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Ten Geleide

Werkgemeenschap Christofoor (1944-1947 (1984-1985))
Tijdens de Duitse bezetting verscheen illegaal te IJsselstein, later Nijmegen en Amsterdam, Christofoor voor God en
Vaderland, voortgezet als Berichtenblad van Christofoor en Je maintiendrai. Het werd gemaakt door katholieke jongeren
afkomstig uit de Nederlandse Unie, toen die door het verbod van de bezetter illegaal was geworden. [Zie ook het KDCarchief Commissie inzake Driemanschap der Nederlandse Unie ] Onder hen waren Joannes Martinus Willems
(1909-1974) en G.J.N.M. Ruygers (1911-1970). Hoofdredacteur was W.J. Schuijt (1909-2009). Zij waren tegen de
vooroorlogse hokjesgeest en tegen een terugkeer van de R.K. Staatspartij na de oorlog.
Op 31 oktober 1944 ontstond in deze kring de vernieuwingsgezinde katholieke Stichting Christofoor, die in het al bevrijde
Zuid-Nederland het nu legale blad Christofoor uitgaf. Na het verdwijnen van Christofoor in 1946 werd het tijdschrift Te
Elfder Ure opgericht, dat de discussie over de taak van de katholieke intellectuelen voortzette.
Naast de Stichting Christofoor werd in het najaar van 1945 ook de Katholieke Werkgemeenschap Christofoor opgericht
die politieke doelstellingen nastreefde en waarin gediscussieerd werd over de ‘doorbraak’-gedachte. Men wilde na de
oorlog niet terug naar een verzuilde maatschappij. De bisschoppen verzetten zich tegen een doorbraak die hun greep op
de katholieken zou verzwakken. De doorbraak van katholieken naar de PvdA kwam niet tot stand en uiteindelijk ontstond,
geleid door J.E. de Quay, toch een katholieke eenheidspartij, de Katholieke Volkspartij, waaronder de meeste
Christofoorleden zich schaarden. [Zie voor het ontstaan van de KVP ook het KDC-archief van J.G. Stokman.]
Joan Willems, die de kritiek op De Quay had verwoord, nam samen met Ruygers deel aan de besprekingen waaruit de
Partij van de Arbeid voortkwam. Hierin werden diverse werkgemeenschappen voor de levensbeschouwelijke richtingen
opgericht. Willems en Ruygers werden gekozen als kamerlid voor de PvdA en Willems werd voorzitter van de Katholieke
Werkgemeenschap binnen de partij. Dit was wat overbleef van de ‘doorbraak'. Weinig katholieken gingen dezelfde weg.
In het bisschoppelijk mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd van 1954 werd katholieken ten zeerste
afgeraden lid te worden van de PvdA. Willems verzette zich door bekend te maken dat de Katholieke Werkgemeenschap
in de PvdA zou blijven bestaan.
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1.Presentielijsten van de werkgemeenschap "Christofoor". 1945-1946
2.Adressenlijsten van leden en sympathisanten der verschillende afdelingen en
bijlagen. 1945-1947
3.Correspondentie met de secretaresse van de P.v.d.A., T. Veenman-Kraaykamp, over
bijwonen van een bespreking. 1946
4.Brief van F.C.M. Wijffels over bijeenkomsten van de werkgemeenschap Christofoor.
1945
5.Resolutie van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.) over de kwestie Indonesië.
[1945]
6.Brief van de redacteur van het Dagblad Ons Noorden om deelname aan Christofoor
bijeenkomst van 17 december af te melden. 1945
7.Brief van J. van Hersen om deelname aan Christofoor bijeenkomst van 17 december
af te melden. 1945
8.Verslag van bijeenkomst van 17 december. 1945
9.Stukken betreffende de landelijke vergaderingen. 1946-1947
10.Aanmeldingsformulier als lid van de werkgemeenschap Christofoor. [1945]
11.Circulaire ter uitnodiging van de landelijke vergadering van 24 mei. 1947
12.Circulaire met gegevens over de werkgemeenschap Christofoor. [1947]
13.Brieven van contactpersonen van diverse afdelingen aan de secretaris van het
landelijk bestuur mr Th.J.A.M. van Lier. 1946-1947
14.Lezing van W. van Gent over het probleem christendom - communisme. 1946
15.Stukken betreffende afdelingen van de werkgemeenschap Christofoor en het
bijwonen van bijeenkomsten. 1945-1946
16.Brief van ir H.B.J. Witte met commentaar op de ontwerp-statuten. Met bijlage. 1945
17.Stukken betreffende bestuursbesprekingen. 1946-1947
18.Stukken betreffende organisatie-beginselen en organisatie-schema. 1946-1947
19.Stukken betreffende het weekblad Christofoor. 1946-1947
20.Stukken betreffende folder voor Christofoor. 1947
21.Stukken betreffende bijeenkomst van 26 november in Den Bosch. 1945
22.Stukken betreffende doelstellingen en werkschema van Christofoor. 1945
23.Adres- en presentielijsten. [1946]
24.Stukken betreffende besprekingen over organisatiestructuur en politieke richting
van de werkgemeenschap Christofoor. 1945-1946
25.Stukken betreffende de kwestie Indonesië. 1945-1946
26.Passage uit "Meldungen aus den Niederlanden", onderdeel van de vaste rubriek
"Politische Kirchen", over de katholieke verzetsbeweging. Met begeleidende brief.
[1944], 1984
27.Beschrijving van de inhoud van de laatste aflevering van de televisieserie van de
KRO "60 jaar lief en leed" van Marga Kerklaan over de Boekelse missionaris Toon
van Kessel. 1985
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