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Ten Geleide

H.T.M. de Greeve (1892-1974)
Henri Theodorus Maria de Greeve werd geboren in Amsterdam. Na het Gymnasium trad hij in 1911 toe tot de orde van
de Jezuïeten. Hij was leraar en studeerde Egyptologie in Leiden. Toen hij kapelaan was in Den Haag bleek zijn talent als
redenaar. Al spoedig werd hij in het hele land gevraagd. Zo werd hij ‘reizend prediker'. Hij werkte ook aan vele bladen
mee, bijvoorbeeld de Katholieke Illustratie. Hij was adviseur van vele katholieke verenigingen en zat in de Raad van
Bijstand van de Roomsch-Katholieke Staatspartij.
Hij was een vurig propagandist van de KRO (zie ook het KDC-archief van de Katholieke Radio Omroep), waarvoor hij
vanaf 1936 zijn wekelijkse radiopraatje ‘Lichtbakens' hield. Ze behandelden actuele thema's en vooral de noodlijdende
medemens en werden ook buiten katholieke kring veel beluisterd. In 1938 richtte hij de ‘Bond Zonder Naam' op die zich
zonder confessionele begrenzingen richtte op de naastenliefde. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf". Het werd een groot
succes, ook door de originele manier van publiciteit. Pater Henri de Greeve werd zo een nationale figuur. Hij was
overigens in 1934 met goedvinden uit de Jezuïetenorde getreden en wereldgeestelijke van het bisdom Haarlem
geworden om meer onafhankelijk te zijn.
Hij keerde zich nadrukkelijk tegen het nationaal-socialisme en werd tijdens de oorlog gegijzeld in Haaren en Sint
Michielsgestel. Hij schreef daar het toneelstuk Het vierde beest, over het nationaal-socialisme. Na de oorlog hield hij weer
zijn ‘Lichtbakens' en organiseerde vele acties voor de na-oorlogse nood. Agressief in het bestrijden van onrecht (hij
pleitte bijvoorbeeld voor een menswaardige behandeling van politieke delinquenten wat veel weerstand opriep) warm
menselijk in zijn zorg voor de zwakken. Hij zei ook onomwonden dat de Nederlandse militairen tijdens de ‘politionele
acties' in Indonesië immorele opdrachten moesten vervullen. Emmy van Overeem schreef in de NRC dat hij hierdoor
moest stoppen met zijn radiopraatjes. In 1949 raakte hij overspannen door het vele werk en de grove aanvallen van zijn
communistische tegenstanders en trok hij zich uit het publieke domein terug in het klooster van de Montfortanen in
Nijmegen. Hier bleef hij zich inzetten voor mensen in nood. Hij had moeite met de grote veranderingen in de katholieke
kerk maar was verdraagzaam. Hij overleed in 1974 en wenste een eenvoudige begrafenis. Hij vond zichzelf onbelangrijk,
alleen het werken voor de medemens telde.
Bewerking van: H.W.A. Joosten, 'Greeve, Henri Theodorus Maria de (1892-1974)',
URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/greeve [12-11-2013]
N.B. Pater Borromeus de Greeve (1875-1947) was een neef van Henri de Greeve.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 100 stukken
1.Plakboek met artikelenserie "Modern Panopticum" verschenen in [#De Nieuwe
Koerier - Maas en Roerbode. Provinciaal Limburgsch Dagblad#]. 1939-1940, 1944,
z.j.
2.Brief aan zijn vrienden met dankwoord voor de huldeblijken. 1953
3.Plakboek met artikelenserie "De vijfminuten preek" verschenen in #De Katholieke
Illustratie#. z.j.
4.Circulaire van L.J.S. Rogier, secretaris van het Rotterdams Comité voor de
Glasactie "In heel Nederland Ruiten troef", aan de aalmoezenier van de parochie St.
Bonifatius over deelname aan de door pater H. de Greeve opgezette actie. 1946
5.Brochure "De Bond zonder Naam". Met correcties. [1938]
6.Kopie van een brief aan pater L.M. Schiphorst OP. Met transcriptie. 1951, [2001]
7.Brieven van frater Gilbertus Lohuis OFM. 1947-1948
8.Brief van D. Coppes over het radioprogramma "Lichtbaken". 1961
9.Project-contract tussen E.P. de Greeve, Studiehuis der Paters Montfortanen te Berg
en Dal en Fabrieken Brepolis N.V. te Turnhout over het drukken van het gebedboek
#Gebed zonder End# van E.P. de Greeve. Met een kopie van een brief van
[onbekend] over auteursrecht van het gebedenboek. 1954
10.Toespraak over kerkenbouw door mgr. W.M. Bekkers, bisschop van 'sHertogenbosch, gehouden op 15 februari. Met begeleidend schrijven van mej. W.
Tillemans, medewerker Diocesaan Bouwbureau. 1965
11.Brief van Mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, over de toegezonden
vijfminuten preekjes. 1947
12.Kopie van een brief van het bestuur van de Bond Zonder Naam aan L. Minderop
over diens ontslag als bestuurslid. 1971
13.Brief van J.E. de Quay. 1971
14.Brief van W.K.N. Schmelzer over abortus provocatus en euthanasie. 1971
15.Oorkonde van het bestuur van den Nederlandse Bond van Vrijwillige
Burgerwachten. 1938
16.Bijdrage van "De Keldergast" Vught als blijk van eerbiedige hulde bij het zilveren
priesterfeest. 1948
17.Schrift met rijmpjes over pater Borromeus de Greeve OFM door [onbekend]. Met los
rijmpje. 1920
18.Artikel "Een boomgaard van Sodomsvruchten" bestemd voor de #Katholieke
Illustratie# van 5 februari. 1942
19.Artikel "Leef in verwachting van grote dingen" uit #Vooruit# van mei 1938
overgenomen en aangeboden door J.A. van Gaalen te Rotterdam. 1938
20.Programmaboekje #Willem Goosens' Volkstoneel brengt "Het Vierde Beest" van
pater Henri de Greeve#. z.j.
21.Eerste uitgave van #Lichtflitsen#, orgaan van Het Lichtbaken en de Bond Zonder
Naam en van #Bond Zonder Naam: De weg van verwoesting naar herstel# een
uitgave van de Bond Zonder Naam. Met aantekeningen. 1938
22.Brief van père Ludger uit Beuron (Duitsland) met een preek en een persoonlijk
woordje. 1943
23.Brieven ontvangen naar aanleiding van overwegingen uitgesproken in het
radioprogramma "Lichtbaken". 1945, 1949
24.Bedankkaarten en ontwerpen voor bedankkaarten. z.j. 1953, 1972-1973
25.Manuscript #Terra promissa; opbouw door het huisgezin#. Met aantekeningen.
[1941]
26.Foto's van en naamkaartjes gebruikt tijdens een toneeluitvoering op kasteel
Schaloen te Oud Valkenburg. Met brochure #Kasteel Schaloen te Oud Valkenburg#
door J.G.J. Koreman. 1958
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27.Brief van Louis Noiret, Louis Noiret Music company, over "Muzikale Lichtbakens".
Met aantekeningen en als bijlagen enkele muziekstukken waaronder "Het lied van
de Bond zonder Naam" en "Verbeter de wereld... begin bij jezelf" beide door H.
Joosten en Louis Noiret. 1947
28.Brieven over de nationale manifestatie "Voor en na Waterloo" en over het fonds
"Waterloo" ter ondersteuning van Carol Briels. Met krantenknipsels. 1963-1966
29.Radiorede gehouden voor de Miva op 17 mei. 1936
30.Krantenknipsels over Henri de Greeve, zijn publicaties en over de Bond Zonder
Naam. 1941-1948
31.Cahier "Gedichten voor declamatie". z.j.
32.Gedicht "Herfstimprovisatie". 1950
33.Circulaires van het Henri de Greeve Fonds over de aanbieding van het "Zilveren
boek der naastenliefde" ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum. 1948
34.Briefkaart van mw. B. Danckaarts-Verhoef over een krantenfoto met Borromeus de
Greeve OFM en prins Hendrik. Met krantenfoto. 1965, z.j.
35.Aantekeningen voor overdenkingen (9-12 mei). z.j.
36.Toneelstuk over Maria-verering. Met kanttekeningen. z.j.
37.Memorandum "Wat te denken over de morele Herbewapening?" door G.H.L.
Zeegers. Met begeleidend schrijven. 1963
38.Uitnodiging voor en programma van de uitvoeringen van het toneelstuk "Merk: Van
Leusden" door toneelgezelschap "De Keldergast", opgevoerd in de schuilkelder
van de familie Van Leusden op 28 en 29 december. Met krantenknipsel. 1944
39.Brief van J. van Leeuwen, hoofd van de afdeling Pers en Propaganda van het
Nederlandse Rode Kruis over aandacht op de radio voor de grote Rode Kruis-actie.
1946
40.Brief van de KRO over het uitspreken van een aanvullende tekst in het
radioprogramma "Lichtbaken" van 30 april. Met bijlage. 1938
41.Brief met steunbetuiging van luisteraar [J. Mees]. 1950
42.Lijsten van publicaties van Henri de Greeve. z.j.
43.Brieven van diverse personen aan P.J.C. Sep over Henri de Greeve. Met een in
memoriam. [1972], 1975, 1978
44.Plakboek met bijdragen "De weekelijksche olijftak" verschenen in #De katholieke
Vrouw, geïllustreerd weeblad voor de R.K. vrouwen van Nederland# en met
bijdragen verschenen in #Beatrijs: katholiek weekblad voor de vrouw#. Met enkele
artikelen. 1934-1937
45.Plakboek met artikelen verschenen in #Rechtuit. Roomsch Katholiek Weekblad#.
1926-1928
46.Plakboek met artikelen "Door de periskoop" verschenen in #Het Veentje#,
parochieweekblad van de parochie [Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis] te
Den Haag. 1935-1937
47.Circulaire van de Bond Zonder Naam over de afwezigheid van pater Henri de
Greeve. [1950]
48.Brief van L.C.Th. Crone over de ziekte van Henri de Greeve en de voortgang bij de
Bond Zonder Naam. 1950
49.Brieven van diverse personen. z.j., 1971, 1974
50-57.Redes uitgesproken tijdens het radioprogramma "Lichtbaken" [Incompleet].
1936-1940, 1944-1946
Bevat 8 stukken
50.1936
51.1937
52.1938
53.1939
54.1940
55.1944
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56.1945
57.1946
58.Radiorede uitgesproken op oudejaarsavond. 1933
59.Briefkaart van M.C. Schilders. 1943
60.Krantenfoto van pater Borromaeus de Greeve en pater Henri de Greeve op bezoek
bij pater v.d. Vliet, econoom van het Seminarie St. Anna te Jerusalem (Israël). z.j.
61.Artikel "Het kromstaf-feest en de Bond Zonder Naam". 1953
62.Artikel "Jezus was arm; de kerk is rijk". z.j.
63.Meditaties bestemd voor de rubriek "Hoogtezon", gepubliceerd in #Lichtflitsen.
Orgaan van het Lichtbaken#. z.j., 1949
64.Gedicht "Wij waren toch zoo blij met jou...." 1940
65.Aantekeningen voor gedichten. 1940
66.Voorwoord van J. Dito OP voor de publicatie van de radioredes "Lichtbaken".
[1937]
67.Cahier met aantekeningen over de eerste drie bundels #Lichtbakens#. z.j.
68.Vervallen.
69.Brieven van en briefkaart aan F.M. Bertrandus. 1942
70.Aantekeningen over Henri de Greeve door [onbekend]. 1948
71.Brochure #Kent u hem nog?# over het Particulier Fonds Noodgevallen opgericht
door Henri de Greeve, uitgegeven door Comité Anoniem. [1971]
72.Artikel "Van mens tot mens. Actuele prediking" gepubliceerd in #De Nieuwe Linie#
van 8 mei. 1965
73.Brief aan [onbekend] over de naamgeving van een blad. 1965
74.Briefkaart aan leden van de Bond Zonder Naam met dankbetuiging. 1941
75.Circulaire "Père Henri de Greeve zestig jaar". 1952
76.Brief van P.A.M. Speet, directeur KRO, met felicitaties in verband met zijn zestigste
verjaardag. 1952
77.Brief van de programma-chef van de KRO aan J. Langermans over de
gezondheidstoestand van Henri de Greeve. 1950
78.Brief aan de directie van de [KRO] over de bijdrage voor het "Boek der
naastenliefde" en over zijn relatie met de KRO. 1948
79.Briefkaart aan [W.] Brink te Hillegersberg met een aantal beschikbare data voor een
[spreekbeurt]. 1936
80.Briefkaart van de Katholieke Kring te Eindhoven aan R. Speleerd met een
uitnodiging voor een lezing van Henri de Greeve over "De propaganda van het
Wereld-Communisme". 1929
81.Brief van Carla [onbekend] met felicitaties ter gelegenheid van zijn verjaardag,
mede namens het [onbekend] gezelschap. 1944
82.Brief aan Borromeus de Greeve OFM. 1942
83.Brief van Godfried Bomans. 1960
84.Bewijs van vrijen doorgang afgegeven door de gewestelijke commandant van de
Ordedienst van de Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten te Vught. 1944
85.Personal-Ausweis für entlassene Zivilinternierten. 1944
86.Bewijs van toestemming om tijdens de spertijd over straat te gaan. 1944
87.Brief van Th.C. Mars over de toezending van een drukproef van het
gedachtenisprentje van Gerardus Alphonsus de Jong S.J.. Met bijlagen. 1970
88.Plakboek houdende zakjes met hefboomspreuken, uitgegeven door de Bond
Zonder Naam. (Incompleet). [1964]
89.Voorbedrukte enveloppen met de tekst "Aan de Zeereerw. Heer H. de Greeve, pr.
Haarlem". z.j.
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