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Ten Geleide

W.K.M. Grossouw (1906-1990)
Willem Karel Maria Grossouw werd geboren te Amsterdam op 9 november 1906 uit het huwelijk van J.J.M. Grossouw en
J.P.M. Lammers. Hij volgde de priesteropleiding van het bisdom 's-Hertogenbosch aan de seminaries te Sint
Michielsgestel en Haaren. Op 14 juni 1930 werd hij tot priester gewijd. Van 1930 tot 1934 studeerde hij Bijbelexegese
aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, waar hij in 1936 promoveerde. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot docent
Bijbelexegese aan het grootseminarie te Haaren. Vanaf 1947 was hij hoogleraar in de Bijbelexegese van het Nieuwe
Testament aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en werd hij voorzitter van deze
faculteit. Het gehele archief handelt over deze periode.
Grossouw zat ook in het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Boxtel en had daardoor veel contacten met de
Nederlandse Bijbelstichting (NBS). Hij speelde een rol in het zogenaamde "ezelproces" tegen G.C. van het Reve en
pleitte voor diens vrijspraak.
De meest bekende werken van hem zijn Innerlijk Leven, een meditatieboek dat veel door religieuzen gebruikt werd, en
Bijbelse Vroomheid.
In 1969 trouwde hij met Will Holland, die een functie bekleedde aan de Theologische Faculteit. In 1975 stierf zij; ze liet
hem twee kinderen na.
In 1981 verscheen zijn autobiografie Alles is van U.
In 1984 werd hij opgenomen in het bejaardenoord/verzorgingstehuis Berchmanianum te Nijmegen. Hij overleed in 1990.
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