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Archief J.P. Gribling

Ten Geleide

Jacobus Petrus Gribling (1915-1993)
Joop Gribling werd geboren te Oudenbosch, op 26 juni 1915. Hij volgde van 1931 tot 1935 een opleiding humaniora aan
de missiehuizen te Soesterberg en Uden. Logischerwijs ging hij daarna naar het grootseminarie. Vanaf 1935 verbleef hij
te Soissons (Frankrijk), maar hij moest zijn studie in 1937 opgeven toen zijn vader overleed. Bij zijn terugkomst in
Nederland ging hij aan de slag als ambtenaar op het Departement van Justitie, maar op 2 mei 1942 (twee weken voor zijn
huwelijk) werd hij op staande voet ontslagen vanwege zijn anti-Duitse houding. Om zijn gezin te kunnen onderhouden,
beproefde Gribling zijn kwaliteiten in het verzekeringswezen. Maar daar stapte hij na een aantal jaren uit wegens een
onzakelijke instelling.

In juli 1947 werd de Stichting Katholiek Instituut voor Filmscholing in het leven geroepen. Gribling werd directeur van het
instituut dat zich vestigde te Amsterdam. Doel van de stichting was "de mening der Nederlandse katholieken ten opzichte
van de film te vormen en katholieken, die zich willen bekwamen op het gebied van de film, de mogelijkheid [te] bieden tot
verdere opleiding en beroepsscholing". Het Instituut was nauw verbonden met het diocesaan comité Katholieke Film
Actie en derhalve was Gribling ook bij deze organisatie betrokken, hij bekleedde er de functie van secretaris. [Zie ook het
KDC-archief van de Stichting Katholieke Film Actie in Nederland.]
Door onbekende oorzaak verliet Gribling Amsterdam en vertrok met zijn gezin naar België (gemeente Muizen) waar hij
privé-secretaris werd van een Belgische baron. In 1955 keerde hij terug naar Nederland en begon aan een carrière in het
onderwijs. Binnen zes jaar behaalde hij zijn onderwijsakte (1955-1956) en middelbare akten, rondde succesvol de
doctoraal studie geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen af (1955-1958) en promoveerde (1961). Voor zijn scriptie
schreef hij een verhandeling over Hugo de Groot. Het onderwerp van zijn proefschrift was P.J.M. Aalberse, minister van
Arbeid, Handel en Nijverheid in het kabinet van Ruijs de Beerenbroeck. Zijn promotor was L.J. Rogier. Beide
onderzoeken werden succesvolle publicaties.

In 1962 werd Gribling gekozen tot voorzitter van de KVP afdeling Nijmegen. In 1963 haalde hij het landelijke nieuws door
openlijk, weliswaar namens het bestuur van de KVP afdeling Nijmegen, een telegram te sturen aan het KVP
hoofdbestuur in Den Haag om zijn ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond de kabinetsformatie. Met name het
optreden van gekozen katholieke KVP'ers vonden Gribling en de zijnen onverantwoordelijk. Tot 1 september 1964 zou hij
voorzitter blijven.
Toen in 1963 prinses Irene zich verloofde met de Spaanse prins Don Carlos Hugo de Bourbon Parma en katholiek werd,
werden beide echtelieden door de media grof onder vuur genomen. Als teken van steunbetuiging aan de prinses kwam
Gribling met het initiatief om geld in te zamelen met als doel een huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk aan het
koninklijke bruidspaar. Derhalve werd het Irene comité opgericht. Hoewel het comité veel positieve reacties mocht
ontvangen uit het hele land op het idee en het cadeau, liepen interne geschillen zo hoog op dat de rechtbank uiteindelijk
een beslissing moest nemen. Zo werd Gribling door een oud-comitélid verdacht gemaakt van verduistering van kasgeld.
Op 20 januari 1965 kon eindelijk te Madrid het cadeau worden aangeboden aan het bruidspaar. Namens het
Nederlandse volk werd een Hollandse kamer aangeboden tot grote vreugde van prinses Irene en Don Carlos.

In1964 keerde Gribling terug naar het westen van het land. Hij aanvaardde in Beverwijk een betrekking als directeur van
de bisschoppelijke kweekschool, later Katholieke Pedagogisch Academie. Na een conflict met het bestuur werd Gribling
op 1 augustus 1970 ontslagen. Nog in diezelfde maand ging Gribling een dienstverband aan met de vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs te Tilburg en werd docent geschiedenis en Nederlands aan het Sint Janslyceum te ‘s
Hertogenbosch. De familie Gribling verhuisde naar Vught. Toen zijn gezondheid het niet langer toeliet om les te geven,
werd hij daar per 1 juli 1974 eervol ontslagen. In 1975 werd hij benoemd tot ridder in de pauselijke orde van Sint
Silvester. Bij zijn zestigste verjaardag ontving hij een omvangrijke bibliografie van zijn publicaties. 1993. Op 5 februari
1993 overleed Joop Gribling te 's Hertogenbosch.
Gedurende zijn hele leven heeft Gribling veelvuldig artikelen en boeken gepubliceerd. Hij was o.m. medewerker van het
Katholiek Nieuwsblad, Met name de werken over Aalberse, Nolens, Hugo de Groot en Dellepoort gaven hem als
historicus aanzien. Daarnaast heeft hij veel boeken gerecenseerd. Ook was hij (mede-) oprichter van een aantal
periodieken.
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Archief J.P. Gribling

   
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 3 stukken
   
 1.Rapporten van de studie humaniora doorlopen op het Missiehuis Sint Jan te

Soesterberg en Missiehuis Sint Willibrordus te Uden  1930-1934
   
 2.Ingekomen brieven over (vrijstelling van) de dienstplicht  1934-1935, 1938
   
 3-9.Katholiek Instituut voor Filmscholing en comité Katholieke Film Actie (KFA) in het

bisdom Haarlem  1946-1948
Bevat 7 stukken

   
  3.Persberichten en circulaires. Met aantekeningen  
   
  4.Correspondentie. Met register  
   
  5.Vergaderstukken. Met aantekeningen  
   
  6.Jaarverslagen KFA. Met aantekeningen  
   
  7.Cursusopzet Katholiek Instituut voor Filmscholing. Met aantekeningen  
   
  8.Stukken betreffende de organisatie. Met aantekeningen  
   
  9.Krantenknipsels. Met aantekeningen  
   
 10-12.Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN): studie geschiedenis  1955-1958

Bevat 3 stukken
   
  10.Tentamenuitslagen, studiefinanciering en correspondentie inzake toelating  
   
  11.Afschriften van het doctoraal werkstuk "Nijmegen tijdens de

Vredesonderhandelingen van 1675-1679"  
   
  12.Afschriften van de doctoraalscriptie "De Christusfiguur in het Bewijs van den waren

Godsdienst en andere dichtwerken van Hugo de Groot"  
   
 13-16.KUN: onderzoek en promotie bij L.J. Rogier, hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, met

als onderwerp P.J.M. Aalberse, minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in het
kabinet van Ruijs de Beerenbroeck  1958-1963
Bevat 4 stukken

   
  13.Kopieën van correspondentie met L.J. Rogier. 1960-1961  
   
  14.Correspondentie betreffende het promotieonderzoek en de publicatie ervan.

1958-1962  
   
  15.Stukken betreffende de promotiedag op 27 oktober. 1961  
   
  16.Artikelen en knipsels over zijn proefschrift. 1961-1963  
   
 17-18.Correspondentie en circulaires inzake aanstellingen en dienstverbanden als docent

  1959-1965
Bevat 2 stukken

   
  17.De Aemstelhorn, Katholiek Instituut voor Sociale Opleidingen. 1959-1962  
   
  18.Lerarenopleiding van de KUN. 1961-1965  
   
 19.Katholieke VolksPartij (KVP), afdeling Nijmegen: correspondentie, circulaires,

artikelen, afschrift telegram en verslagen van het kringbestuur Arnhem/Nijmegen
  1962-1964

   
 20-22.Irene-comité  1964-1967

Bevat 3 stukken
   
  20.Adhesie en steunbetuigingen inzake oprichting Irene-comité. 1964  
   
  21.Correspondentie, artikelen, foto's, concept geschenkboek en afschriften van giften.

1964-1967  
   
  22.Gerechtelijke stukken, dagvaardigingen, correspondentie van en met advocaten

inzake diverse rechtszaken. 1964-1965  
   
 23-26.Bisschoppelijke Kweekschool te Beverwijk  1964-1970

Bevat 4 stukken
   
  23.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1964-1968  
   
  24.Correspondentie en artikelen inzake conflict Gribling met bestuur. 1969-1970  

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 3/5

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110765377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379069
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379069
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379082
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379074
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379074
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379075
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379076
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379077
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379078
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379079
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379080
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379081
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379070
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379071
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379072
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379072
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379083
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379084
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379085
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379091
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379086
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379087
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110379088


Archief J.P. Gribling

   
  25.Stukken betreffende de Vereniging Katholieke Schoolraad IJmond. 1967-1970  
   
  26.Stukken inzake de benoeming en honorering van Gribling als directeur. 1964-1965  
   
 27.Correspondentie met en publicaties over diverse afdelingen van het Wit-Gele Kruis

in Nederland  1957, 1962-1969
   
 28.Correspondentie inzake pensioen, wachtgeld en andere financiële

aangelegenheden. Met (originele) aanstellingsbewijzen bij diverse
onderwijsinstellingen en andere bijlagen  1957-1978

   
 29.Correspondentie met P.A. Timmermans, pastoor te Vught, en Mgr. J. Bluijssen,

bisschop van 's Hertogenbosch, over godsdienstige geschillen  1972-1974
   
 30.Correspondentie, felicitaties, doorslag van aangeboden bibliografie en artikelen bij

gelegenheid van zijn pauselijke onderscheiding, ridder in de orde van Sint Silvester
op 31 augustus, en zijn zestigste verjaardag op 26 juni  1975

   
 31-46.Artikelen, kleinere publicaties en lezingen. Met correspondentie, aantekeningen,

recenties en andere bijlagen. Geordend op jaar van uitgave  1937-1939, 1944-1951,
1955, 1958-1976, 1978-1979, 1983-1992
Bevat 16 stukken

   
  31.1937-1939  
   
  32.1944-1949  
   
  33.1950-1951, 1955  
   
  34.1958-1959  
   
  35.1960-1961  
   
  36.1962  
   
  37.1963  
   
  38.1964-1965  
   
  39.1966-1969  
   
  40.1970-1972  
   
  41.1973-1975  
   
  42.1976, 1978-1979  
   
  43.1983-1986  
   
  44.1987-1988  
   
  45.1989-1990  
   
  46.1991-1992  
   
 47-52.Grotere publicaties  1946-1948, 1956-1957, 1961, 1963, 1974, 1992

Bevat 6 stukken
   
  47.#Johan van Oldenbarneveldt en Hugo de Groot. Hun afkomst#: correspondentie en

concept. 1957  
   
  48.Vertalingen van Daniël Rops: correspondentie en foto's. 1946-1948  
   
  49.#Gabriël Marcel. Toneelstuk#: aantekeningen en artikel. 1961  
   
  50.#Vladimir Solovjev. Een beschouwing#: concept. 1956  
   
  51.#P. Teilhard de Chardin. L'avenir de l'homme#: correspondentie, artikelen en

concept. 1963, 1992  
   
  52.#Fé Haye. Biografie#: correspondentie, concepten, artikelen en aantekeningen.

1961, 1974  
   
 53-58.Gepubliceerde boeken: #Jan Dellepoort, een Europees priester#  1960-1986

Bevat 6 stukken
   
  53.Correspondentie. 1975-1979  
   
  54.Correspondentie. 1980-1986  
   
  55.Manuscript en aantekeningen. 1985  
   
  56.Recenties en reacties. 1985-1986  
   
  57.Eerder gepubliceerde artikelen. 1975-1979  
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  58.(Kopieën van) gebruikt archiefmateriaal. 1960-1979  
   
 59-61.Gepubliceerde boeken: #Willem Hubertus Nolens 1860-1931, uit het leven van een

priesterstaatsman#  1970-1981
Bevat 3 stukken

   
  59.Correspondentie. 1970-1980  
   
  60.Recenties en reacties. 1978-1981  
   
  61.Artikelen over Nolens. 1981  
   
 62-71.Aangeleverde bijdragen aan het #Biografisch Woordenboek van Nederland#,

geordend op persoon  1978
Bevat 10 stukken

   
  62.J.A. Loeff  
   
  63.H.C.J.H. Gelissen  
   
  64.M.J.C.M. Kolkman  
   
  65.P.J.M. Aalberse en W.H. Nolens  
   
  66.L.N. Deckers  
   
  67.J.L.B. Gribling  
   
  68.D.A.P.N. Koolen  
   
  69.E.R.H. Regout en L.H.W. Regout  
   
  70.J.J. Dellepoort  
   
  71.L.G. Kortenhorst  
   
 72.Stukken betreffende een expositie in het Afrika Museum te Berg en Dal. Met foto's

en negatieven  1965-1966
   
 73.Stukken betreffende (exposities in) het Noordbrabants Museum te 's

Hertogenbosch. Met foto's  1988-1991
   
 74.Stukken betreffende het missiehuis te Steyl (L.)  1975
   
 75-77.Correspondentie met diverse personen en instellingen  1974-1976

Bevat 3 stukken
   
  75.1974  
   
  76.1975  
   
  77.1976  
   
 78.Geboorteaktes, schoolrapporten, uitnodigingen voor bruiloften en brieven van en

aan de kinderen van J.P. Gribling  1966-1992
   
 79.Vonnis van de rechtbank te Arnhem inzake de rechtszaak aangespannen door

Helvetia Levensverzekering Maatschappij tegen J.P. Gribling  1959
   
 80.Brief van zijn advocaat over terugbetaling en ontslag  1951
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