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Archivalia K.L. Bellon

Ten Geleide

Karel Leopold Bellon (1891-1957)
Karel Bellon werd geboren te Oppuurs in België. Hij volgde het college in Boom, waar toen nog alle lessen in het Frans
werden gegeven. Hij ging naar het seminarie in Mechelen en werd in 1915 tot priester gewijd en benoemd tot leraar aan
het klein  seminarie in Mechelen. Hij studeerde verder aan de Universiteit van Leuven.
In 1928 werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de vakken Godsdienstgeschiedenis,
Godsdienstwijsbegeerte  en, na de Tweede Wereldoorlog als opvolger van Titus Brandsma, Wijsbegeerte der
geschiedenis. Ten behoeve van het onderwijs publiceerde hij de handboeken Inleiding tot de vergelijkende
godsdienstwetenschap, herdrukt als Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap, Inleiding tot de
godsdienstwetenschap en Godsdienstwijsbegeerte.
Het thema dat hem steeds meer ging boeien was de zin van de geschiedenis, hij publiceerde bijv. over Giambatista
Vico, en aan de zin der geschiedenis wijdde hij zijn laatste artikel in Studia Catholica.
Bellon was een beminnelijk man die zich niet boven anderen stelde. Hij bleef zich ook altijd priester voelen die pastorale
taken op zich nam. Hij overleed in 1957 in Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 1-3.Lezingen en preken van professor Bellon.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  1.Feestrede op abdij van Bornem, over de H. Bernardus.  z.j.
  
  2.Redes over liefde van Christus, dat hij de enige is die het ware geluk brengt.  z.j.
  
  3.Rede: "De katholieke Nederlanders en wij", vergelijking van vlaamse en

nederlandse katholieken.  z.j.
  
 4-6.Redes.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  4.Rede voor studenten, over de vlaamse beweging, in het licht der Groot-Nederlandse

gedachten.  z.j.
  
  5.Rede tijdens universitaire week over de westerse beschaving en haar toekomst.  z.j.
  
  6.Rede op de jaarvergadering van St. Adelbert over egocentrisme van de mens.  z.j.
  
 7-10.Redes.  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  7.Rede over het geloof in de gemeenschap der heiligen.  z.j.
  
  8.Rede over het atheïstisch humanisme.  z.j.
  
  9.Rede voor leden van de St. Adelbert vereniging, over de verering van Maria.  z.j.
  
  10.Rede over de moderne samenleving voor leden van de St. Adelbert vereniging.  z.j.
  
 11-12.Preken.  z.j.

Bevat 2 stukken
  
  11.Preek op witte donderdag over de instelling van het allerheiligst sacrament des

altaars. Zie ook nr. 18.  z.j.
  
  12.Feestpredicatie bij gelegenheid van het priester- en pastoorjubileum van de heer J.

Litjens te Nijmegen. (25 jaar pastoor, 40 jaar priester).  z.j.
  
 13-15.Redes en preken.  1957, 1915, z.j.

Bevat 3 stukken
  
  13.Rede voor de redactie van de Gelderlander-pers ter gelegenheid van het feest van

de Heilige Franciscus van Sales, patroon der journalisten, 27 januari.  1957
  
  14."De origine potestatis cirilis", 5 augustus.  1915
  
  15.Preek over de betekenis van de R.K. universiteit.  z.j.
  
 16-18.Redes en preken.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  16.Preek over een strijd voor God in de moderne wereld.  z.j.
  
  17.Rede voor een vrouwengilde over de angst en wanhoop bij de mens.  z.j.
  
  18.Preek op witte donderdag over de instelling van het allerheiligst sacrament des

altaars. Zie ook nr. 11.  z.j.
  
 19-22.Redes en preken.  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  19.Preek over het Heilige sacrament des altaars.  z.j.
  
  20.Preek over beoefening der wetenschap door katholieken.  z.j.
  
  21.Preek over de Tweede Wereldoorlog, herdenking.  z.j.
  
  22.Rede over "De R.K. universiteit en de katholieke cultuurbeweging".  z.j.
  
 23-27.Redes en preken.  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  23.Rede voor de leden van de St. Adelbert vereniging over de eenheid in God.  z.j.
  
  24.Rede over: "Jezus' persoonlijkheid".  z.j.
  
  25.Rede over zinnelijke en geestelijke strevingen van de mens.  z.j.
  
  26.Preek over de dood. Zie nr. 33.  z.j.
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  27.Preek over de zondag.  z.j.
  
 28-32.Preken.  1934, z.j.

Bevat 5 stukken
  
  28.Preek voor allerzielen.  z.j.
  
  29.Preek over de devotie van het allerheiligste hart van Jezus.  1934, z.j.
  
  30.Preek over het H. Hart op de feestdag van het H. Hart.  1934
  
  31.Preek over Christus' koningsschap.  1934, z.j.
  
  32.Preek over christelijke naastenliefde.  1934, z.j.
  
 33-35.Redes en preken.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  33.Preek over de dood. Zie nr. 26.  z.j.
  
  34.Preken voor zijn dorpsgenoten over de betekenis van het werk der

priesterroepingen.  z.j.
  
  35.Rede: "Christus persoonlijkheid in het godsdienstig bewustzijn der eerste

christenen".  z.j.
  
 36-40.Redes en preken.  1944, z.j.

Bevat 5 stukken
  
  36.Rede over de zonde der mensen.  z.j.
  
  37.Rede "Het nieuwe leven", over het probleem der rechtvaardiging.  1944, z.j.
  
  38.Preek over Maria.  1944, z.j.
  
  39.Rede over menselijke ondankbaarheid tegenover Gods oneindige liefde.  z.j.
  
  40.Rede over de Tweede Wereldoorlog, tijdens de oorlog.  z.j.
  
 41-44.Redes.  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  41.Rede voor studenten over de H. Jozef.  z.j.
  
  42.Rede voor studenten over Johannes Berchmans.  z.j.
  
  43.Rede voor studenten over Thomas van Aquino.  z.j.
  
  44.Redes voor studenten over de H. aartsengel Michael.  z.j.
  
 45-48.Redes.  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  45.Rede voor studenten over het H. Kruis.  z.j.
  
  46.Rede voor studenten over navolging van Christus' leven.  z.j.
  
  47.Rede voor studenten op de Eucharistische dag van Tongerloo over de H.

eucharistie.  z.j.
  
  48.Rede voor studenten over Jezus als levende persoonlijkheid onder ons.  z.j.
  
 49-53.Redes.  1916, z.j.

Bevat 5 stukken
  
  49.Rede: "Het aardsch bestaan is een strijd tussen het goede en het kwade".  z.j.
  
  50.Rede voor zijn leerlingen over de H. Aloysius van Gonzaga.  1916
  
  51.Rede voor studenten over St. Jozef.  z.j.
  
  52.Rede voor ouders van leerlingen.  z.j.
  
  53.Rede over de historische persoonlijkheid van Christus.  z.j.
  
 54-57.Redes en preken.  1912, z.j.

Bevat 4 stukken
  
  54.Rede over Jezus' persoonlijkheid.  z.j.
  
  55.Rede voor studenten over het lijden van Christus.  z.j.
  
  56.Diverse overwegingen.  1912
  
  57.Preek voor familie en gelovigen in St. Amands bij de priesterwijding van een der

parochianen.  z.j.
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 58.Redes en aantekeningen over retraites.  1913
  
 59.Bedankkaart bij de benoeming tot ridder in de orde van Leopold I.  1938
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