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Archief W.J. Berger

Ten Geleide

Willibrordus Johannes Berger (1919-2007)
Willem Berger werd geboren te Utrecht. Hij studeerde aan het seminarie in Warmond, waar hij in 1963 ook docent zou
worden en werd in 1944 tot priester gewijd van het bisdom Haarlem. Hij was kapelaan in Koog aan de Zaan en Lisse. In
1948 ging hij op verzoek van de bisschop psychologie studeren in Nijmegen, waar hij in 1968 promoveerde. Vanaf 1955
was hij zielzorger in de Utrechtse Van der Hoevenkliniek. Hij was een begripvolle psychotherapeut.
Van 1963 tot 1984 was hij verbonden aan de Nijmeegse Universiteit, als wetenschappelijk medewerker, lector in de
Pastorale psychologie en de Godsdienstpsychologie en vanaf 1980 als hoogleraar in deze vakken. Hij publiceerde o.m.
over de geschiktheid voor het priesterambt, over het bijstaan van stervenden en over het studentenpastoraat.
In 1976 reorganiseerde hij de Pompekliniek in Nijmegen, waardoor deze van de ondergang gered werd. Ook het Instituut
voor Psychiatrie van het UMC St. Radboud hielp hij in 1985 uit een crisis te komen. Hij was tot 1998 ook voorzitter van
het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSVG).
Zoals veel priesters in die tijd kreeg hij een relatie met een vrouw, Henriëtte Rötgering, maar hij wilde dit niet verborgen
houden. Een interview met hen beiden in 1981 in De Tijd deed veel stof opwaaien. Het was bedoeld om na het Tweede
Vaticaans Concilie opnieuw een discussie over het niet meer functionerende celibaat op gang te krijgen, maar de
bisschoppen reageerden volstrekt afwijzend. Toch vroeg mgr. Zwartkruis hem alleen een deel van zijn pastorale taken op
te schorten, een mild beroepsverbod.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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1.vervallen
2-3.Preken, gehouden gedurende een retraite 1932
Bevat 2 stukken
2.10-14 augustus
3.15-19 augustus
4.Stukken betreffende de reorganisatie van het Mgr. Bekkerscentrum te Nijmegen
1986-1987
5-11.Stukken betreffende besprekingen van de beleidsgroep 1975-1976
Bevat 7 stukken
5.Diversen
6.Vrije-tijdsbesteding (VTB)
7.Kiosk-intakegroep
8.Werkgroep Rapportage
9.Solisten
10.Stafgerichte groep
11.Werkgroep Tussenvoorzieningen
12.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de
Pompekliniek 1975
13.Week- en afrekeningsverslagen over de periode van 28 januari tot 29 juni 1976
14.Stukken betreffende Jacques van Ginneken 1937, 1945
15.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Pompekliniek 1975-1976
16-18.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de periode 1 september
1983 tot en met 30 maart 1984. Alfabetisch geordend op naam 1983-1984
Bevat 3 stukken
16.A-E
17.F-M
18.N-Z
19-21.Correspondentie met verschillende personen en instellingen over de periode van 1
april 1984 tot en met 31 januari 1985 1984-1985
Bevat 3 stukken
19.A-E
20.F-N
21.O-Z
22.Verhandeling "De "Vita et Pax"stichting van de benedictijner congregatie S. Mariae
Montis Oliveti en haar werk voor hereniging" van Constantinus M. Bosschaerts
OSB 1950
23.Recensies op werken van W. Berger 1978-1985
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