spil van de 
onderduikhulp vormde, is een goed voorbeeld: ‘De KP vroeg Van den Brink 
om moreel advies, of ze het Joodse meisje dat bij Juninck zat en teveel 
kletste, konden doodschieten. Hij zei, als het moest, dan moest het maar’, 
herinnert een katholieke verzetsstrijdster zich in een interview met Hilbrink. 
Ook de eerder geciteerde kapelaan Visser herinnerde zich een dergelijke 
beslissing te hebben gesanctioneerd.73   

Deze voorbeelden geven een goede indruk hoe complex de 
geschiedenis van het verzet was. De motieven en beslissingen van 
verzetsmensen maken soms een tegenstrijdige indruk en ook de houding van 
katholieke geestelijkheid was allerminst eenzijdig. Bij gebrek aan eerdere 
ervaringen waren zij gedwongen om zelf ad-hoc morele codes en 
gedragsregels te hanteren en in verband te brengen met hun geloofsregels. 
Vooral in het Zuiden lijkt er daarin een groot beroep op hen te zijn gedaan. 

Het is daarbij van belang te erkennen dat katholieke geestelijken 
natuurlijk niet de enigen waren die een complexe relatie hadden ten aanzien 
van illegale activiteiten en geweld. Socialisten, gereformeerden en liberalen 
worstelden net zo goed met de vraag wat wel en niet te verenigen was met 
hun levensovertuiging. Wel is de vraag interessant in hoeverre katholieken 
door hun relatief geïsoleerde positie in de Nederlandse maatschappij en hun 
band met Rome deze vraag als problematischer ondervonden en hier anders 
mee omgingen dan bijvoorbeeld protestanten. Vergelijkend onderzoek naar 
de legitimatie van geweld bij verzetsmensen met verschillende 
levensbeschouwelijke overtuigingen zou hier mogelijk antwoord op kunnen 
geven.  
 
Casestudy 1:  
Jan Verleun, een vrome katholiek bij het gewapend verzet 
Een analyse van gelovige katholieke verzetsmensen en de wijze waarop zij 
hun eigen daden met hun geloof in verband brengen biedt enkele 
interessante voorlopige inzichten. Het is uiterst lastig om motieven voor 
gewapend verzet precies bloot te leggen en de vraag naar motivatie kan 
doorgaans slechts beperkt op basis van bronnen worden beantwoord. Voor 
                                                      
73 Hilbrink, De illegalen, 323.  
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de reeds genoemde Theo Dobbe en Frank van Bijnen ontbreken bijvoorbeeld 
bronnen die daar inzicht in zouden kunnen geven. Toch zijn er specifieke 
casussen aan te wijzen waarbij de bronnen een dergelijk perspectief wel 
toelaten.  

Een goed voorbeeld daarvan is Jan Verleun, die actief werd bij de 
Amsterdamse verzetsgroep CS-6. Deze groep is vernoemd naar het adres 
Corellistraat 6 in Amsterdam en vormde een van de verzetsgroepen die al 
relatief vroeg sabotageacties en liquidaties verrichtte. Door deelname van 
enkele communisten en oud-Spanjestrijders als Gerrit Kastein is de groep 
bekend komen staan als ‘communistisch’. In feite bestond CS-6 uit mensen 
met uiteenlopende levensbeschouwingen: Verleun was een uiterst vrome 
katholiek, die drie jaar de priesteropleiding aan het seminarie in Sint-
Oedenrode had gevolgd.  

Tijdens de Duitse inval was Verleun gemobiliseerd. Hij vocht aan de 
IJssel mee tegen het Duitse leger en raakte daar gewond. De ervaringen die 
hij daar op deed waren uitermate vormend voor hem: hij zou zich ook na zijn 
demobilisatie steeds als soldaat blijven zien. Dit maakte de stap naar 
gewapend verzet voor hem geen bijzonder grote stap. Zijn zuster Do, die Jan 
tot aan het einde toe steeds in vertrouwen zou nemen en met wie hij ook de 
aanslagen besprak die hij voor CS-6 zou plegen, herinnert zich dat Jan al 
snel na het herstel van zijn verwondingen een luchtdrukpistool aanschafte 
om zich te oefenen in scherpschieten.74  

Verleun’s nadruk op zijn oorlogservaringen en de meidagen van 
1940 zijn interessant voor de meer algemene vraag naar de invloed die de 
mobilisatie had op de bereidheid van Nederlandse katholieken om actief te 
worden in het verzet. Ook laat het zien dat Verleun zijn eerste stappen 
richting verzetswerk eerder in verband bracht met vaderlandsliefde dan met 
christelijke waarden en zijn katholicisme.  

Daarnaast valt op dat Verleun zijn verzetscontacten buiten de eigen 
katholieke zuil vond. Het feit dat Verleun in Amsterdam woonde, en hier de 
scheiding tussen de zuilen mogelijk minder strikt was dan op het platteland, 
speelde hier wellicht in mee. Verleun raakte via een kennis in contact met 
Pam Pooters die zijn strijdvaardige houding deelde. Na een geanimeerd 
gesprek in het Carlton hotel, werd het Verleun al snel duidelijk dat zijn 
contactpersoon er socialistische ideeën op nahield, maar dat stoorde hem 

                                                      
74 Do du Preez-Verleun en Pauline Wesselink, Soldaat in verzet. De belofte die Jan Verleun 
het leven kostte (Schoorl 2004) 30. 
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niet. Tegen zijn broer en zus vertelde hij over Pooters’ pleidooi voor sociale 
gelijkheid: ‘Het zal jullie niet verbazen dat ik naast hem ervan te verdenken 
een rekenmeester te zijn, het ook mogelijk acht dat hij rode of rozige 
neigingen heeft. Niet dat dat terzake doet, ik vind hem een aardige kerel en 
het kan hem niet schelen dat ik katholiek ben’.75 
 
 

 
Jan Verleun 
 
Pooters introduceerde Verleun bij de groep rond Miep Boissevain die vanuit 
het adres aan de Correllistraat opereerde. Verleun en de anderen raakten 
                                                      
75 Ibidem, 32. 
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betrokken bij de organisatie van de Februaristaking. Later pleegde Verleun 
meerdere aanslagen op collaborateurs. De meest spraakmakende daarvan 
was de aanslag die hij op 5 februari 1943 pleegde op H.A. Seijffardt, een 
Nederlandse generaal die zich als commandant van het Nederlands 
Vrijwilligers Legioen bij de SS had aangesloten. Verleun schoot Seijffardt in 
diens eigen huis dood. Kastein, die hem bij deze actie had gesteund werd in 
juni van dat jaar gearresteerd en kwam om het leven toen hij zichzelf uit het 
raam van het Binnenhof stortte waar hij gevangen werd gehouden. Verleun 
liquideerde kort daarna ook oud Minister voor Economische Zaken Folkert 
Posthuma, die ijverig had meegewerkt aan de Duitse pogingen de 
Nederlandse landbouw te nazificeren.  

Verleun’s acties horen tot de meest spraakmakende en omstreden 
voorbeelden van het gewapende verzet in Nederland. De liquidatie van 
Seijffardt en vooral die van Posthuma waren ook binnen illegale kringen zeer 
omstreden. De laatste zorgde voor een korte controverse in de illegale pers. 
Terwijl Het Parool en Vrij Nederland de aanslag op deze politieke 
collaborateur verdedigden, vond het gereformeerde Trouw dat hierbij geen 
sprake was geweest van noodweer en het verzet zich moest concentreren op 
‘foute’ politiemannen en anderen die een directe bedreiging voor 
onschuldige burgers vormden.76  

Maar hoewel Verleun daarmee een exponent van het meest radicale 
gewapend verzet was, bleef hij tot het einde gelovig en vroom katholiek. Het 
feit dat Verleun in zijn verzetsmotieven aansluiting vond bij mensen met een 
volstrekt andere levensbeschouwing betekende dan ook niet dat zijn geloof 
een ondergeschikte rol speelde. Hoe belangrijk het geloof voor Verleun was 
en hoe sterk vaderlandsliefde en katholieke identiteit in zijn beleving 
samenhingen, blijkt uit de afscheidsbrieven die hij vanuit de gevangenis 
schreef nadat zijn groep door de Duitsers was opgerold. Aan zijn jonge 
broers en zussen schreef hij: ‘Wees er altijd fier op, dat je Katholiek bent en 
Nederlander bent. Zingt altijd uit volle borst: Roomschen dat zijn wij met ziel 
en harte, Roomschen dat zijn wij met woord en met daad!’77 

Na deze trotse en opbeurende zinnen aan zijn broers en zussen 
schreef hij een intiem relaas over het afwachten van zijn komende 

                                                      
76 De Jong Het koninkrijk, deel 7, 1004-1007. 
77 Brief Jan Verleun aan Trees, Gerard, Tineke, Liesje en Willy, januari 1944, in NIOD, collectie 
Afscheidsbrieven, 249-800a, inv. nr. 5.  
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ontmoeting met God en de verantwoording die hij voor zijn daden zou 
moeten afleggen:   

 
Ik heb er voor mezelf geen spijt van, want ik kan er alleen maar beter 
van worden. Niet dat ik levensmoede ben, in het geheel niet hoor. Maar 
als je wereldtaak en je leven na 24 jaar afgelopen zijn en je zit 
wekenlang te wachten tot ze je nu eens eindelijk naar de Hemel sturen, 
dan ga je ook werkelijk naar het Grote Doel verlangen en bid iederen 
dag dat je toch maar gauw bij de Goede God in de Hemel mag komen. 
En om te bidden heb ik nu een schat van tijd. Ik heb van H. een 
kerkboek gekregen en dat is het heerlijkste bezit wat ik hebben kan. Ik 
mag’t wel niet hebben, want alle Duitsche gevangenen hebben volgens 
de moffen het Geloof niet nodig […] Maar desondanks is het Geloof 
m’n allergrootste steun in deze uren. En ik maak er dan ook dankbaar 
gebruik van. Alleen loopen m’n hersens zoo nu en dan wel eens wat 
door elkaar en kan ik m’n aandacht met geen mogelijkheid er bij 
houden. Maar ik hoop dat O.L. Heer me dat niet kwalijk zal nemen en 
m’n goede wil zal beloonen.78  

 
Er zijn duidelijk aanwijzingen voor dat deze geloofsuitingen meer inhielden 
dan een moment van bezinning van een ter dood veroordeelde. Verleun’s zus 
Do herinnert zich een gesprek, vlak na de dood van Verleun’s kameraad 
Kastein, toen Verleun na zich maanden niet te hebben laten zien 
oververmoeid en overspannen thuis kwam. Door de spanning die de reeks 
aanslagen en het verlies van Gerrit Kastein bij hem hadden losgemaakt at en 
sliep hij niet meer. Toen hij uit het raam dreigde te springen brachten zijn 
verzetskameraden hem uiteindelijk tegen alle veiligheidsregels in naar zijn 
huis. 

Met zijn vader en zus sprak Verleun die dagen uitvoerig de 
betekenis van zijn daden voor zijn relatie met God. Toen Jan zijn zus Do 
voorlegde of zij ooit iemand zou kunnen doden antwoordde zij:  

 
Als soldaat zou ik bevelen moeten opvolgen. Ik zou gedwongen 
worden bevelen op te volgen, anders wordt ik zelf gedood. Dat is geen 
moord, de verantwoording ligt bij de man die het bevel heeft 

                                                      
78 Brief Jan Verleun aan zijn moeder, januari 1944, in NIOD, collectie Afscheidsbrieven, 249-
800a, inv. nr. 5.  
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gegeven...Daartegenover staat dat, als ik moeder zou zijn en zag dat 
m’n kind werd aangevallen, ik in staat zou zijn de aanvaller te 
vermoorden. Ik denk dat God het me wel vergeven zou; een tijdje 
vagevuur maar zeker niet verdoemd tot de hel.  

 
Toen zij haar broer hierop op haar beurt vroeg of hij Seijffardt in koelen 
bloede, uit afweer of op bevel had gedood antwoordde hij: ‘Een mengsel van 
de drie; God zal beslissen wat het zwaarste woog.’79 

Verleun nam zijn beslissingen grotendeels zelf en in samenspraak 
met de overige, grotendeels niet-gelovige leden van CS-6. Wel valt op dat hij 
na de aanslag op Seijffardt voor zijn daden niet alleen verantwoording 
aflegde bij zijn familie maar ook bij zijn pastoor, de Amsterdamse pater 
Theophilius Sanders. Sanders was ook betrokken bij het verzet en verleende 
Verleun de zielenheil die hij nodig had. Sanders werd in 1943 – kort voordat 
de SD Verleun in handen kreeg - tijdens een vergadering van 
onderduikwerkers in Amsterdam gearresteerd en kwam terecht in een 
concentratiekamp in Duitsland.80  

Jan Verleun’s verhaal is door dagboekaantekeningen, 
afscheidsbrieven en de herinneringen van zijn zus Do gedetailleerd 
opgetekend. Het materiaal geeft een goed beeld van de manier waarop 
iemand de grensoverschrijdende daden in overeenstemming bracht met zijn 
geloof. Ze geven blijk van lichte twijfel, schuldgevoelens en een sterke 
behoefde aan ‘biecht’. Verleun kon na de moord op Seijffardt en Posthuma 
zijn verzetwerk pas weer oppakken na zijn vader en pater Sanders te hebben 
gesproken. Daarnaast geven de bronnen blijk van zijn vaste vertrouwen 
gehandeld te hebben in de geest van God en gestreden te hebben voor de 
Christelijke moraal. Dat vertrouwen ging hand in hand met de seculiere, aan 
de moderne natiestaat verbonden opvatting dat een man als goede 
vaderlander de plicht had om zijn land als soldaat te verdedigen. Kennelijk 
gingen voor Verleun verbondenheid met het vaderland en het rooms-
katholieke geloof probleemloos samen. Hoe dat voor andere rooms-
katholieken lag die verzetsactiviteiten ontplooiden kan een interessante 
vraag voor verder onderzoek zijn.  

                                                      
79 du Preez-Verleun en Wesselink, Soldaat in verzet, 203-204.  
80 Ibidem, 220-221;  Zie ook de inleiding op het archief van de collectie 433: Archief van de 
Parochie, Voorheen Statie, van de Heilige Franciscus van Assisi ('t Boompje) in Stadsarchief 
Amsterdam.  



48 
 

 
2. Katholieke vrouwen en verzet 

Welke mogelijkheden voor verder onderzoek zijn in deze verkennende studie 
naar voren gekomen? De casestudy over Jan Verleun laat zien dat het 
analyseren van verzetsverhalen inzicht kan geven in omgang met geloof, 
moraal en geweld door individuele verzetspersonen. Hoewel verhalen als die 
van Verleun spaarzaam zijn, is er op kleinschaliger niveau nog veel te 
ontdekken over de motieven en dilemma’s van katholieken, zowel leken als 
religieuzen, die betrokken waren bij verzetsactiviteiten.  

Een belangrijk gemis is dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan 
naar de rol van katholieke vrouwen in het verzet. Een uitzondering is het 
verkennende onderzoek dat Marjet Derks vanuit de Radbouduniversiteit 
Nijmegen heeft verricht naar de rol van kloostergemeenschappen tijdens de 
bezetting. Zoals zij terecht opmerkt, is er nauwelijks iets bekend over de rol 
van zusters bij de onderduikhulp. Uit particuliere uitgaven en 
herdenkingsboeken blijkt echter dat de betrokkenheid van nonnen en zusters 
bij de hulp aan onderduikers in Oost-Nederland een belangrijke rol heeft 
gespeeld.81  

Ook hier is de vraag naar motieven voor humanitaire hulpverlening 
interessant. Elma Verhey betoogt bijvoorbeeld dat veel Nederlandse 
gelovigen, en zeker ook katholieke geestelijken en kloosterzusters Joodse 
kinderen niet alleen opvingen om hen te redden van de Duitsers, maar deze 
kinderen ook wilden bekeren. Bekering maakte deel uit van de religieuze 
taakopvatting van zowel protestantse als katholieke geestelijken. Interessant 
is dat verzetsgroepen als het Utrechts Kindercomité de Joodse kinderen 
hiertegen wilden beschermen en met het aartsbisschopdom afspraken dat de 
onderduikkinderen niet gedoopt zouden worden. Volgens de cijfers van de 
Commissie voor Oorlogspleegkinderen werd ca. 10% van de in het katholieke 
Zuiden ondergedoken Joodse kinderen gedoopt. Toch moesten 
ondergedoken kinderen in gelovige gezinnen zich doorgaans aanpassen aan 
de religieuze rituelen en geloofspraktijken van hun onderduikgezinnen.82 

Dit opent een aantal interessante vragen voor de opvang van 
Joodse onderduikers in kloosters: onder welke omstandigheden besloten 

                                                      
81 Marjet Derks, ‘Bommen en habijten: kloosterzusters tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
In: Gesloten gemeenschappen; [met bijdragen van Peter Rietbergen ... et al.]. Speciaal nr. 
van: Ex Tempore 30 (2011), afl. 2, pag. 112-126.  
82 Elma Verhey, Om het Joodse kind (Amsterdam 1989) 28-39. 
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kloosters hulpzoekenden te verzorgen? In welke gevallen werd hulp 
geweigerd? Gaven zij, net als veel opvanggezinnen, voorkeur aan kinderen 
ten opzichte van volwassenen en in hoeverre speelden bekeringsmotieven 
een rol? Ook is het bijvoorbeeld de vraag in hoeverre ook kloosterordes in 
geval van morele dilemma’s te rade gingen bij het episcopaat. Of namen zij 
dergelijke beslissingen zelfstandig? Het doorgaans ontbreken van de bijdrage 
die kloosters hebben geleverd aan onderduikhulp in de verslagen van 
verzetsorganisaties als de LO doet vermoeden dat het verzetswerk van 
kloosters grotendeels gebaseerd was op eigen netwerken. Ook deze vraag 
vergt echter nader onderzoek.  
  
Casestudy 2:  
Marga Klompé: soldate voor God en vaderland?  
Ook de rol van katholieke vrouwen buiten de kloosters is grotendeels 
onderbelicht gebleven. In de genoemde studies van Cammaert en Hilbrink is 
slechts beperkt aandacht voor de rol van katholieke vrouwen. Een nadere 
studie van de motieven van katholieke verzetsvrouwen zou een bijzonder 
licht kunnen werpen op de rol van een seculiere, dan wel religieuze inspiratie 
voor het verrichten van verzetsactiviteiten. Bij mannen als Jan Verleun is een 
interessante combinatie zichtbaar van patriottische en katholieke motieven. 
Omdat katholieke mannen via de dienstplicht een duidelijk zichtbare 
verantwoordelijkheid droegen jegens de natie, is een dergelijke dubbele 
inspiratie verklaarbaar. Het was anno 1940 echter veel minder duidelijk welke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid katholieke vrouwen droegen en 
mochten dragen. Wat bewoog hen om actief te worden in het verzet? Wat was 
de rol van sekse in verhouding tot religie? Kwamen katholieke vrouwen in 
verzet als vrouw, dan wel als katholieke vrouw?  

De lotgevallen van Marga Klompé tijdens de oorlog laten zien dat 
ook bij haar sprake was van een dubbele inspiratie: het katholieke geloof, en 
de opdracht een goed vrouwelijk burger te zijn. Zij behoorde tot wat Paul 
Luykx de ‘andere katholieken’ heeft genoemd: de groep katholieken die open 
stond voor moderne ideeën, voor andersdenkenden en voor verzet tegen 
door de clerus opgelegde consensus.83 Klompé was door haar moeder 
opgevoed als kritische katholiek, met een sterk gevoel van 

                                                      
83 Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste 
eeuw. (Nijmegen 2000).  
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verantwoordelijkheid jegens de samenleving.84 Tekenend is dat Klompé’s 
moeder in 1938 actief werd in de Arnhemse Vrouwelijke Vrijwilligers Hulp 
(VVH). Dit was een zusterorganisatie van het Amsterdamse Korps Vrouwelijke 
Vrijwilligers, dat in september 1938 werd opgericht door Jane de Iongh. Het 
ging hier om een organisatie met militaire trekken, een soort vrouwelijke 
tegenhanger van het reguliere leger. De leden droegen een uniform, als 
zichtbare uitdrukking van eendrachtige samenwerking, gebaseerd op 
vaderlandsliefde, naastenliefde en burgerzin.85  
 

 
Marga Klompé 
 
Onder invloed van haar moeder, werd ook Marga actief in de Arnhemse VVH. 
Dat bracht haar zeer dicht bij soldaten: op 10 mei 1940 verzamelde ze uit 
zoveel mogelijk apotheken morfine om die aan gewonde en stervende 
militairen op de Grebbeberg te brengen. Ook al werd zowel de Arnhemse 
                                                      
84 De biografische gegevens over Marga Klompé zijn ontleend aan: Gerard Mostert, Marga 
Klompé 1912 -1986. Een biografie. (Amsterdam 2011). Voor Klompé als exponent van de 
katholieke vrouwenemancipatie zie Mieke Aerts, De politiek van de katholieke 
vrouwenemancipatie. Van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen. (Amsterdam 1994) 
85 Zie voor het KVV, later UVV: Ernest Hueting, Vrijwillig. Een halve eeuw UVV (Zutphen 
1995).  
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organisatie als de Amsterdamse in de loop van 1941 verboden, Jane de Iongh 
ging in het geheim door met de voorbereiding van de oprichting van de Unie 
voor Vrouwelijke Vrijwilligers. Klompé werd al in 1943 lid van het 
clandestiene Bestuur en bleef in contact met De Iongh en andere niet 
katholieke vrouwen. Ze fietste stad en land af om nieuwe afdelingen op te 
richten. In de herfst van 1944 werd ze presidente van de Arnhemse afdeling 
van de illegale UVV. Haar zeer daadkrachtige betrokkenheid bij de 
hulpverlening aan vluchtelingen, zieken, ouden van dagen en gewonden, 
paste precies bij de doelstellingen van de latere UVV. 

Klompé’s enthousiasme voor de activiteiten van de illegale en in 
1945 legaal geworden UVV zou opgevat kunnen worden als een vrouwelijke 
variant van het patriottisme dat ook voor katholieke mannen een belangrijke 
inspiratiebron vormde voor verzetsactiviteiten. Maar het was meer dan dat: 
voor Klompé was de UVV een zeer belangrijk vehikel om de Nederlandse 
vrouwen, katholiek of niet, ervan te doordringen dat zij 
medeverantwoordelijkheid droegen voor het welzijn van de gemeenschap. 
Datzelfde streven, als vrouw medeverantwoordelijkheid dragen voor het 
reilen en zeilen van de natie, ligt ook ten grondslag aan haar pogingen om 
tijdens de oorlog in het geheim de oprichting van een Nederlandsch Vrouwen 
Comité voor te bereiden. Dat deed ze samen met niet katholieke vrouwen 
die, net als zij, allerlei verzetsactiviteiten verrichten, zoals Jane de Iongh en 
Marie Anne Tellegen. Dit Comité was erop gericht om vrouwen een 
maatschappelijke taak te geven bij de wederopbouw. 86  

De inspiratie voor al deze activiteiten van Klompé was dus seculier 
en bracht haar in een wereld die bestond uit katholieke en niet katholieke 
vrouwen. Die wereld had zij reeds betreden door haar keuze om in 1929 in 
Utrecht scheikunde te gaan studeren en deel te worden van het Utrechtse 
studenten leven. Maar parallel daaraan opereerde ze ook in een wereld die op 
het eerste gezicht duidelijk geïnspireerd lijkt door het rooms-katholieke 
geloof. Vanaf 1941 was ze namelijk onder de schuilnaam Dr. Meerbergen 
actief als koerierster van onder meer aartsbisschop, later kardinaal Jan de 
Jong.87 Dat ze zich ervan bewust was dat dit soort, vooral door vrouwen 
verrichte, verzetswerk lager in aanzien stond dan acties van het gewapende 
verzet blijkt uit een lezing die zij in 1946 in Londen hield voor de Women 

                                                      
86 Zie voor het Nederlandsche Vrouwen Comité W.H. Weenink, Vrouw achter de troon. Marie 
Anne Tellegen 1893 – 1976  (Amsterdam 2014) 112-114.  
87 Zie hiervoor Gerard Mostert, Marga Klompé, 76-87. 
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Voluntary Services. Daarin verklaarde zij dat ‘koerierswerk’ net zo belangrijk 
was als de meer spectaculaire acties van het gewapende verzet.88 Maar wat 
ze als koerierster precies deed, is onbekend. Waarschijnlijk is dat ze allerlei 
soorten activiteiten heeft ontplooid, waaronder hulp aan (joodse) 
onderduikers. Het feit dat het Utrechts Kindercomité zijn codeboek in het 
paleis van De Jong in Utrecht verborg, duidt daarop. Ook Klompés zus, Hilde, 
verleende hulp aan Joden.89  

Intrigerend is dat Klompé in september 1944 in botsing kwam met 
De Jong, precies over de UVV. Zij had hem gevraagd goed te keuren dat ook 
katholieke vrouwen lid konden worden  van de UVV. De Jong schreef haar 
echter dat hij dat lidmaatschap slechts zag als een tijdelijke zaak. Na de 
oorlog moesten de taken die katholieke vrouwen in UVV verband hadden 
verricht, weer worden overgenomen door katholieke verenigingen, zo vond 
hij. In 1948 ging De Jong alsnog akkoord, dankzij de enorme 
overredingskracht van Klompé.90 

Zowel vóór als na de oorlog presenteerde en manifesteerde Marga 
Klompé zich heel duidelijk als katholieke vrouw. Zo heeft ze gesteld dat ze 
een ‘Miles Christi’ wilde zijn.91 Uit haar oorlogsactiviteiten blijkt echter dat ze 
ook heeft geprobeerd om voor vrouwen een seculiere pendant van het 
soldaat-zijn te creëren. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit 
ook voor andere katholieke vrouwen die actief waren in het verzet, belangrijk 
was.  

De analyses van Marga Klompé en Jan Verleun kunnen een aanzet 
vormen voor het stellen van nieuwe vragen naar de wisselwerking tussen 
katholicisme en verzet. Een groter opgezette vergelijkende studie naar de 
motieven van katholieke mannen en vrouwen in het verzet kan de hierboven 
geschetste vragen verder verdiepen. Ook van de bestudering van lokale 
casussen en de rol van kloosterorden bij onderduikhulp zijn veelbelovende 
resultaten te verwachten. Nieuw lokaalhistorisch onderzoek naar de 
oorlogsgeschiedenis van nauwelijks onderzochte gemeenten met een relatief 
groot katholiek bevolkingsdeel (m.n. Noord-Brabant en de streek rond 
                                                      
88 Lezing Klompé voor Women Voluntary Services, geciteerd in Gerard Mostert, Marga 
Klompé, 78. 
89 Ibidem, 91. Bron voor deze mededeling is een andere zuster van Marga Klompé, Charlotte 
Klompé.  
90 Ibidem, 103. 
91 Marjan Schwegman, De Prima Donna. Over exemplarische vrouwenlevens. (Utrecht 1998) 
20.  



53 
 

Nijmegen zijn nog nauwelijks onderzocht) inzicht kunnen geven in de 
ambivalenties in de houding van de katholieke geestelijkheid ten opzichte 
van het gebruik van geweld. Het promotieonderzoek van Lennert Savenije zal 
hier mogelijk een interessante bijdrage aan leveren, maar vooral over het 
katholieke verzet in Noord-Holland en Noord-Brabant is slechts op een zeer 
rudimentair niveau lokaalhistorisch onderzoek gedaan. Een studie naar het 
bisdom Haarlem tijdens de oorlog ontbreekt bijvoorbeeld nog. 92 

Het als laatste deel van dit verkennend onderzoek opgestelde 
archievenoverzicht – waarin deels reeds bekende maar ook nog nauwelijks 
onderzochte collecties zijn opgenomen – kan hierbij als leidraad dienen. Het 
laat zien dat veel te verwachten valt van nader onderzoek naar de archieven 
van de verschillende bisdommen en gespecialiseerde archieven zoals het 
Katholieke Documentatiecentrum en het Erfgoedcentrum Kloosterleven.  
 
  

                                                      
92 Het promotieonderzoek van Lennert Savenije zal hier wellicht al deels in voldoen, maar 
vooral over katholieke verzet in Noord-Brabant en het Bisdom Haarlem is slechts op een zeer 
rudimentair niveau lokaalhistorisch onderzoek gedaan. 
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G E S P E C I A L I S E E R D E     A R C H I E V E N 
 
Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten 
 
Adres studiezaal 
Houtlaan 2 
6525 XZ Nijmegen   
Telefoon: 024-3554219  
E-mail  archief@jezuieten.org   
Website:  www.jezuieten.org    
Openingstijden  
Bezoek na afspraak met archivaris P. Begheyn of adjunct-archivaris drs. J. van 
Gennip. 
 
Relevante archieven 

• Voor een overzicht van relevante dagboeken en persoonsdossiers 
inclusief van hen die in de concentratiekampen verbleven, neem 
contact op met de archivaris. 

• Handschriftencollectie  
 B. 9a - Diverse stukken over de Nederlandse Provincie S.J. in 

oorlogstijd. 1940-1945 
 B. 9b - Stukken betreffende Henricus Zwaans SJ (1898-1942), 

Robert Regout SJ (1896-1942) en Piet van Gestel SJ (1897-1972) 
in het concentratiekamp Dachau  

 C. 47.c. -  Communicanda en andere stukken over de oorlogstijd 
1940-1945 

 F. 42 – Bisschoppelijke en andere stukken over de oorlogstijd 
1940-1945 

 Z. 65 - Antonius Mulders SJ (1896-1965), Stukken betreffende zijn 
benoeming tot legeraalmoezenier en zijn krijgsgevangenschap, 
1938-1945. Drie cahiers met aantekeningen, enz. van zijn verblijf 
in het krijgsgevangenkamp Stalag XI Fallingbostel. 
Oorlogszakboekje. Mobilisatie-oorlogskruis met machtiging dit te 
dragen. 

mailto:archief@jezuieten.org
http://www.jezuieten.org/


55 
 

 Z.186 - Charles Hanckx SJ (1893-1976), Stukken m.b.t. de Tweede 
Wereldoorlog 1943-1946 

 Z.215 - Gerardus de Jong SJ (1892-1970), Correspondentie van 
Joden in oorlogstijd. 

 Z.430 - Clemens Beukers SJ (1909-1994), 1. Stukken betreffende 
zijn wederwaardigheden gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
1940-1945 

 Z.447 - Henri van Waesberghe SJ (1906-1999), 9. Foto’s van 
ordesleden en apostolaat in oorlogstijd, 1922-ca. 1946; 16. 
Stukken betreffende zijn doen en laten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, 1940-1944. 

 Z177 - Z177. Eduardus van der Ven (1899-1975). Correspondentie 
uit gevangenis (Arnhem 1941) en dagboek. 

 Z280 - Tinus van den Bercken (1909-1990). Correspondentie met 
Van Eyden-van Dam n.a.v. de dagboekbrieven van W. van Dam in 
het interneringskamp. 

 Z33. - Jacques van Ginneken SJ (1877-1945), ‘God en de oorlog’, 
z.j. 

 Z34 - Harry Zwaans S.J. (1898-1942). Dagvaarding en brief van A. 
Luteijn aan Zwaans in gevangenschap, 1941. Brieven van Zwaans 
aan P. Rector, 1941, en (kopieën van) brieven aan zijn vader en 
zuster, 1941-1942. Brieven van vader Zwaans aan zijn dochter, 
1941-1944. Brieven van P. Provinciaal aan vader Zwaans, 1941-
1947. Brieven van vrienden en bekenden aan zijn vader en zuster, 
1941-1942. Brieven aan de familie na zijn overlijden, o.a. van 
medegevangenen, 1942-1948. Stukken betreffende zijn overlijden, 
1942-1947. Typoscript van R. Tijhuis O.Carm., ‘Met P. Zwaans in 
Dachau’. 

 Z416 - Mich Marlet (1921-1997) Correspondentie met zijn vader 
Jan Marlet uit het krijgsgevangenkamp in Stanislawow (P.), 1942-
1945. Toegangsbewijs in het bewarings- en interneringskamp te 
Nijmegen, 1945. 
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 Z460 - Cornelis Ligthart (1895-1980) Rondzendbrieven aan 
congreganisten van de Krijtberg, Amsterdam, in Duitse 
gevangenschap, 1943-1944. Album met dankbetuigingen aan 
Ligthart voor de uitzending van Amsterdamse kinderen naar 
Akersloot in de Hongerwinter, 1945 

 Z468 - Wim Bennink (1920-2000) Studiemateriaal betreffende Titus 
Brandsma en Edith Stein, alsook een bespreking van Nacht und 
Nebel (1977) van F. Bakels over zijn leven in een concentratiekamp. 
1977-1990 

 Z65 - Antonius Mulders (1896-1965). Stukken betreffende zijn 
benoeming tot legeraalmoezenier en zijn krijgsgevangenschap, 
1938-1945. Drie cahiers met aantekeningen, enz. van zijn verblijf 
in het krijgsgevangenkamp Stalag XI Fallingbostel, 1944. 
Oorlogszakboekje. Mobilisatie-oorlogskruis met machtiging dit te 
dragen. 

 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 
 
Adres studiezaal 
Kloosterlaan 24 
5435 XD Sint Agatha  
Telefoon: 0485-311007  
E-mail  info@erfgoedkloosterleven.nl  
Website:  http://www.erfgoedkloosterleven.nl/  
 Openingstijden  
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag  11:00 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• Archief B015 Broeders van Maastricht 
 2140 Merkx, A.H.J. (broeder Valentinus), 1895, 1904, 1911, 1913, 

1915, 1919-1920, 1922-1923, 1925-1931, 1933, 1935, 1938, 
1940-1946, 1964, 1984 (2 omslagen) N.B. Bijgevoegd een boek 

mailto:info@erfgoedkloosterleven.nl
http://www.erfgoedkloosterleven.nl/
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met herinneringen aan het verzet in Limburg in de Tweede 
Wereldoorlog. 

• Archief AR P011 Congregatie van het H. Sacrament  
 1332 Boek "Ondergedoken in het concentratiekamp. Priesterleven 

in het P.D.A." door pater Jos Govaert over zijn gevangenschap in 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 1949 (1 deel) 
N.B. Met zwart-witfoto's (waaronder veel foto's van het kamp, 
gemaakt direct nadat de Duitsers het kamp verlieten) en 
illustraties naar verschillende schetsboekjes van gevangenen uit 
het kamp. 

 1359 Boek "Ondergedoken in het concentratiekamp. Priesterleven 
in het P.D.A." door pater Jos Govaert over zijn gevangenschap in 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 1949 (1 deel) 
N.B. Tweede druk, deze is niet gebonden (zoals de eerste druk) 
en heeft een geïllustreerd kaft. De kaft is losgescheurd van het 
boek. Met zwart-witfoto's (waaronder veel foto's van het kamp, 
gemaakt direct nadat de Duitsers het kamp verlieten) en 
illustraties naar verschillende schetsboekjes van gevangenen uit 
het kamp. 

 1629 Brief van pater Jos Govaert aan de secretaris van het 
aartsbisdom Utrecht houdende gegevens over de paters en 
broeders die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangengenomen 
werden door de Duitsers, 1959 (1 stuk) N.B. Het betrof pater G. 
Spiekman, pater P. Kockx, pater J. Govaert, broeder Johannes 
Classens en broeder Paschalis Appelman. 

 1791 Krantenknipsels betreffende de bezetting van het klooster 
te Brakkenstein door de Duitsers in 1943 en betreffende de 
arrestatie van pater Govaert, pater Kockx en vier postulanten, 
1943, 1944 (3 stukken) 

 1801 Twee brieven van Theophile Govaert aan zijn broer Jos (z.j.), 
een brief van Jos Govaert aan zijn broer Theophile (1942), een 
brief van een sacramentijn uit Tolosa aan Theophile en een brief 
van Jeanne aan haar broer Theophile (1943), 1942, 1943, z.j. (1 
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omslag) 
N.B. Pater Theophile Govaert verbleef in Fortaleza. Op de brieven 
van en aan Jos Govaert zijn met potlood enkele codes 
aangebracht, mogelijk door de Duitsers. 

 1804 Brieven aan pater Jos Govaert afkomstig van zijn broers en 
zussen, aan hem geschreven terwijl hij verbleef in 
concentratiekamp Amersfoort, 1943-1944 (1 omslag) 
N.B. Zie ook plaatsingsnummer 1801.  

• Archief AR P012 Provinciaal Archief van de Nederlandse Dominicanen.  
 84 Brief van pater H. Beekman o.p. aan pater C. Lambermond o.p. 

houdende een verslag van de gebeurtenissen in de 
Thomasparochie tijdens de oorlog, 1945 (1 stuk) 

 121 Verslag over de gebeurtenissen in het klooster van Huissen 
tijdens de Tweede wereldoorlog, ca. 1945 (1 omslag) 

 614, 1939-1944,  dagboek pater R. Bruineman 
 615, 1944-1948,  dagboek pater R. Bruineman 
 1183 Correspondentie van prior provincialis met pater H. Marcelis 

o.p. en pater V. Janssens o.p. en documenten met betrekking tot 
de detentie van pater P. de Bruijn o.p., 1945 (1 omslag) 

 2844 Dagboek uit de Tweede Wereldoorlog van pater H. Schaeffer 
o.p., 1944-1945 (1 omslag) 

 3328 Circulaire aan in Groningen geëvacueerde Limburgse 
katholieken en circulaire van het verzet, ca. 1944-1945 (2 
stukken) 

 2847 Dagboek van pater H. Meijers o.p., 1945 (1 cahier) 
 2853 Dagboek van pater K. Kuhlmann o.p., 1944-1945 (1 deel) 

N.B. P. Kuhlmann maakte deel uit van de communiteit van de 
domus St. Albertus Magnus aan de Provenierssingel te Rotterdam. 

 3328 Circulaire aan in Groningen geëvacueerde Limburgse 
katholieken en circulaire van het verzet, ca. 1944-1945 (2 
stukken)  

 6399 Dagboek "Elden in september 1944" van pater J. van Vugt 
o.p., uitgegeven door de Historische kring Elden, 1991 (1 stuk) 

 8328 Pater H.W. Dijkman o.p. Geboren 1923; gewijd 1956; 
overleden 2005. Kloosternaam: Dominicus. Roepnaam: Herman 
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 8738 Stukken met betrekking tot zijn activiteiten als 
aalmoezenier van de werkverschaffing (later rijkswerkverruiming). 
Met inhoudsopgave, 1937-1948. 6 dozen 

• Archief  P031 Missionarissen van Scheut 
 264 Stukken betreffende de bezetting van het Bisschop 

Hamerhuis te Nijmegen door de Duitsers, 1942-1948 (1 omslag) 
N.B. Onder meer de inventaris van het huis. 

• Archief P036 Paters van de HH.Harten 
 798 stukken betreffende de Duitse bezetting en het doorgaan in 

de diaspora, 1943-1945 (1 omslag) 
• Archief AR-P039 Redemptoristen  
 646 Verslag van pater W. Randag cssr over de ervaringen in de 

Tweede Wereldoorlog. Met kanttekeningen, ca. 1946 (1 omslag) 
 679 Stukken betreffende de ervaringen en de rol van pater 

C.Hillenaar cssr in het verzet in Twente, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, 1986-1987, z.j. (1 omslag).  
 3640 "De binnenkant van een verzet", documentaire van de KRO 

in de reeks "60 jaar lief en leed" waarin rol in het verzet van pater 
L. Bleijs cssr aan de orde komt, 1985, 1989  

 3913 Notities met betrekking tot de bezetting van pater J. 
Vinkenburg cssr en andere leden van de provincie, 1995 (1 
omslag) N.B. Gebaseerd op eigen ervaringen en op huiskronieken 

 3915 Brief van de propagandaafdeling van de N.S.D.A.P. aan p. L. 
Bleijs cssr over toegezonden Plakette', 1934 (1 stuk)  

 3922 Artikel "Uit de jaren van toen...!" over de activiteiten van p. 
L. Bleijs cssr tijdens de bezetting in periodiek "Samen Kerk", 1995 
(1 stuk) 

 3926 Notitie van broeder Longinus over ervaringen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 1945 (1 stuk) N.B. Transscriptie. 

 7351 Identiteitsbewijs, 1940 (1 stuk)  
 7352 Verzameld archief- en documentatiemateriaal van en over 

het verzetswerk, aangetroffen in de nalatenschap van pater L. 
Bleijs cssr, [1940]-[1945] (1 omslag)  

 7353 Stukken betreffende de aanklacht van J. Reymer, 
burgemeester van Roermond, tegen pater L. Bleijs cssr, 1942, 
1945, z.j. (1 omslag)  
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 3917 Artikel "Day of Prayer for Holland: 'The Netherlands People 
At The Point Of Death" in krant "The Catholic Times" houdende 
een interview met p. L. Bleys (Bleijs) cssr, 1944 (1 stuk)  

 7354 Rapport van pater L. Bleijs cssr over de houding van de 
katholieke bisschoppen in Nederland en hun indirecte invloed op 
het Nederlandse verzet, 1944 (1 stuk)  

 7355 Diploma "Aandenken" voor de steun aan het verzet namens 
de illegale werkers groep Roermond-West, 1944 (1 stuk) 
N.B. Niet ingevuld. Geestelijk leider was pater L. Bleijs cssr.  

 7356 Rapport "The spiritual background of the resistance 
movement in the Netherlands" door pater L. Bleijs cssr, 1944 (1 
stuk)  

 7357 Verslag "Illegaal werk en politiek" van pater L. Bleijs cssr 
over de rol van de Nederlandse Unie, 1944 (1 stuk)  

 7380 Verslagen van, oproepen en teksten over het L.O.- en 
verzetswerk opgemaakt met het doel een gedenkboek uit te 
geven door het bestuur van de Gemeenschap van Oud Illegale 
Werkers Nederland, ter hand gesteld aan (onbekend), rood 
genummerd 1-52 alsmede ongenummerd, ca. 1946 (1 omslag) 
N.B. Ontbrekende nummers 31-32. 

 7388 Herinneringen van confraters aan pater L. Bleijs cssr, 
verzameld door pater F. van de Heijden, 1946, 1949, 1978, z.j. (1 
omslag) 
N.B. Van de volgende confraters zijn herinneringen aan Bleijs 
aanwezig: H. Boelaars, Charlton, G. Cloin, H. Donicie (dit stuk is 
toegestuurd door J. van Lieshout, die een biografie over Bleijs 
schreef), W. Duynstee, W. de Graaff, H. Helmer, J. Jonckbloedt, W. 
Jonckbloedt, J. Kahmann, G. Mathot, J. Peters, P. Stallaert, A. 
Strijbos, A. Verschure, M. Verstegen, J. Visser. 

 7389 t/m 7425 Brieven, verzameld en/of ingekomen, alsmede 
verslagen en teksten van interviews en levensbeschrijvingen bij 
pater F. van de Heijden cssr voor zijn onderzoek naar pater L. 
Bleijs cssr, 1949-1950; met retroacta 1946 (1 omslag). 

 7358 Inschrijvingsbewijs van pater L. Bleijs cssr bij de 
Nederlandse Unie, z.j. (1 stuk)  
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 7427 Aantekeningen en notities van pater F. van de Heijden cssr 
gemaakt naar aanleiding van interviews en naspeuringen voor 
zijn onderzoek naar pater L. Bleijs cssr, 1949-1950 (1 omslag) 

 7428 Afschriften van teksten van artikelen over pater L. Bleijs cssr 
en het verzetswerk, verschenen in boeken, periodieken en 
kranten, verzameld door pater F. van de Heijden cssr. Artikelen in 
de "Kapelgids". Artikelen in "De Volksmissionaris". Artikelen in de 
"Nederlandse Katholieke Stemmen". Artikel in "Het Parool". Artikel 
in "Den vijand weerstaan", 1949-1950 (1 omslag) 

 7433 Kranten- en tijdschriftartikelen over de persoon pater L. 
Bleijs cssr en zijn rol in het verzet, 1945-1995 (met hiaten) (1 
omslag)  

 10614 Twee exemplaren van het periodiek "De Volksmissionaris", 
te weten de eerste twee naoorlogse nummers met (1) o.a. 
toespraak van L. Bleijs, G. Cloin over bisschoppen in de oorlog, H. 
Janssen over de evacuatie van Limburgers en (2) in memoriam van 
L. Bleijs, G. v.d. Heuvel en B. Baars, 1949 (1 omslag). 

 13066 Correspondentie tussen pater L.A. Bleijs en diverse 
personen betreffende verzetsactiviteiten geschreven in de periode 
1942-1945, ca. 1990 (1 omslag) N.B. Kopie.  

 20569 Dia's van de schetsmatige, onvolledige dagboeknotities 
van pater L. Bleijs, 1944 (1 slede). N.B. Uitgebreide beschrijving 
beschikbaar. 

• Archief AR V001 Kruisvaarders van Sint Jan 
 1024 Stukken betreffende de Vereniging Voormalig Verzet Zuid-

Holland, 1945, 1974, 1986, 1990 (1 omslag). 
• Archief AR Z033 Dochters van Onze Lieve Vrouw 

 40 "Dochters van O.L. Vrouw, Dobbelmannweg 1, Nijmegen", 
1940-1945 

 61 Dagboek vanaf de stichting, 1940-1969 
• Archief AR Z037 Archiefinventaris Dominicanessen van het 

Allerheil igst Sacrament 
 44 Kroniek Nijmegen, 1940-1945 
 45 Kroniek Roermond, 1942-1950. Met bijlagen 
 155 Zuster Willibrorda H. van Nunen, 1935-1940, 1950-1954, 

1969 (met hiaten) 
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• Archief AR Z076 Julianazusters 
 103 Dagboeken van Heiloo, 1930-1948, 1954-1959, 1962-1990 

(1 omslag) 
N.B. Zie ook nrs. 108 en 1408. 

 106 Dagboek van [zuster Liduina Pas] houdende aantekeningen 
over de periode 9 mei 1940 tot en met februari 1942, 1940-1942 
(1 deel) 

 1041 Stukken betreffende de oorlogsjaren, 1940-1942, 1944-
1945 (1 omslag) N.B. Zie ook nrs. 216 en 1043. 

 1043 Stukken betreffende de oorlogsjaren en de bevrijding, 
1940-1941, 1945-1946, z.j. (1 omslag) N.B. Zie ook nrs. 216 en 
1041.  

• Archief AR Z084 Medische Missiezusters 
 22 Verslagen van de Nederlandse pro-provincie over augustus 

1939 - april 1945, januari - juni 1951, 1958-1966, 1945, 1951, 
1962, 1964, 1966 (1 omslag) 

 314 Brieven van zuster Madeleine Sophie Du Vally aan zuster 
Eleonore Lippits en sister Petrus, vanuit de Interneringskampen 
Amersfoort en Liebenau (Duitsland). Met bijlagen, 1942-1945 (1 
omslag) 

 1728 Verklaring van "Niet Jood zijn", 1941 (1 stuk) 
• Archief AR Z093 Missiezusters van O.L. Vrouwe van Afrika 

 654 Verhandeling "Histoire de la Maison de Boxtel 1940-1944" 
van (onbekend) alsmede een beknopte geschiedenis van de 
ontwikkelingen van Huize Lavigerie (1930-1969), ca. 1944, ca. 
2004 (1 omslag) 
N.B. In het Frans en Nederlands. 

 773 Stukken betreffende de oorlogsjaren 1940-1945, 1945, 
1994, 1999, z.j. (1 omslag) 

• AR Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie 
 3048 Verhaal over Duifje Gans, een joods onderduikertje, 

opgeschreven door zuster Marcella. Met foto, 1973 (1 stuk) 
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 5685 Verslagen en kroniek met betrekking tot de kloosters en de 
communiteiten tijdens de bezetting en  de bevrijding, 1942-1945 
(1 omslag) 

 6923 Notities ‘Waslijn van de bevrijding: herinneringen van 
Nederlandse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zich 
hebben ingezet voor de redding van door het Nazi-regime 
vervolgden", verzameld en toegelicht door Toos-Schoffelen-
Nooijen, alsmede krantenknipsels met betrekking tot het verzet 
in Echt, 1996, z.j. (1 omslag). N.B. Vertaling van "Freedoms 
Clothesline". Bevat bijdrage over zuster Emmanuel Housmans osu  

 
Katholiek Documentatie Centrum 
 
Adres studiezaal 
Erasmuslaan 36  
Postbus 9100 
6500 HA Nijmegen  
Telefoon: 024 - 3612457  
E-mail  info@kdc.ru.nl  
Website:  http://www.ru.nl/kdc/  
Openingstijden  
Maandag 09:00 – 16:30 uur 
Dinsdag  09:00 -  16:30 uur 
Woensdag 09:00 -  16:30 uur 
Donderdag 09:00 -  16:30 uur 
Vrijdag  11:00 -  16:30 uur 
 
Relevante archieven 

• 1. Archief Ned. Kath. Stemmen 
 96 Lijsten van gegevens over priesters en religieuzen die door de 

Duitsers tijdelijk gevangen zijn geweest 1945 
• 180 Archief Apologetische Vereniging Petrus Cansisius  

 10 Toespraak bij gelegenheid van de jaarvergadering. 1942 
 12 Aantekeningen over de AVPC in de jaren 1930-1941 
 19 Ingekomen en uitgaande brieven van de secretaris 1941-1948 

mailto:info@kdc.ru.nl
http://www.ru.nl/kdc/
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 22 Verslagen en werkzaamheden van het inlichtingenbureau van 
de AVPC te Rotterdam 1942-1943. 

 31 Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar de 
houding van de niet-katholieken tegenover katholiek geloof en 
katholieke kerk, gehouden door de redactie van “Apologetisch 
Leven”. Met als bijdrage brieven aan C. Pauwels te Zwolle. 1940 

 32 Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar het 
nut van voortzetting van het geven van conferenties voor niet-
katholieken, gehouden door de redactie van “Apologetisch 
Leven”. Met als bijlage een lijst van adressen. 1941. 

• 571 Archief Teulings, F.G.C.J.M. 
 29 Stukken betreffende de commissie van Bisschoppelijke 

Adviseurs inzake het Persplan. Met kant- en aantekeningen en 
onderstrepingen. 1943-1945, 1947, z.j.1 omslag 

 30 Mededelingen van het bisdom 's-Hertogenbosch inzake het 
advies om zich niet te laten onderwerpen aan bepalingen en 
organisaties op nationaal-socialistische grondslag. 1941-1942. 1 
omslag 

 31 Stukken betreffende zijn activiteiten als vertegenwoordiger 
van het katholieke kerkgenootschap bij de Joodse Raad. Met 
kant- en aantekeningen. 1942. 1 omslag 

 44 Brieven en doorslagen van brieven van [mgr.] J. Teulings, 
[deken van Nijmegen], aan zijn familie, vrienden en mede-

geestelijken.  
1942-1944. 1 omslag 

 144 Brieven van zr. Clara en zr. Maria Beatrix aan mr. H. 
Kolfschoten,  
partijsecretaris van de RKSP, over het geloof in God in oorlogstijd. 
Met bijlage.1 stuk 

 352 Mededelingen van het Nederlands episcopaat aan de 
katholieke schoolbesturen inzake de propaganda voor de 
Nationaal-socialistische Beweging (NSB) en onder haar invloed 
staande organisaties en instellingen. ca. 1942. 1 stuk 

 353 Circulaire van A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch,  
inzake niet-arische kinderen op katholieke bijzondere scholen. 

1941. 1  
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stuk 
• 961 Archief Frequin L.H.A. 

 70 Artikel over zijn relatie met Titus Brandsma en zijn ervaringen 
     in het concentratiekamp Vught. Typescript.1962. 
 79 Correspondentie met P.M. Smedts.1972. 
 94 Correspondentie en artikelen over bezetting en bevrijding. 

1940, 1942-1943, 1945-1947. NB: Bevat stukken betreffende 
zijn conflict  

met pater J.P.M. van der Ploeg OP, met wie hij tijdens de Tweede  
Wereldoorlog samenwerkte voor "Het Kompas";  

 179 Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor "Het Kompas" 
en 
zijn conflict met pater J.P.M. van der Ploeg OP. 1941-1942, 

1944- 
1945, 1980-1982, 1987. 

 Brieven van J. le Poole en F.J.M. Duynstee over pater W. Arts, 
aalmoezenier. 1949.2 stukken 

 
Nederlands Carmelitaans Instituut  
 
Adres studiezaal   
Steenstraat 39 
5831 JA Boxmeer  
Telefoon: 0485 - 562177 
E-mail:  nci@karmel.nl   
Website: http://www.carmeliteinstitute.nl/   
Openingstijden  studiezaal 
Maandag en dinsdag op afspraak. 
 
Relevante archieven 

• Archief Titus Brandsma 
 Inventaris niet via internet beschikbaar 

• Archief Amandus van der Wey 
 Inventaris niet via internet beschikbaar  

 
 
 

mailto:nci@karmel.nl
http://www.carmeliteinstitute.nl/
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NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 
 
Adres studiezaal   
Herengracht 380 
1016 CJ Amsterdam 
Telefoon: 020 - 5233800 
E-mail:  info@niod.knaw.nl  
Website: www.niod.nl  
Openingstijden  studiezaal 
Maandag 13:00 – 17:30 uur  
Dinsdag  09:00 - 17:30 uur 
Woensdag 09:00 - 17:30 uur 
Donderdag 09:00 - 17:30 uur 
Vrijdag  09:00 - 17:30 uur 
 
Relevante archieven 

• 077 Generakommissariat für das Sicherheitswesen  
 1578 Stukken betreffende het verspreiden van gruwelpropaganda 

in Maastricht door M.E.G.A. Honne, priester te Maastricht een W. 
Joosten, kapelaan te Maastricht, 1940 

• 102 Departement voor volksvoorlichting en kunsten 
 1819 Actie van de katholieke dagbladpers onder leiding van pater 

Titus Brandsma 
• 123 Nationaal-Socialistische Beweging  

 Brief (in handschrift) van mgr. G.C. van Noort, deken van 
Amsterdam, aan Marchant et d'Ansembourg.  

 Brief (doorslag) van Marchant et d'Ansembourg aan mgr. J.H.G. 
Lemmens, bisschop van Roermond.  

• 168d Zwart Front / Nationaal front 
 55 Rapporten van propagandaleider Noord-Brabant R. Wennekes 

betreffende de bijeenkomst van het Agrarisch Front op 2 
augustus 1941 te ’s-Hertogenbosch en een bespreking met 
pastoor J. van Genk te Achtmaal over diens houding ten opzichte 
van de NSB, het Nationaal Front en andere organisaties, 8 
augustus 1941. 

• 187 Zwitserse weg A 

mailto:info@niod.knaw.nl
http://www.niod.nl/
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 80a Pater L. Bleys en W.J.H. Schreinemachers: "Beknopt rapport 
van het illegale werk van de Landelijke Duikorganisatie", 12 mei 
1944; 
Eduard de Vries en Jan Mulder: "Opmerkingen n.a.v. rapport GC 
158", 14 mei 1944. 

• 195 Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandse Unie 
 3 Rapport over de verhouding: Illegaal werk en politiek, van de 

hand van "Lodewijk" (Pater L. Bleys. C ssR), 30 augustus 1944. 
• 197dd Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 

 2 Stukken afkomstig van pater Lodewijk Bleys (vertegenwoordiger 
van de staf van Prins Bernhard bij de GOIWN),waaronder de tekst 
van een oudejaarsavondtoespraak van een lid van de 
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland, vanuit het 
bevrijde Zuiden gericht tot het bezette gebied, over onder meer 
de taak van de Gemeenschap., december 1944 - maart 1945. 

• 214 Marinegericht. Personalakten uit tuchthuizen of gevangenissen. 
Stukken over de veroordeling van pater Jacob Kerssemakers in: 
 5 
 465 
 788 

• 216b Departement van Binnenlandse Zaken  
 330 Correspondentie met de procureur-generaal, fungerend 

gewestelijk directeur van Politie te Den Bosch inzake een door 
pater L.A. Bleys gehouden spreekuur voor jongens, die in 
aanmerking komen voor dienstneming bij de Nederlandse 
Arbeidsdienst, 19 maart -  13 juli 1942.  

• 244 Europese dagboeken en egodocumenten 
 29 H.L.M. Hoek, pastoor te Groesbeek 
 517  H.C. Bruggeman, pastoor te Oosterbeek 
 894 A.J. Vergeer, pastoor te Woudrichem 
 1172 Duijnstee, Pater A.J.A.M. 
 1211 Mevrouw Kievit opgedragen aan kapelaan Drost te Overveen 
 1428 Kapelaan Koopman 
 1492 Susan, Sylvester Bill (schuilnaam: Leroy, S.) 
 1509 anoniem (waarschijnlijk van een katholieke geestelijke) 
 1666 Rombouts, frater Bernardinus 
 1697 J.W. van Heeswijk, pastoor te Rotterdam 
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• 245 Erelijst aanvraagformulieren 
 De Erelijst-database van de Leeuw bevat 1485 namen die voldoen 

aan de criteria ‘katholiek’ en ‘verzet’ (zie bijlage) 
• 248 – 106a dossier Bleijs, pater Lodewijk 

 a1Aantal rapporten, opgesteld door pater Bleijs. Rapport over het 
werk van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, 
bestemd voor de Nederlandse regering in Londen; verslag over de 
aan pater Bleijs in Nederland toevertrouwde opdrachten, te 
bespreken met de Nederlandse regeringsinstanties in Londen; 
rapport over de verhouding illegaal werk en politiek, de tekst van 
een door Pater Bleijs op 17 september 1944 voor de Engelse 
radio gehouden toespraak en een rapport over de houding der 
Katholieke bisschoppen in Nederland en hun indirecte invloed op 
het Nederlandse verzet. 

• 248 - 1380 dossier Hanns Albin Rauter 
 B33 Brief van pastoor Overmaat te Zeist aan de PRA te ’s-

Gravenhage over zijn arrestatie in mei 1942 in verband met een 
brief aan Rauter, waarin hij protesteerde tegen onbevoegd 
gebruik van een kerkhof door de WA. 

• 249  -  0217 Engelandvaarders 
 a4 Afschrift van een brief van pater Dito, waarin een verslag 

voorkomt van zijn tocht naar Zwitserland en zijn verblijf aldaar, 
zonder datum. 

• 249 – 0275 / a7 Brief van pastoor J. Janssen te IJsselsteyn betreffende 
zijn detentie in 1941 in het Huis van Bewaring te Maastricht  waar hij 
met een aantal andere RK geestelijken opgesloten zat wegens 
verspreidig van een herderlijk schrijven en over de bemoeiingen van de 
onderdirecteur van genoemde instelling, Rademakers, om een 
medegevangene van Janssen, pastoor Keuler uit Tegelen, door middel 
van gesimuleerde krankzinnigheid aan transport naar Dachau te 
onttrekken.249 – 0293 dossier Groep Pater Klinge 
 a1 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Rapport over de 

groep J. Klinge en H, Schoenmaker (?), een verzetsgroep, die 
pogingen deed een radioverbinding met Engeland tot stand te 
brengen. Door toedoen van Van der Waals werden enkele leden 
gearresteerd, hetgeen ook het einde van de groep betekende, 
zonder datum. 
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 a2 Verslag vanwege het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
van een onderhoud met W.M. Zietse te Badhoevedorp, voormalig 
lid van de groep Pater Klinge, ook wel Groep van Broeder Josef 
genoemd, betreffende de activiteiten en het einde door verraad, 
van deze illegale groep. Het verslag is voorzien van de 
handtekening van Zietse, 12 mei 1948. 

•  249 – 0375J  Kerkelijk Verzet – Rooms Katholieke Kerk 
 a2 Uittreksel uit de Kerstrede van de Paus in 1940, zonder datum. 
 a3  Brief van de Aartsbisschop, en de bisschoppen van Nederland 

aan de geestelijkheid en de gelovigen met de tekst van een brief 
van de Paus aan de Aartsbisschop, de bisschoppen en de 
gelovigen in Nederland, naar aanleiding van de herderlijke brief, 
die ter gelegenheid van de feestdag van St.Willibrord in de 
Rooms-Katholieke kerken werd voorgelezen, zonder datum. 

 a4 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland, o.m. betreffende de weigering van de sacramenten 
aan leden van communistische, socialistische en nationaal-
socialistische organisaties, zonder datum. 

 a5 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 2 februari 1941. Twee exemplaren, zonder datum. 

 a8 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland, o.m. betreffende de beperking van de vrijheid van de 
katholieke dagbladpersen de ondergang van het Roomsch-
Katholiek Werkliedenverbond. Vier exemplaren, zonder datum. 

 a13 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 8 september 1941, o.m. betreffende de Katholieke 
Boeren- en Tuindersbond, zonder datum. 

 a14 Brief van de bisschop van Haarlem betreffende de 
Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp Nederland, zonder 
datum.Brief van de Aartsbisschop van Utrecht aan de religieuze 
Orden en Congregaties, alsmede aan de rooms-katholieke 
instellingen, betreffende het voldoen aan een verzoek van de 
Commissaris voor de Niet-Commerciële Verenigingen en 
Stichtingen om inzending van jaarstukken e.d, zonder datum. 

 a16 Gestencilde brief van prof.dr.Titus Brandsma vanuit de 
Politiegevangenis te Scheveningen "Waarom verzet zich het 
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Nederlandse volk en met name het katholieke volksdeel tegen de 
NSB ?", zonder datum. 

 a17 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 25 januari 1942, zonder datum. 

 a18 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland over het behoud van de katholieke school en het 
gebed daarvoor, zonder datum. 

 a19 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Neder1and van 10 april 1942, o.m. betreffende de Nederlandsche 
Arbeidsdienst, zonder datum. 

 a20 Brief van het bisdom Roermond betreffende de 
Nederlandsche Arbeidsdienst, zonder datum. 

 a21 Brief van de Bisschop van Haarlem betreffende de 
Nederlandsche Landstand en de Nederlandsche Arbeidsdienst, 
zonder datum. 

 a22 Brief van A.Thomas, burgemeester van Heusden, aan de 
redactie van De Opstand, waarin de demissie van het gehele 
Nederlandse Episcopaat wordt geëist in verband met de van de 
zijde van het Episcopaat gevoerde acties tegen het nationaal-
socialisme, zonder datum. 

 a24 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 20 juli 1942 over het adres van de gezamenlijke 
Nederlandse kerken van 11 juli 1942 betreffende de maatregelen 
tegen de Joden, zonder datum. 

 a27 Brief namens de Aartsbisschop van Utrecht betreffende het 
ongeoorloofd zijn van de medewerking van katholieke artsen aan 
de Nederlandsche Artsenkamer, zonder datum. 

 a28 Brief namens de Aartsbisschop van Utrecht aan de besturen 
van ziekenhuizen en betreffende het verstrekken van gegevens 
inzake Joden, die zich in de ziekenhuizen bevinden. (Fotokopie), 
zonder datum. 

 a29 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland betreffende het adres van de gezamenlijke kerken aan 
Seyss-Inquart, waarin o.m. geprotesteerd wordt tegen de 
maatregelen tegen de Joden en de toenemende rechteloosheid, 
zonder datum. 
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 a31 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 24 februari 1943, zonder datum. 

 a32 Fotokopie van een besluit van de burgemeester van Utrecht 
betreffende het ontslag van de hoofdagent van Politie J.van Dam 
in verband met diens voornemen om gevolg te geven aan het 
vervatte in de herderlijke brief, die op zondag, 21 februari 1943 
in de rooms-katholieke kerken werd voorgelezen, zonder datum. 

 a34 Brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland 
aan de pastoors van het Aartsbidsdom Utrecht en de bisdommen 
Breda, Roermond, Haarlem en 's-Hertogenbosch betreffende het 
ingrijpen in de katholieke land- en tuinbouworganisaties en het 
land- en tuinbouwonderwijs, zonder datum. 

 a35 Instructie van het bisdom Utrecht aan de geestelijkheid 
inzake de houding van ambtenaren der geeestelijke 
arbeidsbureaus en politie-ambtenaren in verband met de 
aanmeldingsplicht voor de arbeidsinzet, zonder datum. 

 a36 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen in 
Nederland van 12 mei 1943, zonder datum. 

 a38 Tekst van een toespraak van de bisschop van 's- 
Hertogenbosch op zondag 12 maart 1944, zonder datum. 

 a41 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland van 7 juli 1944, bevattende een waarschuwing voor in 
naam katholieke bladen. Met een onderschrift van de bisschop 
van 's-Hertogenbosch, zonder datum. 

 a42 Herderlijke brief van de Aartsbisschop van Utrecht van 11 
oktober 1944 betreffende de Aartsbisschoppelijke Hulpactie bij 
Oorlogsgeweld. Met een naschrift voor de geestelijkheid 
betreffende afdragen van collecten, zonder datum. 

 a43 Rondschrijven van de Deken en de gezamenlijke pastoors van 
Amsterdam van 25 oktober 1944, zonder datum. 

 a44 Brief van de bisschop van 's-Hertogenbosch van 8 november 
1944 naar aanleiding van de bevrijding van het zuiden van 
Nederland, zonder datum. 

 a45-a46 Herderlijke brief van de Aartsbisschop van Utrecht en de 
bisschop van Haarlem van 20 november 1944, zonder datum. 
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 a49 Brief van frater B. van de Berg te Zeist betreffende een artikel 
uit "Omhoog", parochieblad voor het Aartsbisdom Een exemplaar 
van het betreffende blad is bijgevoegd, zonder datum. 

 a52 Mededelingen van het Nederlands Episcopaat aan de 
schoolbesturen, o.m. betreffende het plaatsen van affiches van de 
SS en de Nationale Jeugdstorm, het dragen van uniformen en 
insignes der NSB door leerkrachten of leerlingen, speldjes van 
Winterhulp Nederland, het beschikbaarstellen van lokalen ten 
behoeve van nationaal-socialistische organisaties, 
schooltandartsendienst en vakopleidingscursussen, zonder 
datum. 

 a54 Uittreksel uit een Italiaans weekblad betreffende de illegale 
activiteiten van een Nederl. priester, zonder datum. 

 a55 Rondschrijven van pastoor J. Röben te Duivendrecht aan de 
parochianen met een oproep niet aan een vergadering van de NSB 
deel te nemen; aangehecht een krantenartikel over dezelfde 
materie van dezelfde pastoor, juni 1934 - 8 sept.1944. 

 a56 Herderlijk schrijven van de Aartsbisschop en de bisschoppen 
van Nederland van 2 febr. 1944, zonder datum. 

 a57 Drie rondzendbrieven van de bissschop van Breda 
betreffende resp. onderdrukking van de katholieke pers, de 
voedselvoorziening, en een opwekking zich te onthouden van 
doden en gevoelens die met de naastenliefde in strijd zijn, 
zonder datum. 

 a58 Tweetal rondschrijvens (doorslagen van de bisschop van 
Haarlem resp. betreffende o.m. het plaatsen van bordjes ("voor 
Joden verboden" ) en affiches, het dragen van uniformen op 
scholen, de deelneming van RK-gezelschappen aan de 
Kultuurkamer, alsmede het houden van zg. bedrijfsappels; voorts 
betreffende door het ANP onjuist weergegeven uitlatingen van 
kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen, 23 maart 1942 
- 17 maart 1943. 

 a59 Herderlijke brief van de Aartsbisschop en de bisschoppen van 
Nederland betreffende o.m. een samen met de voornaamste 
andere Nederlandse kerkgenootschappen aan de 
Rijkscommissaris verstuurd schrijven, waarin tegen diverse 
maatregelen van de bezetter wordt geprotesteerd. R.K. 
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ambtenaren en bestuurders wordt voorts verboden aan de 
uitvoering van zulke maatregelen mee te werken (stencil), zonder 
datum. 

 a60 Herderlijke brieven van de Aartsbisschop van Utrecht en de 
bisschoppen van Nederland, 25 juli 1941, 10 april 1942, 17 
februari 1943. 

 a61 Herderlijke brief van de bisschoppen van Duitsland te Mainz, 
voorgelezen in Nederlandse kerken, 29 juni 1941. 

 a63 Verslag van de inval in het Sint Elisabeth Klooster te Lage 
Vuursche op 29 december 1943 waarbij Moeder overste zuster 
Marie Matthea-Euphemia de Beer werd gearresteerd. Met enige 
aanvullende gegevens, zonder datum. 

• 249 – 0668 
 Brief van Fr. Geurts, pastoor te Horst-Melderslo, aan De Pater 

betreffende de vordering door de Duitsers op 9 juli 1942 van het 
klooster St. Elisabeth te Heythuysen voor de vestiging van de 
Reichsschule für Mädel en de gebeurtenissen in en rondom het 
klooster na de inbeslagneming. Aan dit klooster was Geurts 
tijdens de bezetting (tot juli 1942) verbonden als rector, zonder 
datum. 

• 249 – 0822 Veghel 
 a2 Brief van Th. Kuijpers te Veldhoven aan de directeur van het 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Met als bijlagen: 
‘Herinneringen’ van Kuijpers, destijds kapelaan te Veghel,  aan de 
oorlogsjaren (1941-1944), op schrift gesteld naar aanleiding van 
dr. Frans Govers’: ‘Corridor naar het verleden’, waarin naar 
mening van Kuijpers, destijds kapelaan te Veghel zijn eigen 
betrokkenheid bij het illegale werk ten onrechte verzwegen 
wordt: voorts afschrift van een briefje van Kuijpers aan 
voornoemde Govers. Fotocopieën, 16 oktober 1983.  

• 249 – 0857C  dossier verzet Leiden 
 a10 Verslag door kapelaan H.C.A.P van Drunen te Leiden 

betreffende zijn verzetswerk. Kapelaan Van Drunen werkte o.m. 
samen met het NSF en de LO.  

• 249 – 0923 dossier Zeeland 
 d1 Brief van. A. van Monevelde, hoofd der school te Heikant, over 

het optreden van pater J. Lambrechts, die tijdens de bezetting 
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morele steun bood aan de Rooms-Katholieke onderwijzers in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen, o.m. door het houden van toespraken, 
gericht tegen het nationaal- socialisme, 2 juli 1945. 

• 249 – 1070 dossier Zwart Front 
 a1 Ingezonden stuk, niet ondertekend, als reactie op een artikel 

getiteld "Gedachten van een Zuiderkruiser" van pater Henricus in 
"Christus Koning", waarin het Fascisme en met name Zwart Front 
werd aangevallen, zonder datum. 

• 249 – 1257 dossier verzet Rhilland bath 
 a1 Brief van W. Elshout te Rilland-Bath over de houding tijdens de 

bezetting van pater Gardiaan en van enkele andere inwoners van 
Rilland-Bath, die actief medewerkten aan het verzet, 25 juni 
1945. 

• 249 – 1259 dossier verzet Schijndel 
 a1 Verslag door pater F.J. Woestenburg over zijn aandeel in het 

verzet, waarin hij werkzaam was als rayonleider van de Landelijke 
Organisatie. Hij organiseerde o.m. een overval op het 
distributiekantoor van Schijndel en enkele spoorwegaanslagen, 
zonder datum. 

• 249 – 1429 Bedrijfsorganisatie 
 Zeer vertrouwelijk rapport: Wat is er essentieel in ons katholiek 

sociaal organisatiewezen, dat tegen elken prijs behouden moet 
blijven en welk deel van zijn taak kan reeds thans aan een of 
andere organisatie worden overgedragen. 

• 250k Concentratiekampen buiten Nederland 
 627 Artikel uit het parochieblad ‘Omhoog’ over pastoor J.Y. 

Galama en kapelaan M.A. van Rooijen, naoorlogs. 
 679 Processen-verbaal van het Bureau Opsporing 

Oorlogsmisdrijven met verklaringen van voormalig gevangenen, 
26 november - 25 december 1945, 

P.A. van Gestel, pater in de Orde der Capucijners 
 725 Circulaire van P. Lütsches over pater F. Stratmann, 10 april 

1946. 
• 250m Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 

 139 pater C. van Oers 
 141 pater J.D. Bakker 
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• 251a Stichting Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en 
Landelijke Knokploegen 
 16 Verslag aangaande bespreking met kapelaan P. van den Brink 

(LO Twente) 
 50 Betreffende het studentenverzet (Pater Van Ogtrop), het 

Gewestelijk Arbeidsbureau in Heerlen, Roermond en Venlo, de 
Nederlandsche Unie - Christofoor, de J.M. Groep, de Trouw-
groepen, Het Vrije Volk, stukken over gemeenteambtenaren, het 
district Gulpen, bijzonderheden over diverse distributiekringen, te 
weten Horst, Heer, Schaesberg, Sittard, Valkenburg, Meerssen, 
Geleen, stukken over het Medisch Contact Nijmegen 

 80 Verslagen en rapporten over organisatie, samenstelling en 
werkwijze van de LO-top (na oktober 1943). Bevat tevens 
verslagen over de reis van Pater L. Bleys (LO) en Rudi 
Schreinmacher (Londens agent) van Maastricht via Zwitserland 
naar Spanje in april/juni 1944. 

 309 Verslagen, rapporten en stukken over een aantal personen 
die in LO en LKP een belangrijke rol hebben gespeeld: Jan 
Hendriks (Ambrosius), Pater L. Bleys, Frits Slomp, Th. Dobbe, Jhr. 
mr. dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal, Johannes Post en 
enkele anderen. 

 370 Toegangsbewijs voor voordrachten van pater L. Bleys en 
dominee F. Slomp over de geestelijke achtergrond van het verzet, 
12 juli 1945. 

• 252b Rogier, L.J. 
 1 Katholieke Kerk en de Duitsers  
 6 Kerkelijke brieven (katholieke), 1941-1945 

• 258 Razzia van Rotterdam 
 40f stukken afkomstig van pater C.A.M. Verheyen, Ede 

• 843 Pastoor A.L. Onderwater 
 1 Brieven van pastoor Onderwater aan familieleden over zijn 

inhechtenisneming, overplaatsing en gevangenschap, 29 juli - 18 
oktober 1941. 

 2 Brieven van pastoor Onderwater uit de Rotterdamse 
gevangenissen Haagse Veer en Rivierpolitie Parkhaven en kamp 
Amersfoort aan kapelaan P.T.L. Brinkman en parochianen Anna en 
Sjaan Oosterveer, 6 augustus - 26 oktober 1941 en maart 1942. 
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 3 Brieven uit kamp Amersfoort aan zijn ouders C.J. Onderwater, 9 
november 1941 - december 1942. 

 4 Brieven uit kamp Vught aan zijn ouders C.J. Onderwater, 
februari 1943 - juli 1944. 

 5 Clandestiene brieven uit kamp Vught aan zijn ouders C.J. 
Onderwater, 5 februari - 28 oktober 1943 en z.d.. 

 7 Brieven van pastoor Onderwater uit Sachsenhausen aan Duitse 
geestelijken, 29 oktober en 8 december 1944. 

 9 Brieven van kapelaan P.T.L. Brinkman uit Hoek van Holland aan 
zijn ouders C.J. Onderwater, 12 november 1941 - 5 januari 1943. 

 10 Brieven van vrijgelaten mede-gevangenen en de bisschop van 
Haarlem aan zijn ouders C.J. Onderwater, 25 november 1941 - 14 
augustus 1942. 

• 870 Woestenburg J.C.  
 92 Stukken over verzetskameraad kapelaan E. Miedema 1947-

1985 
 
 
B I S D O M – A R C H I E V E N 
 
Archief Bisdom Breda 
Archieven uit de bezettingsjaren van het bisdom Breda zijn ondergebracht bij 
het Stadsarchief van de gemeente Breda.  
 
Adres studiezaal 
Parade 12 
4811 DZ Breda  
Telefoon: 076-5294420 
E-mail:  stadsarchief@breda.nl  
Website: http://stadsarchief.breda.nl/collecties/archieven  
Openingstijden  
Dinsdag  11:00 -  17:00 uur 
Woensdag 11:00 -  17:00 uur 
Donderdag 11:00 -  17:00 uur 
Zaterdag  11:00 -  14:00 uur 
 
 

mailto:stadsarchief@breda.nl
http://stadsarchief.breda.nl/collecties/archieven
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Relevante collecties 
• ARC0007.2 Bisdom Breda 1853 – 1983 
 2084 Stukken betreffende mobilisatie, bezetting en bevrijding 
 2117 Adrianus Petrus Hopmans persoonlijke papieren, map 1  1903 

– 1949 
 2118 Adrianus Petrus Hopmans persoonlijke papieren, map 2  1903 

– 1949 
 2119 Adrianus Petrus Hopmans overwegingen en toespraken  1903 

– 1949 
 2124 Joseph Wilhelmus Baeten persoonlijke papieren, map 1 1913 - 

1945  
 2126 Joseph Wilhelmus Baeten preken en toespraken, 1927 - 1940  

• ARC0007.6 Dekenaat Geertruidenberg en het Land van Altena 
behorend tot het bisdom Den Bosch  
 372 Briefwisseling van de pastoors en assistenten met de bisschop 

onder meer uit 1941,  1943-1948 
• ARC0157 Begijnhof Breda, 1269-1997 (2005) 
 912 Brieven van de bisschop van Breda aan het arbeidsbureau van 

Breda betreffende uitzending naar Duitsland van enkele 
medewerkers 
 

Archief Bisdom Groningen / Leeuwarden 
Archieven uit de bezettingsjaren van het bisdom Groningen en Leeuwarden 
zijn ondergebracht bij de Stichting  Archief-  en Documentatiecentrum voor 
R.K. Friesland, alsmede bij de Groninger Archieven.  
 
Adres studiezaal Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. 
Friesland 
Grote Dijlakker 12 
8701 KV Bolsward  
Telefoon: 0515-581844 
E-mail: info@archiefrkfriesland.nl 
Website:  http://www.archiefrkfriesland.nl/cms/index.php/archief-archief  
Openingstijden 
In principe iedere woensdag van 09:00 tot 16:00 uur. 

mailto:info@archiefrkfriesland.nl
http://www.archiefrkfriesland.nl/cms/index.php/archief-archief
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Relevante collecties 

• Familiearchief Kardinaal de Jong 
 57-3 Kopie van de getypte tekst van het door pater Titus Brandsma 

o.carm, in opdracht van het Nederlandse episcopaat, op 31 
december 1941 aan de katholieke dagbladen toegezonden 
schrijven. 

 57-4 Bisschoppelijke brief aan de gelovigen van Nederland, 
feestdag Maria Lichtmis 1941, waarin een bemoediging van de 
bisschoppen aan de gelovigen in deze moeilijke oorlogstijd.  

 58-1 Kopie van de tekst van de brief van 16 januari 1942 waarmee 
pater Titus Brandsma o.carm. in opdracht van het Nederlandse 
episcopaat de hoofdredacties van de katholieke dagbladen in 
Nederland bezocht. 

 59-2 Afschrift brief 21 april 1943 van mej. S. van Berckel, Mr. L. 
Minderop, pater Th. De Witte, Mr. F. Josephus Jitta, en W. Reiss aan 
Kardinaal Magliono te Rome. Inhoud: bezorgdheid over de 
katholieke geloofsgenoten 
die uit het Joodse volk zijn voortgekomen, dit in verband met de 
vervolging en deportatie van de Joden door de Duitse bezetter. 

 59-3 Brief van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen, 12 
mei 1943 inzake de beproevingen van de oorlog. 

 60-1 Afschrift van een brief van Mr. L. Minderop te Vught d.d. 7 
januari 1944 aan Johannes de Jong inzake sterilisatie van joden om 
kwijtschelding van de jodenster. Met antwoord van Jan de Jong d.d. 
26 januari 1944 

 60-2 Brief van Johannes de Jong aan de geestelijkheid van het 
Aartsbisdom d.d.5 september 1944 inzake haat, wraakzucht en 
vergeving. 

• Familiearchief Titus Brandsma 
 60-15 Brief van Titus aan Michiel en Gatske, d.d. 11 oktober 1940 

vanuit  
Nijmegen. Inhoud: mededeling over de gevangenneming van pater 
Amandus (van der Weij), de onfortuinlijke veekeuring te Leeuwarden 
en zijn gezondheid. -Brief van Titus aan Michiel en Gatske, d.d. 27 
oktober 1940 vanuit Nijmegen. Inhoud: verslag van zijn bezoek aan 
broer Henricus te Drachten en het bezoek aan het klooster te 
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Hoogeveen. Titus deelt mede, dat hij een verklaring heeft gepost 
dat hij niet van Joodsche bloede is maar een echte "stânfries" en dat 
hij verwacht dat het met de Jodenvervolging in Nederland nog niet 
zo'n vaart zal lopen en dat de Nederlanders vervolgden  
wel zullen opnemen. 

 61-6 -Brief van Titus aan Michiel en Gatske vanuit Nijmegen, d.d. 8  
maart 1941. Inhoud: dankzegging voor de gelukwensen b.g.v. zijn 
60e verjaardag en mededelingen over zijn werk als voorzitter van 
de Bond van Besturen van r.k. scholen voor Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Onderwijs. In de brief tevens zijn visie op de 
onbevoegdheid en ongeschiktheid van de Duitse bezetter die hij 
vergelijkt met de Franse tijd. Opvallend zijn de woorden: "God heeft 
het laatste woord, in zijn hand zijn we veilig". 

 
Adres studiezaal Regionaal Historisch Centrum / Groninger Archieven 
Cascadeplein 4 
9726 AD Groningen  
Telefoon: 050-5992000 
E-mail: info@groningerarchieven.nl 
Website:  www.groningerarchieven.nl 
Openingstijden 
September t/m juni: 
Dinsdag  09:00 -  21:00 uur 
Woensdag 09:00 -  17:00 uur 
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag 09:00 -  17:00 uur 
In de maanden juli en augustus: 
Dinsdag  09:00 -  17:00 uur 
Woensdag 09:00 -  17:00 uur 
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag 09:00 -  17:00 uur 
 
Relevante collecties 

• 159 Bisschop van Groningen (1), 1853 - 1956 
 Nummers  1.1. t/m 5.1. Stukken ingekomen van de dekens 
 Nummers  17 t/m 91 Stukken ingekomen van pastoors, parochiële 

instellingen en particulieren 

mailto:info@groningerarchieven.nl
http://www.groningerarchieven.nl/
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Archief Bisdom Haarlem 
Archieven uit de bezettingsjaren van de het bisdom Haarlem zijn 
ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.  
 
Adres studiezaal Noord Hollands Archief  
Jansstraat 40 
2011 RX Haarlem  
Telefoon: 023-5172700 
E-mail:  info@noord-hollandsarchief.nl  
Website: http://www.noord-hollandsarchief.nl   
Openingstijden  
Dinsdag  09:00 -  17:00 uur 
Woensdag 09:00 -  17:00 uur 
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag  11:00 -  14:00 uur 
Zaterdag* 09:00 – 17:00 uur 
*alleen derde zaterdag van de maandag.  
 
Relevante collecties 

• 306 R.K. Bisdom Haarlem  
 1408 Stukken betreffende maatregelen, publicaties, richtlijnen etc. 

van de geestelijke overheid 
 1409 Stukken betreffende een rapport over de houding van de 

Katholieke bisschoppen in Nederland tegenover het verzet, 1944 
 1411 Stukken betreffende Jodenvervolging, samenwerking met de 

bezetter en de positie van burgemeesters, z.j. 
 1413 Stukken betreffende het ontslag van Th. Speet, 1942 
 1414 Correspondentie 1940  
 1415 Correspondentie 1941  
 1416 Correspondentie 1942  
 1417 Correspondentie 1943  
 1418 Correspondentie 1944 
 1444 Stukken betreffende algemene verordeningen van 

bisschoppen en de aartsbisschop, 1940-1945 

mailto:info@noord-hollandsarchief.nl
http://www.noord-hollandsarchief.nl/
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 4122 Stukken betreffende gevangen genomen priesters, 1940-
1945 

• 1599 Parochie Heilige Jacobus de Meerdere te Haarlemmerliede 
 Circulaire van de bisschop van Haarlem over hoe te handelen ten 

opzichte van de bezetter in een aantal gevallen 
 
Archief Bisdom ‘s-Hertogenbosch  
 
Adres studiezaal 
Lange Putstraat 40 
5211 KN ’s-Hertogenbosch  
Telefoon: 073-523 20 20 
Contact: Hubert van de Poll / Dr.J.W.M. Peijnenburg pr.  
E-mail:  hvdpoll@bisdomdenbosch.nl  
Website:  http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx  
Openingstijden  
Vanaf juli 2012 is het archief van het bisdom voor onbepaalde tijd voor 
bezoek en onderzoek gesloten.  Echter, voor het NIOD wordt het 
oorlogsarchief opengesteld.     
 
Relevante collecties 
Het oorlogsarchief van het bisdom bestaat uit een twintigtal dozen. Een 
inventaris is niet beschikbaar. Ten aanzien van het thema ‘katholiek verzet’ 
zijn de volgende dozen interessant: 

• Doos Oorlogsarchief 1 met stukken over katholiek verzet tegen o.a.: 
 Nederlands Arbeidsfront 
 Arbeidsdienst 
 Inbeslagname kloosters 
 Luchtbescherming 
 Gijzelaars / gevangengenomen priesters 

• Doos Oorlogsarchief 3 
 Dossier 1 over dekanale priesterbijeenkomsten,  geestelijke 

verzorging (Wehrmachtspfarrer, Duitse priesters, 
begrafeniskwesties), katholieke joden 

mailto:hvdpoll@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx
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 Dossier 2 over katholieke joden (Teurlings/Minderop – katholieke 
vertegenwoordigers bij de Joodse Raad),  

 Dossier ‘katholieke joden’ (geen nummer) over niet-arische 
kinderen op katholieke scholen, joodse kinderen die door 
katholieke pleegouders katholiek zijn opgevoed, en sterilisatie (met 
schrijven van Minderop aan kardinaal Jong of degene die een 
verklaring van bereidheid tot sterilisatie tekent maar verwacht dat 
deze niet wordt toegepast, tegen het vijfde gebod zondigt). 

•  Doos Oorlogsarchief (geen nummer) met: 
 Stukken afkomstig van P. Mommersteeg o.a. over verzet van 

katholieken 
• Doos Oorlogsarchief (geen nummer) met als beschrijving op de 

bovenkant: 
 Manuscript Piet Wijnen over het katholieke aandeel in het verzet 

(350 p.) 
 De Nederlandse katholieken tijdens de Duitse bezetting door 

Professor Manning 
 Katholieke houding in bezettings- en  bevrijdingstijd door J. 

Sicking, pastoor in Eindhoven 
 Het verzet der RK Kerk door Dr. Stokman in Onderdrukking en 

Verzet, deel 18. 
 

Archief Bisdom Roermond 
 
Adres studiezaal 
Swalmerstraat 100 
6041 CZ Roermond  
Telefoon: 0475 386888 
Contact: Mart Bohnen  
E-mail  M.Bohnen@bisdom-roermond.nl  
Website:  http://www.bisdom-roermond.nl  
Openingstijden 
Het archief is niet open voor bezoek. 
 

mailto:M.Bohnen@bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/
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Relevante archieven 
Relevante archieven zijn momenteel niet voor inzage beschikbaar. Het 
bisdom heeft de intentie het archief op termijn over te dragen aan het RHCL 
in Maastricht. Een datum hiervoor is niet bekend. Het archief moet eerst nog 
opnieuw worden geïnventariseerd.  
 
Archief Bisdom Utrecht 
Archieven uit de bezettingsjaren van de het aartsbisdom Utrecht zijn 
ondergebracht bij het Utrechts archief.  
 
Adres studiezaal Utrechts archief 
Alexander Numankade 199-201 
3572 KW Utrecht   
Telefoon: 030 2866611 
E-mail  inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl  
Website:  http://www.hetutrechtsarchief.nl/   
Openingstijden  
Dinsdag  09:00 -  17:00 uur 
Woensdag 09:00 -  17:00 uur 
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag  11:00 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 449 Aartsbisdom Utrecht  
 70 Stukken betreffende de arbeidsdienst 1940-1942 
 71 Stukken betreffende de arbeidsdienst 1943-1952 
 76 Stukken betreffende de Ariërparagraaf 1940-1943 
 77 Stukken betreffende de Ariërparagraaf 1940-1943 
 78 Stukken betreffende armenzorg (Winterhulp) 1940-1942 
 96 Stukken betreffende bisdom Breda 1853-1948 
 102 Stukken betreffende bisdom Haarlem 1940-1945 
 108 Stukken betreffende bisdom ’s Hertogenbosch 1937-1946 
 141 Stukken betreffende correspondentie Mgr. De Jong 
 150 Stukken betreffende de NSB 1941-1943 
 151 Stukken betreffende de NSB 1941-1943 
 152 Stukken betreffende WO II. 1937-1958 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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 153 Stukken betreffende het verzet van het episcopaat tijdens WO II 
en overige stukken 

 803 Correspondentie met de overheid 1940-1949 
 821-1237 Correspondentie met parochies 
 1401 Stukken betreffende politiek 1901-1944 

• 522 Franciscanen Nederland. Bestuur 
 13 Stukken betreffende verzoeken om informatie over door de 

Duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog vermoorde broeders, 
1963 

 4713 Rapport over de houding van de katholieke bisschoppen in 
Nederland en hun indirecte invloed op het Nederlandse verzet 
opgesteld door L. Bleys e Londen, doorslag, 1944 

 
 
R E G I O N A L E    A R C H I E V E N   &   N A T I O N A A L   A R C H I E F  
 
Breukelen / Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
 
Adres studiezaal   
Schepersweg 6e  
3621 JK Breukelen  
Telefoon: 0346 - 259425 
E-mail:  info@rhcvechtenvenen.nl   
Website:  http://www.rhcvechtenvenen.nl/   
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:00 uur 
Woensdag 09:00 -  16:00 uur 
Donderdag 09:00 -  16:00 uur 
 
Relevante archieven 

• GAW044 Rooms-Katholieke Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-
2010 
  181 (tijdelijk nummer) Weesp. Afschrift van een rapport over het 

verzet tijdens de bezettingsjaren in het katholieke kamp. Het 
origineel was getekend door: J.B.  Schuijt, pastoor, A. Strooband 
pr. En N. Stoelinga pr. 2 blz. 

mailto:info@rhcvechtenvenen.nl
http://www.rhcvechtenvenen.nl/


85 
 

 295 Blad/boekje Dubbelspoor d.d. september 1996. 
Communicatieblad van het dekenaat Hilversum. Weesp op blz. 
17, 18 en 19. “Rapport over het verzet tijdens de bezettingsjaren 
in het Katholieke kamp”, een rapport gedateerd 14 juli 1945, 
ondertekend door pastoor J. Schuijt en de kapelaans A. 
Stroobrand en N. Stoelinga.  

 
Eindhoven  / Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
 
Adres studiezaal   
Raiffeisenstraat 18 
5611 CH Eindhoven  
Telefoon: 040 - 2649940 
E-mail:  info@rhc-eindhoven.nl   
Website:  http://www.rhc-eindhoven.nl/  
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  17:00 uur 
Woensdag 09:00 -  17:00 uur 
Donderdag 09:00 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 0030 Collectie K.L.H. van der Putt, Burgemeester van Geldrop 1939 – 
1944 
 10-19 dagboeken K.L.H. van der Putt (berusten bij de familie) 
 518 Stukken betreffende een anoniem verschenen pamflet tegen 

burgemeester K.L.H. van der Putt en pastoor A. van 
Mackelenbergh, 1944 

 527 Stukken betreffende de bemoeienissen van K.L.H. van der 
Putt en mej. S. van Berckel bij de deportatie van katholieke Joden 
door de Duitsers naar Westerbork, 1942-1944 

• 3225 Werkgroep geschiedenis Someren in de Tweede Wereldoorlog 
 LO en ondergronds verzet 

• 10537 RK Parochie H. Willibrordus  
 38 Notulen van het kerkbestuur 1939-1959 

mailto:info@rhc-eindhoven.nl
http://www.rhc-eindhoven.nl/
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• 10974 RK Parochie H. Johannes Evangelist (‘Ante Portam Latinam), 
Hoge Mierde 
 93 correspondentie met de bisschop betreffende verschillende 

zaken, 1878- 1960 
• 11019 Collectie Th. Verschueren, Eindhoven 

 4 Pamfletten etc. van de geestelijkheid en andere instanties 
uitgevaardigd tijdens de oorlog 1941-1943 

• 12296 RK Parochie Heilig Hart van Jezus, Helmond 
 40 Inventarislijst van de correspondentie met de bisschop 1931-

1962 
 187 Correspondentie bisdom, 1918-1968, allerlei verzoeken 
 

’s Gravenhage / Haags Gemeentearchief  
 
Adres studiezaal   
Spui 70  
2511 BT Den Haag  
Telefoon: 070 - 3537042 
E-mail:  haagsgemeentearchief@denhaag.nl   
Website: www.gemeentearchief.denhaag.nl   
Openingstijden  studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:00 uur 
Woensdag 09:00 -  16:00 uur 
Donderdag 09:00 -  16:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 1072-01 Parochie van de Heilige Martha 
 95 Agenda's, notulen en vergaderstukken van 

Pastoorsvergaderingen van het Dekenaat 's-Gravenhage, 1935-
1942, 1935-1942 

 96 Ingekomen circulaires en brieven van het bisdom Haarlem en 
het dekenaat 's-Gravenhage betreffende de houding van de R.K. 
Kerk tijdens de oorlogsjaren, 1940-1945 

 
 
 

mailto:haagsgemeentearchief@denhaag.nl
http://www.gemeentearchief.denhaag.nl/
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’s Gravenhage / Nationaal Archief  
 
Adres studiezaal Nationaal Archief   
Prins Willem Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
Telefoon: 070 - 3315400 
E-mail:  info@nationaalarchief.nl  
Website: www.gahetna.nl  
Openingstijden  studiezaal 
Dinsdag  10:00 -  21:00 uur 
Woensdag 10:00 -  17:00 uur 
Donderdag 10:00 -  17:00 uur 
Vrijdag  10:00 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 2.19.053.02 Medisch Contact   
 23 Dossier K1: Katholiek artsenverzet; rol van het episcopaat 

• 2.21.267 Baron van Dedem 
 57 Stukken betreffende de Dodencel 601 in het Oranjehotel te 

Scheveningen, kennelijk afkomstig uit het archief van pastoor 
Schaars via F. Bakels. Met retroacte. 1950-1951 

 
’s Hertogenbosch / Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Adres studiezaal   
Zuid-Willemsvaart 2  
5211 NW ’s Hertogenbosch  
Telefoon: 073 - 6818500 
E-mail:  info@bhic.nl   
Website: http://www.bhic.nl   
Openingstijden  studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:00 uur 
Woensdag 09:00 -  16:00 uur 
Donderdag 09:00 -  16:00 uur 
Iedere eerste zaterdag van de maand 
 
 

mailto:info@nationaalarchief.nl
http://www.gahetna.nl/
mailto:info@bhic.nl
http://www.bhic.nl/
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Relevante archieven 
• 5199 Parochie Sint Servatius Schijndel 1544-circa 1990 

 48  Bezettingstijd-mededelingen van Bisschop Diepen, 1941 
 49 Brieven van Bisschop Diepen aan de pastoors betreffenden de 

Winterhulp Nederland en de Nederlandse Volksdienst, 1941 
 58 Brieven van Bisschop Mutsaerts aan de pastoors van het 

bisdom, betreffende de Metaalverordening, 79 /1942, 1942-
1943 

 61 Brief van de absp. en de bspn. van Nederland aan de 
geestelijkheid betreffende de arbeidsinzet, 1943 

 84 Schrijven van de absp. en de bspn. van Nederland aan de 
geestelijkheid en de gelovigen betreffende de Katholieke 
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, het Katholieke 
Onderwijzers-verbond, de godsdienstige pers, het communisme 
en de Nationaal Socialistische Beweging, 1941 

 493 Brief van Bisschop Diepen aan de pastoors en de 
schoolbesturen betreffende niet-arische kinderen op de R.K. 
Bijzondere Scholen, 1941 

• 7333 Parochie Sint Servatius Ooijen, circa 1750-1980 
 721 Verzameling bronnenmateriaal waaronder verslag 

oorlogsjaren 1940-1945 door zuster Antonia.  
• 1583 Documentatie Den Dungen 

 152 Verslag van een gesprek met Miet van Roesel - van Boxtel 
over de oorlog 1940-1945; onder meer over kapelaan 
Woestenburg 

• 5023 Collectie S.E. van Berkum te Schijndel  
 Stukken betreffende Schijndelse mensen die voor het Verzet 

hebben gewerkt, met foto's en onderscheidingen; pater F. 
Woestenburg, Henrica Seelen (moeder Veronica), Cor van Laanen, 
Cor of Zus Michels, Adrianus van Mook e.v.a., c. 1945-1980In 
totaal zijn van veertien parochies archieven beschikbaar.  

• 7398 Parochie Sint Sebastianus Herpen 1574–1979 
 164 Brief van B.W.J. Arts aan de pastoor-deken in Herpen over 

onderduikers gedurende de tijd van de Duitse bezetting, circa 
1940-1945 
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Hoorn / Westfries Archief  
 
Adres studiezaal   
Blauwe Berg 5c 
1625 NT Hoorn 
Telefoon: 0229-282500 
E-mail:  info@westfriesarchief.nl   
Website:  http://www.westfriesarchief.nl/  
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  17:00 uur 
Woensdag  09:00 -  17:00 uur 
Donderdag  09:00 -  17:00 uur 
Vrijdag  09:00 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 0717 Gemeentebestuur Hoogkarspel 1925-1978 * 
 1396 Verslagen van de pastoors en dominees van Hoogkarspel en 

Westwoud van gebeurtenissen tijdens de oorlog, 1945, 1948 
 1402 Brief van ds.P.M. Mentzel te Dordrecht aan zekere Schaper 

over Joodse onderduikers in de pastorie; kopie, 1975 
 
Leiden / Erfgoed Leiden en Omstreken 
 
Adres studiezaal   
Boisotkade 2A  
2311 PZ Leiden  
Telefoon: 071 - 5165355 
E-mail:  info@erfgoedleiden.nl   
Website:  https://www.erfgoedleiden.nl/    
Openingstijden studiezaal 
Maandag 13:00 -  17:00 uur 
Dinsdag  09:30 -  17:00 uur 
Woensdag Gesloten  
Donderdag 09:00 -  16:00 uur 
Vrijdag 09:30 -  17:00 uur 
 
 

mailto:info@westfriesarchief.nl
http://www.westfriesarchief.nl/
mailto:info@erfgoedleiden.nl
https://www.erfgoedleiden.nl/
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Relevante archieven 
• 259a  Archieven van der parochie Sint Jan’s Onthoofding te 

Zoeterwoude 
 Bisschoppelijke herderlijke brieven, 1818-1929, 1933-1972 NB. 

Onder andere brieven met betrekking tot oorlogsslachtoffers 
onder priesters, vermiste en teruggekeerde priesters. 
Opsomming van gebeurtenissen in bisdommen. Brieven uit 
oorlogsjaren handelen over stellingname Nederlandse 
bisschoppen en hoe Nederlandse katholieken zich moeten 
opstellen ten opzichte van nationaalsocialistische organisaties en 
maatregelen van de bezetter, waaronder Kultuurkamer (brief 13 
mei 1944), NSB, Arbeidsdienst (onder andere brief van 1942), 
Arbeidsinzet. Het inventarisnummer bevat ook een rapport over 
de houding der katholieke bisschoppen en hun directe invloed op 
het Nederlandse verzet (20 oktober).  

 
Maastricht / Regionaal Historisch Centrum Limburg  
 
Adres studiezaal   
Sint Pieterstraat 7  
6211 JM Maastricht   
Telefoon: 043 - 3284191 
E-mail:  info-shcl@maastrichtuniversity.nl  
Website:  http://www.shclimburg.nl  
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:30 -  17:00 uur 
Woensdag 09:30 -  17:00 uur 
Donderdag 09:30 -  17:00 uur 
Vrijdag 09:30 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• EAN 0749 Bleijs CSSR, L., kapelaan te Roermond 
 Een inventaris is niet beschikbaar 

 
 
 
 

mailto:info-shcl@maastrichtuniversity.nl
http://www.shclimburg.nl/
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Oudenbosch / Regionaal Archief West Brabant 
 
Adres studiezaal   
Beukenlaan 1d  
4731 CD Oudenbosch  
Telefoon: 00165 - 331283 
E-mail:  info@regionaalarchiefwestbrabant.nl  
Website:  http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/   
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:00 uur 
Woensdag 09:00 -  16:00 uur 
Donderdag 09:00 -  12:30 uur 
 
Relevante archieven 

• 0341a Congregatie van de broeders van de heilige Aloysius Gonzaga te 
Oudenbosch, 1840-1993 
 128 Verslag van de oorlogsperiode 1940-1945 te Boslust, z.j. 

(ca. 1950). 1 stuk 
 1148 Stukken betreffende opgevoerde sketches tijdens de oorlog 

en de bevrijding, 1940-1945. 1 omslag 
 1391 Aantekeningen door br. Christofoor betreffende de 

oorlogsperiode, 1940-1945. 1 omslag 
 1392 Verslag van de oorlogsjaren van de hand van br. 

Engelbertus, 1940-1945. 1 omslag 
 2919 J. Dellepoort, Br. Théophile Nijman, De bevrijding van Oud-

Gastel en Stampersgat, herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-
1944, 51 p. (Roosendaal, 1949) 

 3200 Manuscript over belevenissen gedurende de tweede 
wereldoorlog, handschrift, ca. 1944-1945. 1 omslag. 

 
Roosendaal / Gemeentearchief Roosendaal 
 
Adres studiezaal   
Markt 35  
4701 PB Roosendaal 
Telefoon: 0165 - 579500 
E-mail:  gemeentearchief@roosendaal.nl   

mailto:info@regionaalarchiefwestbrabant.nl
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/
mailto:gemeentearchief@roosendaal.nl
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Website:  http://www.roosendaal.nl/gemeentearchief/  
Openingstijden studiezaal 
Maandag 09:00 – 17:00 uur 
Dinsdag  13:00 - 21:00 uur 
Woensdag 09:00 - 17:00 uur 
Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 244 Archieven van de parochie Sint Martinus Zaltbommel 
 590 Brief, ingekomen bij pastoor-deken H. van Mierlo, waarbij de 

bisschop van Breda verzoekt aan de Roosendaalse pastoors mede 
te delen, dat zij geen gegevens betreffende kerkcollectes mogen 
verstrekken aan de overheid, 1941. 1 stuk. 

 595 Staat, opgemaakt door kapelaan Siebelink, van 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, 1940, 1944. 2 
stukken 

• 246 Heilig Hart van Jezus parochie te Roosendaal, 1934-2002 
 115 ‘Gruwelverhalen over het kamp van Amersfoort’, verslag van 

pastoor Konings over zijn verblijf gedurende de jaren 1943 en 
1944 in het gevangenkamp te Amersfoort, 1967. 

• 410 Collectie aanwinsten 
 292 Dagboek van Jul. Siebelink, kapelaan van de Josephparochie 

over de eerste oorlogsdagen: van 10 mei 1940 tot 21 mei en de 
bevrijdingsdagen van 1944 in onze wijk, c. 1980, 12 pp.  

 
Tiel / Regionaal Archief Rivierenland 
 
Adres studiezaal   
J.S. de Jongplein 3  
4001 WG Tiel  
Telefoon: 0344 - 612230 
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.nl  
Website:  http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl  
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:30 uur 
Woensdag 09:00 -  16:30 uur 
Donderdag 09:00 -  16:30 uur 

http://www.roosendaal.nl/gemeentearchief/
mailto:info@regionaalarchiefrivierenland.nl
http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/
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Vrijdag 09:00 -  16:30 uur 
 
Relevante archieven 

• 3022 Archieven van de parochie Sint Martinus Zaltbommel 
 359 Circulaires van het provincialaat aan de medebroeders met 

een opwekkend woord en interne mededelingen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog toen het drukken van tijdschriften was 
verboden 1941- 1946 

 
Tilburg / Gemeentearchief Tilburg 
 
Adres studiezaal   
Kazernehof 75  
5004 JG Tilburg 
Telefoon: 013 - 5494570 
E-mail:  info@regionaalarchieftilburg.nl  
Website:  http://www.regionaalarchieftilburg.nl/   
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:30 -  17:00 uur 
Vrijdag 09:30 -  17:00 uur 
 
Relevante archieven 

• 528 Collectie memoires en dagboeken, Tweede Wereldoorlog, Tilburg, 
1940-1945 
 2M Frater Erembert, "Oorlogsbelevenissen in Goirle". 
 4MFrater Louis ter Voorde, "Van toen Loon bevrijd werd". 
 5M Frater Rosarius Wiercx, "De Duitse overval in ons Huis te Goirle 

op  
 vrijdag 18 augustus 1944". 
 6M Frater Rosarius Wiercx, "Wat we nog meemaakten van augustus 

tot de grote dag der bevrijding".;; 
 9M G.C.H. Vermeulen, Cistercienser Abdij. Onze Lieve Vrouw van 

Koningsoord. 
 4D Frater Radbodus v.d. Maas, "Bevrijding Tilburg, 2.9.1944 - 

29.10.1944". 
 5D Frater Godefridus Melis, "Oorlogsdagboek 10.5.1940 - 

4.10.1943". 

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
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 6D Frater  Crescentius, "De laatste dagen van de oorlog in Goirle". 
 7D Frater Deodatus v.d. Voort, "Oorlogsrelaas Den Bosch - Tilburg. 
 8D Frater Willibald, "Oorlogsdagboek 10.5.1940 - 28.10.1945." 
 9D Frater Januaris, "Het avontuur Nistelrode". 

• 565 Collectie Documentatie Tweede Wereldoorlog, Tilburg, 1940-1945 
 102 Map J.A.M. de Haan (pater Rembertus – ‘Rooie Rem’). 

Correspondentie betreffende zijn oorlogsverleden 1983-1984. 
 
Venlo / Gemeentearchief Venlo 
 
Adres studiezaal   
Dokter Blumenkampstraat 1 
5914 PV Venlo 
Telefoon: 077-14077 
E-mail:  archief@venlo.nl   
Website:  http://archief.venlo.nl  
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:30 uur 
Woensdag  09:00 -  16:30 uur 
Donderdag  09:00 -  16:30 uur 
Vrijdag  09:00 -  16:30 uur 
 
Relevante archieven 

• OV33 Collectie Mercus 
 12.64 Verslag van de Commissie voor Zuivering van het 

Gemeente Personeel Venlo over H.K.M. Dommeck, betrokken bij 
de arrestatie van pastoor Vullinghs van Grubbenvorst 

 
Woerden / Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
 
Adres studiezaal   
De Bleek 2  
3440 AA Woerden    
Telefoon: 0348 - 428846 
E-mail:  rhc@woerden.nl   
Website:  http://rhcrijnstreek.nl/  
 

mailto:archief@venlo.nl
http://archief.venlo.nl/
mailto:rhc@woerden.nl
http://rhcrijnstreek.nl/
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Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  09:00 -  16:30 uur 
Woensdag 09:00 -  16:30 uur 
Donderdag 09:00 -  16:30 uur 
Vrijdag 09:00 -  16:30 uur 
 
Relevante archieven 

• 0031 Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisië te 
Oudewater 1709-1982 
 24 Circulaires van het bisdom Haarlem waarin tijdens de oorlog 

via de dekens aan de geestelijkheid mededelingen worden 
doorgegeven,  1940-1945. N.B. onvolledig. 1 omslag. 

 25 Circulaires met nieuws uit het bisdom Haarlem, 1944-1945. 1 
omslag.  

 27 Alfabetische lijst van de publicaties, richtlijnen, brieven en 
andere mededelingen die tussen 1939-1944 door het bisdom 
Haarlem aan de geestelijkheid en gelovigen gericht waren, 1944; 
met chronologische lijst van de publicaties van het bisdom tussen 
1933-1945, welke in dit archief bewaard zijn gebleven, 1945.2 
stukken. 

 40 Brieven van de wegens oorlogsomstandigheden ondergedoken 
kapelaan CG. Werner aan pastoor Bennebroek 1944-1945 

 756 Instructie uitgevaardigd namens het episcopaat van 
Nederland inzake ondersteuning van hen die tijdens de oorlog 
weigerden in Duitsland te gaan werken, 1940. 1 stuk. 

 820 Rapport over de houding der katholieke bisschoppen in 
Nederland en hun indirecte invloed op het Nederlandse verzet, 
door L. Bleijs C.s.s.R. in 1944 te Londen opgesteld. Afschrift 
1944. 

 
Zaanstad / Zaanstad Gemeentearchief  
 
Adres studiezaal   
Stadhuisplein 100  
1506 MZ Zaandam    
Telefoon: 075 - 6552233 
E-mail:  gemeentearchief@zaanstad.nl   
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Website:  http://archief.zaanstad.nl/archieven   
Openingstijden studiezaal 
Dinsdag  08:30 -  16:00 uur 
Woensdag 08:30 -  16:00 uur 
Donderdag 08:30 -  16:00 uur 
 
Relevante archieven 

• PA-0104 Groot, G.J.M. de, kapelaan en verzetsman Zaandam  
 Diverse nummers 

• PA-0474 Collectie Wim Swart, journalist 
 14 stukken gebruikt bij het onderzoek naar de rol van G.J.M. 

Groot (kapelaan Groot) bij de ondergrondse en bovengrondse 
Typhoon  

 
 
 

http://archief.zaanstad.nl/archieven

