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Ten Geleide

A. (Jeanne) Beekmans (…-…) = A.C.H. Beekmans?
Deze archivalia afkomstig van Jeanne Beekmans betreffen uitsluitend aantekeningen en dictaten uit haar studietijd.
Daaruit kan opgemaakt worden dat zij pedagogie en psychologie gestudeerd heeft. Op sommige aantekeningen staat A.
Beekmans, doch het handschrift leert dat het hier om dezelfde persoon (Jeanne Beekmans) gaat.
Naar de bibliotheek werden overgebracht Zonnewijzer (1940), Sint Maria (1951-1961) en Later is te laat, een serie van
vijf studiedocumentaires gericht tot ouders en opvoeders van de opgroeiende jeugd.
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1.Dictaat "Kenleer", een uitgave van de Unie van Studenten te Nijmegen. Met
aantekeningen. z.j.
2.Uittreksels van de boeken van F.N. Kerlinger. 1970-1971
3.Uittreksels van "Moderne Stromingen in de Pedagogiek". 1958, z.j.
4.Aantekeningen over #Agressie bij dier en mens# door K. Loren. z.j.
5.Verhandeling "De invloed van dagverblijven op het kind" van A. Sjolund. z.j.
6.Verhandeling "Bis hierher und nicht weiter" van A. Mitscherlich. z.j.
7.Aantekeningen over #Tentamen-research# door drs. T. Cornelissen. 1970-1971
8.Aantekeningen over #Die Aggressivität bei Schülern# door R. Mandel. 1959
9.Aantekeningen over #Problemen rond de moeder-kind relatie# door J. de Wit. z.j.
10.Aantekeningen over #Inductieve Statistiek# door H. van Ende. z.j.
11.Aantekeningen over #Modification of child behaviour# door G.J. Blackham en A.
Silberman. z.j.
12.Verhandeling over een socialistische opvoeding voor kinderen. z.j.
13.Verhandeling over #Individual in Society#, hoofdstuk 5 door D. Krech, R.S.
Crutchfield en E.L. Ballachey. z.j.
14.Uittreksel "Klassenkampf und Erziehung" van #Neue Menschen# door M. Adler.
1926
15.Aantekeningen #Sociale Technologie#, deel 1 door M. van Beugen. 1968
16.Verhandelingen "Gedragsmodificatie" van drs. M. v.d. Kwartel. z.j.
17.Aantekeningen over "Philosophical analysis and education" van R.D. Archimbault.
1970-1971
18.Verhandelingen over didactiek-algemeen. 1970-1971
19.Verhandelingen "Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft" van W. Brezinka.
z.j.
20.Verhandeling "Kennis en Persoonlijkheid", hoofdstuk 8 van P. Gilbert. z.j.
21.Aantekeningen over gezinsopvoeding van prof.dr. A. Kriekemans en over
rapportage van dr. G.P. Hoefnagels. z.j.
22.Aantekeningen over #Opvoedings- en aanpassingsstoornissen# door drs. P. B.
Bierken. z.j.
23.Verhandeling "De Verbondenheid der Pedagogiek-Studenten" van A.J.M. de
Graauw. 1961
24.Aantekeningen over "Opvoeding en Gemeenschap" van prof.dr. N. Perquin. z.j.
25.Aantekeningen over #Kerkelijke Opvoeding# door A. Verhiel. z.j.
26.Aantekeningen over "Opvoeding" van prof.dr. J.J. Gielen en prof.dr. S. Strasser. z.j.
27.Verhandeling "Katholieke aspecten van de aanpassing der gerepatrieerden, met
name van het begeleidend werk der vrijwilligers(sters)" van C.P.H. van Dal OSC,
aalmoezenier IG. 1958
28.Aantekeningen over "De Organisatie van de Nieuwe School". z.j.
29.Aantekeningen over "Ontwikkelingspsychologie" van prof.dr. P. Calon. 1961-1962
30.Aantekeningen over "Ontwikkelingspsychologie II" van prof.dr. P. Calon. 1962-1963
31.Aantekeningen over "Leerboek". z.j.
32.Aantekeningen over "Zij zijn van ons geslacht". z.j.
33.Aantekeningen over "Milikowsky". z.j.
34.Aantekeningen over #Religieuse Praktijk in een Brabantse Industriestad# door A.
van de Weyer OFMcap. z.j.
35.Aantekeningen over "Vormingswerk" van A.J. Nijk. z.j.
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36.Aantekeningen over "Kerkelijke Opvoeding" van prof.dr. J.J. Gielen. z.j.
37.Aantekeningen over #Het Humanisme# door H.F.M. Peeters. z.j.
38.Aantekeningen over "Inleiding tot de problemen van film en jeugd" van L. Leenders.
z.j.
39.Aantekeningen over #De regels van het maatschappelijk spel# door J. Pieper. z.j.
40.Artikel "Counseling" in #Dux#. 1957
41.Aantekeningen over "Historische pedagogiek". z.j.
42.Aantekeningen over de colleges van prof.dr. S. Strasser en de opvoedkunde van
Plato. 1962-1964
43.Aantekeningen over "Schoolwetgeving" van drs. W. Gielen. 1962-1963
44.Aantekeningen over "Staatsburgerlijke Opvoeding" van drs. J.P.M. van den
Hoogen. 1962-1963
45.Aantekeningen over "De Moderne Staat" van drs. W. Gielen. 1962-1963
46.Aantekeningen over "Inleiding Philosophie" van prof.dr. H.L. van Breda. z.j.
47.Aantekeningen over "Psychologie der Jeugd" van R. Spranger. z.j.
48.Aantekeningen over #Perspektieven in de Didaktiek# door B. Brus. z.j.
49.Stukken betreffende "De communes" en "De kibboetsbeweging". 1970-1971, z.j.
50.Aantekeningen over #Geschichte der Erziehung und Bildung# door J. von den
Driesch en J. Esterhues. z.j.
51.Aantekeningen over "Fundamentele Pedagogiek" van prof.dr. S. Strasser.
1961-1962
52.Aantekeningen over "Functie van maatschappelijk werk in onze samenleving" van
dr. G. Hendriks. z.j.
53.Aantekeningen over "Een definitie van maatschappelijk werk". z.j.
54.Aantekeningen over "Soziale Arbeit und Erziehung". z.j.
55.Aantekeningen over #Maatschappelijk werk# door drs. J.P.A. v.d. Dam. z.j.
56.Aantekeningen over "Sociaal-cultureel vormingswerk, maatschappelijk werk en
sociaal-pedagogiek" van dr. L. van Gelden. z.j.
57.Aantekeningen over "De verschijningsvormen van het maatschappelijk werk in een
veranderende samenleving". z.j.
58.Aantekeningen over "Enkele gedachten over de achtergrond van het
maatschappelijk werk" van drs. H.P.A. van Rosmalen. z.j.
59.Aantekeningen over "De Communicatie in het maatschappelijk werk" van dr. J.J.A.
Vollenbergh. z.j.
60.Aantekeningen over #Wijsgerige Anthropologie# door prof.dr. S. Strasser.
1961-1962
61.Aantekeningen over #Historische Pedagogiek# door Herbart, gemaakt bij het
college van prof.dr. S. Strasser. 1963-1964
62.Aantekeningen over de opvoeding. 1961
63.Lijst houdende vragen over "Algemene Ethiek" van prof.dr. J.J.P. van Boxtel. 1958
64.Aantekeningen over #Algemeen menselijke noden# door C. Towle. z.j.
65.Aantekeningen over "De ontwikkeling van de psychiatrie in de laatste decennia"
van S.P.J. Dercksen. z.j.
66.Artikel "Jeugd versus maatschappij" van prof.dr. N. Perquin in #Dux#. z.j.
67.Aantekeningen over "Op zoek naar de levende God" van prof.dr. E.H. Schillebeeckx
OP. z.j.
68.Aantekeningen over #Staatsburgerlijke Opvoeding# door prof.dr. J.J. Gielen.
1962-1963
69.Aantekeningen over #Moralismen in de Opvoeding# door prof.dr. J.J. Gielen. z.j.
70.Aantekeningen over #Opvoeding en vrije tijdsbesteding# door prof.dr. J.J. Gielen.
z.j.
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71.Aantekeningen over #Zelfbehoud, aanpassing en cultuur# door J.A. Stalpers. Met
bijlagen. 1964-1965
72.Aantekeningen over #Theories of Child Development# door A.L. Baldwin. z.j.
73.Aantekeningen over #Encyclopedie van de paedagogiek#, deel 1 door prof.dr. J.J.
Gielen. 1958
74.Aantekeningen over "Gezinssociologie" van drs. J. van Hessen. 1957
75.Aantekeningen over #Puberteits-psychologie# door prof.dr. S. Strasser. 1958
76.Aantekeningen over "Pathopsychologie" door dr. K.J.M. v.d. Loo. 1957
77.Aantekeningen over #Inleiding in de Philosophie# door prof.dr. S. Strasser. 1957
78.Aantekeningen over "Grondslagen der pedagogiek" van prof.dr. N. Perquin. 1957
79.Aantekeningen over "Sociale pedagogiek" van drs. W. de Hey. 1957-1959
80.Aantekeningen over "Pathopsychologie II" van dr. K.J.M. v.d. Loo, "Sociale
Pedagogiek II" van drs. De Hey en "Encyclopedie der pedagogiek II" van prof.dr.
J.J. Gielen. 1959
81.Aantekeningen over "Psychologie van de adolescentie" van dr. J.W.P. Ellerbeck SJ.
1957-1958
82.Stukken houdende vragen over filosofie. 1961
83.Aantekeningen over #Verduistering der normen# door prof.dr. J.J. Gielen. z.j.
84.Aantekeningen over "De psychologie van het sociale leven" van prof.dr. A.
Oldendorff. 1958
85.Aantekeningen over "Sociologie" van prof.dr. E. Leemans. 1964
86.Aantekeningen over "Provocerende Jeugd" naar een artikel hierover van H.J.H.
Brentjes in #Dux#. 1966
87.Overdruk "Gezin en samenleving; een sociologische beschouwing" van drs. J. van
Hessen uit #Dux#. Met aantekeningen. 1952
88.Brochure #Soziologie der Groszstadt# door E. Pfeil. Met aantekeningen. 1955
89.Aantekeningen over "Gedragsmodificatie" van J. van Hoogen en M. van de Kwartel.
1970-1971
90.Aantekeningen over "Methodologie van het handelen" van drs. F.M.J. Siegers en
drs. A. Gerlach. 1971
91.Aantekeningen over "Sociologie", deel 1 en 2 van dr. J.M.G. Thurlings. 1961-1963
92.Stukken betreffende de opvoeding. z.j.
93.Aantekeningen over "Kenleer" van prof.dr. J. Plat CM. 1969-1970
94.Aantekeningen over "Testmethodiek voor gevorderden" van drs. B.T. Brus. z.j.
95.Aantekeningen over "Maatschappijleer". 1953
96.Aantekeningen over "Algemene Wetskennis". 1953
97.Aantekeningen over "Vergelijkende pedagogiek" van drs. A. Asselbergs. 1970-1971
98.Aantekeningen over "Prakticum" van drs. B.T. Brus. 1962
99.Aantekeningen over "De psychologische ontwikkeling van het kind tot aan de
puberteit" van drs. V.J. Welten. 1959
100.Aantekeningen over "Persoonlijkheid in wording" van P. Kohnstamm. z.j.
101.Aantekeningen over "Didaktiek" van J. Bos. 1970-1971
102.Aantekeningen over "Ontwikkelingspsychologie" van drs. V.J. Welten. z.j
103.Aantekeningen over "Persoonlijkheid in Wording" van P. Kohnstamm. z.j.
104.Aantekeningen over #De pedagogiek van P. Kohnstamm# door P.A. Hoogwerf. z.j.
105.Aantekeningen over #Randalierende Jugend# door G. Kaiser. z.j.
106.Aantekeningen over "Inleiding in de Psychologie" van B.G. Palland. z.j.
107.Aantekeningen over "Het zedelijk leven van kinderen" van dr. J.M. Kijm. z.j.
108.Aantekeningen over "Didaktiek I" van drs. D. Gerritse. 1961-1962
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109.Aantekeningen over "Sociaal-criminologische aspecten" van H. van Rooy. 1953
110.Aantekeningen over "Het probleem der ontwikkelingsfasen" van A. Busemann. z.j.
111.Aantekeningen over "Kenleer" van Hat. 1967-1968
112.Aantekeningen over #Metaphysiek# door prof.dr. J. Plat CM. 1968-1969
113.Aantekeningen over "Magie en Emotie" van J.P. Sartre. 1939
114.Verhandeling "Naar een socialistische opvoeding voor kinderen". z.j.
115.Aantekeningen over #Psychologische problemen van het schoolkind# door prof.dr.
O. Kroh. z.j.
116.Verslag van een debat tussen L. Kolakowski en H. Lefebre over "Marxisme en
Maatschappij", uitgave van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). 1971
117.Verslag van een debat tussen sir Alfred Ayer en A. Naess over "Het glas staat op
tafel", uitgave van de NOS. 1971
118.Aantekeningen over #Psychologie van opvoeding en onderwijs# door R. Tausch en
A.M. Tausch. z.j.
119.Aantekeningen over #Sovjet Education# door N. Grant. 1970-1971
120.Aantekeningen over "Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung"
van G. Kerschensteiner. z.j.
121.Verhandeling "Methodologie van het Handelen I" van drs. F.M.J. Siegers en drs. A.
Gerlach. Met aantekeningen. 1969, z.j.
122.Aantekeningen over #Een lastig begrip, aanpassing# door prof.dr. J.J. Gielen. z.j.
123.Aantekeningen over "Norm en normatief" van prof.dr. J.J. Gielen. 1962-1963
124.Aantekeningen over "Jeugd en volwassenheid als pedagogische normen" van
prof.dr. J.J. Gielen. 1963-1965, z.j.
125.Aantekeningen over "Encyclopedie van de pedagogiek en didactiek" van prof.dr.
J.J. Gielen. z.j.
126.Aantekeningen over #Pedagogiek#, deel 1 door prof.dr. N. Perquin. z.j.
127.Aantekeningen over #Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes# door W. Hansen.
z.j.
128.Verhandeling "Overzicht algemene ethiek" van prof.dr. J.J.P. van Boxtel. z.j.
129.Verhandeling "Inleiding tot de Wijsbegeerte" van prof.dr. S. Strasser. Met
aantekeningen. z.j.
130.Verhandeling "Puberteits-psychologie" van prof.dr. S. Strasser. z.j.
131.Aantekeningen over #Opvallende kinderen# door C.J. Wilmink en J.C. van Houte.
1958
132.Aantekeningen en dictaten over "Groepswerk". 1957-1959
133.Aantekeningen over "Social case work" van drs. Lion. Met bijlage. 1960
134.Aantekeningen over "Paideia" van W. Jaeger. z.j.
135.Aantekeningen over "Zorgenkinderen" van prof.dr. J.J. Gielen. z.j.
136.Verhandeling "Ontwikkelingspsychologie" van dr. J.W.P. Ellerbeck SJ. z.j.
137.Verhandeling "Psychologie van de Adolescentie" van dr. J.W.P. Ellerbeck SJ. z.j.
138.Verhandeling "Metafysiek" van prof.dr. J. Plat CM. 1968-1969
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