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Inleiding
Op 11 april 2019 liepen hoogleraren, studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit
(RU) mee met de Sunset March over De Oversteek, een initiatief van veteraan Tim Ruijling.
Met de March worden de gesneuvelde bevrijders van de de 82nd Airborne Division geëerd. 1
Dat de RU 11 april als dag koos om mee te lopen, is geen toevalligheid, maar zeer bewust. Op
11 april 1943 sloot toenmalig rector magnificus Bernard Hermesdorf namelijk de universiteit
(toen nog, tot 1 september 2004: Katholieke Universiteit Nijmegen), omdat hij weigerde de
loyaliteitsverklaring voor te leggen aan de studenten. Volgens universiteitsblad Vox is die dag
“een ijkpunt in de geschiedenis van de Radboud Universiteit”. 2 Behalve dit “ijkpunt” in de
geschiedenis gebeurde er in de oorlog aan de RU uiteraard meer. Hier is al veel over
geschreven, 3 waardoor ik hier volsta met een overzicht van de meest bepalende
gebeurtenissen. 4

De RU in oorlogstijd

In mei 1940, toen bij de gevechten op de Grebbeberg twee Nijmeegse studenten en drie alumni
sneuvelden, drong de ernst van de oorlog goed door binnen de Nijmeegse universitaire
gemeenschap. Hoewel in juni 1940 de latere minister-president Jo Cals (toen student aan de
RU) nog zou verklaren dat “velen van ons merken van den oorlog niets behalve dat zij geen
auto meer kunnen rijden en dat hun brood iets grijzer is geworden”, 5 veranderde dit snel. Nog
in diezelfde maand werden de hoogleraren Jean Dagens en Doyle Davidson opgepakt vanwege
hun Franse respectievelijk Engelse nationaliteit. Niet lang daarna werden nog vier hoogleraren
opgepakt op verdenking van Deutschfeindlichkeit. Van de vier zou Robert Regout, hoogleraar
Volkerenrecht en studentenmoderator, nooit meer terugkeren. 6 Hij stierf in december 1942 in
Dachau, hetzelfde concentratiekamp als waar hoogleraar Titus Brandsma reeds in juli 1942 de
dood had gevonden.
Zie voor meer informatie over de achtergronden van de Sunset March: A. Nijtmans, ‘Sunset March in
Nederland is een publiekstrekker geworden’, De Gelderlander (13-1-2020),
www.gelderlander.nl/nijmegen/sunset-march-in-nijmegen-is-een-publiekstrekker-geworden~a7b2db12/, zoals
geraadpleegd op 14-1-2020. ; https://www.sunsetmarch.nl/en/welcome/, zoals geraadpleegd op 14-1-2020.
2
L. Andriesen, ‘’’Zij gaven hun leven voor ons’’’, Vox (12-4-2019), www.voxweb.nl/nieuws/zij-gaven-hunleven-voor-ons , zoals geraadpleegd op 14-4-2019.
3
A.F. Manning (red.), Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek (Bilthoven 1974),
205 - 270. ; J. Bosmans e.a., Tot hier en niet verder! De RK Universiteit in oorlogstijd (Nijmegen 1993). ; J.
Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1982 (Nijmegen
1994). ; J, Brabers, Proeven van eigen cultuur: vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen dl. I
(Nijmegen 1998), 246 - 279. ; L. Savenije, Nijmegen, Collaboratie en verzet: een stad in oorlogstijd (Nijmegen
2018). ; Er zijn ook een twee artikelen verschenen over specifieke gebeurtenissen aan de Nijmeegse universiteit
in oorlogstijd en de periode daarvoor. Zie: H. de Valk, ‘Het Nijmeegs studententijdschrift “Vox Carolina” over
de democratie (1927-1935)’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 2 (1972), 57 - 88. ; J.M.
Snoek, ‘De bisschoppen en de bordjes “Verboden voor Joden”’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie
Centrum 20 (1990), 143 - 160. ; Een gedrukte bron, tenslotte, is het overzicht dat Majel Custers, een in de
oorlogstijd in het verzet actieve student, na de oorlog heeft opgemaakt. Zie: Katholiek Documentatie Centrum
(KDC), Archief N.S.C./N.S.V. Carolus Magnus, 949, M. Custers, ‘Nijmeegse Universiteit 1938-1945’.
4
Het volgende is gebaseerd op de in de vorige voetnoot genoemde literatuur en (vooral) op: J. Brabers,
‘Studeren in bezet Nijmegen’, in: Vox, jr.18, nr.6 (mei 2018), 6 - 11.
5
Zoals geciteerd in: Brabers, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 138, vn 148.
6
Zie voor de lotgevallen van Regout: Ibidem, 132 - 136.
1
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Ook op meer bestuurlijk vlak
voerde de bezetter de druk op
de RU verder op, zo werd het in
1941 de RU verboden
geldinzamelingacties
te
houden - waar de universiteit
als bijzondere universiteit min
of meer afhankelijk van was.
Ook in 1941 werd de uitgave
van de Vox Carolina verboden,
en in 1942 werd het
studentencorps (het N.S.C.)
opgeheven, nadat het had
geweigerd het beruchte bordje
‘verboden voor joden’ zichtbaar aan de voorkant van het Corpsgebouw op te hangen. Het
Corpsleven ging overigens clandestien wel verder, en zelfs de ontgroening in september 1942
vond doorgang.
In januari en februari 1943 waren er in diverse universiteitssteden razzia’s, waarop studenten
met stakingen reageerden. In Nijmegen schortten de hoogleraren, bij wijze van steun, hun
colleges op (met uitzondering van de enige nazi-hoogleraar, Theodoor Baader). In maart en
april 1943 legden de Duitsers (via de rectores magnifici) vervolgens de loyaliteitsverklaring
aan alle studenten voor. Als enige Nederlandse rector weigerde Bernard Hermesdorf deze
verklaring voor te leggen aan de studenten, vanwege ‘principiële redenen’: hij vond dat van
katholieke studenten geen loyaliteit jegens de nazi-bezetter verlangd kon worden. 7
Hiermee werden de studenten wel voor een volgend dilemma gesteld: op 5 mei
verkondigden de Duitsers dat (mannelijke) niet-tekenaars zich binnen 24 uur moesten melden
in Ommen voor tewerkstelling in Duitsland. Hieraan gaven 83 mannelijke studenten gehoor,
de rest moest onderduiken. De spin in het web, die stad en land afreisde naar ondergedoken en
andere studenten en hun families, was moderator Van Ogtrop. Hij wist voor menigeen de moed
erin te houden en liet de universiteit, ook al was deze gesloten, in zekere zin voortbestaan.
Enkele tientallen studenten (volgens ‘Nijmeegse Universiteit 1938-1945’ van Custers, 40)
raakten verzeild in het zware verzet en sommigen moesten dit met de dood bekopen. Ook door
bombardementen en oorlogsgeweld verloor de Nijmeegse universitaire leden in de oorlog, in
totaal vielen er 48 oorlogsgerelateerde doden te betreuren, zo bleek toen de balans werd
opgemaakt. 8
In september 1944 werd Nijmegen bevrijd, en reeds in oktober 1944 werden de eerste
doctoraalexamens weer afgenomen. In maart 1945 startte de ‘reguliere’ colleges weer, meestal
in het voormalige Corpsgebouw.

Uiteindelijk tekenden drie Nijmeegse studenten alsnog op het departement of op andere universiteiten: veruit
het laagste percentage en aantal van alle universiteiten.
8
Zie voor een schematisch overzicht van de Nijmeegse universitaire oorlogsdoden bijlage één.
7
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Duidelijk is, kortom, dat de oorlogsgeschiedenis van de RU voldoende aanleiding geeft
tot de herdenking ervan. Dit is in de decennia na de Tweede Wereldoorlog dan ook op
uiteenlopende manieren gebeurd. Deze herdenkingspraktijken worden geanalyseerd om de
herdenkingscultuur van de RU in kaart te brengen. Socioloog en antropoloog Rob van Ginkel
definieert in zijn standaardwerk Rondom de stilte (2011) herdenkingscultuur als volgt: “het
geheel aan opvattingen, handelswijzen en materiele uitingen rond de herinnering aan en
herdenking van de oorlog”. 9 Analoog aan het Leidse congres ‘Herdenkingscultuur en de Leidse
universiteit’ 10 staan in deze scriptie de vragen centraal hoe de RU om is gegaan, en omgaat,
met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met studenten, alumni, hoogleraren en
andere medewerkers, en hoe zij werden, en worden, herdacht in de periode 1944 tot en met het
heden. Deze scriptie beoogt hiermee een belangrijke lacune in de historiografie te vullen,
aangezien over de Nijmeegse universitaire herdenkingscultuur nog niets is geschreven. In de
universiteitsgeschiedenis van universiteitshistoricus van de RU, Jan Brabers, komen
onderdelen ervan kort langs, maar er is geen wetenschappelijk werk dat specifiek dit onderwerp
behandelt. 11

Herdenkingscultuur

Een belangrijk aspect van herdenkingscultuur is dat het niet statisch, maar veranderlijk is, zoals
gesteld door historicus Madelon de Keizer in de bundel Een open zenuw (2010). Hierin stelt ze
dat het verleden steeds weer met andere ogen wordt gezien, waardoor het telkens een nieuwe
betekenis krijgt waar “op een of andere manier uiting aan wordt gegeven”. 12 Doordat de groep
die herdenkt, verandert, verandert dus ook de manier van herdenken, volgens De Keizer. Ook
Van Ginkel onderkent de veranderlijkheid van de herdenkingscultuur. 13 Verschillende auteurs
hebben, de veranderlijkheid van herdenkingscultuur indachtig, een fasering aangebracht in de
herdenkingscultuur. Toenmalig directeur van het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) Hans Blom, bijvoorbeeld, heeft in 2004 een fasering
aangebracht in de Nederlandse geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. 14 Van
Ginkel heeft dit in Rondom de stilte gedaan voor de Nederlandse herdenkingscultuur. 15 De
Nijmeegse historicus Joost Rosendaal heeft daarnaast de Nijmeegse herdenkingscultuur,
specifiek aan het bombardement van 22 februari 1944, in 2009 gevat in vijf periodes. 16 Hieraan
zien we dat zowel landelijke als regionale herdenkingscultuur in een periodisering te vatten
zijn. Dit wordt door alle auteurs ook erkend en hier is geen discussie over in de historiografie.
R. van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland (Amsterdam 2011), 21.
T. de Wekker, ‘Nieuwe herdenking naast Cleveringa’, in: Leidsch Dagblad (2-5-2018), 10. ; ‘Symposium
over herinneringscultuur’, in: Leidsch Dagblad (25-4-2018), 11. ; Op 26 april 2019 is mij per mail bevestigd dat
er geen verslag van het symposium is gemaakt.
11
Brabers, Proeven van eigen cultuur, 329, vn 135. ; Idem, 272, vn 308. ; Idem, 278 - 282.
12
M. de Keizer, ‘Inleiding’, in: M. de Keizer en M. Plom, Een open zenuw: hoe wij ons de Tweede
Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010), 11 - 25, alhier 11.
13
Van Ginkel, Rondom de stilte, 23 - 24.
14
J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland (Amsterdam
2007), 122 e.v. ; Zie ook: J.C.H. Blom, ‘Lijden als waarschuwing’, in: Ons Erfdeel, jr.38 (1995), 531 - 541.
15
Van Ginkel, Rondom de stilte, 725 - 743.
16
J. Rosendaal, Nijmegen ’44. Verwoest, verdriet en verwerking (Nijmegen 2009), 165 e.v. ; Een ander
voorbeeld van een onderzoek naar de herdenkingscultuur van één specifieke stad is: M. de Keizer, Putten: de
razzia en de herinnering (Amsterdam 1998), m.n. 270 e.v.
9
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Ook de invulling van de landelijke 4-mei herdenking is aan verandering onderhevig,
zoals uiteengezet door historicus Ilse Raaijmakers in De stilte en de storm. 17 Zij laat zien dat
de twee meest basale vragen rondom herdenkingen (wie of wat herdenken we, en hoe doen we
dat?) door de tijd heen voortdurend anders beantwoord worden. Zo was het bijvoorbeeld tot in
de jaren zestig zo, dat meer dan de gevallenen zelf, de idealen waarvoor zij gevallen waren,
werden herdacht. 18 In het verlengde daarvan zeggen de herdenkingsplechtigheden meer over
de tijd waarin ze gehouden werden, dan over de oorlogstijd zelf. Ze zeggen veel over hoe een
bepaalde gemeenschap zichzelf in een bepaalde tijd ziet, als een “rituele zelfbevestiging”. 19

De RU als herinneringsgemeenschap

Het herdenken vindt plaats in de context van herinneringsgemeenschappen, door Van Ginkel
gedefinieerd als: “mensen die (menen dat ze) historische lotgevallen met elkaar delen en om
deze reden denken dat ze aan het gedeelde verleden dezelfde betekenis toekennen”. Van Ginkel
stelt voorts dat herinneringsgemeenschap symbolisch geconstrueerd zijn, en dat er binnen
herinneringsgemeenschappen (meestal zeer partiële) overdracht van herinneringen plaats
vindt. 20 Binnen de herinneringsgemeenschappen nemen individuen vaak het initiatief tot
herdenken zoals in de lijvige wetenschappelijke bundel Aan plaatsen gehecht. Katholieke
herinneringscultuur in Nederland (2012) wordt besproken: "In aan plaatsen gehecht komt
sterk naar voren dat het creëren van een herinneringscultuur het werk is van mensen. (...) Ook
in het verleden was er meermalen een sturende rol voor individuen". 21
De RU is, als universiteit, ook een herinneringsgemeenschap zoals bedoeld door Van
Ginkel, en inderdaad een verbeelde gemeenschap. Universiteiten zijn daarbij ‘speciale’
gemeenschappen, die zichzelf graag als academische gemeenschap zien. Tot die academische
gemeenschap behoren (in het ideaaltype) hoogleraren, overige (wetenschappelijke) staf,
studenten en alumni. 22 Volgens universiteitshistoricus Peter Jan Knegtmans is de Nijmeegse
universiteit tot in het begin van de jaren zestig een echte academische gemeenschap geweest,
mede dankzij het bijzondere karakter van de universiteit. De RU was “een morele gemeenschap
van hoogleraren en studenten met gedeelde normen en waarden”. 23 Dit veranderde in de jaren
zestig: de academische gemeenschap werd weer een ideaal, in plaats van realiteit, mede door
de massificatie van het hoger onderwijs. Het blijft echter wel altijd een ideaal waarnaar
gestreefd wordt, zoals onderkend door universiteit Klaas van Berkel in 2006. Hij schrijft dat
de academische gemeenschap “in de eerste plaats” een ideaal is, “dat zelfs uitgelokt wordt door
het feit dat dat ideaal niet langer correspondeert met de werkelijkheid”. De getalsmatige groei,

I. Raaijmakers, De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945 (Amsterdam 2017).
Ibidem, 245 - 246.
19
Blom, Lijden als waarschuwing, 541.
20
Van Ginkel, Rondom de stilte, 24.
21
J. Jacobs, L. Winkeler en A. van der Zeijden, ‘Slotbeschouwing’, in: Idem (red.) Aan plaatsen gehecht.
Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen 2012), 831 - 842, alhier 832.
22
P.J. Knegtmans, ‘Inleiding: Universiteit en samenleving’, in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.),
Universitaire vormingsidealen, de Nederlandse universiteit sedert 1876 (Hilversum 2005), 9 - 15, alhier 10.
23
P.J. Knegtmans, ‘De plaats van de universiteit’, in: BMGN - Low Countries Historical Review, jr.121, nr.2
(2006), 240 - 246, alhier 244.
17
18
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de massificatie van het hoger onderwijs, is volgens hem zelfs een rede om het “oude
(vermeende) ideaal” te pogen herstellen. 24
Het specifieke kenmerk van academische gemeenschap dat invloed heeft op herdenken
is, zoals ook al enigszins uit Knegtmans naar voren komt, de hoge ‘omloopsnelheid’ van de
‘bevolking’ van de academische gemeenschap. Waar het bijvoorbeeld binnen families gaat om
het vertellen van verhalen van generatie op generatie, volgen de ‘generaties’ studenten (en
afgestudeerden) elkaar op de universiteit in hoog tempo op. De verhalen over de oorlog moeten
hierom constant verteld blijven worden binnen de academische gemeenschap, willen zij niet in
de vergetelheid raken.
Hiermee samenhangend zijn de begrippen communicatief geheugen en cultureel
geheugen van cultuurwetenschapper en egyptoloog Jan Assman zeer van belang. 25 Assman
maakt met deze twee begrippen een belangrijk onderscheid. Het communicatief geheugen is
gebaseerd op communicatie tussen een bepaalde generatie, waarbij het gaat om het vertellen
van verhalen, en de geschiedenis staat nog niet ‘vast’. Assman stelt voorts dat het
communicatief geheugen ongeorganiseerd is, omdat het uitgaat van vluchtige contacten tussen
individuen. 26 Dit communicatieve geheugen kan in het geval van de Nijmeegse academische
gemeenschap dus wel eens, eerder dan gebruikelijk in andere gemeenschap, ‘stoppen’, omdat
de ‘omloopsnelheid’ van (met name) de studentengemeenschap zo hoog ligt. Er zijn, op een
universiteit, verschillende vormen van het communicatief geheugen. Zo heeft zowel de
hooglerarengemeenschap als de studentengemeenschap een communicatief geheugen, wat niet
per se gelijk met elkaar hoeft te lopen. In tegenstelling tot het communicatieve geheugen, is het
culturele geheugen georganiseerd. De overdracht van het verleden is hierbij niet meer
afhankelijk van toevallige, vluchtige contacten, maar wordt gevormd door een vast verhaal, dat
steeds weer wordt overgedragen aan de volgende generatie. Hoe deze overdracht plaatsvindt,
blijft echter dynamisch en kan per keer verschillen. In het verlengde hiervan liggen de
‘mnemonische instituten’, waarin het cultureel geheugen verankerd ligt. Dit zijn
geheugenplaatsen die doelbewust gecreeërd zijn om een herinnering te laten voortbestaan. 27
Met deze ‘mnemonische instituten’ bouwt Assman voort op het werk van Pierre Nora
die het begrip ‘lieux des mémoires’ muntte. Deze (fysieke of symbolische) plaatsen zorgen
voor het voortbestaan van de herinnering wanneer het ‘milieu de mémoire’, waarin de
herinneringen een vanzelfsprekend onderdeel van de herinneringsgemeenschap zijn, niet meer
bestaat. 28
Zowel het onderscheid tussen het communicatief geheugen en cultureel geheugen, als
de theorie van Nora rondom ‘lieux des mémoires’ zullen worden ingezet om de immateriële en
materiële herdenkingscultuur van de RU te analyseren.
K. van Berkel, ‘Dubbelzinnigheid als historische deugd. Een antwoord aan Knegtmans, Zondergeld en Caljé,
in: BMGN – Low Countries Historical Review, jr.121, nr.2 (2006), 262 - 268, alhier 264.
25
J. Assman en J. Czaplicka, ‘Collective memory and cultural identity’, in: New German Critique, nr.65
(lente/zomer 1995), 125 - 133. ; Jan Assman heeft zijn theorie in nauwe samenwerking met zijn vrouw, Aleida
Assman, ontwikkeld.
26
Ibidem, 126.
27
J. Assman, ‘Communicative and cultural memory’, in: A. Erll en A. Nünning (red.), Cultural Memory Studies.
An international and interdisciplinary handbook (New York 2008), 109 – 118, alhier m.n. 110 - 112.
28
P. Nora, ‘Between memory and history: Les Lieux de Mémoire’, in: Representations, nr.26 (Lente 1989), 7 24, alhier 7 - 10.
24
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Universitaire herdenkingscultuur

Zoals gezegd is er geen publicatie over de herdenkingscultuur aan de RU. Wel zijn er
publicaties over de diverse Nederlandse universiteiten in oorlogstijd. 29 Maar ook over de
universitaire herdenkingscultuur is nog vrijwel niets gepubliceerd. Het (nog te verschijnen)
artikel ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’ van universiteitshistoricus Ab Flipse is
hier in feite de enige historiografie over. 30 Flipse stelt dat bij het vervaardigen van de
oorlogsmonumenten op de universiteiten in ieder geval vragen op kwamen: hoe ruim moest de
academische gemeenschap worden gedefinieerd, en moest de overlijdensoorzaak een rol
spelen? 31 Daarnaast is van belang dat volgens Flipse het herdenken van de slachtoffers “het
spiegelbeeld van de zuivering” was. Met de zuivering werd de academische gemeenschap
(opnieuw) als morele gemeenschap gedefinieerd: de “schurken” werden expliciet uitgesloten
van de gemeenschap. Met de oorlogsmonumenten werden vervolgens bepaalde groepen
(bijvoorbeeld alumni) juist expliciet geincludeerd in die opnieuw gedefinieerde, morele,
academische gemeenschap. 32

Methode en bronnen

Voor het onderzoek - dat voor een groot deel gebaseerd is op primair bronmateriaal - wordt
noodzakelijkerwijs uit diverse bronnen geput, omdat er geen volledig dossier bestaat van ‘het
herdenken op de RU’. Zo worden de universiteitsperiodieken systematisch doorgenomen 33, en
Voor het algemene verhaal over de universiteiten in oorlogstijd zie: A.J. van der Leeuw, ‘De universiteiten en
hogescholen’, in: J.J. Bolhuis e.a. (red.) Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd dl. III (Arnhem),
301 - 337. ; Voor een overzicht van boeken die in de eerste naoorlogse periode werden uitgegeven over de
universiteiten in oorlogstijd zie: J.C.H. Blom, ‘Verzet als norm’, in: Maatstaf, jr.34 (1986), 20 - 27, alhier 20, vn
6. ; Voor het algemene verhaal over het Nederlandse studentenverzet zie het recente werk J. Kemperman,
Oorlog in de collegebanken. Studenten in verzet 1940-1945 (Amsterdam 2018). ; Monografieën over diverse
andere universiteiten zijn: S. van Walsum, Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de
bezetting (Utrecht 1995). ; P.J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van geest. De Universiteit van Amsterdam
tussen 1935 en 1950 (Amsterdam 1998). ; G. Zondergeld, Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de
Duitse bezetting (Zoetermeer 2002). ; K. van Berkel, Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd
van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 (Amsterdam 2005). ; O. Sinke, Loyaliteit in de verdrukking. De
Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting (Amsterdam 2012). ; W. Otterspeer, Het horzelnest: De
Leidse in oorlogstijd (Amsterdam 2019). ; Er zijn ook een aantal (meer recente) publicaties over bepaalde
onderdelen van de bezettingstijd aan een universiteit. Zie: H. Zeevalking, Universitair verzet TH Delft 1940 1945 en haar betekenis voor de huidige generatie studenten en haar medewerkers (Delft 1986). ; D. Verhoeven,
‘’’Een intense tijd’’. Utrechts studentenverzet 1940-1945’, in: W. van den Broeke (red.), Studenten en nationaal
gevoel in Nederland (Utrecht 1998), 53 - 66. ; L. Dorsman, F. Broeyer en B. Nugteren, ‘Ik had mij vast
voorgenomen, niet over mijn toekomst te denken..’ Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit
Utrecht (Utrecht 2011). ; F. Broeyer, Het Utrechts universitair verzet. ‘Heb je Kafka gelezen?’ 1940-1945
(Utrecht 2014).
30
A. Flipse, ‘’’Het herdenken der slachtoffers gevoeld als een eerste plicht’’. Oorlogsmonumenten en
herdenkingscultuur aan Nederlandse universiteiten’, in: W. Berkelaar, A. Flipse en G. Harinck (red.), T. de Jong
en G. van Klinken, Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije
Universiteit Amsterdam (Amsterdam 2020). ; Met veel dank aan Ab Flipse voor het ter beschikking stellen van
het manuscript.
31
Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 1 - 2.
32
Ibidem, 26.
33
Zie voor een gecategoriseerd, geannoteerd overzicht van de gevonden artikelen over de universitaire
oorlogsgeschiedenis bijlage twee. Studentenbladen zijn: Vox Carolina (1940/1941-1950/1951, daarna ingevoegd
in het NUB), Nijmeegs Universiteitsblad (1951/1952-1979/1980), Tegenspraak (1977/1978-1984/1985) en
Algemeen Nijmeegs Studentenblad (1986/1987 – heden). Universiteitsbladen zijn: Nieuws (1965-1971), KU
29
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worden de krantendatabase Delpher en de krantendatabase van het Regionaal Archief
Nijmegen (voor De Gelderlander) benut. Daarnaast worden diverse dossiers uit het
universiteitsarchief 34 en dossiers uit diverse archieven berustend bij het Katholieke
Documentatie Centrum doorgespit. 35 Ik heb beperkt inzage gekregen in het archief van
N.S.C./N.S.V. Carolus Magnus (namelijk in de inventarisnummers 650, 655, 811, 948 en 949),
waardoor ik voor een beeld van de herdenkingscultuur binnen het N.S.C. ook ‘om’ het N.S.C.
heen heb moeten zoeken. Hiervoor bleek het archief van de Unie van Katholieke
Studentenverenigingen met correspondentie over de publicatie Gedenkboek Katholieke
Academische Gemeenschap 1940-1945, zeer nuttig. 36 Al dit bronmateriaal wordt gebruikt om
een reconstructie van ‘het herdenken’ op de RU te kunnen maken, in de periode 1944 – heden.
In de eerste twee hoofdstukken wordt een aantal vragen beantwoord: hoe zijn de diverse
oorlogsmonumenten op de campus precies tot stand gekomen, en welke betekenis werd er aan
de monumenten toegekend? Werden er vervolgens ook herdenkingen gehouden bij die
monumenten, en zo ja, op wiens initiatief dan? Aan de hand van de besproken secundaire
literatuur wordt aan deze reconstructie ook meer waarde gegeven door de ontwikkelingen in
een breder perspectief te zetten en te analyseren. Zoals gezegd is de belangrijkste publicatie
hiertoe het artikel van Ab Flipse, omdat dat momenteel de enige historiografie is over de
Nederlandse universitaire herdenkingscultuur. In het derde hoofdstuk wordt, tot slot, de
Nijmeegse universitaire herdenkingscultuur zoals die zich heeft ontwikkeld naast de
oorlogsmonumenten, besproken en geanalyseerd.

Nieuws (1971/1972-1999/2000) en Vox (2000-heden). Twee uitgaven voor alumni en relaties van de RU zijn:
KUZien (1983/1984-2003/2004) en Radboud Magazine (2004-heden). Voor het personeel van het academisch
ziekenhuis, tenslotte, is er de Radbode (1974-heden).
34
Voor de goede hulp ben ik veel dank verschuldigd aan Marianne Waldekker van het universiteitsarchief.
35
Ook aan de medewerkers van het Katholiek Documentatie Centrum ben ik veel dank verschuldigd.
36
A.L.M. Arnolds (red.) Gedenkboek Katholieke Academische Gemeenschap 1940-1945 (Leiden 1947).
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Hoofdstuk 1
Op de RU hangen twee gedenkstenen voor de gevallenen aan de Nijmeegse universiteit in de
Tweede Wereldoorlog. In het Collegezalencomplex hangt er één met 32 namen, met als
opschrift ‘gevallen voor het vaderland’. In de Aula hangt een gedenksteen met 48 namen, met
een langer opschrift in het Latijn, waarover later meer. In de schaarse literatuur waarin de
gedenkstenen een rol spelen, zorgt het naast elkaar bestaan van de twee gedenkstenen wel eens
voor verwarring. In een artikel voor Ex Tempore haalt de Nijmeegse historicus Lennert
Savenije de twee stenen door elkaar 37, en het ANS schreef over de steen in het
Collegezalencomplex dat het "een monument [is] dat meer aandacht verdient" 38 – zich niet
bewust lijkend van het bestaan van de tweede gedenksteen op de campus. In dit hoofdstuk laat
ik zien dat de twee stenen niet zonder meer inwisselbaar voor elkaar zijn, omdat ze een andere
betekenis hebben. Hiertoe bespreek ik eerst het proces tot vervaardiging van de steen in de
Aula, en vervolgens dat van de steen in het Collegezalencomplex. Daarnaast verklaar ik het
verschil in namen (32 om 48) tussen de beide gedenkstenen. Aan het einde van het hoofdstuk
bespreek ik de ontstaansgeschiedenis en betekenis van de derde gedenksteen op de campus: die
in het Radboud UMC ter ere van de 82nd Airborne Division. Het vierde oorlogsmonument op
de RU, het standbeeld van Titus Brandsma, wordt besproken in hoofdstuk drie.

39

37
Savenije schrijft: "Zo hangt de plaquette ter ere van de slachtoffers van de universiteit sinds de sluiting van de
aula aan de Wilhelminasingel in het Collegezalencomplex op de campus", terwijl de hier bedoelde plaquette
naar de nieuwe aula aan de Comeniuslaan is overgebracht bij de sluiting van de aula aan de Wilhelminasingel.
Zie: L. Savenije, ‘Jan van Hoof was geen held. Maar laat hem in het openbaar bestaan.’, in: Ex Tempore, nr. 30
(2011), 27 - 34, alhier 31.
38
P. Reeser, ‘Universiteit in oorlogstijd’, in: ANS, jr.21, nr.4 (december 2006), 24 - 26, alhier 26.
39
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/collect/22301, zoals geraadpleegd op 25-12-2019. ;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Plaquette_in_het_Universiteitsgebouw%2C_Comeniusla
an%2C_Nijmegen.jpg, zoals geraadpleegd op 25-12-2019. ; Zie voor een schematisch overzicht van welke
gevallenen op welke gedenksteen en in welke herdenkingspublicaties worden genoemd bijlage één. Het idee
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Gedenksteen Aula
Reeds op 30 mei 1945 bracht hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis Cornelissen
"het denkbeeld" tot het aanbrengen van een gedenksteen voor "de leden der universitaire
gemeenschap, die vielen voor het vaderland" naar voren in de Senaat. Wachten tot de
universiteit weer over een officieel hoofdgebouw beschikte, zou volgens de Senaat te lang
duren. 40 Deze wens tot enige haast van de Senaat werd waarschijnlijk echter geremd door de
realiteit, waarin de energie ging naar het heropbouwen van de universiteit. 41 Nadat het idee
voor een gedenksteen in 1946 nog twee keer geopperd werd (een keer in het College van
Curatoren en nogmaals in de Senaat) 42 pakten de reünisten de kwestie daadkrachtig op tijdens
hun congres op 11 mei 1947. Bij de mededelingen werd besloten dat "er (…) een gedenkteken
voor de gevallenen 1940-1945 der Universitaire Gemeenschap [zal] worden opgericht". 43 In
de Studenten-Almanak van 1948 staat dit ook opgetekend, maar met de toevoeging dat "de
academische senaat reeds het vorig jaar [hiertoe] had besloten". 44 Op het reünistencongres werd
tevens een comité ter uitwerking van de plannen bestaande uit Mulders, Haan, van Ogtrop, Ex
en van de Ven ingesteld. 45 De beslissing om een gedenksteen te vervaardigen was dus in de
Senaatsvergadering van 8 november 1946 definitief gevallen, en werd nader uitgewerkt door
het comité, ingesteld door de reünisten.

Het comité tot plaatsing van een gedenksteen

Er is één besluitenlijst van het comité bewaard gebleven, die een belangrijk inzicht geeft over
de selectie van gevallenen op de gedenksteen. Zo besloot het comité de lijst gevallenen uit de
Studenten-Almanak 1947 over te nemen, "met dien verstande dat nog onderzocht zal worden
of ook de alleen voor enkele lessen ingeschreven studenten alles (sic.) als student kunnen
worden aangemerkt". 46 De ‘In Memoriam’ in de Studenten-Almanak is op zijn beurt
voor het samenstellen van deze bijlage is ontleend aan een minder uitgebreid, soortgelijk overzicht in R.
Franzen, Herdenkingspraktijken van het Nijmeegs Studenten Corps 1944 - 1950 (ongepubliceerde BA-scriptie,
RU geschiedenis, studiejaar 2010-2011). Met dank aan Franzen voor het ter beschikking stellen van zijn
scriptie.
40
Universiteitsarchief, Archief Senaat (AS), SEN0042, werkarchief prof. mr. B.H.D. Hermesdorf, ‘Verslag
Senaatsvergadering der R.K. Universiteit’ (30 mei 1945).
41
Ook bij de andere universiteiten duurde het een paar jaar voordat een gedenksteen met namen van de
gevallenen onthuld werd. Alleen de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg (2 juli 1946) en de
Wageningse Landbouwhogeschool (2 juni 1946) waren er eerder mee dan Nijmegen. Zie: Flipse,
‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’.
42
Universiteitsarchief, Archief College van Curatoren 1944-1960 (CvC), CC00684, vergaderingen 1946/1947,
notulen 2 februari 1946. ; AS, Notulenboeken Senaat 1946 - 1948, Notulenboek II (p.127), Notulen
Senaatsvergadering 8-11-1946.
43
Universiteitsarchief, Archief Vereniging van Reünisten (VvR), CC00754, Reünistencongres (1946/1969),
Verslag Reünistencongres 11 mei 1947.
44
‘Verslag van de gebeurtenissen aan de R.K. Universiteit’, in: Nijmeegsche Studenten-Almanak voor het jaar
1948 (Nijmegen 1948), 111 - 120, alhier 119.
45
KDC, Archief A.J.M. Mulders, 249 (‘verslag rectoraat’), ‘Besluiten van het Comité tot plaatsing van een
Gedenksteen voor de gevallenen der R.K. Universiteit op Vrijdag 6 juni 1947’. ; De volledige namen en
toenmalige functietitels van de comitéleden zijn als volgt: Mgr. Prof. Dr. Alph. Mulders, Rector Magnificus. ;
Mr. F.M.E. Haan, Secretaris van het College van Curatoren. ; B. van Ogtrop S.J., Moderator bij de R.K.
Universiteit. ; A.A.M.M. van de Ven, Directeur van het Centraal Bureau voor de R.K. Universiteit. ; K.P.M. Ex,
i.t. praeses van het Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus.
46
Idem.
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hoogstwaarschijnlijk weer gebaseerd op de lijst van gevallenen die pedel Christen in januari
1947 opstuurde aan de Unie van Katholieke Studentenverenigingen, ten behoeve van het
Gedenkboek Katholieke Academische Gemeenschap 1940-1945. De lijst van Christen komt
namelijk op één naam na (bij Christen ontbreekt Serraris) overeen met de ‘In Memoriam’ in de
Almanak, die in februari 1947 (dus een maand nadat Christen zijn lijst opstuurde aan de Unie)
gedrukt is. 47 Alle 44 genoemden in de hier bedoelde lijst in de Almanak zijn op de gedenksteen
gezet. 48 Dit betekent dus dat het comité de definitie van ‘student’ ruim heeft opgevat: ook zij
die voor "enkele lessen" ingeschreven stonden (of ooit hadden gestaan, in het geval van oudstudenten), werden als leden van de universitaire gemeenschap gezien door het comité. 49 Op
een ander vlak bediende het comité zich ook van een (voor die tijd) ruime definitie. Het comité
besloot namelijk om ook de in Nederlands-Indië gevallenen op de gedenksteen te
vereeuwigen. 50 Het ging hen om de gevallenen ten gevolge van oorlogshandelingen of
gevallenen in "Duitsche c.q. Japansche concentratiekampen". 51 Dankzij deze ruime definitie is
bijvoorbeeld de in Nederlands-Indië gesneuvelde H.J. Verbeeten op de gedenksteen gezet.
Verbeeten sneuvelde door een vijandelijke kogel op 13 februari 1946 en valt dus ook buiten de
jaren 1940 – 1945, maar is toch op de gedenksteen opgenomen. 52 Om de laatst genoemde reden
staat Verbeeten bewust niet gememoreerd in het Gedenkboek voor de Katholieke Academische
Gemeenschap, wat onderstreept dat het in die tijd niet ongebruikelijk was een rigide scheiding
in tijd te trekken bij het herdenken. 53 Van de Ven stuurde namens het comité in juli 1947 een
circulaire aan de reünisten. Hij vroeg hierin een bijdrage in de kosten van de gedenksteen en
"noodzakelijk voorkomende aanvullingen" op de bijgevoegde "ontwerp-lijst van de
gevallenen". 54 De circulaire miste zijn uitwerking niet, 163 reünisten stortten bij elkaar 465,50

47

KDC, Archief Unie van Katholieke Studentenverenigingen (UvKS), 517, Christen aan het Secretariaat van de
Unie, 17 januari 1947. ; In het colofon (‘colophoon’) van de Almanak staat "rond de geboorte van H.K.H.
Prinses Maria Christiana" als tijdsaanduiding voor het zetten en drukken aangegeven. Die geboorte was op 18
februari 1947.
48
‘In Memoriam’, in: Nijmeegsche Studenten-Almanak voor het jaar 1947 (Nijmegen 1947), 3 - 7. ; De vier
ontbrekende namen in de Almanak zijn: J.P.F. Kuyten, Th. Kappers, F. Ph. Polak en R.A.C. van den Boorn.
49
Iemand over wie getwijfeld werd, was bijvoorbeeld Jan van Hoof (in het Nijmeegs collectief geheugen
verankerd als de ‘redder’ van de Waalbrug). Op een lijst in CvC 1944 - 1960, CC00649, J.4.2 Gedenkplaat staat
achter zijn naam handgeschreven "was deze wel student?". Ook zijn status als ‘redder’ van de Waalbrug werd
kort na de oorlog aan de universiteit overigens (naar later is gebleken, terecht) betwijfeld: "Laat de Carolina
hiermede [de redding der brug] voorzichtig zijn. (…) Er zijn kringen die zeer ernstigen twijfel koesteren omtrent
de juistheid van de feiten." Zie: KDC, Archief B.H.D. Hermesdorf (Hermesdorf), 10, Hermesdorf aan Haan, 13
augustus 1946.
50
Blom, In de ban van goed en fout, 122 e.v. ; Vgl. Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 8.
Bijvoorbeeld aan de Utrechtse universiteit werden de gevallenen in Indië expliciet uitgesloten van een plek op
de gedenksteen.
51
CvC, CC00649, J.4.2. Gedenkplaat, ongenummerde namenlijst van gevallenen.
52
‘Valvae’, in: Vox Carolina, jr.16, nr.18 (16-3-1946), 1.
53
"De eenige, die van Uw lijst niet wordt opgenomen, is de omgekomen Aalmoezenier Pater Verbeeten, daar
deze buiten de termijn van het Gedenkboek valt. Wij hebben hiervoor een grens moeten trekken, die loopt tot
Oct. 1945." Zie: KDC, UvKS, 517, Bureau-secretaresse aan Christen, 22 januari 1947.
54
VvR, CC00747, Praesidium (1946/1979), map I, A.A.M.M. van de Ven aan ‘de afgestudeerden van de R.K.
universiteit’, juli 1947. ; Er zijn enkele teruggestuurde gecorrigeerde lijsten in CvC, CC00649, J.4.2
Gedenkplaat bewaard gebleven, waarover verderop meer.
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gulden en er werd elf gulden contant
meebetaald, zo bleek toen op 21 januari 1948 de
eindbalans werd opgemaakt. 55 Daarnaast
stuurden enkele reünisten een gecorrigeerde
en/of aangevulde "ontwerp-lijst" terug. 56 De
meerderheid beperkte zich tot het verbeteren
van bijvoorbeeld een verkeerde voorletter, maar
enkele (anonieme) reünisten voegden J.P.F.
Kuyten en F. Ph. Polak toe aan de lijst, waarmee
zij ervoor gezorgd hebben dat Kuyten en Polak
ook de op gedenksteen staan. R.A.C. van den
Boorn, die ook miste in de Almanak, stond reeds op de "ontwerp-lijst". Geen enkele respondent
noemde Th. Kappers, waardoor zijn naam nog ontbrak bij de onthulling van de gedenksteen op
9 juli 1948, zoals te zien op de foto hierboven. 57 Er was buiten de universitaire gemeenschap
in ieder geval wel al tijdig bekend dat Kappers was omgekomen in een kamp in NederlandsIndië. Zijn overlijdensbericht stond namelijk reeds op 15 oktober 1945 in het periodiek van
zijn congregatie. 58 Dat Kappers in eerste instantie aan de aandacht van de universitaire
gemeenschap ontsnapt was, kan wellicht verklaard worden uit het feit dat hij slechts één jaar
in Nijmegen heeft gestudeerd (1933-1934). 59
Wanneer Kappers (en met welke overwegingen
dit alsnog gebeurde) is toegevoegd aan de
gedenksteen, is onduidelijk. Vast staat wel dat
dit vóór mei 1956 gebeurd moet zijn, toen de

55
CvC, CC00649, J.4.2 Gedenkplaat, Girostortingen gedenksteen. ; Op 10 september 1947, twee maanden na de
circulaire, stond de teller al op 321 gulden, bijeengebracht door 121 schenkers. Zie: Idem.
56
Deze zijn noch gedateerd, noch ondertekend en liggen in: CvC, CC00649, J.4.2. Gedenkplaat.
57
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&index=0&imgid=14217487&id=1861156, zoals
geraadpleegd op 30-6-2019. ; Zie voor een korte levensbeschrijving van Kappers:
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/kappers/251dcef6-857b-445d-9bc4-6505d3f70602, zoals
geraadpleegd op 30-6-2019. ; In de universitaire pers en in de literatuur staat wel eens een verkeerde foto van
gedenksteen afgedrukt: die zonder de naam van Kappers. Zie (op chronologische volgorde, vanaf mei 1956): W.
Mes e.a., Exfoto. Een halve eeuw KUN in beeld (Bilthoven 1974), 71. ; C. Swinkels, De Reünist. Nijmegen als
studentenstad (Breda 1982), 66. ; J. Bosmans, ‘De R.K. Universiteit in oorlogstijd’, in: Nijmeegs Katern, jr.8,
nr.4 (1994), 2 - 6, alhier 4. ; S. Dunk en M. van den Weerd, Tussen vrijblijvend en bevlogen: de Vereniging van
Reünisten van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1946 - 1996 (Nijmegen 1996), 19. ; Brabers, Proeven van
eigen cultuur, 278. ; S. Verhoeven, ‘KUN tachtig jaar: De Oorlogsjaren’, in: Vox, jr.3, nr.17 (8-5-2003), 21. ; P.
van den Broek, ‘Zestig jaar bevrijding: student in oorlogstijd’, in: Radboud Magazine, nr.3 (maart 2005), 30 33, alhier 32.
58
"voorzien van de laatste H.H. Sacramenten overleden: 7 Nov. 1944: Pater Theodorus Thomas Aq. Kappers.
Geboren 29 maart 1903 ; geprof. 8 Sept.1925 ; gewijd 19 juli 1931". Zie: Annalen S.C.J. Ned. Prov., nr.4 (1510-1945), 1. ; Een korte beschrijving van zijn laatste dagen staat in een ander nummer van de periodiek:
"Honger, daar klaagde hij wel eens over. Dan kreeg hij af en toe koortsaanvallen, die hem erg verzwakten. Erg
mager en verzwakt liep hij rond, overigens ging het wel. ‘T Was zeer moeilijk om bij hem de diagnose vast te
stellen. Op zekeren dag weer een aanval van hooge koorts, die hem dezen keer heel erg aangreep. Hij ontving de
laatste H. sacramenten en stierf kalm en rustig op 7 nov. 1944". Zie: J.v.d.Sangen, ‘Sumatra’, in: Annalen S.C.J.
Ned. Prov., nr.6, (30-11-1945), 11 - 14, alhier 12.
59
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Archief Priesters van het Heilig Hart van Jezus, dossier 7544,
‘Levensbeschrijving Th. Kappers’. Citaat: "waarna [een doctoraalexamen te Leuven, EvdR] hij nog een jaar
studeerde aan de universiteit te Nijmegen, om er tevens zijn proefschrift te kunnen voorbereiden.".
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eerst gedateerde (op de vorige pagina getoonde) foto van de gedenksteen met Kappers’ naam
erop in Onze Universiteit werd afgedrukt. 60

Opschrift

De toevoeging van Kappers’ naam is niet de enige wijziging die is aangebracht aan de
gedenksteen. Circa drie weken na de onthulling van de steen is het opschrift namelijk
aangepast. Dit wordt duidelijk uit onderstaande (ingezoomde) foto van de gedenksteen, waarop
een ander opschrift dan het huidige leesbaar is. 61 Het oorspronkelijke opschrift, bedacht door
rector magnificus Mulders 62, luidde: Nomina adscriptorum Universitati Catholicae
Noviomagensi qui grassente bello 1940-1945 inani morte interierunt. Vertaald is dit: "Namen
van ingeschrevenen bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, die tijdens het woeden van de
oorlog (van) 1940-1945 een zinloze dood zijn gestorven". 63

‘Gedenkplaat’, in: Onze Universiteit, nr.121 (mei 1956), 1. ; Daarnaast moet het ná 4 mei 1949 zijn geweest.
De Gelderlander drukte namelijk een foto van de kranslegging af, waarop zichtbaar is dat Kappers’ naam nog
niet op de gedenksteen staat. Zie ‘Kranslegging Jurgens’, in: De Gelderlander (5-5-1949), 5.
61
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), GN10837, https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=11&index=19&imgid=14027967&id=285279, zoals geraadpleegd op 11-10-2019. ; Deze foto is ook opgenomen
in: N. Kusters en J. Bennink, Lustrumexpositie Carolus Magnus Universiteit in Oorlogstijd, 17. ;
http://lustrum.carolusmagnus.nl/wp-content/uploads/2018/01/Bundel-expositie-A6-digitaal.pdf, zoals
geraadpleegd op 3-7-2019.
62
"Prof. Mulders zal nog eens nadenken over een geschikt Latijns opschrift." Zie: KDC, Mulders, 249 (‘verslag
rectoraat’), ‘Besluiten van het Comité tot plaatsing van een Gedenksteen voor de gevallenen der R.K.
Universiteit op Vrijdag 6 juni 1947’.
63
Vertaling dr. V. Hunink, e-mail aan auteur, 27-9-2019.
60
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Het oorspronkelijk opschrift is kort na de onthulling op 9 juli 1948 gewijzigd op voorspraak
van hoogleraar Latijnse taal-en letterkunde prof. dr. H.H. Janssen. Een onbekende schrijver
vroeg hem op 22 juli 1948 "welke verbeteringen er naar je oordeel in [de tekst der gedenkplaat
van de overledenen] moeten worden aangebracht". 64 Een antwoord van Janssen is niet bewaard
gebleven, maar vijf dagen na het versturen van de brief, op 27 juli 1948, kreeg Haan reeds de
offerte voor het "weghalen en wederplaatsen en opnieuw polijsten van deze gedenkplaat"
binnen. 65 Het opschrift is eind juli 1948 dus veranderd, in datgene wat ook vandaag de dag nog
boven de namen der gevallenen staat: In piam memoriam catholicae universitatis
noviomagensis professorum et alumnorum qui crudelissimo ardente bello MCMXL - MCMXLV
pro fide ac patria bene merentes vitam posuerunt. Vertaald is dit: "Ter vrome nagedachtenis
van de professoren en alumni van de Katholieke Universiteit Nijmegen, die tijdens het branden
van de zeer wrede oorlog (van) 1940-1945 voor het geloof en het vaderland verdienstelijk het
leven hebben gelaten.". 66 Een wezenlijk betekenisverandering, aangezien de aangepaste tekst
nu dus niet meer rept over een "zinloze dood" 67, maar over een "verdienstelijke" dood, "voor
het geloof en het vaderland".
In de jaren na de onthulling werd bij de gedenksteen een 4-mei herdenking voor de
universitaire gemeenschap georganiseerd. De steen functioneerde dus als lieu de mémoire voor
de universitaire gemeenschap. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
Bij de verhuizing van de aula naar de Comeniuslaan in 1987 dreigde de gedenksteen
overigens achter te moeten blijven aan de Wilhelminasingel, omdat deze niet "in de moderne
architectuur" van de nieuwe aula zou passen. De toenmalige pedel, Boudewijn Bouman, zorgde
er echter voor dat de steen toch meeverhuisde door het argument "respect boven esthetiek" in
te brengen. 68
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CvC, CC00649, J.4.2 Gedenkplaat, onbekende auteur aan H.H. Janssen, 22 juli 1948.
CvC, CC00649, J.4.2 Gedenkplaat, Litjes (directeur van Godschalk & Zonen) aan Haan, 27 juli 1948. ; Litjes
sluit de brief namelijk af met een voorbehoud: "Een en ander onder voorbehoud, dat de achterkant van de plaat
nog voor het doel bruikbaar is." Hierna stopt de (chronologisch geordende) correspondentie in het archief, wat
het aannemelijk maakt dat de achterkant nog bruikbaar was - wat het weer interessant kan maken de achterkant
van de gedenksteen eens te mogen bekijken.
66
Vertaling dr. V. Hunink, e-mail aan auteur, 27-9-2019.
67
"inani" is de ablativus van inanis: ‘leeg’, ‘hol’, ‘zinloos’, ‘nutteloos’, ‘inhoudsloos’. Dit woord heeft
inhoudelijk gezien waarschijnlijk aanstoot gegeven. Bron: E-mail dr. V. Hunink aan auteur, 30-9-2019.
68
Verhoeven, ‘KUN tachtig jaar: De Oorlogsjaren’.
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Gedenksteen aangeboden door Durendal aan het N.S.C., nu in het Collegezalencomplex

In het academisch jaar 1946 - 1947
(waarschijnlijk op, of in ieder geval rond 5 mei
1947) schonk het dispuut Durendal ter ere van
het tweede dispuutslustrum de hiernaast
afgebeelde gedenksteen aan de Senaat van het
Corps. 69 Durendal voerde voor het maken van
de steen reeds in 1946 correspondentie met een
metaalgieterij. 70 Dat de steen in 1946 gemaakt
is, verklaart de enige (op de hoogleraren, die
bovenaan staan, na) alfabetische afwijking in de
gedenksteen: J.J. Hendrikx staat er als
allerlaatste op, nog na J.J. de Weert. Over het lot
van (verzetsman) Hendrikx was namelijk lange tijd geen zekerheid. 71
De door Durendal geschonken gedenksteen kreeg een plaats in het Corpsgebouw van het
N.S.C. aan de Oranjesingel 42 (hierboven op de op 1949 gedateerde foto). 72 Een plaats waar
overigens al vóór mei 1947 een "gedachtenislijst" (hieronder op de foto) 73 hing, die
waarschijnlijk óók door Durendal was
geschonken. Al in 1945 wendde mr. A. Th.
Mertens, alumnus van de RU, zich namelijk tot
zijn nog wel studerende vriend Pierre Paulussen
met het verzoek "via Durendal bv [bijvoorbeeld,
EvdR]" het samenstellen en vervaardigen van
een "gedachtenislijst", "een prachtig memento"
ter sprake te brengen binnen het N.S.C. 74
Paulussen moet dit verzoek uiteindelijk
hebben doorgespeeld aan de Senaat van het
N.S.C., die zich "in principe bereid" verklaarde
mee te werken aan het idee. 75 De (op de vorige pagina onderaan) afgebeelde lijst is
waarschijnlijk niet lang na oktober 1945 vervaardigd en opgehangen. Toen drong de N.S.C.Senaat namelijk aan op snelle actie bij Mertens, omdat de Senaat "zo spoedig mogelijk tot de
‘Verslag van de gebeurtenissen in het N.S.C. Carolus Magnus 1946 - 1947’, in: Nijmeegsche StudentenAlmanak voor het jaar 1948, 226 - 235, alhier 227. ; Vermoedelijk schonk Durendal dit bord op 5 mei 1947. Het
citaat in de Studenten-Almanak 1948 volgt namelijk direct na een zin over de festiviteiten op 5 mei.
70
Ik heb geen inzage in het (ongeordende) archief van Durendal gekregen (berustend bij het KDC), maar een
KDC-medewerker heeft per mail desgevraagd bevestigd dat in het archief een briefwisseling uit 1946 tussen het
dispuut en een metaalgieterij ligt.
71
In de Studenten-Almanak 1947 (p. 3 - 7) staat een lijst van de Nijmeegse universitaire oorlogsslachtoffers:
alleen bij De Weert en Hendrikx staat daar "nog steeds vermist".
72
Savenije, collaboratie en verzet, 405. ; RAN, GN12110, https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=01&index=0&imgid=13752406&id=75040, zoals geraadpleegd op 24-9-2019.
73
Zoals afgedrukt in: Almanak uitgegeven ter ere van het twaalfde lustrum van Dispuut Durendal (Nijmegen
1996), 45. ; Het onderschrift bij de foto in de Almanak is: "Kranslegging bij lijst van gevallenen van (sic.) WO
II door ridder Schaapveld".
74
KDC, Archief N.S.C./N.S.V. Carolus Magnus (N.S.C.), 811, Mr. A. Th. Mertens aan Pierre Paulussen, 1945. ;
Door een gaatje in de brief is de maand van versturen niet meer leesbaar.
75
KDC, N.S.C., 811, A.J.H. van Weegen (S.I.S.N. h.t. abactis) aan Mr. A.TH. Mertens, 11 augustus 1945.
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concretisering" van zijn voorstel wilde overgaan. 76 Wanneer de lijst exact is aangeboden aan
het N.S.C. en is opgehangen in het Corpsgebouw is onbekend, maar dit moet tussen oktober
1945 (toen de Senaat Mertens tot haast maande) en mei 1947 (toen Durendal de ‘gevallen voor
het vaderland’-gedenksteen schonk) zijn geweest.

De selectie van namen

In zijn artikel voor het Jaarboek Numaga 38 (1994) schrijft Tom van Rijn dat de gedenkplaat
in het Collegezalencomplex is aangebracht voor de in de Tweede Wereldoorlog gevallen leden
en reünisten van het N.S.C. 77 Dit klopt echter niet. Op de steen staan immers ook gevallenen
die geen lid of reünist van het N.S.C. waren (bijvoorbeeld de drie hoogleraren). Daarnaast
ontbreken omgekomen mensen die wel lid waren. Hieronder zal ik betogen dat de mensen die
op de gedenksteen zijn vereeuwigd, zijn geselecteerd op de manier waarop ze zijn omgekomen.
Ik betoog dat de gedenksteen alleen diegenen van de academische gemeenschap (dus niet
uitsluitend leden en oud-leden van het N.S.C.) eert, die ‘actief’ vielen of in een
concentratiekamp om het leven kwamen.
Ondanks het gegeven dat de gedenksteen (zoals geschonken door Durendal in mei
1947) in het Corpsgebouw hing, kan het niet kloppen dat met de steen de "gevallen leden en
reünisten" van het N.S.C. geëerd worden, zoals Van Rijn schrijft. Op de gedenksteen staan ten
eerste namelijk ook de hoogleraren Brandsma, Regout en Hoogveld - allen noch lid noch
reünist. Ten tweede ontbreekt een aantal omgekomen studenten en oud-studenten, die in andere
herdenkingsuitingen wel als (oud-)lid van het N.S.C. genoemd worden. Dit betreft bijvoorbeeld
Paula (P.M.O.S.) Geerts. Op een bekendmakingsbriefje ter sociëteit van de gevallenen wordt
zij door de Senaat van het N.S.C. genoemd als lid van het N.S.C. 78 Er moet dus iets anders aan
de hand zijn. Mijn stelling is dat de selectie van namen te maken heeft met de manier waarop
de genoemden op de steen zijn omgekomen: alleen zij die ‘actief’ vielen, staan erop. Kijkend
naar de opsomming van de universitaire Nijmeegse oorlogsslachtoffers (bijlage één) valt
namelijk op dat geen enkel bombardementsslachtoffer op de gedenksteen in het
Collegezalencomplex staat. Zoals net besproken ontbreekt Paula Geerts bijvoorbeeld op de
gedenksteen. Zij kwam om bij het bombardement op Roosendaal in mei 1940, en wordt verder
in alle herdenkingspublicaties genoemd (zie bijlage één). Durendal moet van haar overlijden
geweten hebben, maar ze staat niet op de steen. Ook alle andere bombardementsslachtoffers
(P. Geurts, A. Geurts, Pater R. Beving, J. Kemps, J. van Ophuysen en M. Zilkens) ontbreken
op de steen in het Collegezalencomplex. Dat geldt ook voor iemand als G. Vekemans, die om
het leven kwam bij een granaatinslag en dus ook geen ‘actief’ oorlogsslachtoffer was. 79 Ook
Pater Firmatus Stevens O.F.M. wordt in alle overige herdenkingspublicaties genoemd (zie
bijlage één), maar staat niet op de gedenksteen zoals geschonken door Durendal. Hij kwam op
76

KDC, N.S.C., 811, A.J.H. van Weegen (S.I.S.N. h.t. abactis) aan Mr. A.TH. Mertens, 3 oktober 1945.
T.N.J.A. van Rijn, ‘De huisvesting van de R.K. universiteit in de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan’,
in: Jaarboek Numaga 38 (1994), 135 - 153, alhier 147, vn 23. ; Zie voor een foto (en bijschrift dat Van Rijns
lezing, naar mijn idee dus foutief, bevestigt): https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/collect/22301, zoals
geraadpleegd op 11-7-2019.
78
KDC, N.S.C., 811, Mededelingenbriefje over de gevallenen, gedateerd (met potlood) op 1941.
79
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/vekemans/07d06fe1-7db6-4a88-9510-46080ec9b34d, zoals
geraadpleegd op 23-12-2019. ; Vekemans wordt in alle andere herdenkingspublicaties genoemd (zie bijlage
één). Ook van zijn dood moet Durendal dus geweten hebben.
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10 mei 1940 om het leven toen hij staande voor een raam, door een kogel werd getroffen – ook
hij is dus geen ‘actief’ oorlogsslachtoffer. 80 Gezien het missen van Zilkens, Geerts, Vekemans
en Stevens is het ook niet mogelijk dat de balans simpelweg te vroeg is opgemaakt: zij worden
in alle andere herdenkingspublicaties genoemd (zie bijlage één), hun overlijden was dus bekend
in de universitaire gemeenschap en daarmee denkelijk ook bij Durendal.
Ik kom kortom tot de conclusie dat de gedenksteen in het Collegezalencomplex alleen
diegenen uit de Nijmeegse academische gemeenschap eert, die in actieve dienst of in een
concentratiekamp om het leven zijn gekomen. De opsomming in bijlage één wijst hier ook
ondubbelzinnig op: als we de rij oorlogsslachtoffers afgaan, is nu eenmaal zichtbaar dat zij die
in actieve dienst vielen of in een concentratiekamp de dood vonden, wél op de steen staan. En
dat alleen zij die niet ‘actief’ of in een concentratiekamp vielen, ook niet op de steen in het
Collegezalencomplex vereeuwigd zijn.
In de eerste naoorlogse jaren manifesteert het denken binnen het N.S.C. in termen van
‘zij die vielen als actief oorlogsslachtoffer’ en zij die om een andere reden om het leven
kwamen in de Tweede Wereldoorlog zich daarnaast nog minimaal eenmaal. De Unie van
Katholieke Studentenverenigingen liet in 1947 het eerder genoemde Gedenkboek Katholieke
Academische Gemeenschap 1940 - 1945 uitbrengen, en het N.S.C. stuurde dit Gedenkboek
gratis naar de nabestaanden van "de studenten, die zijn omgekomen in actieve dienst". 81 Het
denken in die termen werd binnen het N.S.C. dus niet als vreemd gezien, maar juist als een
normaal te gebruiken maatstaf. Dit sterkt mij in de stelling dat de gedenksteen in het
Collegezalencomplex bedoeld is ter nagedachtenis aan zij die ‘actief’ vielen, of zoals op het
bovenschrift van de steen staat: gevallen voor het vaderland.
Opmerkelijk is ten slotte dat Kuyten en Polak niet op deze gedenksteen staan. Zij zijn
beiden immers in een concentratiekamp om het leven gekomen, en vallen dus wel onder de
definitie van ‘oorlogsslachtoffers’ zoals bedoeld op de gedenksteen geschonken door Durendal.
Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken, was hun dood echter pas na mei 1947 (toen Durendal
deze gedenksteen schonk) bekend bij de Nijmeegse universitaire gemeenschap – toen enkele
reünisten hun namen door gaven naar aanleiding van de circulaire van A. van de Ven van juli
1947. Dat deze gevallenen op de gedenksteen in de Aula werden opgenomen, was evenwel
blijkbaar geen reden voor Durendal (of het N.S.C.) ze ook op de gedenksteen in het
Corpsgebouw (nu in het Collegezalencomplex) te plaatsen. Naar de redenen hiervoor kan ik
slechts gissen: het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat het N.S.C. ze wel had willen bij plaatsen,
maar dat het vanwege ruimtegebrek op de gedenksteen simpelweg niet meer mogelijk was –
hier heb ik geen enkele documentatie over gevonden.

https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/stevens,%20ofm/b0feb203-90d6-4a20-8760-c56b0b7860b9,
zoals geraadpleegd op 3-1-2020.
81
KDC, UvKS, 165, J.M. Hageman (S.I.S.N. ab-actis I H.T.) aan het secretariaat van de Unie, 22 september
1947. ; Dit betrof, zo lezen we in de brief, J. Hendrikx, W. Stapert, U. Nooteboom, B. Vermeulen, K. Jaspers,
W. Theunissen, G. Hoes, J. van Hoof, J. van Hövell en J. de Weert. ; In het archief van Carolus Magnus (inv. nr.
811) bevinden zich inderdaad brieven aan de nabestaanden van deze studenten waarin het Gedenkboek gratis
wordt aangeboden. Aan de nabestaanden van de overige gesneuvelden wordt (overigens op aanraden van de
Unie van Katholieke Studentenverenigingen) een bijdrage in de kosten van het Gedenkboek gevraagd. Ook die
brieven bevinden zich in het archief van Carolus Magnus (inv. nr. 811).
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Collegezalencomplex

Wanneer (en met welke bedoelingen) de steen
precies van het Corps(gebouw) is overgeplaatst
naar het Collegezalencomplex blijft vooralsnog
onduidelijk. Volgens oud-pedel van de RU (19622005) Boudewijn Bouman is de overplaatsing het
werk van Tom van Rijn (auteur van het eerder
genoemde artikel in Numaga), indertijd directeur
van
de
A-faculteiten
waar
het
Collegezalencomplex vanaf de bouw (1977)
onderdeel van was. 82 Diezelfde Van Rijn was als
student overigens actief lid van het N.S.C. en had
tijdens de oorlog zitting in de senaat van het corps.
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De academische gemeenschap geherdefinieerd

Flipse stelt dat het herdenken van de oorlogsslachtoffers (op gedenkstenen) "het spiegelbeeld
van de zuivering" is, en dat met de zuivering de universiteit (opnieuw) als morele gemeenschap
gedefinieerd werd. De zuivering draaide, kortom, om wie er niet langer tot de universitaire
gemeenschap moesten worden gerekend, om wie de ‘schurken’ waren. 84 De
zuiveringscommissie van de RU 85 sloot zesentwintig studenten voor kortere of langere periode
van de universiteit uit. 86 Deze studenten werden dus eigenlijk (voor kortere dan wel langere
periode) buiten de opnieuw gedefinieerde (morele) academische gemeenschap geplaatst. Dit
ging bijvoorbeeld om studenten die (elders) de loyaliteitsverklaring hadden getekend of die lid
van het Nationaal Front waren geweest. De zwaarste straf kreeg een student die tijdens de
oorlog in Berlijn was gaan studeren, hij mocht zich vijf jaar niet aan een Nederlandse
universiteit inschrijven. 87
De gedenkstenen van de RU (in de Aula, en die zoals geschonken door Durendal, thans
in het Collegezalencomplex) zijn in zekere zin inderdaad te beschouwen als het spiegelbeeld
E-mail Boudewijn Bouman aan auteur, 30-9-2019. ; In het archief van T. van Rijn, berustend bij het KDC,
heb ik hiervoor geen schriftelijke bevestiging gevonden. Het is dus onduidelijk gebleven wanneer en waarom de
steen precies is overgeplaatst.
83
Gedenksteen in het Collegezalencomplex, zoals afgedrukt in Lustrumalmanak Carolus Magnus 1928-2003
(Nijmegen 2004), 356.
84
Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 26.
85
Er was in Nijmegen wel wat wrevel rondom de zuivering: zonder uitzondering moesten alle studenten via
vragenformulieren hun gedrag verantwoorden, terwijl de hoogleraren ogenschijnlijk niets werd gevraagd.
Volgens de studenten kwamen de hoogleraren er daarmee te makkelijk vanaf. Daarnaast maakten de
studentleden van de zuiveringscommissie bezwaar tegen het voorzitterschap van curator E.H.J. Baron van
Voorst tot Voorst. Iemand die tijdens de oorlog een beleidsfunctie had gehad, zou zich volgens de studenten niet
moeten bemoeien met de zuivering. Zie hiervoor en voor meer details over de zuivering aan de RU: Brabers,
Proeven van eigen cultuur, 275 - 276. ; Brabers, Faculteit der rechtsgeleerdheid, 159 - 160. ; Voor de notulen
van de zuiveringscommissie en verslaglegging van de werkzaamheden zie: KDC, Hermesdorf, 521.
86
Tot hier en niet verder!, 65. ; Ook de enige nazi-hoogleraar, Theodoor Baader, werd ‘gezuiverd’. Hij werd
kort na de bevrijding van Nijmegen oneervol ontslagen. Zie: Brabers, Proeven van eigen cultuur, 276.
87
Brabers, Faculteit der rechtsgeleerdheid, 160.
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van de zuivering. Een groep die via beide gedenkstenen namelijk nadrukkelijk werd
opgenomen in de opnieuw gedefinieerde (morele) academische gemeenschap, is de groep
alumni. Ondanks dat door Durendal gekozen is om alleen de mensen die ‘actief’ sneuvelden of
in een concentratiekamp omkwamen op de gedenksteen te zetten, staan bijvoorbeeld alumni
die reeds in de jaren twintig waren afgestudeerd er ook op. Zij hoorden dus nog altijd bij de
academische gemeenschap volgens Durendal, het enige waar Durendal op selecteerde was de
manier van overlijden. Bij de gedenksteen in de Aula werden, zoals we hebben gezien, geen
andere selectiecriteria toegepast dan de vraag of de omgekomenen ooit ingeschreven hadden
gestaan. Op beide stenen is de definitie van ‘academische gemeenschap’ dus ruim genomen,
op beide stenen horen alumni hier nadrukkelijk bij. Dit past ook bij de bredere ontwikkeling
met betrekking tot alumni aan de RU in de naoorlogse periode: de alumni werden in de eerste
naoorlogse jaren "veel inniger dan daarvoor" in de armen gesloten door de RU. 88
Waren de reünies voor de oorlog bovendien corpsreünies geweest, na de oorlog werden
de bijeenkomsten algemene reünistencongressen. Het onderscheid tussen lid en niet-lid was
daarmee vervallen. 89 Dat paste dan weer precies in een andere ontwikkeling aan de universiteit.
Midden in de oorlog, 1942, was het N.S.C. ‘opengebroken’: alle studenten waren voortaan
automatisch lid. Zoals Brabers schrijft, wilden de studenten "broederlijk naast elkaar staan en
tezamen met het corpus doctum een hechte gemeenschap, een civitas academica vormen". 90
De beide gedenkstenen weerspiegelen ook dit ideaal: op geen van de stenen is immers
geselecteerd op een vooroorlogs lidmaatschap van het N.S.C. Dat de ‘openbreking’ invloed
had op de herdenkingscultuur aan de RU wordt daarnaast ook duidelijk uit een brief van
Herman van Run, waarin hij schrijft over de herdenkingsuitgave van de Vox Carolina
(december 1945): "wij [hebben] (...) alles herdacht als katholieke medestudenten aan één
universiteit. (...) [wij] namen daarbij ook in aanmerking dat slechts toevalligerwijs de
openbreking van het Corps (...) na de oorlog haar beslag kreeg. Ware zij eerder geschied (...)
dan hadden ook zij tot Carolus Magnus behoord." 91
Flipse tenslotte suggereert in zijn artikel dat deze brede opvatting van ‘academische
gemeenschap’ bij het herdenken ook te maken heeft met de confessionaliteit van de RU: "bij
de confessionele instellingen (…) maar ook in Leiden en Groningen, lag de nadruk (...) op de
universitaire gemeenschap". 92 Ook dit heeft in zekere zin inderdaad invloed gehad op de gang
van zaken. De RU was voor de oorlog immers, zoals Knegtmans het omschrijft, een morele
gemeenschap van hoogleraren en studenten met gedeelde normen en waarden: vrijwel iedereen
was katholiek. 93 Deze overeenkomstige levensbeschouwing, vooral in combinatie met de
relatieve kleinschaligheid (voor de oorlog waren er drie faculteiten en slechts enkele honderden
studenten per studiejaar) maakten dat ‘iedereen iedereen kende’. Hierdoor was het voor de RU
ook praktisch gezien goed mogelijk de namen van alle omgekomen alumni en studenten te
achterhalen – en was het praktisch gezien, qua ruimte, mogelijk ze allen op een gedenksteen te
plaatsen. Zoals Flipse opmerkt, includeerde ook de universiteit van Leiden de alumni wel, maar
Dunk en Van den Weerd, Tussen vrijblijvend en bevlogen, 15.
Ibidem, 16.
90
Brabers, Proeven van eigen cultuur, 304.
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KDC, UvKS, 165, H. van Run (vice-praeses S.I.S.N.) aan Weterman (h.t.-praeses Unie van Katholieke
Studentenverenigingen), 27 december 1945.
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Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 26.
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Knegtmans, ‘plaats van de universiteit’, 244.
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daar was het praktisch niet mogelijk de meer dan zeshonderd gevallenen op een gedenksteen
te zetten. 94 Hieraan zien we dat de keuze om ook alumni op de gedenksteen te zetten zowel
ideologische als praktische redenen kan hebben.
Zoals gezegd ging de gedenksteen in de aula na de onthulling op 9 juli 1948
functioneren als een lieu de mémoire waar op 4 mei herdenkingen werden gehouden voor de
academische gemeenschap. Immers stonden "de namen der oorlogsslachtoffers (..) niet alleen
in het kille steen van de gedenkplaat gegrift, maar ook in de levende harten der alumni". 95 Voor
ik tot nadere beschouwing daarvan overga, bespreek ik eerst de ontstaansgeschiedenis en
betekenis van de derde gedenksteen op de campus: die in het Radboud UMC ter ere van de
82nd Airborne Division.

Gedenksteen Airborne Division, UMC

Dat in de hal voor het Anatomisch Museum, bij het
Radboudumc, een gedenksteen ter herinnering aan de bijdrage
van de 82nd Airborne Division aan de bevrijding van Nijmegen
hangt is op zichzelf al een curieus feit. 96 Geen andere
Nederlandse
universiteit
heeft
namelijk
een
oorlogsherinneringsteken hangen, dat niet de eigen universitaire
gemeenschap (of specifieke leden daarvan) herdenkt. De
voorgeschiedenis is nog curieuzer en begint in juni 1946. De
Bossche priester P.J.M.H. Mommersteeg, die tijdens de oorlog
in de Verenigde Staten verbleef en daar veel contacten had
opgedaan, had bij het episcopaat verwachtingen gewekt over
fondsenwerving ten behoeve van de RU in Amerika. Het doel
van de fondsenwerving was vanaf het begin duidelijk: de financiering van een nog te bouwen
nieuw universitair complex, als dank voor de bevrijding van Nijmegen vernoemd naar de 82nd
Airborne Division. 97 Toen de actie begon, stond het dus nog niet vast dat het om de medische
faculteit zou gaan draaien. Nog in januari 1947 schreef de Sint Radboudstichting Mommersteeg

Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 3 - 4. ; Er werd in Leiden gekozen voor ‘gedenkramen’
zonder namen en een boekwerk met alle namen van de slachtoffers.
95
J.M. Moerkerk en J. Brinkhoff, Carolina: het leven aan de R.K. Universiteit te Nijmegen (Nijmegen 1950),
39.
96
Zie:
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3890/nijmegen%2Cplaquette-museum-voor-pathologie-en-anatomie, zoals geraadpleegd op 29-7-2019. ; Mommersteeg zelf stelde
overigens een andere tekst voor, namelijk: "This building is dedicated to the memory of the 82 Airborne
Division, of the Army of the United States, which took so illustrious a part in liberating Nijmegen from the grip
of the Nazi invader; and it will commemorate our gratitude to the division, to the American people from whose
loins it sprang, and to those who here gave their last full measure of devotion." Zie: CvC, CC00649, J.4.2.
Gedenkplaat, Mommersteeg aan Haan, 15 augustus 1947.
97
Brabers, Proeven van eigen cultuur, 294. ; Zie voor de achtergronden en redenen voor het mislukken van de
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bijvoorbeeld dat er geen bezwaar bestond tegen de naamsverbintenis van de 82nd Airborne
Division aan "een eventueel studentenconvict of (…) de te bouwen aula". 98
De belofte het complex te wijden aan de 82nd Airborne Division van James M. Gavin,
was ingegeven door opportunistische motieven samenhangend met de inzamelingsactie van
Mommersteeg. Hij schreef in zijn tweede van in totaal vier memoranda aan de RU het
volgende: "Het bouwen (…) van een ‘memorial’ voor de 82nd wordt algemeen geacht als het
motief dat succes waarschijnlijk maakt.". En: "De Rector Magnificus zond een schrijven aan
Generaal Gavin hem aanbiedend het eerste nieuwe gebouw als een memorial te willen wijden
aan de helden der 82nd Airborne Division. Dit werkte als verhoopt." 99 Mulders deed de door
Mommersteeg bedoelde belofte aan Gavin in januari 1947: "we are dedicating one of the first
new university buildings that will be erected to the 82nd Airborne". Hij zette hierbij ook het
bijzondere karakter van de universiteit in: "to bring once again Christian education and
Christian values to an eager youth". Voorts deed hij één belofte aan Gavin die uiteindelijk niet
is waargemaakt. Mulders schreef namelijk dat de namen van de betreurde doden van de
Airborne Division bij de bevrijding van Nijmegen op de steen geplaatst zouden worden. 100 Hier
is in 1951 om praktische redenen vanaf gezien. 101 Gavin betuigde zich in een antwoord op
Mulders zeer dankbaar en vereerd, en kwam terug op het aangesneden punt van de identiteit
van de universiteit: "it seems most fitting and appropriate that the monument to our honored
dead would be an institution of learning where the ideals of Christianity and tolerance would
be taught to coming generations". 102 Opvallend hier is wel dat Mulders het bewust over
‘christelijk’ had, in plaats van ‘katholiek’. Dit was bewust, het ging immers (ook) om
fondsenverwerving in "neutrale kringen". Mommersteeg zelf schreef in 1947 dan ook het
katholieke karakter van de universiteit "[niet] meer naar voren te brengen dan strikt
noodzakelijk". 103
Bij de opening van het gebouw, de Prekliniek, was er - vanwege de gedenkplaat en de
"dedication" van het gebouw aan de Airborne Division, ook een vertegenwoordiger van de
divisie aanwezig. 104 Brabers merkt in zijn universiteitsgeschiedenis op dat de bronzen
gedenksteen "met enige goede wil te beschouwen [is] als een resultaat van Mommersteegs
inspanningen". 105 Na lezing van de bronnen is de conclusie dat de plaat inderdaad te
beschouwen is als het resultaat van Mommersteegs inspanningen, al was de "dedication" vooral
bedoeld om de Amerikanen gunstig te stemmen en de prominenten binnen de 82nd Airborne
Division achter Mommersteegs inzamelingsactie te krijgen: de gedenksteen was dus
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instrumenteel. 106 Ondanks de beloofde "dedication" was de actie van Mommersteeg geen
succes en leverde het "per saldo niet meer op dan een zending boeken, instrumenten,
laboratoriumjassen en dergelijke". 107 Dit erkende Mommersteeg zelf ook, maar hij hechtte
eraan de universiteit te houden aan de belofte van Mulders - "ook al hebben ze [de 82nd
Airborne Division, EvdR] niets bijgedragen aan de totstandkoming van het gebouw, dat hun
nagedachtenis zal bewaren". 108

Weggehaald en weer opgehangen

De plaat is weggehaald en afgevoerd naar de kelders van het Radboudumc toen het
hoofdgebouw van de Prekliniek werd gesloopt. 109 Jaren later, in 2007, zocht verpleegkundige
Johan van Asten de publiciteit. In september 2007 vertelt hij de Radbode dat de secretaris van
de Raad van Bestuur hem heeft toegezegd dat de plaat een "eervolle plek" krijgt in de (dan)
nieuwbouw. 110 Niet veel later moet dat gerealiseerd zijn, want in een artikel in 2009 in de
Radbode wordt opgetekend dat "mede dankzij Van Asten de plaquette sinds twee jaar
[cursivering EvdR] weer aan de muur in het Studiecentrum [pronkt]". 111 Opmerkelijk is dat
Van Asten over de inzameling van Mommersteeg tegen de Radbode zegt dat "omdat het streven
was twee miljoen dollar binnen te halen, het zeker om een heel groot bedrag [zal] gaan". 112
Zoals indertijd ook door Mommersteeg zelf erkend, is de actie in financieel opzicht namelijk
volledig mislukt. Het staat ook duidelijk beschreven in de universiteitsgeschiedenis en studie
naar de geschiedenis van de medische faculteit van Brabers. 113 Des te opmerkelijker dat op 29
mei 2009 een herdenkingsplechtigheid werd georganiseerd bij de gedenksteen, waar onder
meer de dochter van generaal Gavin sprak. 114 Ook op de website van het 4 en 5 mei comité
staat vermeld dat "het eerste gebouw van de Medische Faculteit is gebouwd [van deze gelden]",
met als bronvermelding onder meer twee medewerkers van het Radboud UMC. 115 Blijkbaar is
Zie de eerder geciteerde zinsneden uit de Memoranda van Mommersteeg. Dit zijn dan wel Mommersteegs
opvattingen - die niet per se door de universiteit gedeeld werden - maar de universiteit heeft er in ieder geval
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december 1946. ; "er [bestaat] by het Bestuur geen bezwaar tegen om aan een eventueel studentenconvict of aan
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het verhaal van de financiële hulp van de 82 Airborne Division bij de opbouw van de
universiteit te mooi om niet te gebruiken, ook al klopt het feitelijk niet helemaal.
Tot slot moet opgemerkt worden dat het terugplaatsen van de gedenksteen aan het
initiatief van één man te danken is (Van Asten). Dit zagen we eerder ook bij de gedenksteen in
de Aula (Boudewijn Bouman) en die in het Collegezalencomplex (Tom van Rijn). Dat
individuen het initiatief nemen is een bekend fenomeen in de herdenkingscultuur, wat ook in
de lijvige wetenschappelijke bundel Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in
Nederland (2012) wordt besproken: "In aan plaatsen gehecht komt sterk naar voren dat het
creëren van een herinneringscultuur het werk is van mensen. (...) Ook in het verleden was er
meermalen een sturende rol voor individuen". 116 Dit is een observatie die ook in het volgende
hoofdstuk, over 4-mei plechtigheden voor de universitaire gemeenschap, van belang zal
blijken.

Jan Jaap Schmitz (Hospitality Officer Raad van Bestuur) en M. Nelissen (senior secretaresse Museum voor
Anatomie en Pathologie).
116
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Hoofdstuk 2: Herdenken op de universiteit
In het vorige hoofdstuk is de totstandkoming van en betekenisgeving aan de drie gedenkstenen
op de RU uit de doeken gedaan. In dit hoofdstuk ligt de focus op de herdenkingspraktijken aan
de RU: wie nam het initiatief tot het herdenken, welke groep werd herdacht en op welke manier
gebeurde dat herdenken?

Tijdens de oorlog

De herdenking aan de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog begon niet na, maar tijdens
de oorlog. Zo schrijft Majel Custers in zijn verslag ‘Nijmeegse universiteit 1938-1945’ dat een
"gedenkplaat (...) in de hal van het Corpsgebouw" was aangebracht ter nagedachtenis aan zij
die in de eerste maanden van de oorlog vielen. 117 Deze gedenkplaat voor de "gevallen
kameraden" werd in september 1940 door de N.S.C.-senaat aangekondigd en op "eenvoudige
wijze" aangebracht. 118 Op 15 november 1940 werd daarnaast namens de (academische) Senaat
een Heilige Mis gehouden, opgedragen voor "de zielerust van de studenten en oud-studenten,
die hun leven hebben gegeven voor het vaderland". 119
Ook voor specifieke leden van de academische gemeenschap werden al tijdens de
oorlog vanuit de universiteit (of het N.S.C.) herdenkingsplechtigheden gehouden. Zo werden
in januari 1943 Brandsma en Regout door de universitaire gemeenschap met een
indrukwekkende plechtigheid herdacht. 120
De tocht naar de Grebbeberg, een herdenkingstraditie bij het N.S.C., begon ook tijdens
de oorlog (in november 1940) 121 en laat zien dat herdenken tijdens de oorlog voor de
deelnemers soms ook een protestmanifestatie kon zijn. Op de Grebbeberg werd een Heilige
Mis gehouden en een krans gelegd: "Deze herdenking werd in veler ogen als een demonstratie
gezien", aldus Custers. 122 Toen de tocht in 1945 niet gehouden kon worden vanwege
"onoverkomelijke verkeersmoeilijkheden" werd voor een plechtigheid en kranslegging
uitgeweken naar het graf van Jan van Hoof. 123 Al in 1946 noemden de toenmalige
initiatiefnemers de ‘Grebbetocht’ in een brief aan de rector magnificus een "vaste traditie van
Carolus Magnus". 124 De tocht werd in ieder geval ook in 1947 nog gehouden. 125 Voor de jaren
erna is nergens bewijs gevonden, wat laat zien dat ook een kortdurende traditie voor de
betrokkenen tot een belangrijke, "vaste" traditie kan uitgroeien.

117

KDC, N.S.C., 949, M. Custers, ‘Nijmeegse Universiteit 1938 - 1945’, p.3.
‘Valvae, Senaatsmededeelingen’, in: Vox Carolina, jr. 14, nr. 1C (13-9-1940), 1.
119
Universiteitsarchief, Archief N.H.C. Christen (ongeordend), Christen aan het College van Curatoren, 10
november 1940.
120
Zie bijvoorbeeld: Brabers, ‘Studeren in bezet Nijmegen’, 9.
121
KDC, N.S.C., 811, circulaire Fortmann, Faure en Van Haren, 4 november 1940.
122
KDC, N.S.C., 949, ‘Nijmeegse Universiteit 1938 - 1945’, p.5.
123
KDC, Collectie ‘Losse Archivalia’, 638, Circulaire Tom Linthorst aan de leden van dispuut Durendal,
februari 1946.
124
KDC, Mulders, 246, Van Ogtrop, Pesch en Capetti aan Mulders, 28 oktober 1946. ; De kwalificatie "vaste
traditie" lijkt enigszins overdreven, volgens De Gelderlander was de tocht in 1946 de eerste "sinds drie jaren".
Zie: ‘Studenten naar de Grebbe’, in: De Gelderlander (8-11-1946), 2.
125
‘Valvae, Grebbe-tocht’, in: Vox Carolina, jr.18, nr.7 (25-10-1947), 2.
118

26

Vlak na de oorlog

Kort na de bevrijding op 5 mei 1945, organiseerden de Nijmeegse studenten een studentikoos
"wagenspel" op de Grote Markt. 126

127

De Nijmeegse historicus Joost Rosendaal kenschetst het wagenspel, dat duizend man publiek
trok, als een satirische manier om de "nachtmerriefiguren" te verdrijven. 128 De studenten zelf
waren tevreden met het wagenspel: "[de studenten] hekelden in een succesvol wagenspel
meedoogenloos wat den nuchteren Nederland (sic.) in de Duitsche comedie zo had
tegengestaan." 129 Behalve deze meer ludieke en studentikoze manier om de oorlog te
herdenken, was er voor
Jozef van Hövell, de
praeses van het N.S.C. en
actief verzetsman, op 29
mei 1945 een plechtige
herdenkingsdienst. 130
Ook werden in de
maanden na de bevrijding
van Nijmegen (nog in de

126

AS, SEN0042, "Het Feestcomité", ‘Voorzetting bevrijdingsfeestelijkheden voor studenten’ (ongedateerd, mei
1945). ; Zie voor meer gedetailleerde verslagen van het wagenspel: ‘Het groote wagenspel op de markt’, in: De
Gelderlander (11-5-1945), 1. ; ‘Het wagenspel op de markt’, in: De Gelderlander (15-5-1945), 1. ; ‘Het
wagenspel der studenten’, in: Nijmeegsch Dagblad (15-5-1945), 2.
127
RAN, J.F.M. Trum (Fotopersbureau Gelderland), F63712,
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&index=0&imgid=2166745191&id=2165261984, zoals
geraadpleegd op 2-10-2019. ; Seyss-Inquart, Mussert, Musserts vrouw, Hitler, Göring en Goebbels werden door
de studenten gepersifleerd.
128
J. Rosendaal, ‘Hoe we de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen herdenken’, in: Vox, jr.18, nr.6 (mei 2018), 28 33, alhier 33.
129
‘Verslag van de gebeurtenissen in het N.S.C. Carolus Magnus’, in: Nijmeegsche Studenten-Almanak voor het
jaar 1947 (Nijmegen 1947), 153 - 158, alhier 155.
130
Uitnodiging zoals bijvoorbeeld afgebeeld in: M. Nooij en L. Andriessen, ‘Jozef’, Vox (3-5-2018),
https://www.voxweb.nl/nieuws/jozef, zoals geraadpleegd op 3-1-2020. ; Voor de herdenkingsrede die Van
Ogtrop bij deze gelegenheid hield zie: Arnolds (red.), Gedenkboek Katholieke Academische Gemeenschap, 37 38.

27

frontstadperiode) plechtige necrologieën in de Vox Carolina opgetekend aan hen die vielen. 131
In december 1945 bracht de redactie de Herdenkingsvox 132 uit, een "allesomvattende
documentatie" 133 van de (toentertijd bekende) 134 universitaire slachtoffers. Er werd dus geen
onderscheid gemaakt in manier van overlijden, en ook niet tussen leden en niet-leden van het
N.S.C. Dat laatste was een zeer bewuste keuze van de redactie en hing, zoals we eerder hebben
gelezen, samen met het ‘openbreken van het N.S.C. 135 Een redactielid, Carel Swinkels, zei later
tegen KUZien dat de redactie zich "geroepen [voelde] de universiteit een monument aan te
bieden". 136 Daarnaast organiseerde het N.S.C. op 4 mei 1946 een dodenherdenking voor de
universitaire gemeenschap met Hermesdorf als een van de sprekers. 137 Ook waren er meer
particuliere initiatieven, bijvoorbeeld van disputen. Zo gaven De Tempeliers het portret van
hun gesneuvelde dispuutsgenoot Marcel Mignot "een ereplaats" in hun hoek op de sociëteit.138
In de eerste maanden en jaren na de oorlog was er kortom nog geen vaste manier om te
herdenken, en waren de initiatieven tot herdenken spontaan en van zeer uiteenlopende aard. Na
onthulling van de gedenksteen op 9 juli 1948 in de aula veranderde dit, deze werd een lieu de
mémoire waar herdenkingen plaats vonden op 4 mei. Hierbij is het goed om te vermelden dat
de gedenksteen zoals aan het N.S.C. geschonken door Durendal in mei 1947 (thans in het
Collegezalencomplex) óók als lieu de mémoire heeft gefunctioneerd. Ik heb geen inzicht in de
Senaatsnotulen van het N.S.C. gekregen, waardoor ik het niet zo nauwkeurig als voor de
gedenksteen in de aula heb kunnen uitzoeken, maar zeker is dat tot begin jaren zestig het N.S.C.
op 4 mei een herdenking hield bij de eigen gedenksteen. In het vorige hoofdstuk zagen we
bijvoorbeeld al twee foto’s van een kranslegging bij het N.S.C.139 In 1949 en 1959 maakte de
pers er daarnaast melding van dat de studenten (na bij de dodenherdenking in de Aula aanwezig
te zijn geweest) naar het Corpsgebouw gingen om daar (nog) een herdenking te houden. 140 Ten
slotte schrijft rector magnificus Schlichting in zijn rectoraatsdagboek dat de studenten op 4 mei
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1960 "[na]lieten, als gebruikelijk krans bij gedenksteen te leggen (...) daar krans voor Societeit
bestemd." 141
Opvallend bij de herdenking ter sociëteit van 1949 was dat de praeses van het N.S.C.
expliciet aandacht vroeg voor de herinnering aan de student Philip Capetti 142, die op 6 april
1949 in dienst sneuvelde te Java. 143 Opvallend, omdat het afwijkt van de algemene tendens die
historicus Ilse Raaijmakers beschrijft in de publieksversie van haar proefschrift De stilte en de
storm: 4 en 5 mei sinds 1945. Zij schrijft dat tijdens de landelijke 4 mei herdenkingen nog tot
eind jaren vijftig grotendeels werd gezwegen over de gevallenen van na 1945. 144 Zagen we in
het vorige hoofdstuk al dat Verbeeten op de gedenksteen in de Aula werd gezet, ondanks dat
hij buiten de jaren 1940 - 1945 in oorlogsgeweld was omgekomen, zien we nu dus dat het
N.S.C. op een meer inclusieve manier herdacht dan gebruikelijk in die tijd. Verder is niets
bekend over de herdenkingen in het Corpsgebouw. Des te vollediger is de informatie over de
herdenkingen bij de gedenksteen in de Aula.

Herdenkingen bij de gedenksteen in de Aula

Rosendaal stelt in de Vox dat in de jaren na 1949 de dodenherdenking "in de hal van de aula
een ritueel werd". 145 Dat klopt, al was het wel slechts korte tijd (tot en met 1960) een ritueel,
en vielen er gaten in het ritueel. De eerste 4 meiherdenking bij de gedenksteen in de Aula vond
plaats in 1949 (hiernaast op de foto). 146 Dit was
echter niet, zoals Rosendaal stelt, het begin van
een jaarlijks ritueel op 4 mei. In 1950, 1951 en
1952 werd er namelijk geen dodenherdenking
voor
de
universitaire
gemeenschap
georganiseerd. Dit kan wellicht verklaard
worden vanuit het feit dat de dodenherdenking
op 4 mei 1949 middenin de (grootse) viering van
het vijfde lustrum van de universiteit viel, en dus
geen ‘losse’ activiteit was, maar onderdeel van
een groter geheel aan activiteiten. 147 Niemand
minder dan de ‘oorlogsrector’ Hermesdorf
zorgde ervoor dat de herdenking vanaf 1953 wél een jaarlijks ritueel werd. In de
Senaatsvergadering van februari 1952 bracht hij namelijk in dat het "een goede gedachte zou
zijn (...) b.v. op de dag van de nationale dodenherdenking de studenten bijeen te roepen bij de
gedenkplaat in de hal van het Aulagebouw". 148 Hoewel rector magnificus Goemans toezegde
uitwerking te zullen geven aan het voorstel van Hermesdorf, begon de jaarlijkse traditie pas in
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1953. Goemans was op 4 mei 1952 namelijk niet in Nijmegen, maar op een meerdaags
congresbezoek. 149 Hij was dus simpelweg niet aanwezig om aan zijn belofte gevolg te geven.
Op 4 mei 1953, 1954, 1955, 1956 was er vervolgens wel een herdenking in de Aula voor de
universitaire gemeenschap. 150 Deze werd georganiseerd vanuit de Senaat en kende een vast
verloop: de rector magnificus sprak (waarover later meer), pater Van Ogtrop sprak een gebed
uit, en er werd een krans gelegd. Nadat de eerste universitaire dodenherdenking, op 4 mei 1946,
nog was georganiseerd door de studenten van het N.S.C. verschoof het initiatief na de komst
van de gedenksteen dus naar de Senaat.
De traditie werd onderbroken in 1957 en 1958, omdat het volgens rector magnificus
Grossouw beter zou zijn de herdenking om de vijf (of zelfs tien) jaar te houden. Dit "juist om
de plechtigheid niet te doen verworden tot een formaliteit". 151 Hermesdorf betoonde zich in
1958 vasthoudend door na in 1952 de herdenkingen geïnitieerd te hebben, er in de Senaat op
aan te dringen "de traditie niet verloren te doen gaan". 152 Deze vasthoudendheid werd beloond,
want in 1959 en 1960 organiseerde de Senaat weer een plechtigheid bij de gedenksteen. 153 Hier
zien we dus wederom hoe sturend initiatieven van individuen kunnen zijn in de
herdenkingscultuur. De plechtigheid op 4 mei 1960 was wel de laatste van een reeks
herdenkingen in de Aula. 154

Studentenkerk

In 1961 werd namelijk besloten tot een andere invulling van de herdenking waarbij de
gedenksteen als herdenkingsplaats werd losgelaten. Er werd vanwege de "zeer geringe"
belangstelling in de laatste jaren voor de bijeenkomst in de Aula namelijk gekozen voor een
"gezongen Heilige Mis van Requiem" in de Studentenkerk. 155 Direct het jaar erna, in 1962,
vroeg de senatus contractus (s.c.) 156 zich echter al af (net als rector magnificus Grossouw in
1958) of het niet beter was de plechtigheid eens per vijf jaar te organiseren. 157 Niemand
protesteerde (zoals Hermesdorf nog had gedaan in 1958) toen de rector magnificus in de
daaropvolgende s.c.-vergadering meedeelde dat er geen herdenking was georganiseerd, "doch
dat een bloemenhulde is geplaatst bij de gedenkplaat". 158 De gedenksteen werd dus nog niet
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helemaal losgelaten als lieu de mémoire, ondanks dat er geen plechtigheid meer plaats had. In
1963 was er ook geen herdenking voor de universitaire gemeenschap. In 1964 werd deze wel
weer georganiseerd. De rector magnificus stelde toen wel direct (net als gebeurde in 1958 en
1962) vanwege een "zeer gering aantal (...) aanwezigen" voor om eens per vijf jaar een
herdenking te houden. De s.c. ging hier echter niet in mee 159, waarna er in 1965 en 1966 weer
een herdenking in de studentenkerk werd georganiseerd. 160 Het (driemaal terugkerende)
voorstel om alleen elk lustrumjaar te herdenken staat niet op zichzelf. De nationale
dodenherdenking kreeg in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld extra grandeur bij
lustrumjaren. 161

Afschaffing universitaire dodenherdenking

In april 1967 vroegen rector magnificus A.J.H. Vendrik en secretaris van de Senaat S.F.L.
Baron van Wijnbergen de s.c. niet (net als in 1958, 1962 en 1964) om eens per vijf jaar te
herdenken, maar "of [...] een afzonderlijke universitaire herdenkingsbijeenkomst, ongeacht de
vorm daarvan, nog wel zinvol is". De kranslegging bij de gedenksteen in de Aula
zou"vooralsnog kunnen blijven gehandhaafd". 162 Tegen de s.c. zei Vendrik desgevraagd nog
dat de pedel de kranslegging "op zeer informele wijze en buiten elke publiciteit om" zou
verrichten. Zonder protest ging de s.c. vervolgens akkoord met het afschaffen van de
universitaire dodenherdenking. 163 De aard van de kranslegging ("op zeer informele wijze en
buiten elke publiciteit om") verklaart verder de afwezigheid van foto’s of berichten in de
geraadpleegde bronnen van een kranslegging na 1966. Of, en hoeveel jaren, dit is voortgezet
is dan ook onbekend. Maar net als in 1962 werd er ook nu dus nog wel aan gehecht dát er een
krans werd gelegd bij de gedenksteen in de aula. Ondanks dat de herdenking in april 1967 werd
afgeschaft (en er vanaf 1961 al in de studentenkerk werd herdacht), was de gedenksteen zijn
waarde als herdenkingsplaats aan de gevallenen dus nog steeds niet helemaal verloren.
Vast staat ten slotte wel dat er vanaf 1966 geen geïnstitutionaliseerde ‘eigen’
universitaire herdenking meer plaats had. Dit wordt bevestigd door twee circulaires uit 1968
en 1969 waarin de rectores magnifici schrijven dat de universiteit bij de "algemene kerkelijke
en burgerlijke" herdenking aansluit. 164 Uit een citaat uit het gedenkboek Exfoto: Een halve
eeuw KUN in beeld (1974) wordt door het gebruik van verleden tijd duidelijk dat er niet meer
op deze beslissing is teruggekomen: "Gedurende vele jaren vond [cursivering EvdR] bij
speciale gelegenheden en speciaal op 4 mei bij deze gedenkplaat een herdenking plaats, waar
dan universitaire vaandels werden opgesteld en erekransen werden gelegd." 165
Uit voorgaande concludeer ik dat het herdenken op de RU in hoge mate veranderlijk
was, en sterk afhankelijk is geweest van toevalligheden en initiatieven van individuen. Dit
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wordt nog eens onderstreept door de reden waarom de universitaire dodenherdenking (van
1988 tot 1992) kortstondig terugkeerde: de verhuizing naar de nieuwe Aula aan de
Comeniuslaan (op 1 mei 1988).

1988-1992

De gedenksteen verhuisde pas na aandringen van pedel Boudewijn Bouman ("respect boven
esthetiek" 166) mee, maar de ingebruikname van de nieuwe Aula zorgde wel voor de terugkeer
van de plechtigheid. Aanvankelijk was het in 1988 namelijk de bedoeling geweest in alle
universiteitssteden een herdenking op en voor de universiteit te houden, maar toen andere
universiteiten
zich
terugtrokken,
ging
de
herdenking op de RU toch door
(hiernaast de kranslegging op
de foto). 167
Tegenover De Gelderlander
zei de woordvoerster van de
studentenorganisatie
Bestuurlijk
Overleg
Studentenverenigingen (BOS)
hier het volgende over: "De
recente verhuizing van de
gedenkplaat naar de nieuwe
aula is een uitstekende
aanleiding. Hopelijk is het de
168
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universitaire dodenherdenking op 4 mei 1946) dus van de studenten, namelijk van het BOS.
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Eerder, in 1961, werd ook besloten geen herdenking meer te houden in de Aula in vanwege
een gebrek aan belangstelling. Waar de plechtigheid toen werd ingewisseld voor een avondmis
in de studentenkerk, kwam er vanaf 1993 echter geen plechtigheid op 4 mei meer voor in de
plaats.
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, betekent dit echter niet dat de
herdenkingscultuur aan de RU ‘stopte’: de invulling ervan veranderde alleen. Het bestuur van
Carolus Magnus in 1993-1994 spreekt overigens van hun aanwezigheid bij de
"Dodenherdenking op het Trajanusplein" 172. Hier is dus hetzelfde als in 1967 gebeurd: de
‘eigen’ herdenking is ‘ingeruild’ voor de algemene ("burgerlijke") herdenking. Blijkens een
Vox-artikel uit 2012 is met deze ruil het ‘eigen’ herdenkingsaspect echter niet weggenomen
voor de studenten van Carolus Magnus: "Met deze dag eren wij onze leden die zich bij het
verzet hebben aangesloten, waarvan een aantal tijdens de oorlog zijn omgekomen." 173 Hieraan
zien we dat ondanks dat de studenten geen eigen lieu de mémoire meer in het Corpsgebouw
hebben - in 2012 moet de gedenksteen zoals geschonken door Durendal immers al in het
Collegezalencomplex hebben gehangen 174 - het communicatief geheugen van de
studentenvereniging ook in 2012 nog levendig is. De verhalen uit de oorlog werden in 2012,
ondanks het ontbreken van een fysieke herinneringsplaats, immers nog altijd doorverteld aan
de nieuwe studenten. Dit is ook in de huidige tijd nog niet veranderd, blijkens uitspraken van
Kevin Brinkers (toenmalig praeses van Carolus Magnus) in de Vox van mei 2018. Zo krijgen
aspirant-leden tijdens de Eigen Introductie het verhaal van Jozef van Hövell te horen, het is
immers “heel belangrijk dat nieuwe leden weten wat onze voorgangers hebben moeten doen
om deze vereniging te behouden voor wat zij is”. 175 Uit deze uitspraken blijkt overigens dat behalve dat het communicatief geheugen van de vereniging nog intact is - er ook decennia na
de oorlog binnen Carolus nog een zekere preoccupatie met de verzetsmensen, met de ‘actief’
gevallenen bestaat, zoals we eerder ook zagen op de gedenksteen zoals geschonken door
Durendal.

Toespraken op 4 mei

Tot slot van dit hoofdstuk wordt aan de hand van verslagen uit de pers het taalgebruik van de
rectores magnifici bij de herdenkingen van 1948 - 1960 en 1988 geanalyseerd en vergeleken
met de algemene tendens in Nederland zoals beschreven door historica Ilse Raaijmakers in de
stilte en de storm. Zij betoogt dat de naoorlogse herdenkingscultuur meer dan om het herdenken
van doden, ging om het herdenken van de idealen van de gevallenen. 176
Op 9 juli 1948, bij de onthulling van de gedenksteen, vergeleek toenmalig voorzitter
van de reünistenvereniging, de latere minister-president Jo Cals, in zijn speech de idealen van
de oorlogsslachtoffers met die van de ‘strijders’ voor de vrijheid van onderwijs. Verder zei hij:
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verwezenlijken." 177 De vergelijking van Cals was niet zonder reden: de gedenksteen werd
onthuld aan het eind van de academische zitting ter ere van honderd jaar bijzonder onderwijs.178
Hier zien we het ‘bijzondere’ (katholieke) van de universiteit terug bij de 4-mei herdenking.
Naast Raaijmakers’ punt dat idealen centraal stonden komt ook het bijzondere karakter van de
RU meerdere keren terug in de toespraken van rectores magnifici op 4 mei. In het geval van de
RU bestond er namelijk grote overlap tussen die twee: de ‘idealen’ waren (of werden in ieder
geval zo geïnterpreteerd) ‘pieus’. De gevallenen hadden gehandeld ‘voor het vaderland’, zeker,
maar ook ‘voor het geloof’ (zoals ook duidelijk wordt uit het bovenschrift van de gedenksteen:
‘pro fide ac patria’). Bij het lustrum van 1949 maakte rector magnificus Jurgens deze koppeling
(tussen de idealen en het geloof) ook: "het vervullen (…) van de vaderlandse plicht tot in de
dood is ongetwijfeld een grote geestelijke verdienste". Jurgens noemde wel vijf namen in zijn
toespraak (Regout, Leo Moonen, Brandsma, Van Hövell en Paula Geerts), maar de nadruk lag
op de idealen van de gevallenen. 179 Op 4 mei 1953 (de eerste herdenking van een reeks, op
initiatief van Hermesdorf) sprak rector magnificus Petit bij de gedenksteen in de Aula over "de
waarde (...) van het ideaal, waarvan de verwezenlijking hun levens heeft gekost. Herdenken we
(...) als christenen met ons gebed." Petit memoreerde tevens Regout en de alumnus Daniëls,
een oud-medewerker van hem bij de rechtbank. 180 Over de herdenking van 1955 is vooralsnog
niets bekend. 181 In 1956 sprak rector magnificus Van Melsen over het "offer voor de waarden
die het leven eerst waard maken om geleefd te worden. Zij [de gevallenen] hebben getoond dat
deze hoogste waarden van het leven het offer van het leven waard zijn." 182 Op 4 mei 1959 (na
twee jaar zonder herdenking) appelleerde rector magnificus Groeneveld tenslotte aan het
bijzondere van de universiteit door bij de herdenking "enige verzen uit het boek Job" te
citeren. 183 Tevens "eerde" hij "hen, wier namen bij velen onbekend zijn, maar wier daden een
symbool zijn geworden in de strijd om vrede en gerechtigheid". 184 Groeneveld bevestigt hier
dus het punt van Raaijmakers in eigentijdse bewoordingen: de namen van de doden kennen
velen niet, maar de daden herinneren we ons, als symbool in de strijd voor idealen (vrede en
gerechtigheid). Groenevelds uitspraak "wier namen bij velen onbekend zijn" is ook om een
andere reden interessant. Tien jaar voor deze uitspraak (in 1949) sprak Cals (als voorzitter van
reünistenvereniging), bij een herdenking bijgewoond door "tal van reünisten", namelijk nog
177
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over "de namen (...) [zijn] niet slechts in het koude marmer gegrift, maar leven warm in onze
harten". 185 Wat we hier zien gebeuren is dat velen die de oorlog persoonlijk hadden
meegemaakt en vrienden uit de universitaire gemeenschap verloren hadden, tussen 1949 en
1959 de universiteit verlaten hebben. Dat is ook een specifiek kenmerk van de academische
gemeenschap: deze vernieuwt zichzelf snel, veel sneller dan andere gemeenschappen (en
tegenwoordig nog sneller, en massaler, dan tussen 1949 en 1959). De afgenomen persoonlijke
betrokkenheid verklaart mijns inziens ook deels het gebrek aan belangstelling vanaf eind jaren
vijftig: in 1957 en 1958 was er geen herdenking, in 1960 waren "weinig studenten"186
aanwezig, in 1961 werd de herdenking wegens "geringe belangstelling" in de jaren ervoor
anders ingevuld 187 en in 1964 kwam slechts een "zeer gering aantal (...) aanwezigen"
opdagen. 188 Daarbij komt dat zoals Raaijmakers opmerkt het herdenken van de idealen ook
steeds minder mensen aansprak. 189
Begin-en midden jaren vijftig was de belangstelling (volgens De Tijd) nog groter: in
1953 waren "vele hoogleraren en studenten" 190 aanwezig, en in 1956 was een "zeer groot aantal
hoogleraren en studenten" 191 present bij de plechtigheid. Behalve dat de aandacht vanuit de
academische gemeenschap voor de herdenkingen terugliep (van een "zeer groot aantal
hoogleraren en studenten" volgens De Tijd in 1956 naar een nieuwe invulling van de
herdenking in 1961 wegens "geringe belangstelling") liep ook de belangstelling van de pers
voor de herdenkingen van de Nijmeegse academische gemeenschap flink terug. Vanwege een
gebrek aan verslagjes in de (universitaire) pers, is van het gesprokene bij de herdenkingen van
1960-1961 en 1964-1966 niets bekend.
Ook de herdenkingen van de reeks 1988-1992 hebben te maken met een gebrek aan
persaandacht. Alleen van de herdenking op 4 mei 1988 (waarvan we eerder al een foto zagen)
is bekend wat de sprekers gezegd hebben. Het Nijmeegs VVD-raadslid Klein (voor zover
bekend de enige spreker ooit die ‘van buiten’ de eigen academische gemeenschap werd
gevraagd om te spreken) memoreerde het hoge aantal niet-tekenaars van de
loyaliteitsverklaring. 192 Daarnaast wees Prof. Dr. J.R.M. Peters, lid van het College van
Bestuur, in een rede op de gedenksteen in de Aula. Daarop staan, zo zei Peters "professoren en
studenten, helden en slachtoffers door elkaar vermeld: ook toen vond men blijkbaar al dat
respect voor het leven belangrijker is dan het presteren van mensen." 193 Ondanks dat er van
een gebed (zoals Van Ogtrop dat deed in de jaren tot en met zijn vertrek in 1959) nu geen
sprake meer was, lijkt Peters hiermee toch een katholiek tintje aan de herdenking te willen
geven. Zoals managementfilosoof René ten Bos (in een ander context) opmerkt: "snappen
‘Dodenherdenking van de universiteit’, in: De Gelderlander (4-5-1949), 2.
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[katholieken] beter dat de beste wetenschappers niet degenen zijn die het meest publiceren. Het
geloof legt namelijk ook nadruk op andere waarden, zoals verdraagzaamheid en
vergevingsgezindheid." 194 In 1989 ("ons past eerbied voor hen die in bezettingstijd toch bleven
vasthouden aan de waarden van mens en universiteit" 195) en 1991 stond de rector magnificus
(en dus niet meer Peters) aangekondigd als spreker, in 1991 vergezeld van "een student". 196
Wellicht is het op deze manier laten participeren van een student (een laatste) poging geweest
de studenten te interesseren voor de herdenking in de Aula. Veel succes zal het niet gehad
hebben, want zoals we eerder hebben gezien was de herdenking van 1991 de enelaatste, wegens
een gebrek aan belangstelling.
Later, in januari 2009, zou een nieuwe traditie overigens wel succes oogsten (ook) in
studentenkringen: de Auschwitz-overlevende Fred Scharwz (toen 85) sprak in januari 2009
namelijk voor een "afgeladen Aula" over zijn oorlogservaringen in het kader van Holocaust
Memorial Day. 197 De organisatoren waren verrast over de hoge opkomst van jongeren. 198 Deze
traditie wordt ook in 2020 nog in stand gehouden, door Radboud Reflects en het Nijmeegse 4
en 5 comité. 199 Ondanks dat deze lezing jaarlijks op de universiteit gehouden wordt sinds 2009
is er geen extra aandacht waarneembaar voor de Nijmeegse omgekomen student in Auschwitz,
Fritz Philip Polak. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat hij door een oplettende reünist een
plek op de gedenksteen kreeg, en ook later is er geen ‘speciale’ aandacht naar hem uitgegaan
bij het herdenken.
In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat de belangstelling voor de eigen
universitaire oorlogsgeschiedenis nooit helemaal verdwenen is. De gedenksteen werd na 1993
wel volledig als lieu de mémoire losgelaten. De herinnering aan de oorlogsgeschiedenis
manifesteerde zich op andere wijzes dan een 4 mei herdenking bij de gedenksteen, en was
voornamelijk gericht op de herinnering aan de sluiting van de universiteit.

194
S. van Pelt en M. Zuidweg, ‘Katholieke universiteit is een contradictio in terminis’, Vox (6-5-2018) ;
https://www.voxweb.nl/nieuws/katholieke-universiteit-is-een-contradictio-in-terminis, zoals geraadpleegd op 21-2020.
195
‘Herdenking oorlogsslachtoffers’, in: KU Nieuws, jr.18, nr.28 (28-4-1989), 16.
196
‘Kranslegging dodenherdenking aula’, in: KU Nieuws, jr.20, nr.27 (26-4-1991), 16.
197
Zie voor meer informatie over de totstandkoming en betekenis van de Holocaust Memorial Day:
https://www.niod.nl/nl/holocaust-memorial-day/over-hmd-0, zoals geraadpleegd op 11-1-2020.
198
‘Auschwitz-overlevende spreekt op Radboud Universiteit’, in: Radboud Magazine, nr. 19 (maart 2009), 8.
199
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2020/lief-willen-holocaust-memorial-day-getuigenis/,
zoals geraadpleegd op 11-1-2020.

36

Hoofdstuk 3
Na (behalve het standbeeld van Titus Brandsma, dat volgt hier) de geschiedenis van en
betekenisgeving aan de fysieke monumenten op de RU besproken te hebben, en uitgebreid stil
te hebben gestaan bij de 4-mei plechtigheden op de universiteit, wordt in dit hoofdstuk de
herdenkingscultuur zoals die zich rond de sluiting van de universiteit heeft ontwikkeld,
besproken. Zoals we hebben gelezen in het vorige hoofdstuk heeft zich geen sterke
herdenkingstraditie ontwikkeld rond de gedenksteen in de Aula. In de loop van de decennia is
het zwaartepunt van de herdenkingstraditie aan de RU steeds meer komen te liggen rond de
herdenking aan de sluiting van de universiteit in april 1943 en de rol daarin van Hermesdorf.
Dat een gebeurtenis, meer dan de herinnering aan de gevallenen, centraal is komen te staan in
de universitaire herdenkingscultuur is niet uitzonderlijk. Zoals Flipse opmerkt "stond en staat"
de beroemd geworden protestrede van de Leidse hoogleraar Cleveringa namelijk centraal in de
Leidse universitaire herdenkingscultuur. 200

Van Ogtrop en Hermesdorf: twee helden?

Voor de Nijmeegse universitaire herdenkingscultuur geldt dat de sluiting en Hermesdorfs rol
daarin zeker centraal staan (zoals uit dit hoofdstuk zal blijken), maar dat het onzeker is of ze
ook centraal stonden. Brabers schrijft in Faculteit der rechtsgeleerdheid namelijk dat het
"merkwaardig [is] dat onder studenten over Van Ogtrops rol tijdens de bezetting nog generaties
werd gesproken, maar dat vrijwel niemand in de jaren vijftig en later op de hoogte was van
Hermesdorfs bijzondere optreden". 201
Van Ogtrop, 1945-1950
Dat de studentengemeenschap meer oog had voor Van Ogtrop (‘de Père’) is achteraf eigenlijk
niet opmerkelijk. Hij functioneerde vanaf zijn komst in 1942 als een "verbindingsapostel", die
met circulaires en bulletins contact met ondergedoken studenten (maar ook Ommengangers)
hield en hun moreel hoog probeerde te houden. 202 In de eerste Vox Carolina na de bevrijding
van Nijmegen verscheen dan ook een lofrede op hem: "Wat de moderator (...) voor zijn
studenten heeft gedaan, valt alleen bij benadering te vermoeden, in geen geval op zijn volle
waarde te schatten". 203 Daarbij komt nog dat Van Ogtrop niet alleen in oorlogstijd een grote
rol binnen de studentengemeenschap speelde, maar ook daarna nog. Hij zorgde na de bevrijding
van Nijmegen bijvoorbeeld voor een goed bezochte noodsociëteit (waar hij "hectoliters
limonade" schonk) 204 en richtte in 1947 studentenroeivereniging Phocas op. 205 Hermesdorf
Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 4. ; De rede van Cleveringa, gehouden op 26 november
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schreef al in 1949 dat de Nijmeegse studentengemeenschap in die naoorlogse periode "alles
aan hem [Van Ogtrop] te danken" heeft gehad. 206 In 1950 organiseerde Van Ogtrop verder nog
een legendarische reis naar Rome voor de universitaire gemeenschap ter ere van het Heilig
Jaar. 207 In die naoorlogse periode sprak men, kortom, ook wel in termen van ‘Père van Ogtrop,
dat ís de katholieke universiteit’. 208
Hermesdorf, 1945-1950
Het is lastig dat laatste ook van Hermesdorf te zeggen, en daarin ligt mijns inziens precies het
verschil tussen de twee mannen en het antwoord op Brabers’ opgeworpen merkwaardigheid
besloten. De studenten waren ‘ooggetuigen’ geweest van het werk van de Père (in oorlogstijd
én daarna), terwijl dat van Hermesdorf zich voornamelijk achter de schermen afspeelde. 209 En
daar, achter de schermen (in de Senaat) waren de hoogleraren vlak na de oorlog juist uitstekend
op de hoogte van de verdiensten van Hermesdorf. Zo maakte Gerard Brom zich reeds in
november 1945 "tot tolk van de gevoelens van de Senaat" door de "gevaren en moeilijkheden"
te memoreren waaraan Hermesdorf (en Cornelissen, secretaris van de Senaat) zichzelf "hoewel
huisvaders zijnde" hadden bloot laten
stellen om de universiteit - vasthoudend
aan principes - door de oorlog te
loodsen. 210 Dit verschil in perspectief
zien we ook terug in het eerder geciteerde
artikel ‘Enisus arces attigit igneas’ in de
Vox Carolina. In het artikel spreken de
auteurs van het "Bestuur" dat geweigerd
had de loyaliteitsverklaring voor te
leggen aan de studenten. Dat is op de
keper beschouwd wel waar, maar hem
niet bij naam noemen miskent
Hermesdorfs bijzondere rol binnen dat
"Bestuur". 211 Hoewel Herman van Run
over een foto (hiernaast afgedrukt) 212 van
Hermesdorf uit 1950 schrijft dat daarop
"alle heroïek uit de bezettingstijd (...)
206
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voorgoed van hem [is] afgevallen", 213 is het kortom niet direct zo dat studenten vlak na de
oorlog dat heroïsche van zijn handelen expliciet erkenden, in tegenstelling tot de hoogleraren.
Van Ogtrop – Hermesdorf, 1950-1965
Het in het voorgaande geconstateerde verschil in perspectief, waarbij in de herinnering bij
studenten Van Ogtrop de boventoon voerde, en bij de hoogleraren Hermesdorf, is in de eerste
twee naoorlogse decennia niet veranderd. We schrijven 1954 wanneer Hermesdorf ter ere van
zijn zestigste verjaardag een artikel in het NUB krijgt, waarin louter over zijn verdiensten als
juridisch wetenschapper en persoonlijk betrokken docent wordt geschreven. 214 Rond diezelfde
tijd (in 1955) verschijnt over Van Ogtrop juist een artikel in het NUB over zijn rol in de
oorlogstijd, de tijd die toen "de huidige studentengeneratie nog slechts bij geruchte bekend"
was, van Majel Custers. Hij schrijft onder meer dat het werk van ‘de Père’ in de oorlogsjaren,
het persoonlijk in contact met de studenten (en hun families) blijven, "de beste herinnering"
van de honderden studenten is "uit de overigens trieste ervaringen van de bezettingsjaren". 215
Zoals gezegd ligt precies daarin ook het verschil in herinnering aan Van Ogtrop en Hermesdorf.
De studenten hadden met eigen ogen gezien hoe Van Ogtrop stad en land afreisde om in contact
met hen (en hun familie!) te blijven. Het werk van Hermesdorf speelde zich daarentegen
voornamelijk binnenskamers af en nestelde zich daarom minder (of zelfs helemaal niet) in de
geheugens van de studentengemeenschap.
Anders is de situatie dan ook, wanneer we kijken naar de in het openbaar
gemanifesteerde herinnering aan Hermesdorfs daden in oorlogstijd bij hoogleraren. In het
eerste decennium na de oorlog wordt Hermesdorf in twee overdrachtsredes, door de scheidende
rectores magnifici (in de woorden van Jan van der Ploeg) veelal gebruikt "om een door hen
belangrijk geachte of geliefkoosde gedachte naar voren te brengen", 216prominent genoemd.
Hermesdorf (en Cornelissen, secretaris van de Senaat tijdens de oorlog) droegen volgens
Jurgens (rector magnificus 1948-1949) "de last den oorlog in wijsheid en rust". 217 L.J. Rogier,
rector magnificus in 1954-1955, erkende de bijzondere inspanning van Hermesdorf het meest
duidelijk. Hermesdorf had volgens hem in de oorlog "zwaarder verantwoording (...) gedragen
en groter persoonlijke gevaren (...) getrotseerd dan een van zijn voorgangers en opvolgers". 218
Achteraf gezien is het wellicht ook niet zo raar dat iemand als Rogier, die ook tijdens de oorlog
al zitting in de Senaat had, beter dan de studenten doorzag wat Hermesdorf in de oorlogsjaren
had doorstaan. Waar de studenten ‘ooggetuigen’ van Van Ogtrops werk waren, was hij dat
immers van Hermesdorfs werk geweest. Hieraan zien we ook hoe persoonlijk een concept als
herdenken, en daarmee herdenkingscultuur op een universiteit, is.

H. van Run, ‘Geschiedverhaal van rechtenfaculteit’, in: KUZien, nr.42 (Winter 1994/1995), 16 - 19, alhier
19.
214
H. M., 'Prof mr. BHD Hermesdorf wordt 60 jaar', in: NUB, jr.4, nr.6 (30-10-1954), 3.
215
M. Custers, 'Père van Ogtrop: koperen moderator, uitzonderlijk in het gewone', in: NUB, jr.4, nr.30 (4-61955), 1 en 4.
216
J. van der Ploeg, ‘De Katholieke Universiteit in 1960-1961’, in: Jaarboek RKUN 1960-1961 (Nijmegen
1962), 31 - 41, alhier 31.
217
J. Jurgens, ‘Comitas’, in: Jaarboek RKUN 1948-1949 (Nijmegen 1950), 223 - 233, alhier 233.
218
L.J. Rogier, ‘De Katholieke Universiteit in 1954-1955’, in: Jaarboek RKUN 1954-1955 (Nijmegen 1956), 33
- 48, alhier 47.
213

39

Bij hun beider vertrek (Van Ogtrop zwaaide in 1959 af, Hermesdorf werd in 1965
emeritus) 219 werd ook nog aandacht aan de oorlogstijd besteed. Hermesdorf schreef in 1959
een artikel voor het NUB (in een nummer gewijd aan Van Ogtrop) over Van Ogtrop in
oorlogstijd: Van Ogtrop was "overal en nergens: overal waar men hem nodig had (...) nergens
zodra de meedogenloze grijparm van de gestapo zijn slag dacht te slaan". En na de bevrijding
van Nijmegen, was Van Ogtrop bij de noodsociëteit "stoker, kolensjouwer, timmerman, kok,
transportondernemer, melkbezorger en wat al niet meer". 220 Bij zijn eigen afscheid schreef het
NUB geen artikel over Hermesdorf. Net als in 1955 (in zijn overdrachtsrede) was het wederom
Rogier die Hermesdorfs rol in oorlogstijd memoreerde, ditmaal in Tijdingen: "[Hermesdorf]
heeft vrijwel alleen de verantwoording moeten dragen" voor de standvastige houding van de
universiteit rondom de loyaliteitsverklaring. Daarnaast schreef Rogier dat Hermesdorf niet
graag sprak over de oorlogsjaren. 221 Iets wat eerder ook Hermesdorfs collega-hoogleraar
Cerutti opviel. Volgens hem gaf Hermesdorf in zijn overdrachtsrede een uitvoerig overzicht
van de universiteit tijdens de oorlog, echter "[zwijgt hij daarin nagenoeg] over de rol die hij
zelf bij dit alles heeft gespeeld". 222 Ook dat kan eraan hebben bijgedragen dat de
studentengemeenschap (in ieder geval in de jaren vijftig en zestig) niet op de hoogte was van
Hermesdorfs bijzondere inspanningen. Wanneer Hermesdorf in mei 1965 wordt gevraagd terug
te kijken op de oorlogstijd in Nieuws, schrijft hij bijvoorbeeld zeer dat tot het tekenen van de
loyaliteitsverklaring "in Nijmegen geen gelegenheid [bestond]". 223 Hij schreef niets expliciets
over zijn eigen rol. Waar Hermesdorf in 1949 over Van Ogtrop schreef dat deze "al wat hij
doet niet aan de grote klok hangt" 224, gold dit dus evenzeer voor hemzelf - in ieder geval naar
buiten toe. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat Hermesdorf de 4-mei plechtigheden op de
campus initieerde in 1952. In februari 1946 zag hij daarnaast ook al het belang van de latere
geschiedschrijving in, door in de Senaat zijn zorgen uit te spreken over een lijst van het
ministerie van tekenaars van de loyaliteitsverklaring, met daarop "17 of 18 Nijmeegsche
gevallen", die elders getekend hadden. "Latere geslachten" zouden immers de indruk kunnen
krijgen "dat Nijmegen gelegenheid geboden heeft de beruchte verklaring te tekenen". 225 Die
"latere geslachten" doorzagen echter uitstekend wat er had plaatsgevonden aan de Nijmeegse
universiteit in oorlogstijd, zoals we hierna zullen zien.
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Rol van geschiedschrijving

In 1974 wordt ter ere van het tiende lustrum het eerder genoemde Documentenboek uitgegeven,
dat wordt besproken in drie kranten. 226 Een bespreking in de universitaire pers, in het NUB,
laat zien hoe nuttig het is geweest dat met het Documentenboek in zekere zin een start is
gemaakt met de geïnstitutionaliseerde geschiedschrijving van de oorlogsgeschiedenis van de
universiteit. 227 De universitaire oorlogsgeschiedenis was namelijk duidelijk niet in het
collectief geheugen van de studentengemeenschap beland: "Ook het element oorlog krijgt meer
ruimte toebedeeld, dan er aan interessants eigenlijk over te vertellen valt. (...) Voornamelijk
dankzij deze autoritaire houding [de weigering van Hermesdorf om studenten de
loyaliteitsverklaring voor te leggen, EvdR], die ook zijn voordelen heeft, kende Nijmegen
landelijk het laagste percentage ondertekenaars, nl. 0,0016". 228 Het hier genoemde percentage
tekenaars (0,0016) is afkomstig van de ‘Wasserstanden’ (hiernaast deels afgedrukt) 229, de lijst
met aantallen tekenaars per universiteit van de loyaliteitsverklaring.
Het document hing (in ieder
geval nog tot 2003) in de
bibliotheek van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid. 230 Dit
laat zien dat, hoewel niet meer
op de hoogte van de precieze
toedracht en de rol van
Hermesdorf, men (in ieder
geval op de rechtenfaculteit)
uit dat cijfer wel een zekere
trots haalde.
Hoe het ook zij, het NUB beoordeelde de ‘klokhen-mentaliteit’, de "autoritaire houding", in
1974 dus (op studentikoze wijze) positief, maar de studentengemeenschap was toen duidelijk
niet meer op de hoogte van de oorlogsgeschiedenis van de RU. De gemeenschap was sinds de
oorlog dan ook nogal veranderd: de gemeenschap was gegroeid (van 370 studenten in 19391940, 1.030 studenten in 1949-1950, 2.966 in 1959-1960 tot 11.776 in 1971-1972 231) en was
geen homogene, katholieke gemeenschap meer, zoals het vanaf de oprichting tot begin jaren
zestig was. 232 Daarbij had men in de universitaire pers niet veel aandacht gehad voor de
oorlogsgeschiedenis. Tot 1974 waren er (sinds 1946) slechts drie overzichtsartikelen
verschenen over de universiteit in oorlogstijd, waarvan twee in het NUB (1953 en 1954) en een
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in Tijdingen (1965) - een blad dat niet voor studenten bedoeld was maar werd uitgegeven voor
de ‘donateurs’ van de RU. 233 De laatste keer dat een universiteitsblad (voor de uitgave van het
Documentenboek) in een overzichtsartikel aandacht aan de oorlogsgeschiedenis had besteed,
was dus het NUB in 1954 geweest. In de twintig jaar tussen 1954 en 1974 had de
studentengemeenschap zich meerdere keren vrijwel volledig ‘vernieuwd’ door afstuderende
ouderejaars en binnenkomende nieuwelingen en was de studentengemeenschap bijna met
factor tien toegenomen - van 1.474 studenten in 1954 tot 11.776 in 1972.234 Wellicht was het
dus, de afwezigheid van geschiedschrijving over de universiteit tot publicatie van het
Documentenboek ook in ogenschouw genomen, niet zo gek dat de NUB-redactie in 1974 pas
na lezing van het Documentenboek op de hoogte was van de universitaire oorlogsgeschiedenis.
Op het Documentenboek na, is de herdenking aan het eigen oorlogsverleden overigens
vrijwel afwezig in de jaren zeventig. In dat decennium verschijnen in de universitaire pers
verder geen overzichtsartikelen over de universiteit in oorlogstijd 235, en zoals we in het vorig
hoofdstuk zagen was de universitaire dodenherdenking sinds 1967 al afgeschaft. In 1983
schrijft KU Nieuws wél weer een overzichtsartikel, waarin Hermesdorf en Van Ogtrop een
plaats krijgen. 236 En wellicht niet toevallig in (oktober) 1988, het jaar waarin op 4 mei voor het
eerst sinds 1966 weer een universitaire dodenherdenking was gehouden, memoreerde
toenmalig rector magnificus Bas van Iersel Hermesdorf (en Brandsma) in zijn lustrumrede. De
RU was volgens hem bovendien de universiteit die "niet de meest spectaculaire, maar wel de
grootste en taaiste tegenstand heeft geboden". 237
Een echte nieuwe fase in de herdenkingscultuur, waarbij de geschiedschrijving de
voornaamste manier van herdenken wordt en het oorlogsverleden een deel van de universitaire
geschiedenis wordt waarmee de universiteit naar buiten treedt, begint echter pas in de jaren
negentig.

Een nieuwe fase? De tentoonstelling van 1993

Zoals uit het vorige hoofdstuk duidelijk werd, organiseerde studentenorganisatie BOS voor het
laatst in 1992 een herdenking voor de universitaire gemeenschap bij de gedenksteen in de Aula.
Dat er voor de herdenkingen op 4 mei niet voldoende belangstelling bestond, betekende echter
niet dat er voor het herdenken van de oorlogsgeschiedenis van de universiteit in bredere zin
geen belangstelling meer was. Zoals eerder besproken verandert de invulling van het herdenken
continu, omdat de groep die herdenkt zelf constant aan verandering onderhevig is. Terwijl in
B. van Ogtrop, ‘Nooit te vergeten data uit een catastrofale tijd: 10 april en 5 mei 1943’, in: NUB, jr.2, nr.24,
(25-4-1953), 3. ; ‘De carolina in oorlogstijd’, in: NUB, jr.3, nr.26 - 27, (12-5-1954), 8. ; ‘Een kwart eeuw
geleden’, in: Tijdingen, jr.6, nr.10 (juni 1965), 11. ; Ook het eerder geciteerde artikel van Hermesdorf,
‘Nijmegen, mei 1945’ in Nieuws (mei 1965) handelde over de oorlogstijd maar (zoals de titel al verraadt)
vrijwel uitsluitend over de situatie vlak voor en vlak na de bevrijding van Nederland.
234
Manning (red.), Documentenboek, 479.
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In de necrologieën van Cals en Hermesdorf in KU Nieuws (in het NUB krijgen beiden geen necrologie)
worden hun verdiensten in oorlogstijd wel kort besproken: L.M.H. Joosten, ‘in memoriam J.M.L. Th. Cals’, in:
KU Nieuws, jr.1, nr.16 (14-1-1972), 4. ; O. Moorman van Kappen, 'in memoriam prof. mr. B.H.D. Hermesdorf',
in: KU Nieuws, jr.8, nr.12 (17-11-1978), 5.
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B. Heffels, ‘Loyaliteitsverklaring scheidde de geesten: Veertig jaar geleden doken 4500 studenten onder’, in:
KU Nieuws, jr.12, nr.28 (4-5-1983), 7 en 9.
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B. van Iersel, ‘Verkondiging op de lustrumdag bij Marcus 8, 24 - 37’ (uitgesproken op 28-10-1988), in:
Katholieke Universiteit Nijmegen: 65 jaar bijzonder (Nijmegen 1988), 7 - 12, alhier 9.
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1992 dus besloten werd niet meer op 4 mei te herdenken in de Aula, besloot in augustus 1992
hoogleraar Nieuwste Geschiedenis Jac Bosmans (zitting hebbende in de ‘Lustrum
kerncommissie’) tot een tentoonstelling ter "herdenking van het feit dat 50 jaar geleden de
Nijmeegse Universiteit haar deuren sloot uit protest tegen maatregelen van de Duitse
bezettingsmacht", bij de viering van het zeventigjarig bestaan van de RU in 1993. 238 Bosmans
verklaarde tegenover De Gelderlander dat het: "een ereplicht [blijft] om aan de bezetting
aandacht te blijven besteden". 239 Het kan zeker zijn dat hij dat inderdaad zo voelde, maar de
beslissing tot deze tentoonstelling moet ook gezocht worden in een bredere context. Zoals
Flipse ook opmerkt, kwam de geschiedschrijving over de universiteit in oorlogstijd onder meer
voort uit de ‘vijf-voor-twaalfgedachte’: als men de herinneringen van de studenten die in
oorlogstijd studeerden nog wilde optekenen, kon men daar in de jaren negentig uit praktische
overwegingen niet al te lang meer mee wachten. 240 Bij de tentoonstelling hoorde dan ook een
boekje waar bij het artikel ‘de Nijmeegse studenten in bezettingstijd’ volop gebruik werd
gemaakt van oral history. 241 Tevens werd een oud-student van tijdens de oorlog, de eerder
genoemde Herman van Run, gevraagd een lezing te houden bij de opening van de
tentoonstelling. Hij gaf zijn lezing ‘Evenveel verhalen als er studenten waren’ als titel. 242 In
ieder geval naar buiten toe werd het zwaartepunt van de tentoonstelling echter niet op de
studenten gelegd, maar op Hermesdorf en de sluiting van de universiteit. Bosmans zei in
KUZien namelijk: "Je zou kunnen zeggen dat de tentoonstelling een soort eerbetoon is
geworden aan deze rector magnificus [Hermesdorf, EvdR]." 243 Het was dan ook dankzij deze
tentoonstelling en het onderzoek wat erbij kwam kijken, dat aan de RU bekend werd dat het
Hermesdorf was, die inzake de loyaliteitsverklaring de richting aangaf, in plaats van de
bisschoppen van de Sint Radboudstichting. 244 Bij de opening van de tentoonstelling werd ook
een portret van Hermesdorf onthuld (op de volgende pagina een foto van de onthulling 245),

CvB, CB02004, Begroting Lustrum K.U.N., 10-8-1992. ; De tentoonstelling ‘Tot hier en niet verder: de
RKUN in oorlogstijd’ stond in de Aula, van 9 september 1993 tot en met 30 oktober 1993.
239
‘Expositie over de universiteit in de oorlog’, in: De Gelderlander (10-9-1993).
240
Flipse, ‘Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur’, 24. ; Dat het in een bredere ontwikkeling past, wordt
onderstreept door de studies over de oorlogstijd aan andere universiteiten, die vanaf midden jaren negentig
zouden volgen: Van Walsum, Ook al voelt men zich gewond. ; Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van geest. ;
Zondergeld, Geen duimbreed?! ; Van Berkel, Academische illusies. ; Sinke, Loyaliteit in de verdrukking. ;
Otterspeer, Het horzelnest.
241
M. van der Burgt, R. Slangen en M. van der Weerd, ‘de Nijmeegse studenten in bezettingstijd’, in: Bosmans
e.a., Tot hier en niet verder! De R.K. universiteit in oorlogstijd (Nijmegen 1993), 43 - 65. ; De auteurs
interviewden tien oud-studenten voor hun bijdrage aan de bundel. ; Het boekje was (qua verkoopcijfers?) dan
wellicht "geen succes" volgens Bosmans zelf, maar is voor de universitaire geschiedschrijving van niet te
onderschatten waarde gebleken. Zie: CvB, CB33373, ‘Evaluatie kerncommissie 23 december 1993’.
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Gelderlander afgedrukt: ‘Een oorverdovende knal tijdens de rijsttafel’, in: De Gelderlander (26-10-1993) en
‘Staken om arrestaties te voorkomen’, in: De Gelderlander (27-10-1993). ; De rede werd ook afgedrukt in
Almanak Carolus Magnus 1993 - 1994 (Nijmegen 1994), 191 - 204.
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heeft gedacht". Zie: Ibidem, 10.
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238

43

"een bijzondere gebeurtenis"
volgens
rector
magnificus
246
Plasschaert.
Het portret sierde
ook de voorpagina van een
volgende editie van KUZien.247
We zien dus dat bij het
groeien van de studentenaantallen
(en dientengevolge van de hele
universiteit) en bij het toenemen
van de afstand in tijd van de Tweede Wereldoorlog, de rol van de geschiedschrijving
belangrijker wordt dan de persoonlijke beleving van de mensen die de oorlog hebben
meegemaakt. Het is overigens niet zo dat Van Ogtrop in het geheel niet meer genoemd werd
in de nieuwe manier van herdenken, 248 maar de nadruk lag voortaan wel op Hermesdorf. Net
als bij de 4-mei plechtigheden op de campus (zoals die tot en met 1960 bij de gedenksteen
werden gehouden, en daarna nog tot 1966 in de studentenkerk) zien we hier dus het belang van
de toenemende schaalgrootte van de universiteit en de afnemende persoonlijke verbondenheid
met de universitaire oorlogsgeschiedenis bij de universitaire gemeenschap.
Daarnaast wordt de oorlogsgeschiedenis net als de universiteitsgeschiedenis in het algemeen,
zoals opgemerkt door historicus Marc Wingens, een manier voor de universiteiten om zich te
profileren. 249 Waar in het vorige hoofdstuk nog geconstateerd werd dat de herdenkingscultuur
rondom de gedenksteen in grote mate op toevalligheden en individueel initiatief berust, is dat
met de herdenkingscultuur rondom de sluiting van de universiteit en Hermesdorf (vanaf de
jaren negentig) dus niet zo. Die aandacht is, met het besluit van de universiteit geld vrij te
maken voor het schrijven van de eigen geschiedenis, in zekere zin geïnstitutionaliseerd. Vanaf
de jaren negentig intensiveert daarbij ook in de universitaire pers de aandacht voor de
oorlogstijd. 250
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CvB, CB02004, Circulaire Prof. Dr. A.J.M. Plasschaert, 20 augustus 1993.
KUZien, nr.37 (Herfst 1993).
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evenals in de latere overzichtsartikelen over de universiteit in oorlogstijd in de universitaire pers.
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Magazine, nr. 3 (maart 2005), 30 - 33. ; P. Reeser, ‘Universiteit in Oorlogstijd’, in: ANS, jr.21, nr.4 (december
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Naar buiten treden met de oorlogstijd, 1993-2020

Door de bovengenoemde tentoonstelling en de geschiedschrijving van Brabers (met name ‘het
RKUN-beleid in bezettingstijd’, 251 Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Proeven van eigen
cultuur) is de universitaire gemeenschap, kortom, vanaf de jaren negentig doordrongen van het
universitaire oorlogsverleden en de rol van Hermesdorf daarin. Zagen we Brabers aan het begin
van het hoofdstuk nog opmerken "dat vrijwel niemand in de jaren vijftig en later op de hoogte
was van Hermesdorfs bijzondere optreden" 252, zelf heeft hij er dus aan bijgedragen dat dit vanaf
de jaren negentig veranderde door met zijn geschiedschrijving de universitaire gemeenschap
ervan ‘op de hoogte te stellen’. Die gemeenschap deed vervolgens ook wat met deze kennis.
We zagen net al dat het aantal overzichtsartikelen in de universitaire pers steeg ten opzichte
van de periode van voor de jaren negentig, en daarbij leken ook hoogwaardigheidsbekleders
van de universiteit in dit opzicht wakker te zijn geschud door de geschiedschrijving. Zoals we
al hebben gezien was Van Iersel in 1988 de eerste rector magnificus die Hermesdorf en de
oorlogstijd in algemene zin aanhaalde in een officiële (en uitgegeven) toespraak sinds Rogier
in 1955. Roelof de Wijkerslooth, voorzitter van het College van Bestuur tussen 2000 en 2012
gebruikte er in 2003 de meeste groteske woorden van iedereen voor, door Hermesdorf met
Hector en Galileo Galilei te vergelijken, zij zijn, aldus De Wijkerslooth, "allen [helden omdat
zij] in hun leven een beslissende keuze maakten". Maar: "Hector kreeg zijn eeuwige roem in
de Ilias, Galileo Galilei werd de held van de vrije wetenschap", terwijl Hermesdorfs
"heldendaad lang onderbelicht [bleef]", ook omdat (nog steeds volgens De Wijkerslooth) de
Leidse hoogleraar Cleveringa het "icoon van het universitaire verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog" werd, in plaats van Hermesdorf. 253 De toegenomen aandacht voor en kennis
over Hermesdorf werd geformaliseerd met de hernoeming van de ‘Frans Duynstee Bokaal’
naar de Hermesdorfprijzen, waarvan de eerste werd uitgereikt op 7 januari 2013. 254 Met de
Hermesdorfprijzen heeft de universitaire gemeenschap "iets (...) om hem [Hermesdorf,EvdR]
te gedenken", aldus Brabers, die zich verheugd betoonde in Vox. 255 Daarnaast heeft Daniël
Wigboldus, de huidige voorzitter van het College van Bestuur, in zijn nieuwjaarsrede van 2020
laten weten dat het lopen van de Sunset March op 11 april een nieuwe jaarlijkse traditie
wordt. 256 Er is dus, voor het eerst sinds 1992, weer een jaarlijks herdenkingsmoment op de
universiteit, maar dan - meer dan op de gevallenen uit de academische gemeenschap - gericht
op de sluiting van de universiteit en Hermesdorf.
J. Brabers, ‘Het RKUN-beleid in bezettingstijd’, in: Bosmans e.a., Tot hier en niet verder!, 23 - 42.
Brabers, Faculteit der rechtsgeleerdheid, 314, vn 420.
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tussen Cleveringa en Hermesdorf herhaalde De Wijkerslooth overigens nog eens in zijn afscheidsinterview met
Radboud Magazine. Zie: ‘Laatste ronde over de campus’, in: Radboud Magazine, nr.32 (juni 2012), 12 - 15,
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voor heel de academische gemeenschap zo veel risico’s behelsde." Zie: Van Zanten (red.), Roelof de
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Nog een voorbeeld van hoe de oorlogstijd iets is geworden waarmee de universiteit
actief naar buiten treedt uit de zeer recente geschiedenis is de escape room ‘Universiteit in
verzet’ (geopend op 6 mei 2018) in Museum het Valkhof, met Lennert Savenije en Brabers als
adviseurs. 257 Het symposium ‘Radboud Bevrijd’ van 25 oktober 2019, ten slotte, laat wederom
zien dat de toegenomen aandacht voor de universitaire oorlogsgeschiedenis samenhangt met
de algemeen toegenomen aandacht voor het universitaire verleden. Het symposium was
overigens bewust op 25 oktober georganiseerd, omdat het die dag 75 jaar geleden was dat de
eerste student afstudeerde, in de Frontstadperiode. 258 Het werd onder andere door Radboud
Erfgoed 259 georganiseerd, een geïnstitutionaliseerd erfgoedprogramma van de universiteit dat
er (net als een samenwerking met Museum het Valkhof) aan bij moet dragen dat de universiteit
"zich kan profileren als innovatief erfgoedcentrum". 260 Of, nog minder onomwonden gesteld:
"De erfgoedcollecties worden benut om de Radboud Universiteit te profileren". 261 We zien hier
dus kortom een institutionalisering van de aandacht voor het eigen verleden, waarbij de oorlog
als vanzelf ook meer aandacht dan voorheen - toen de aandacht nog voortkwam uit individuele
initiatieven - krijgt. Daarnaast wordt het eigen verleden inderdaad doelbewust gebruikt ten
behoeve van de profilering van de universiteit.
In het verband van de toegenomen aandacht voor Hermesdorf vanaf 1993 valt ten slotte
op dat Hermesdorf niet besproken is in het ter gelegenheid van het lustrum van 1998 uitgegeven
Nijmeegse Gezichten. In dit werk worden Regout en Brandsma overigens wel besproken. 262
Hermesdorf ontbrak tevens op de shortlist van Vox toen het blad in 2004 de verkiezing van de
‘De Grootste Radboudiaan’ organiseerde. 263 Bij de tussenstand schreef Vox wel te zijn gewezen
op "Bernard Hermesdorf, de rector magnificus die in april 1943 de universiteit sloot als verzet
tegen de loyaliteitsverklaring die de bezetter van de studenten eiste". 264 Hij komt uiteindelijk
echter niet in de top tien voor. Titus Brandsma eindigde tweede (achter stripfiguur Dirk-Jan),
In de universitaire pers heeft de escape room over aandacht dan ook niet te klagen: ‘Educatieve escape room
Radboud Universiteit laat 1943 herleven’, in: Radboud Magazine, nr.54 (december 2017), 50 - 51. ; ‘Escape
Room’, in: Vox, jr.18, nr.3 (december 2017), 5. ; J. Mars, ‘bewustwording door educatieve escape room’, ANS
(31-1-2018),https://www.ans-online.nl/nieuws/radboud-universiteit/10836-bewustwording-door-educatieveescaperoom, zoals geraadpleegd op 21-10-2019. ; ‘Universiteit opent Educatieve Escape Room in Museum Het
Valkhof’, in: Radboud Magazine, nr. 55 (maart 2018), 50. ; ‘Escape Room’, in: Vox, jr.18, nr.5 (april 2018), 5. ;
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‘Herdenking oorlogsjaar met escape room’, in: Radboud Magazine, nr. 56 (juni 2018), 5. ; E. Kleij,
‘Onderwijsinnovatie rond een uniek Nijmeegs oorlogsverhaal’, in: Radboud Magazine, nr. 56 (juni 2018), 30. ;
K. Lambeets, ‘Escape room trekt ‘iets minder’ bezoekers dan gehoopt’, Vox (29-4-2019),
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11-1-2019.
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L. Savenije, ‘Radboud bevrijd. Afstuderen in een frontstad’, in: Impressie. Nieuwsbrief van het KDC, nr.25
(2019), 4 - 9.
259
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/wat-is-radboud-erfgoed/, zoals
geraadpleegd op 11-1-2020.
260
Zichtbaar erfgoed. De waarde van erfgoed voor academisch onderwijs, onderzoek en publieke profilering
van de Radboud Universiteit (Nijmegen 2018), 3.
261
Ibidem, 15.
262
K. Waaijman, ‘Titus Brandsma’, in: H. Corman (red.) Nijmeegse gezichten: vijfenzeventig jaar Katholieke
Universiteit (Nijmegen 1998), 50 - 59. ; H. van Run, ‘Robert Regout’, in: Ibidem, 60 - 69.
263
I. Schuurmans, ‘Stem: wie wordt de grootste Radboudiaan?’, in: Vox, jr.5, nr.5 (21-10-2004), 7.
264
I. Schuurmans, ‘De Grootste Radboudiaan: De Tussenstand’, in: Vox, jr.5, nr.6 (4-11-2004), 6.
257

46

ondanks een ingezonden brief waarin een student wees op de daden van Brandsma tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 265

Brandsma & Regout

Brandsma greep dus net naast de prijs voor ‘De Grootste Radboudiaan’, maar heeft aan
postume aandacht in de universitaire pers geen tekort gekend. 266 Blijkens de opsomming in
voorgaande voetnoot was er voor hem geen ‘geïnstitutionaliseerde aandacht’ nodig. Bij de
herdenking in 1967 (vijfentwintig jaar nadat hij omkwam in Dachau) was de universiteit
present in de persoon van Hermesdorf, die een rede houdt bij de herdenking in Nijmegen
getiteld ‘De vredesmaker Anno Sjoerd Brandsma’. 267 Bij deze herdenkingen kwamen het
herdenken en de hedendaagse problematiek overigens bij elkaar. Gedurende de hele
herdenkingsbijeenkomst stond er een Vietnam-demonstrant met een spandoek (‘Zet Titus’
werk voort, nu vrede in Vietnam’) voorin de kerk. 268 Deze ‘demonstratie’ (welbeschouwd ging
het om een eenling) past in de ontwikkelingen van de jaren zestig, waarin de oorlog in Vietnam
een van de katalysators was voor een verbreding van het herdenken op 4 mei, meer gericht op
actuele thema’s. 269 Getuige deze demonstrant in Nijmegen gold dat dus niet alleen voor het
herdenken op 4 mei, maar ook voor herdenkingen in bredere zin.
Op 8 november 1985 werd een fysiek universiteitsmonument ter ere van Brandsma
onthuld, een standbeeld vervaardigd door G. Mathot dat werd geplaatst op de Thomas van
Aquinostraat (TvA). 270 Dit was ter ere van zijn zaligverklaring. Dat de universiteit daar
aandacht aan besteedde, was overigens op initiatief van rector magnificus Giesbers. 271 Het
initiatief van Giesbers was, zou je kunnen zeggen, in weerwil van de ‘tijdsgeest’ op de
Nijmeegse universiteit, zoals later ook bevestigd door Giesbers zelf. Bij de eucharistieviering
ter ere van Brandsma in november 1985 "brak [je je] nek [niet] over de studenten", aldus
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Giesbers. Zij "waren in die tijd [namelijk] niet
zo religieus". 272 Een van de studenten die wel
was komen opdagen, bleek te zijn gekomen om
te protesteren tegen het onderwijsbeleid van
Minister van Onderwijs Deetman en verstoorde
de ceremoniële handelingen bij het onthullen
van het standbeeld. 273 Zowel in 1967 als in
1985 werd de Titus Brandsma-herdenking door
een demonstrant dus aangegrepen om het eigen
punt over de actuele situatie (in 1967 in
Vietnam en in 1985 op de universiteiten) te
maken. Het standbeeld overigens van Mathot,
dat de tegenstelling "pater-professor" probeert te vangen door de combinatie van zijn
Brandsma’s hoogleraarstoga en (vanaf zijn middel) het "eenvoudig habijt van Carmeliet", 274 is
in TvA blijven staan tot de sloop van TvA in 2018. 275 Thans bevindt het beeld zich in een
kunstopslag en wordt er nagedacht over een goede nieuwe plaats op de campus.
Zeven jaar na de onthulling van het beeld, in 1992, was het vijftig jaar geleden dat
Brandsma om het leven kwam in Dachau. De universiteit besteedde hier, op initiatief van het
College van Bestuur, 276 onder meer door twee publicaties in de universitaire pers aandacht
aan. 277 Ook werd er net als in 1985 door de RU een symposium georganiseerd rondom
Brandsma’s persoon, op 18 oktober 1992. 278
Waar Brandsma kortom door de hele universiteitsgeschiedenis op de universiteit
herdacht werd, lag dat bij een andere omgekomen priesterhoogleraar, Regout, anders. Vlak na
de Tweede Wereldoorlog, als de studenten hem nog (persoonlijk!) gekend hebben, verschijnen
vier stukken over hem in de Vox Carolina.279 Regout wordt vervolgens wel genoemd (maar
ook niet meer dan dat) in de drie overzichtsartikelen in de jaren vijftig en zestig 280, maar vanaf
dan blijft het lang stil met betrekking tot Regout in de universitaire pers. In kleinere kring, door
de ‘Robert Regout Vereniging voor Internationaal Recht’, wordt Regout nog wel herdacht,
bijvoorbeeld als het op 28 februari 1990 precies vijftig jaar geleden is dat hij zijn inaugurele
rede hield. 281 Maar de expliciete aandacht in de universitaire pers komt pas iets later in de jaren
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negentig, parallel aan de toegenomen aandacht voor het eigen (oorlogs)verleden van de
universiteit. 282 Bij Regout is de ‘toevalsfactor’ zoals we eerder zagen bij 4-mei plechtigheden
daarnaast ook niet onbelangrijk. De echte intensivering van de aandacht voor hem komt
namelijk nadat zijn archief (bij toeval) terug werd gevonden in Moskou, in 2002. In mei 2002
wordt vervolgens aan de universiteit een expositie over hem geopend. 283 Na een ingezonden
brief van Joep van Gennip, 284 bestuurslid van ‘Vriendenkring Robert Regout’, organiseren die
vriendenkring en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vanaf 2006 vervolgens jaarlijks een
‘Robert Regout-lezing’, met als thema ‘geloof en rechtvaardigheid’. 285
We zien, alles meewegende, kortom dat de herdenkingscultuur als geheel binnen de
universiteit lastig eenduidig te duiden is. Waar de plechtigheden op 4 mei immers afhankelijk
blijken te zijn van toevalligheden en individueel initiatief, is de herdenking aan de sluiting van
de universiteit in april 1943 en Hermesdorfs rol daarbij geïnstitutionaliseerd. Ook bij
herdenkingen aan individuele personen, zoals we zagen bij Brandsma en Regout, kunnen er
verschillen optreden. Toch zal in de conclusie gepoogd worden een logische chronologie aan
te brengen in de Nijmeegse universitaire herdenkingscultuur.
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Conclusie
Aan de hand van bron-en archiefmateriaal is in deze scriptie een nauwkeurige reconstructie
gegeven van de herdenkingscultuur op de RU. Door de koppeling met de literatuur, met name
met het artikel van Ab Flipse, is dit vervolgens geanalyseerd. De hoofdvraag, hoe de
omgekomen leden van de universitaire werden en worden herdacht aan de RU, is niet eenduidig
te beantwoorden. Dit komt omdat de herdenkingspraktijken in opeenvolgende periodes sterk
van elkaar verschilden. Hiermee sluit de scriptie dus aan op de communis opinio dat
herdenkingscultuur sterk veranderlijk is. Aan het slot van de conclusie zet ik een periodisering
voor de Nijmeegse universitaire herdenkingscultuur uiteen, zoals die volgt uit de rest van de
conclusie.
In het eerste hoofdstuk is beschreven hoe de twee gedenkstenen ter nagedachtenis aan
de gevallenen uit de Nijmeegse academische gemeenschap op verschillende manieren tot stand
zijn gekomen. De gedenksteen zoals die nu in het Collegezalencomplex hangt was een
‘particulier’ initiatief, van het dispuut Durendal. De gedenksteen zoals die nu in de Aula hangt,
daarentegen, was meer een gedenksteen van de hele universitaire gemeenschap. De Senaat had
ertoe besloten, de reünisten hielden een geldinzameling en stelden een comité in, met daarin
ook een student (K.P.M. Ex). Aan beide gedenkstenen werd wel dezelfde betekenis gehecht:
we hebben gezien dat allebei de gedenkstenen, precies volgens de theorie van Flipse, te
beschouwen zijn als het spiegelbeeld van de zuivering. Daarnaast hebben beide gefunctioneerd
als een mnemonisch instituut, als een lieu de mémoire. De gedenksteen in het Radboud UMC,
omdat deze instrumenteel was, valt buiten de analyse van de bredere herdenkingscultuur op de
RU en moet op zichzelf beschouwd worden, zoals in hoofdstuk twee gedaan is.
Zoals we hebben gezien in het tweede hoofdstuk wisselde het initiatief tot het
herdenken sterk. In de eerste naoorlogse periode (1945-1948) kwam het initiatief vooral van
de studenten, en wisselden de herdenkingspraktijken tussen plechtig en studentikoos. Na
plaatsing van de gedenksteen in de Aula, vanaf 1949, verschoof het initiatief naar de Senaat,
die vanaf 1953 jaarlijks een 4-mei herdenking organiseerde bij de gedenksteen. Er werden
echter al snel, vanwege uiteenlopende redenen, jaren overgeslagen en de belangstelling nam
af. Vanaf 1961 werd er (tot en met 1966) daarom in de Studentenkerk herdacht en de
gedenksteen werd steeds meer als geheugenplaats losgelaten. Tot in 1988 de
studentenorganisatie BOS 4-mei herdenkingen ging organiseren, vanwege de ingebruikname
van de nieuwe Aula – deze herdenkingen stopten na 4 mei 1992 weer. In deze periode (1945 –
1992) was er kortom een grote rol voor individuen en individuele, ‘losse’ initiatieven. Dit past
bij wat Jan Assman het communicatieve geheugen noemt, wat is gebaseerd op persoonlijke,
veelal vluchtige initiatieven en informatieoverdracht. Zo zien we dat een van de belangrijkste
actoren uit de oorlogstijd (Hermesdorf) ook initiatiefnemer van de 4-mei herdenkingen is (in
1953 en 1958) en dat naarmate het communicatief geheugen van de academische gemeenschap
door de hoge ‘omlooptijd’ van de studenten meer gaat haperen de belangstelling voor de 4-mei
herdenkingen af neemt. Wellicht niet geheel ontoevallig werd twee jaar na Hermesdorfs
emeritaat besloten tot het schrappen van de 4-mei plechtigheid op de campus.
Vervolgens zien we, in hoofdstuk drie, dat het communicatief geheugen van de
academische gemeenschap in de jaren negentig uitgewerkt raakt. Een oud-student uit de
oorlogstijd geeft bij de opening van een tentoonstelling in 1993 nog wel een lezing, maar de
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nadruk ligt dan al op de geïnstitutionaliseerde geschiedschrijving en de boodschap die men
daarmee wil overbrengen. Vanaf 1993 zien we dan ook dat parallel aan het afkalvende
‘spontane’ herdenken de geschiedenis van de RU in oorlogstijd wordt geïnstitutionaliseerd. We
zien een overgang van herdenkingen op initiatief van personen naar herdenkingen die
plaatsvinden door canonvorming door de universitaire geschiedschrijving. Dit is wat Jan
Assman het cultureel geheugen noemt. Het verloop van de herdenkingscultuur verloopt dan
ook exact volgens de theorie van Assman: in de eerste periode is het gebaseerd op het
communicatief geheugen en is het ongeorganiseerd, om vanaf de geïnstitutionaliseerde, tweede
periode een vast verhaal (op een wisselende wijze) te vertellen. Dan is het cultureel geheugen,
hier in de vorm van universitaire geschiedschrijving, ‘gearriveerd’ en staat het verhaal vast. De
enige afwijking, deels veroorzaakt door de hoge ‘omloopsnelheid’ van de universitaire
gemeenschap, is dat de fase van het cultureel geheugen niet pas na tachtig tot honderd jaar
aanbreekt, zoals Assman schrijft, maar na vijftig jaar, vanaf de jaren negentig. In de jaren
zeventig was hieraan een voorzet gegeven met het Documentenboek, waarin het verhaal nog
niet zijn definitieve vorm had. Daarvoor was de geschiedschrijving van met name Brabers
vanaf de jaren negentig nodig.
De periodisering die hier mijns inziens, naast de breuklijn zoals geconstateerd tussen
het centraal staan van het communicatief en cultureel geheugen, logisch op volgt is de
volgende:
1. 1945 – 1948: Spontaan herdenken, vooral vanuit de studentengemeenschap
2. 1949 – 1960: Geïnstitutionaliseerde herdenking bij de geheugenplaats
3. 1960 – 1992: Spontaan herdenken, sterk afhankelijk van individueel initiatief en
toevalligheden, zowel studentengemeenschap als de bredere universitaire gemeenschap
4. 1993 – heden: Geïnstitutionaliseerd herdenken met canonvorming door universitaire
geschiedschrijving
Hiernaast moet worden opgemerkt dat zoals Flipse ook opmerkt, de reden voor de
intensivering voor de aandacht van de geschiedschrijving over de universitaire
oorlogsgeschiedenis ook gezocht dient te worden in de bredere intensivering van de
geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren negentig, vanuit de ‘vijf-voortwaalfgedachte’. Mede vanuit deze gedachte zijn van veel Nederlandse universiteit inmiddels
boeken over de oorlogstijd verschenen. Er is echter nog geen verdiepend onderzoek gedaan
naar de herdenkingscultuur per universiteit, waardoor in deze scriptie het vergelijkende
onderzoek achterwege moest blijven – in hoofdstuk twee wreekt het ontbrekende vergelijkende
perspectief zich wellicht. Laat dat een stimulans zijn voor meer onderzoek naar universitaire
herdenkingscultuur, zodat vastgesteld kan worden of er een ‘Nederlandse universitaire
herdenkingscultuur’ bestaat, of dat de herdenkingscultuur per universiteit verschilt en er per
universiteit een andere periodisering in aangebracht moet worden.
Tot slot: Flipse schrijft dat er parallel aan de geïntensiveerde geschiedschrijving over
de universiteiten in oorlogstijd, op de universiteiten meer aandacht kwam voor de universitaire
oorlogsmonumenten. 286 Dit is in Nijmegen tot op heden uitgebleven, waardoor de bekendheid
van de omgekomenen uit de universitaire gemeenschap over het algemeen laag is. Iemand als
Van Hövell zal nog relatief bekend zijn (dankzij de gecanoniseerde geschiedschrijving), maar
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Kappers, Van Kempen, Martens en al die anderen? De aandacht voor de eigen
oorlogsgeschiedenis is wel toegenomen, maar richt zich voornamelijk op het sluiten van de
universiteit. Zoals we hebben gezien is er vanaf dit jaar bijvoorbeeld weer een jaarlijks
herdenkingsmoment, maar dan op 11 april, als de universitaire gemeenschap onder aanvoering
van voorzitter van het College van Bestuur Daniël Wigboldus meeloopt met de Sunset March.
Wellicht, parallel aan de fototentoonstelling op Plein 1944 rond de herdenking van het
bombardement, komt er in de toekomst naast die aandacht voor de sluiting van de universiteit,
ook meer aandacht voor de universitaire oorlogsslachtoffers en hun persoonlijke verhalen.
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oorlogsverleden van de RU, verschenen in de universitaire pers.

Overzichtsartikelen over de universiteit in oorlogstijd

● B.H.D. Hermesdorf, ‘Uit de geschiedenis onzer universiteit gedurende de jaren 194243, 1943-44 en 1944-45’, in: Vox Carolina, jr.15, nr.7 (2-6-1945), 1 - 5.
● R. Post, ‘Een terugblik en een balans’ in: Onze Universiteit, nr.15 (augustus/september
1945), 2 - 7.
● R. Post, ‘Een terugblik en een balans, vervolg’, in: Onze Universiteit, nr.16 (november
1945), 4 - 12.
● B. van Ogtrop, ‘Nooit te vergeten data uit een catastrofale tijd: 10 april en 5 mei 1943’,
in: NUB, jr.2, nr.24, (25-4-1953), 3.
● ‘De carolina in oorlogstijd’, in: NUB, jr.3, nr.26 - 27, (12-5-1954), 8.
● ‘Een kwart eeuw geleden’, in: Tijdingen, jr.6, nr.10 (juni 1965), 11.
● B. Heffels, ‘Loyaliteitsverklaring scheidde de geesten: Veertig jaar geleden doken 4500
studenten onder’, in: KU Nieuws, jr.12, nr.28 (4-5-1983), 7 en 9.
● M.Hagdorn, ‘De KUN tussen ‘40-’45’, in: KU Nieuws, jr.19, nr.30 (11-5-1990), 10 11 en 13.
● M. Tinbergen, ‘Lustrum-tentoonstelling over de (R)KUN in oorlogstijd’, in: KUZien,
nr.37 (Herfst 1993), 8 - 11.
● H.van Run, ‘Evenveel verhalen als er studenten waren’, in: KUZien, nr.37 (Herfst
1993), 12 - 16.
● T. Heijmans, ‘Dilemma’s van de KUN in oorlogstijd’, in: KU Nieuws, jr.23, nr.2 (109-1993), 9.
● C. Maatje en K. Wagenvoort, ‘Onder vuur. Studeren in de oorlog’, in: ANS, jr.10, nr.8
(april 1995), 7.
● S. Verhoeven, ‘KUN tachtig jaar: De Oorlogsjaren’, in: Vox, jr.3, nr.17 (8-5-2003), 21.
● P. van den Broek, ‘Zestig jaar bevrijding: Student in oorlogstijd’, in: Radboud
Magazine, nr. 3 (maart 2005), 30 - 33.
● P. Reeser, ‘Universiteit in Oorlogstijd’, in: ANS, jr.21, nr.4 (december 2006), 24 - 26.
● F. Meijer, ‘de KUN tijdens de Tweede Wereldoorlog’, ANS, (31-3-2016),
https://www.ans-online.nl/opinie-achtergrond/reportages/9949-radboud-rewind-dekun-tijdens-de-tweede-wereldoorlog
● J. Brabers, ‘Nijmeegse studenten onder de Duitse bezetting’, in: Radboud Magazine,
nr. 55 (maart 2018), 34 - 38.
● J. Brabers, ‘Studeren in bezet Nijmegen’, in: Vox, jr.18, nr.6 (mei 2018), 6 - 11.

Titus Brandsma

● ‘Zaligverklaring van professor Titus Brandsma’, in: NUB, jr.2, nr.7, (8-11-1952), 2.
● K.L. Bellon, 'professor Titus Brandsma', in: NUB, jr.2, nr.8, (15-11-1952), 1.
59

● M. Gemmeke O.Carm, 'Titus Brandsma: van zaliger gedachtenis tot dienaar Gods', in:
NUB, jr.4, nr.17 (19-2-1955), 4 - 5.
● ‘Titus Brandsma herdacht’, in: Nieuws, jr.2, nr.2 (februari 1966), 20.
● C. Feld, ‘Beeld Titus Brandsma geen beter lustrumgeschenk?’, in: KU Nieuws, jr.6,
nr.27 (23-4-1977), 11.
● J. Funneman, ‘Kunst’, in: KUZien, nr.5 (Herfst 1985), 21. 287
● ‘Valvae: Herdenkingsprogramma Titus Brandsma’, in: KU Nieuws, jr.15, nr.8 (31-101985), 15.
● ‘Beeld van Titus Brandsma’, in: KU Nieuws, jr.15, nr.10 (14-11-1985), 3.
● M. van de Ven, ‘KU Nijmegen eert Titus Brandsma’, in: KUZien, nr.6 (Winter
1985/1986), 23.
● ‘Donderdag 19.00’, in: KU Nieuws, jr.18, nr.29 (12-5-1989), 2. 288
● E. Gemmeke, ‘Herdenking vijftigste sterfdag Titus Brandsma’, in: KUZien, nr.33
(Herfst 1992), 18 - 19.
● B. Ros, ‘Titus Brandsma: een katholiek herdacht’, in: KU Nieuws, jr.22, nr.8 (6-111992), 3.
● J. Brabers, ‘Brandsma en Baader’, in: KUZien, nr. 52 (Lente 1997), 23.
● B. Heffels, ‘"Vol litanie van de monnik wind"’, in: KU Nieuws, jr.28, nr.31 (30-41999), 6.
● B. Heffels, ‘"Brand van de holocaust"’, in: KU Nieuws, jr.28, nr.32 (21-5-1999), 6.
● W. Blesgraaf, ‘Grootste Radboudiaan’, in: Vox, jr.5, nr.4 (7-10-2004), 8. 289
● H. van Beek, ‘Titus Brandsma, zalig in een onzalige tijd’, in: Radboud Magazine, nr.18
(december 2008), 32 - 33.
● R. Goossens, ‘verzetsheld zocht journalistieke waarheid’, in: Vox, jr.9, nr.3 (18-92009), 6.
● K. Lambeets, ‘Heilig worden in acht stappen’, in: Vox, jr.19, nr.3 (6-12-2018) 30 - 31,
alhier 31.

Robert Regout
●
●
●
●

J. Cals, ‘Moderator Regout’, in: Vox Carolina, jr.15, nr.4 (9-2-1945), 1 - 3.
M. van den Hout, ‘aan onzen moderator’, in: Vox Carolina, jr.15, nr.7 (2-6-1945), 7. 290
‘Prof. Mr. R.H.W. Regout S.J.’, in: Vox Carolina, jr.16, nr. 29, p.16 (15-6-1946).
J. Brabers, 'bij de vijftigste sterfdag van Robert Regout’, in: Actioma. Nijmeegs
Juridisch Faculteitsblad, jr.14, nr. 3 (december 1992), 22 - 25.
● B. Heffels, ‘Dachau: Goede Vrijdag ‘42’, in: KU Nieuws, jr.28, nr.33 (28-5-1999), 6.
● H. van Run, ‘Archief van Regout na omzwerving terug uit Moskou’, in: KUZien, nr.70
(maart 2002), 28 - 29.

Stukje over het beeld van Brandsma.
Foto van het beeld van Titus Brandsma met kort begeleidend tekstje.
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Ingezonden brief van een student sociale geografie over dat "de martelaar voor het vrije woord" tot Grootste
Radboudiaan verkozen had moeten worden, in plaats van stripfiguur Dirk-Jan.
290
"Moge thans, nu Nijmegen weer vrij aan den bouw kan beginnen, de herinnering aan het lichtend voorbeeld
van Moderator Regout ook voor de huidige studenten een sterkende gedachte zijn, die hun een hechten steun is
bij hun arbeid voor de toekomst van onze Universitas."
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ontdeed van alles wat aan geest of brille zou kunnen herinneren, maar door iedereen werd geëerd als een engel
met een kwaad geweten, kwam dus Pere van Waesberghe, om het zo te zeggen, in ons midden."
292
Het op 9-9-1993 onthulde portret van Hermesdorf staat op de voorkant van deze KUZien.
293
Gaat deels over de onthulling van het in de vorige voetnoot genoemde portret.
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"Laten wij God bidden dat hij Rector Mommersteeg’s werk Zijn Zegen schenkt."
"Het Vaticaan maakte via een Amerikaanse bank 10.000 dollar over en tot in de Verenigde Staten werden
inzamelingsacties gehouden voor de KUN als ‘permanent memorial to the European war dead of the u.s. 82nd
Airborne Division".
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Dit kopje betreft relevante necrologieën van niet de al eerder genoemde Brandsma, Van Ogtrop, Hermesdorf
en Regout.
297
"zijn bereidheid studenten (…) bij te staan in het bijzonder voor de oorlog, [heeft] een zeer brede en
intensieve waardering gevonden, en zulks niet allereerst op het terrein van de studie; voor onafzienbare scharen
van studenten werd hij de geestelijke leidsman"
294
295
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