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Ten Geleide

J.D.M. Cornelissen (1893-1947)
Joannes Dominicus Maria Cornelissen werd geboren te 's-Hertogenbosch op 27 september 1893. Hij was hoogleraar
vaderlandse en algemene geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tussen 1945 en
1946 zou hij de functie van rector magnificus van de KUN vervullen. Hij was bovendien verbonden aan het Nederlands
Historisch Instituut te Rome. Cornelissen was rector tijdens de wederopbouw van het door de Tweede Wereldoorlog
zwaar getroffen Nijmegen. Het was een turbulente periode voor de universiteit en de campus lag gedeeltelijk in puin. Er
werd geleund op hulpverlening uit binnen- en buitenland.[1]
Tijdens de oorlog speelde Cornelissen een belangrijke rol in het hooglerarenverzet, en na de oorlog was hij lid van de
‘zuiveringscommissie’, een initiatief om collaborateurs onder studenten en hoogleraren op te sporen en te straffen. Een
groot deel van zijn persoonlijke archief is in de oorlog verloren gegaan. Hierdoor zijn de meeste archiefstukken uit de
periode 1945 tot 1947. Hij stierf op 5 augustus 1947. Zijn dood werd door zijn collega L.J. Rogier in verband gebracht met
de
persoonlijke verliezen van Cornelissen tijdens de oorlog.
[1]
J. Brabers, Een zoet juk, Rectores magnifici van de Radboud Universiteit over hun rectoraat 1923-2014 (Nijmegen
2014) 62-63.
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1.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1941, 1944-1947, z.j.
2.Brief van het bestuur van het Prins Bernard Fonds houdende het verzoek om zitting
te nemen in het bestuur. Met bijlage. 1946
3.Lijsten van personen welke zijn benoemd tot lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. 1946-1947
4.Verslag van de vergadering van de Stedenbouwkundige Adviescommissie
"Nijmegen" te Nijmegen. 1945
5.Artikel "Dr. D. A. Stracke S.J." verschenen in #Wetenschap in Vlaanderen# jrg. 1 nr.
4, december 1935. 1935
6.Radiovoordracht "Vrijheid in de practijk" uitgesproken tijdens het Algemeen
Programma Herdenking 5 mei 1947. 1947
7.Consolatie-literatuur. z.j.
8.Concepten van brieven aan diverse personen. 1946, z.j.
9.Recensie "Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e
eeuw, magistraal werk van L.J. Rogier" verschenen in #De Gelderlander#, 11
december 1946. 1946
10.Lezing "Ons maatschappelijk leven in de 17e eeuw". z.j.
11.Lezing over de bevrijding gehouden voor Oranjevereniging Door Eendracht Sterk.
z.j.
12.Stukken betreffende de Zuiveringscommissie voor Studenten Katholieke
Universiteit te Nijmegen. 1945
13.Brieven van diverse personen en instellingen betreffende een commissie ingesteld
voor onderzoek naar het Rijksinstituut voor Geschiedkundig, Kunsthistorisch en
Oudheidkundig Onderzoek te Rome. Met bijlagen. 1945
14.Herdenkingswoord van L.J. Rogier in de vergadering van de katholieke
wetenschappelijke vereniging op 23 augustus te Nijmegen. 1947
15.Voorwoord uit het boek #De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven
tijdens de Republiek# door Lienke Leuven. 1950
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