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Archief T.L.J.A.M. Baader

Ten Geleide

Theodor Ludger Josef Anna Maria Baader (1888-1959)
Theodor Baader werd geboren te Münster en studeerde aldaar en in Bern. Hij promoveerde in 1913 te Münster maxima
cum laude in de philologie met de dissertatie Historische Übersicht des Osnabrückisch-Tecklenburgischen Vokalismus. In
1923 werd hij hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde aan de net opgerichte Katholieke Universiteit
Nijmegen. Hij publiceerde veel op het gebied van de philologie en speelde een rol in de Nijmeegse kunst- en
muziekwereld. In 1936 werd hij rector magnificus. Na de oorlog, in september 1945, werd hij door het episcopaat, dat
deel uitmaakte van het bestuur van de St. Radboudstichting, ontslagen wegens wangedrag en plichtsverzuim. Hij
overleed te Hiltrup, Westfalen.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 775.Recensie van het boek #Kultur der Seele# door B.M. Nissen. Met correcties.  [1935]
  
 776.Recensie van het boek #Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur

Gegenwart#. Met correcties.  [1935]
  
 777.Recensie van het boek #Wanderungen auf den Spuren der Zeiten# door W.

Hausenstein. Met correcties.  [1936]
  
 778.Recensie van het boek #Johann Fehring, der Volksbetrüger# door A. Bartels. Met

correcties.  [1935]
  
 779.Recensie van het boek #Geschichte des deutschen Volkes# door F. Stieve.  [1934]
  
 780.Recensie van het boek #Der Bananenkreuzer# door A. Daudistel. Met correcties.

  [1935]
  
 781.Recensie van het boek #Sechs fröhliche Legenden# door F.A. Beyerlein.  [1935]
  
 782.Recensie van het boek #Was ist Deutsch# door H. Buddensieg. Met kanttekeningen.

  [1934]
  
 783.Recensie van het boek #Liebesbrief aus St. Florin# door T. von Harbou.  [1935]
  
 784.Recensie van het boek #Die Siegelmarke# door E.W. Fischer.  [1935]
  
 785.Recensie van het boek #Früchte des Feldes# door H. Weyener.  [1935]
  
 786.Recensie van het tijdschrift #Deutsche Musikkultur#, jaargang 1, nr. 1.  1936
  
 787.Bewijs van vakantieverlof van 26 mei tot 31 mei.  1915
  
 788.Lijst van kandidaten voorgedragen voor het lidmaatschap van de Maatschappij der

Nederlandse Letterkunde vastgesteld in de maandelijkse vergadering van 5 mei.
  1939

  
 789.Ledenlijst van de Deutsche Proseminars.  z.j.
  
 790.Reglement voor universitaire plechtigheden.  z.j.
  
 791.Reglement voor het uitschrijven van prijsvragen door de Katholieke Universiteit

Nijmegen.  z.j.
  
 792.Vragenlijst ten behoeve van het #Jaarboek der Tijdgenoten in Westelijk Europa#,

een uitgave van Who's Who in Western Continental Europe.  z.j.
  
 793.Reglement van het leesgezelschap Wilhelm von Humbold.  z.j.
  
 794.Lidmaatschapsbewijs van de Nijmeegse Volksuniversiteit.  1933
  
 795.Artikel "Prof.dr. Th. Baader wetenschappelijke onderscheiding ontvangen" in #De

Tijd# van 28 februari.  1939
  
 796.Lijsten met huur- en koopwoningen van makelaarskantoor A.C.W. Siegmund te

Nijmegen.  1932
  
 797.Stukken betreffende de Openbare Leeszaal en Boekerij op RK grondslag te

Nijmegen.  1942-1943
  
 798.Recensie van de jaarboeken #Ewiges Deutschland#.  1939-1942
  
 799.Verhandeling "Wege zur wissentschaftliche Forschung". Met kanttekeningen.  1927
  
 800.Verhandeling over de Zwitserse dichter J. Gotthelf.  z.j.
  
 801.Inleiding en paragrafen IIa en IIb1 van het boek #Das phonologische System des

Schwedischen# van N.C. Stalling. Met bijlagen.  [1934]
  
 802.Verhandeling "Würdigung der Spracht des naturalistischen Romans in

Deutschland".  z.j.
  
 803.Verhandeling "Deutsche Volkskunde". Met correcties.  z.j.
  
 804.Curriculum vitae van L. Quentin. Met bijlage.  1919
  
 805.Huishoudelijk reglement voor de cursussen van de Nijmeegse Kunstkring "In

consten een".  z.j.
  
 806.Verhandeling "De teeken- en schildercursussen van de Nijmeegse Kunstkring" van

A.J. Kloosterhuis.  z.j.
  
 807.Prijslijst van gipsmodellen te koop in het Rijksmuseum te Amsterdam.  1928
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 808.Ledenlijst van de plaatselijke commissie tot Steun aan Noodlijdende Beeldende

Kunstenaars in Gelderland. Met kanttekeningen. Met bijlagen.  z.j.
  
 809.Recensie van het boek #Geteekenden# door H. van Loon. Met kanttekeningen. Met

bijlage.  z.j.
  
 810.Recensie van het boek #Der Adler aus Bronze# door barones Orczy. Met bijlage.  z.j.
  
 811.Recensie van het boek #Op de kentering# door A. van Goch-Kaulbach.  z.j.
  
 812.Recensie van het boek #Der Geist des Ganzen# door B.M. Nissen. Met correcties.

  z.j.
  
 813.Verhandeling "Stand und Ziele der Westfälischen Mundartenforschung". Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 814.Vragenlijst nr. IX ten behoeve van het #Zuidnedersaksisch Woordenboek#.  z.j.
  
 815.Verhandeling "Westfälische Mundartenforschung". Met correcties.  z.j.
  
 816.Vraaglijst 6 ten behoeve van het boek #Westfälisches Wörterbuch#.  z.j.
  
 817.Verhandeling "Vorwort über die Mundart und Schreibweise des Verfassers" van

(onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.
  
 818.Verhandeling "Vondels muzikaliteit". Met kanttekeningen.  z.j.
  
 819.In memoriam van Aloys Brandl. Met kanttekeningen.  [1940]
  
 820.Verhandeling "Carl Viol. Zum 80. Geburtstag am 17 april 1941". Met bijlage.  [1941]
  
 821.Lijst van de inboedel ten tijde van de verhuizing uit Münster naar Nijmegen.  [1923]
  
 822.Artikel "Wer hilft" van dr. A. Hübner.  z.j.
  
 823.Programma voor het Nationaal Congres van Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.

Met bijlagen.  1930
  
 824.Lijst van intekeningen op het boek #St. Petersburg# door dr. Hackel.  z.j.
  
 825.Overzicht van betalingen door de Centrale Drukkerij NV te Nijmegen.  z.j.
  
 826.Lijst van intekeningen op een niet nader genoemd boek.  z.j.
  
 827.Verklaring van F.H. Dekkers waarin hij verklaart f. 50,- van Baader te hebben

ontvangen ter bekostiging van het lidmaatschap van Carolus Magnus.  1937
  
 828.Rekening voor de Katholieke Universiteit Nijmegen van boeken door Baader voor

het Instituut Duits gekocht.  1939
  
 829.Verhandeling over de taak van de algemene taalwetenschap.  z.j.
  
 830.Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van de verjaardag van J. van Ginneken

op 21 april.  1937
  
 831.Recensie van het boek #G. Daimler, ein Revolutionär der Technik# door P. Siebertz.

  [1940]
  
 832.Overzicht van richtlijnen bedoeld voor studenten Duits inzake studieplanning.  z.j.
  
 833.Verhandeling over het nut van examens.  z.j.
  
 834.Prijslijst van hotels en pensions te Amsterdam.  z.j.
  
 835.Lijst van schoolboeken in bruikleen gegeven aan Erich Baader.  z.j.
  
 836.Adreslijst van geïnteresseerden in phonetische literatuur.  z.j.
  
 837.Lijst van universiteitsbibliotheken. Met bijlagen.  z.j.
  
 838.Adreslijst van tijdschriften op taalkundig gebied.  z.j.
  
 839.Verhandeling over het Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.  z.j.
  
 840.Verhandeling "Die Universität als Kulturzentrum".  z.j.
  
 841.Overzicht van activiteiten van de NSDAP afdeling Nijmegen in de maanden

november en december.  1941
  
 842.Toespraak uitgesproken op een vergadering van het Görresgesellschaft te Keulen

op 21 september. Met bijlagen.  1930
  
 843.Overzicht met statistische gegevens over de fonologie van het Duits.  z.j.
  
 844.Geografisch overzicht van een reis naar Italië.  1933
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 845.Lijst van vragen m.b.t. bedevaarten.  z.j.
  
 846.Lijst met instructies voor de moderator van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

  1927, 1928, z.j.
  
 847.Jaarverslag van de Centrale Duitse Bibliotheek te Utrecht.  1943
  
 848.Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van het bezoek van minister Slotemaker

de Bruïne en mr. van Schaik op 15 oktober aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
  1936

  
 849.Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de opening van de Pedologische

Instituten te Nijmegen op 15 oktober.  1936
  
 850.Voordrachten gehouden op de 13de Diës Natalis van de Katholieke Universiteit

Nijmegen op 17 oktober. Met bijlagen.  1936
  
 851.Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de opening van een tentoonstelling

van werken van kunstschilder Hernady (signeert: Hernádi) op 6 februari.  1937
  
 852.Recensie van het boek #Untersuchungen zur Dialektgeographie des Bergischen

Landes zwischen Agger und Dhünn# door R.H. Bubner.  [1935]
  
 853.Lijst van boeken uitgeleend door het Instituut Duits.  1933
  
 854.Tentamenregeling voor het college Deutsche Sprache und Literatur. Met bijlage.  z.j.
  
 855.Reglement van het Instituut Duits van de Katholieke Universiteit Nijmegen.  z.j.
  
 856.Verhandeling "Altersschichten im Tilligter Dialekt".  z.j.
  
 857.Verhandeling "Soziale Gliederung der Alten Germanen".  z.j.
  
 858.Recensie van het boek #Ortnamenforschung und frühmittelalterliche Siedlung in

Niedersacksen# door L. Fiesel.  [1934]
  
 859.Verhandeling "Proeve van een zeer begrijpelijke preek over: Wat is een Katholieke

Universiteit".  z.j.
  
 860.Vraagformulier 5 en 6 ten behoeve van het boek #Westfälisches Wörterbuch#.  z.j.
  
 861.Verhandeling "De studie der Wijsbegeerte aan de RK Universiteit".  z.j.
  
 862.Agenda voor de manuaal lustrumviering van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

  1933
  
 863.Recensie van het boek #Vom Pfarrer Mathias Hirsekorn und seinen Leuten# door F.

Philippi.  z.j.
  
 864.Toneelscript "Mariechen von Nijmegen". Met aantekening. Met bijlagen.  1934
  
 865.Collegeaantekeningen over Duitse geschiedenis.  z.j.
  
 866.Collegeaantekeningen over filologie.  z.j.
  
 867-892.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1909-1910,

1912, 1917-1920, 1922-1944
Bevat 26 stukken

  
  867.1909-1910, 1912, 1917-1920
  
  868.1922
  
  869.1923
  
  870.1924
  
  871.1925
  
  872.1926
  
  873.1927
  
  874.1928
  
  875.1929
  
  876.1930
  
  877.1931
  
  878.1932
  
  879.1933
  
  880.1934
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  881.1935
  
  882.1936
  
  883.1937
  
  884.1938
  
  885.1939
  
  886.1940
  
  887.1941
  
  888.1942
  
  889.1943
  
  890.1944
  
  891.Eerste gedeelte.  z.j.
  
  892.Tweede gedeelte.  z.j.
  
 893.Cahier met bemerkingen van Elly Schlottinorum op "Bach Passion - die nordische

Tragödie" van Richard Benz.  1936
  
 894.Adressenbestand voor een geschenk bij gelegenheid van het zilveren promotie-

jubileum.  1939
  
 895.Stukken betreffende H. Motké, leraar aan de Rijks HBS te Middelburg en

Commandant van de Artillerie Munitie Trein 3e Divisie.  1915-1923
  
 896.Stukken betreffende de familie C. Brandt te Nijmegen.  1927-1930
  
 897.Stukken betreffende af te leggen tentamens, examens en andere opgaven.

  1928-1932, 1943
  
 898.Stukken betreffende de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1926, 1931, 1936-1937,

1942
  
 899.Composities en diverse aantekeningen betreffende muziek.  z.j.
  
 900.Catalogi van het Instituut Duits van de KUN.  1934-1942
  
 901.Aantekeningen over Duitse literatuur en taalkunde.  z.j.
  
 902.Agenda's van de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap te Nijmegen.  1941-1943
  
 903.Verhaal "In het dansinstituut" door (onbekend).  z.j.
  
 904.Stukken betreffende zijn persoonlijk leven.  1911, 1924, z.j.
  
 905.Stukken betreffende het verenigingsleven.  1933, 1937, z.j.
  
 906-911.Werkstukken van diverse studenten over Duitse literatuur en taalkunde.  z.j.

Bevat 6 stukken
  
  906.Eerste gedeelte.  z.j.
  
  907.Tweede gedeelte.  z.j.
  
  908.Derde gedeelte.  z.j.
  
  909.Vierde gedeelte.  z.j.
  
  910.Vijfde gedeelte.  z.j.
  
  911.Zesde gedeelte.  z.j.
  
 912.Verhandeling "Wilhelm Streitberg". Met correcties.  z.j.
  
 913.Akte waarbij het bestuur van de Werkkring Nijmegen, onderdeel van de

Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, Marius van Lokhorst, burgemeester
van Nijmegen, tot Nederlandse ere-voorzitter benoemt.  1943

  
 914.Brief en briefkaarten van diverse personen.  1915, 1918, 1924, 1926-1928, 1930-1933,

1935-1936, 1938, 1941-1944
  
 915.Notities van Titus Brandsma over het #Frensweger Handschrift#. Met begeleidend

schrijven van Brandsma.  1925
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