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Ten Geleide

E.M.J.M. Cornélis (1915-2002) = E.M.J.M. Cornélis OP
Etienne Cornélis werd geboren op 12 april 1915 te Oostakker, een dorp in de buurt van Gent (België). Na zijn middelbare
opleiding bij broeders van de christelijke school, studeerde hij wiskunde aan de universiteit van Brussel. Een omgeving
die bekend stond als een bolwerk van het antiklerikalisme en vrijmetselarij en daarmee antireligieus. Na het voltooien van
de studie, ging hij in militaire dienst. Het was vanwege deze opleiding dat hij werd ingedeeld bij de artillerie. De laatste
jaren van het interbellum vulde hij echter als docent. Tijdens de bezettingsjaren kwam Etienne Cornélis in aanraking met
de dominicanen, bij wie hij in 1944 zijn intrede maakte. Kort na de oorlog toonde Etienne Cornélis interesse in Oosterse
religies en kreeg toestemming om deze aan de universiteit van Luik te bestuderen. Deze studie werd in twee jaar tijd
afgerond. Ook in de jaren die volgden werden enkele theologische studies volbracht. Van 1958 tot 1981 was Cornélis
hoogleraar godsdienstfilosofie en godsdienstwetenschappen aan de faculteit theologie van de Katholieke Universiteit
Nijmegen. In deze tijd schreef hij de meeste van zijn boeken en artikelen. Blijkens het archief is hij uitgetreden en
getrouwd. Op 13 juni 2002 stierf hij in Fréjus, Frankrijk, als gevolg van een ongeluk.
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1.Interview met Etienne Cornélis. Afkomstig uit 'Splijtstof', jaargang 22, nr. 3. 1993
2.Artikel "Les origines de l'ascétique chrétienne" z.j.
3.Artikel "Metempsychose". Met aantekeningen. z.j.
4.Artikel "Gnose chrétienne et gnose indienne". Met aantekeningen z.j.
5.Artikel "Angelologie" z.j.
6.Artikel "L'eschatologie ésotérique d'origine" z.j.
7.Artikel over eschatologie en de oorsprong z.j.
8.Betoog over Indiase filosofie z.j.
9.Artikel over religieuze geschiedenis, met aantekeningen. z.j.
10.Artikel "Histoire des doctrines eschatologiques" z.j.
11.Notities en artikelen betreft religieuze geschiedenis z.j.
12.Notities en artikelen betreft gnostiek z.j.
13.Artikelen en notities betreft theologie z.j.
14.Artikel "Approche théologique de la sotériologie des religions non-chrétiennes"
met voorafgaand een titelloos artikel. 1971
15.Artikel: "L'église du dialogue avec les religions". z.j.
16.Artikel "De christelijke waarden van de niet-christelijke godsdiensten" 1965
17.Interview van Derek Hart met Etienne Cornélis voor de BBC. z.j.
18.Artikel "Bhagawadgita et évangile" z.j.
19.Artikel "Les questions que le bouddhisme et le christianisme se posent l'un à
l'autre au xxe s.". z.j.
20.Artikel "Essai de comparaison du bouddhisme et du christianisme" z.j.
21.Hoofdstuk uit onbekend boek: 'Boeddhisme, de zin en zinloosheid van het
bestaan". z.j.
22.Artikel "La catholicité du bouddhisme" z.j.
23.Artikel "Barmhartigheid maakt geschiedenis" z.j.
24.Artikel "Initiation au bouddhisme" z.j.
25.Artikel "Le problème des origines et du caractère propre du mahayana" z.j.
26.Artikel "Het boeddhisme; uitmuntend uitgangspunt voor een bezinning op de
"homo religiosus"". z.j.
27.Artikel "Le sangha" z.j.
28.Artikel "Hindoeisme" z.j.
29.Artikel "Aspects majeurs de la mystique indienne" 1985
30.Artikel "Textes annexés au cours de religions indiennes". z.j.
31.Krantenartikel "Reisnotities uit India" uit weekblad De Bazuin. Jaargang 65, nr. 50
1982
32.Artikel "l'Universel besoin de dieu - la prière de l'inde" z.j.
33.Artikel "l'Amour de dieu dans l'inde" z.j.
34.Artikel over het hindoeisme z.j.
35.Artikel "Een bodhisattva". 1981
36.Uitreksels uit verschillende boeken betreft zenboeddhisme. Met aantekeningen z.j.
37-43.Publicaties in tijdschriften 1986, 1970, 1970, z.j., 1965, 1973, 1965
Bevat 7 stukken
37.Artikel "Lachen met God", uit 'Ons geestelijk leven'.
38.Artikel " du bouddhisme" uit maandblad 'Axes'. oktober/november.
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39.Artikel "Boeddhisme" uit weekblad 'Speling'. nr. 2-3
40.Artikel "Christelijke theologie en niet-christelijke godsdiensten" uit Nederlands
Schriftelijk Studiecentrum, 6-25
41.Artikel "Christian Spirituality and non-christian spiritualities" uit 'Concilium'
Jaargang 9 nr. 1.
42.Artikel "Aan de oorsprong van religieuze bewegingen" uit 'Reliëf' Jaargang 41, nr. 1.
43.Artikel "Mythe en religie" uit 'Annalen van het Thijmgenootschap'. Jaargang 53, nr.
2.
44-47.Artikelen z.j.
Bevat 4 stukken
44.Artikel "Expériences Bouddhiques".
45.Artikel "Les grandes religions non Chrétiennes".
46.Artikel "Geen grond onder de voeten, naar een nieuw uitgangspunt voor een
theologie van de godsdiensten".
47.Artikel "Het verzaken van de wereld".
48.Artikel "Fondé sur rien" z.j.
49.Artikel "Aspects majeurs de la mystique indienne" 1988
50.Artikel "Le bouddhisme, religion sans dieu?" 1988
51.Artikel "Zen schept ruimte voor twijfel en radicale kritiek, een gesprek met Etienne
Cornélis", uit 'Kritiek'. Jaargang 15, nr. 57 1994
52.Atikel "Négation et absolu dans la pensée indienne". z.j.
53.Artikel "Fondements bouddhistes de l'éthique". 1988
54.Artikel "Le message, son origine, son originalité" 1997
55.Artikel "Bouddhisme et christianisme dans la perspective de la théologie mystique"
z.j.
56.Titelloos artikel betreft zenboeddhisme. 1988
57.Artikel "Religions comparées: La question de la rétribution". 1988
58.Artikel "Divergences et convergences bouddhistes et chrétiennes au point de vue
de la mystique". 1997
59.Artikel "Oosters en westers monachisme: constanten en variabelen" uit
'Monastieke Informatie'. Jaargang 11, nr. 67. 1980
60.Artikel betreft boeddhisme. Bijbehorende brief is vermoedelijk aan Etienne Cornélis
gericht. 1972
61.Titelloos artikel betreft het christendom en boeddhisme. z.j.
62.Artikel "La symbolique du feu" z.j.
63.Exemplaar van het tijdschrift 'Faust' met interview met Etienne Cornélis. 1984
64.Lezing "Zelf en zelfloosheid". 1987
65.Manuscript "La rétribution des actes personnels". z.j.
66.Lezing over eigen ervaringen. z.j.
67.Brief aan Etienne Cornélis en zijn vrouw 1999
68.Paper met de reactie op het Katholiek Studie Centrum symposium over spiritualiteit
1988
69.Artikel "Waarom reïncarnatie?" z.j.
70.Artikel "Boeddhisme in China", met aantekeningen. z.j.
71.Artikel "Doctrine de la non-dualité et christianisme", met correspondentie.
72.Artikel "De geest van de theologie". z.j.
73.Artikel "Pater Dominique Pire, een hart open op de wereld, 1910-1969". z.j.
74.Artikel "Quête de Dieu en Orient". 1971
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75.Artikel over sociale filosofie. z.j.
76.Artikel "Islam" met aantekeningen. z.j.
77.Artikel over religieuze geschiedenis z.j.
78.Artikel "Remèdes à la solitude et vertus de la solitude". 1958
79.Artikel "La veuve dans l'église" z.j.
80.Artikel "l'Obole de la veuve pour l'unité de l'église". z.j.
81.Laudatio van Léo Diks naar aanleiding van zijn promotie 1974
82.Interview "Questions au R.P. Cornélis". z.j.
83.Aantekeningen over diverse onderwerpen z.j.
84.Notities over diverse onderwerpen z.j.
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