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Archivalia T.J. Clijsters

 
 1.Tractaat "de Fine Ultimo", van prof. dr. C. Moonen CssR. Met aantekeningen.  1955
 
 2.Verhandelingen "Ethiek" van (onbekend). Met aantekeningen.  1962-1963
 
 3.Verhandelingen over de Eucharistie van (onbekend). Met aantekeningen.  1965, z.j.
 
 4.Verhandelingen over de kerkgeschiedenis, van (onbekend). Met aantekeningen.

  1959, z.j.
 
 5.Notities over kerk en oecumene.  z.j.
 
 6.Cursus van de Natuurfilosofie. Met als bijlage: "Dissertatie kerkgeschiedenis".

  1963
 
 7.Verhandeling "Geschiedenis van de filosofie van de Christelijke Oudheid", van drs.

W. Snels CssR. Met aantekeningen.  1962
 
 8.Cursus "Metafysiek", van dr. M. Krinkels CssR. Met aantekeningen.  1962-1963
 
 9.Verhandeling "Vraagstukken van de hedendaagse samenleving", van (onbekend).

Met aantekeningen.  1963
 
 10.Dissertatie "de liefde tot God in Deuteronomium, de synoptische Evangeliën en de

Joanneische Geschriften", van F. de Bree te Wittem.  1964
 
 11.Lezing "Het visioen van Teilhard de Chardin", uitgesproken door dr. P. Smulders

SJ.  1963
 
 12.Dissertatie "Het Oosterse Schisma en de kruistochten", van J. Leenders CssR te

Wittem.  1964
 
 13.Lezing "Het dopen van kinderen van niet praktiserende katholieken", uitgesproken

door T. Beugelsdijk te Wittem.  1963
 
 14.Lezing "De eigen aard van het kerkelijk recht", uitgesproken door T. Beugelsdijk te

Wittem.  1964
 
 15.Verhandeling "Luthers houding in de boerenoorlog en zijn houding ten opzichte

van ketterij en dwaling belicht vanuit zijn kruistheologie en twee reprimentenleer".
  z.j.

 
 16.Lezing "De Erfzonde", van (onbekend).  z.j.
 
 17.Lezing "Hoe ligt de verhouding Scheppingsgeloof en Heilsgeloof in het Oude

Testament", uitgesproken door Alb. M.  z.j.
 
 18.Dissertatie "Kritisch onderzoek van de uitdrukking -in persona Christi- in verband

met de forma Eucharistiae bij enkele scholastieke theologen", van B. de Waal te
Wittem.  1964

 
 19.Artikel "Priesterschap en Celibaat", van prof. mag. dr. E. Schillebeeckx OP uit

"DOC".  z.j.
 
 20.Stukken betreffende "De Liturgie".  z.j.
 
 21.Verhandelingen over Philosophie van P.L. Clementius en anderen.  1956, z.j.
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