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Archief A.J.M. Cornelissen

Ten Geleide

A.J.M. Cornelissen (1902-1977)
Anthony J.M. Cornelissen werd geboren te Nijmegen. Hij volgde het Gymnasium aan het Canisius-college in deze stad
en studeerde rechten in Utrecht. Hij promoveerde in 1931 in Nijmegen op Calvijn en Rousseau : een vergelijkende studie
van beider staatsleer. Later publiceerde hij o.m. De strijd om de moderne staatsidee, dl. 1: Het Machiavellisme (1946).
Cornelissen was van 1927 tot 1941 bibliothecaris van de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Door het
oprichten van een 'Archivum Catholicum', een documentatie-afdeling voor catholica en een Katholiek Stemmenarchief
was hij de wegbereider voor het Katholiek Documentatiecentrum, dat ontstond in 1969. Behalve dat hij het katholiek
erfgoed verdedigde, verzette hij zich al voor de Tweede Wereldoorlog tegen de groeiende antidemocratische ideeën van
het Nationaal-Socialisme en de NSB en kwam op voor de vrijheid van het individu. Tijdens de oorlog dook hij onder en
werkte aan zijn De strijd om de moderne staatsidee.
Van 1945 tot 1949 hield hij zich als sociaal adviseur van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond bezig met de
vorming van jonge boeren en met principiële vraagstukken. Daarna was hij wetenschappelijk adviseur van de Katholieke
Jeugdbeweging (KJB). Hij was een van de gangmakers van de rooms-katholieke arbeidersbeweging. In 1956 werd hij
benoemd tot raadadviseur in algemene dienst bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Bron: De bibliothecarissen van de Katholieke Universiteit / Léon Stapper en KDC-knipselcollectie
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1.Correspondentie met Mr. J.M.L.T. Cals, minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Bijlagen: stukken inzake onderwijs 1955-1961
2.Stukken betreffende de regeringsverklaring en andere politieke kwesties 1965
3.Stukken betreffende de activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van het Piuskonvikt te Nijmegen 1966
4.Artikel "Vrijheid van meningsuiting", typescript-klad z.j.
5.Artikel "Ook voor het Literalisme is het offer politiek noodzakelijk", typescript z.j.
6.Artikel "Het geval van Riel", typescript z.j.
7.Artikel "Geheime diensten", typescript z.j.
8.Artikel "Openbaar onderwijs niet vrij", typescript z.j.
9.Artikel "Feitelijkheid en beginsel", typescript z.j.
10.Artikel "In de gehele politiek staat de mens centraal", typescript-klad z.j.
11.Brief aan de Wnd. Chef Afdeling Research en Documentatie, Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, als reactie op een
enquête. Copie 1961
12.Artikel "Beschouwingen over artikelen v. H. Algra over de richting van de Openbare
School en openbaar onderwijs", typescript. Bijlage: artikel van H. Algra 1961
13.Notitie bij de artikelen van prof. Duynstee en de daarop gevolgde discussie met dr.
Pelosi 1961
14.Beschouwing over "De opzet van het concept 'voortgezet onderwijs', aangeboden
aan Minister J.M.L.T. Cals van OKW" 1957
15.Artikel "De verhouding Kerk-Staat onder de huidige omstandigheden in Nederland",
typescript 1975
16.Stukken betreffende onderwijs en de daarmee samenhangende problemen in
samenwerking met J.M.L.T. Cals, minister van OKW en R.G.A. Höppener
staatssecretaris OKW 1957
17.Artikel "Eenheid en samenwerking van de departementen inzake behartiging van de
belangen der jeugd", typescript 1957
18.Artikel "Menselijke verhoudingen", typescript 1957
19.Artikel "Gezag en vrijheid als modern staatkundig probleem" van dr. Klompé. Met
aantekeningen van Cornelissen
20.Artikel "Wet op de journalistieke verantwoordelijkheid", typescript-klad 1957
21.Artikel "Lichamelijke vorming en sport van onvolwassenen", typescript 1957
22.Rapport van de Vara inzake commerciële televisie. Bijlage: brief aan R.G.A.
Höppener, staatssecretaris OK en W 1957
23.Artikel "Toonkunstenaarswerk", typescript. Bijlage: brief aan J.M.L.Th. Cals,
minister van OK en W (kopie) 1957
24-25.Stukken betreffende de adviezen voor het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (OK en W) te 's-Gravenhage 1955-1957
26-27.Artikelen met recensies en publicaties. Uit verschillende kranten en tijdschriften,
o.a. De Gelderlander, De Volkskrant, De Linie enz. 1928-1937, 1945, 1948, 1952-1955
28.Lezingen over verschillende onderwerpen 1946, 1951, z.j.
29.Lezing "Opstand der horden", uitgesproken te Utrecht 1974
30.Artikel "Het Wilhelmus als zestiende-eeuws geestesproduct", typescript z.j.
31.Artikel "Waar is de vaderlandsliefde der katholieken?", typescript - concept z.j.
32.Lezingen zonder titel, typescripts 1945
33.Artikel "Rousseau en onze eeuw van het kind", concept z.j.
34.Lezing "Nieuwe kansen, nieuwe idealen", gehouden te Rolduc 1957
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(onbekend) z.j.
35.Lezing "Een radicale vernieuwing is nodig", gehouden voor de Benedictijnen te
36.Stukken betreffende benoeming tot Raadsadviseur van het departement van OK en
W op 1 maart 1956
37.Brochure "Stand en Massa" voor de Werknemende Middenstand (WM) met als
inhoud de Rede uitgesproken tijdens de Landdagvergadering te 's-Hertogenbosch
1950
38.Rede "De rechtsstaat", inleiding op de sociale studiedagen van de RK Politiebond
"Sint Michael" te Nijmegen 1951
39.Stukken betreffende het tiende Bibliotheek-congres te Nijmegen 1932
40-1.Grondschets van de moderne mentaliteit. z.j.
40.Artikelen of lezingen over verschillende onderwerpen. z.j.
Bevat 35 stukken
40-2.Mentaliteit alles doordringend. z.j.
40-3.Geëngageerd. z.j.
40-4.De geest v.d. techniek. z.j.
40-5.Statussymbool. z.j.
40-6.Leugenspiegel. z.j.
40-7.Openheid. z.j.
40-8.Cultuur en Natuur. z.j.
40-9.Eenheid in verscheidenheid. z.j.
40-10.Celibaat omwille van het rijk Gods. z.j.
40-11.Vrijheid. z.j.
40-12.Populorum progressio. z.j.
40-13.Reclame en propaganda. z.j.
40-14.Democratie of Massa-kratie?. z.j.
40-15.Welvaartstaat. z.j.
40-16.Pornographie. z.j.
40-17.Regeren is vooruitzien. z.j.
40-18.Volk en volksvertegenw.. z.j.
40-19.Intelligentia. z.j.
40-20.Democratie. z.j.
40-21.Luxe en armoede. z.j.
40-22.Huwelijk en huwelijjksbeleving. z.j.
40-23.Andersom. z.j.
40-24.Tegenspraken. z.j.
40-25.Voorlopige Verkenning. z.j.
40-26.Crisis. z.j.
40-27.De moderne vrijheidsdroom. z.j.
40-28.Gespleten mens. z.j.
40-29.Medemenselijjkheid. z.j.
40-30.Ontwikkelingen in de democratie in Nederland c.q. Europa. z.j.
40-31.(onleesbaar)nologie. z.j.
40-32.Natuurlijke godsleer. z.j.
40-33.Niet progressief genoeg. z.j.
40-34."Lekepraat" over gezag en vrijheid (filosofie). z.j.
40-35.Theologie en antropologie. z.j.
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41.Artikelen "Overpeinzingen over Staatsrecht en Staatskunde". In "Sint Adelbert",
officieel orgaan der Sint Adelbertsvereniging 1939-1940
42.Artikelen over verschillende onderwerpen uit: De Gelderlander 1967-1968
43.Stukken betreffende de Landdag voor de Sint Adelbertvereniging te Utrecht 1967
44.Feestrede gehouden b.g.v. het eerste lustrum van de TAEK (Tilburgse Academische
Economische Kring) 1939
45.Artikel "De visie van de paus op heden en toekomst". Typescript met correcties z.j.
46.Stukken betreffende het artikel "De zin van het mandement" 1954-1955
47.Lezingen over verschillende onderwerpen, zonder titel z.j.
48.Lezing "Een radicale vernieuwing is nodig", uitgesproken te Utrecht z.j.
49.Lezing "Wat mankeert er aan de moderne politiek", uitgesproken te Utrecht 1977
50.Lezing "Huwelijk en gezin", uitgesproken te Utrecht z.j.
51.Lezing "Gezag in vrijheid", uitgesproken te Utrecht z.j.
52-53.Stukken betreffende magister A.C. Doodkorte OP 1930-1938
54.Brochure en reacties op de brochure "Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten".
Een antwoord aan den heer Ernest Michel door Laicus 1932
55.Stukken betreffende het herstel in Nederland en Nijmegen 1944-1945
56.Verhandeling "In Metaphysicam Aristotelis", typescript z.j.
57.Lezingen gehouden voor de KRO 1946, z.j.
58-1.Apostolaat en samenwerking. z.j.
58.Artikelen, typescripten. z.j.
Bevat 8 stukken
58-2.De economie. z.j.
58-3.Op weg naar een nieuwe mensheid. z.j.
58-4.De grondslag van onze landbouwpolitiek. z.j.
58-5.De historische grondslagen onzer nationale cultuur. z.j.
58-6.Toepassen of aanpassen. z.j.
58-7.Vrije tijd. z.j.
58-8.Functionele decentralisatie. z.j.
59.Rede "Op weg naar een nieuwe maatschappij", uitgesproken tijdens de agrarische
ontwikkelingsdagen op de Leostichting te Borculo 1951
60.Rede "De katholieke denkstijl", uitgesproken tijdens de bijeenkomst van het
Nationaal hoofdkwartier op kasteel Dorth 1947
61.Verhandeling "Leuzenspiegel". De zin van zinloze kreten. Typescript met correcties
z.j.
62.Verhandeling "Omkering van alle waarden". Een karakteristiek van de heersende
mentaliteitscrisis. Typescript met correcties z.j.
63.Verhandeling "De menselijke natuur als basis en draagvlak van de mentaliteit".
Typescript met correcties z.j.
64.Verhandeling "De geschiedenis van den huidigen chaos". Typescript met correcties
z.j.
65.Artikelen over verschillende onderwerpen, hoogstwaarschijnlijk bestemd voor een
boek. Typescript z.j.
66.Brieven van H.M.G.J. van de Ven, alg. econoom van het bisdom Rotterdam 1971
67.Correspondentie met pater S. Tromp SJ professor aan de Gregoriana te Rome
1935, 1960-1965
68.Correspondentie met Angelo Felici, pro nuntius aan de pauselijke nuntiatuur te 'sGravenhage. Franse tekst 1958, 1970, 1974
69.Artikel "Een krachtig pleidooi voor de RK Staatspartij. Lezing van dr. A. Cornelissen
uit Nijmegen voor de RK Kiesvereniging te Nieuwdijk - Didam". Uit: "Arnhem en
Omstreken" 1934
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70.Stukken betreffende de herdenking van de honderdste geboortedag van dr. H.
Poels, priester, te Heerlen 1968
71.Brief aan Th.J. Loerakker, nieuwe voorzitter van de KRO. Bijlage: een persknipsel
uit "De Tijd" 1973
72.Brieven van dr. Han Fortmann, pr., aalmoezenier Katholieke Jeugdraad te
Amersfoort 1950-1951
73.Correspondentie met verschillende personen over de gisting welke het
godsdienstig en kerkelijk leven in Nederland doormaakt 1965
74.Correspondentie met pater Remigius Dieteren OFM te Spaubeek over een te
schrijven boek van dr. H. Poels 1948, 1968
75.Brief van Th. van Steen te Berg en Dal 1968
76.Brieven van A.J.L. Verhoeven, pr., hoofdaalmoezenier van "De Katholieke
Jeugdbeweging" (KJB) te St. Michielsgestel 1955, 1967
77.Brieven van J. Colsen, Lazarist, te Rumpen 1948-1951
78.Brieven van mr. H.J. Marchant te Scheveningen 1935, 1946
79.Brieven van "Jezus" te Helmond. Bijlage: brief van T.J. Loerakker aan L.F.M.
Raymakers-Verhoeven te Helmond 1970-1971
80.Stukken betreffende belangrijke fasen/aspekten in het leven van Cornelissen.
1937-1977
81.Artikel "Dr. A.J.M. Cornelissen", 1902- 2 april - 1962, uit: "De Tijd - Maasbode" 1962
82.Correspondentie met dr. H. Poels te Venray en Heerlen 1939-1946
83.Brieven van verschillende personen als reactie op het het boek: "Een noodlottig
gezichtsbedrog". Bijlage: het boek met aantekeningen 1947-1950
84.Brieven van G. Hoyois van "Union Internationale d'etudes sociales" te Brussel.
Franse tekst 1947
85.Brieven en persknipsel van Grote Letterkrans te Kastellaun/ Hunsrück (Duitsland,
Franse zone). Duitse tekst 1946-1947
86.Brieven en prentbriefkaarten van Benno L. te Düsseldorf (Duitsland) aan de familie
Cornelissen. Duitse tekst 1938-1939, z.j.
87.Brieven van de moeder van de heer of mevrouw Cornelissen 1940-1945
88.Brieven van familieleden tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945
89.Brieven van S.W.G. van der Mark, commissaris van de politie te Nijmegen.
Houdende een geldkwestie 1936
90.Stukken betreffende de zaak Heinrich Müller te Zürich (Zwitserland) 1936
91.Dagboek 1936-1939
92.Stukken betreffende de bevrijding van Nijmegen 1944-1945
93.Brieven van dr. Willibald Plöchl te Nijmegen en Parijs. Duitse tekst 1938-1940
94.Stukken betreffende de reünie van de oud-bewoners van het kamp van Linthorst in
Spanga, waar Cornelissen ook gezeten heeft 1982-1983
95.Stukken betreffende H. Brüning, de vroegere Duitse Rijkskanselier. Veel
correspondentie. Nederlandse, Duitse en Engelse tekst 1935-1950, 1965
96.Lezing "Roeping van de Katholieke Kerk in deze tijd" z.j.
97.Lezing "Beginsel of opportunisme" z.j.
98.Lezing "Wij en uiterst rechts" z.j.
99.Lezing over de R.K.S.P., gehouden in Limburg z.j.
100.Lezing "Vrijheid en gebondenheid" z.j.
101.Artikel "'Het' rapport is verschenen", uit De Maasbode, 12 juni 1939
102.Lezing "De Rooms-Katholieke Staatspartij" z.j.
103.Stukken betreffende het grote propagandaplan naar de nieuwe gemeenschap met
inschakeling van de KRO georganiseerd door het RK Werkliedenverbond in
Nederland 1938
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104.Programma voor de Bestuursdagen van de RK Limburgse Middenstand gehouden
te Venlo en Heerlen z.j.
105.Lezing "Het rechtse gevaar" z.j.
106.Lezing "Arbeidsvreugde" z.j.
107.Lezing "Het Gezag" z.j.
108.Lezing "Het karakter der communistische propaganda" 1936
109.Lezing "Philosophische Kop" z.j.
110.Lezing over de Katholieke Universiteit, uitgesproken tijdens een vergadering van
het Diocesaan Comité der Sint Radboudstichting in het bisdom Roermond te
Roermond 1935
111.Lezing "Katholiek realisme", uitgesproken voor de Katholieke Hogeschool te
Tilburg 1939
112.Lezingen "Democratie" z.j.
113.Lezing "Humor en recht" z.j.
114.Lezing "Bolschewisme" z.j.
115.Lezing "Katholicisme en Communisme" z.j.
116.Lezing "Ordening, vorm en inhoud" z.j.
117.Lezing "De menselijke persoonlijkheid in de branding", uitgesproken voor het
Dispuutgezelschap Thomas More te Nijmegen 1938
118.Lezing "De Katholieke Staatkunde in het tijdsbeeld" z.j.
119.Lezing "De jongeren en de politiek" z.j.
120.Aantekeningen over de Algemene Staatsleer z.j.
121.Drukproef "Calvijn en Rousseau; een vergelijkende studie van beider staatsleer"
1931
122.Drukproef "Beginselen der Nederlandse politieke partijen" 1938
123.Lezing "De taak van de staat in de veranderde maatschappij" z.j.
124.Artikel "De vrijheidsgedachte en het crematie-debat", in: Katholiek Staatkundig
Maandschrift. Jrg. 9, nr. 5 - 6 z.j.
125.Artikel "Een tekort", in: Actio Catholica z.j.
126.Feestrede "Katholiek Jeugdwerk in de huidige maatschappij", uitgesproken bij
gelegenheid van het eerste lustrum van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland,
op 24 september te (onbekend) 1952
127.Brochure "Afbakening van de taken van Standsorganisatie en Stichting voor den
Landbouw", voor de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond (KNBTB).
Prae-advies Dr. A.J.M. Cornelissen 1948
128.Artikel "Mythe en Machine", in: (onbekend) z.j.
129.Rede uitgesproken door A.J.L. Verhoeven, hoofdaalmoezenier van De Katholieke
Jeugdbeweging b.g.v. het vijftigjarig bestaan van de verkennersbeweging te Utrecht
1957
130.Brochure "Onderwijsplan - Rutten". Met aantekeningen 1951
131.Brochure "Katholiek pleidooi voor geruisloze socialisatie" 1958
132.Brochure "Tweede Onderwijsnota" van het Ministerie van OK en W te 'sGravenhage. Met aantekeningen 1955
133.Boek "Begrip en werkelijkheid" van D.M. de Petter. Met veel aantekeningen 1964
134.Boek "De Spiritualiteit van Sint Ignatius van Loyola", van Hugo Rahner SJ. Met
aantekeningen 1953
135.Brouchure "De zin der vrijheid", van mr. J.M.L.T. Cals. Uitgegeven door de Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945. Met aantekeningen 1965
136.Brochure "Hoe bepaalt de geschiedenis het heden?", door J. Huizinga. Met
aantekeningen 1946
137.Brochure "Wilhelmus van Nassouwe". Bijlage: enkele brieven 1945
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138.Brochure "Vrijheid", met vijf redevoeringen, o.a. van Cornelissen. Gehouden tijdens
de culturele week, op 30, 31 mei en 1 juni, georganiseerd door de senaat van het
Nijmeegs studentencorps Carolus Magnus 1935
139.Artikel "Simplicisme", in: Roeping, nr. 1, oktober 1939 1939
140.Artikel "De invloed van de landbouw op de politieke ontwikkeling", in: De
Wageningsche Hogeschoolvereniging 1948
141.Lezing "Wij dienen het vaderland beter naarmate wij betere christenen zijn",
uitgesproken tijdens het eerste lustrum van Ons Erf te Berg en Dal 1953
142.Artikel "Het persoonsbegrip bij Calvijn (een theologisch-juridische studie)", in:
Studia Catholica, aflevering 5, jrg. 2. Overdruk 1926
143.Lezing "De plaats en de taak van de ouders bij de onderwijsvernieuwing",
uitgesproken bij gelegenheid van de jaarvergadering van de ouderverenigingen van
het bisdom Den Bosch in de stadsschouwburg te Tilburg 1966
144.Verslagboek van het congres van de Katholieke Jeugdbeweging (KJB) te 'sHertogenbosch 1955
145.Artikelen "Moderne Dictatuur", I en II, in: Bouwen, maandschrift voor katholieke
cultuur, achtste jaargang, nr. 1 en 3-4 1939
146.Programma "De toekomst der Nederlandse beschaving", een congres uitgaande
van het Nationaal Instituut te houden op 28, 29 en 30 augustus in de aula van de
universiteit te Nijmegen 1946
147.Redevoering "De taak der christelijke staatskunde onder de nieuwe verhoudingen",
uitgesproken op de kaderdag der RK Staatspartij in De Vereniging te Nijmegen
1937
148.Artikelen "Sensatie", 1 - 5, in: Christus Lux, nr. 10, 1950, en 1, 2, 4 en 5, 1951
1950-1951
149.Artikel "Het offer in de economie", in: Christus Lux nr. 8-9, 1950 1950
150.Artikel "Vrije jeugdvorming en burgerlijke overheid", in: Dux, 17e jaargang, nr. 3
1950
151.Brochure "De rechtstaat", inleiding op de sociale studiedagen 1951. Uitgave van de
RK Politiebond Sint Michaël te Nijmegen 1951
152.Artikel "De les van het jongste vasten-mandement", in: Contact, nr. 290, februari
1950 z.j.
153.Brochure "Katholiek pleidooi voor geruisloze socialisatie" 1958
154.Brochure "Een poliep in de Vaderlandse trekvaarten" z.j.
155.Brochure "De zin van het Mandement" 1955
156.Brochure "Stand in Massa", uitgegeven door Centrale Raad van de Werknemende
Middenstand (WM). Rede uitgesproken in de op 18 juni 1950 te 's-Hertogenbosch
gehouden Landdagvergadering van de WM 1950
157.Brochure "Christelijke beschaving" z.j.
158.Radio-voordracht "De katholiek in het sociale leven van deze tijd", gehouden voor
de KRO 1954
159.Brochure "Bouw mee!" 1946
160.Artikel "Een vermetel boek; Lombardi's 'Voor een nieuwe wereld'", in: Christus Lux,
nr. 3 1953
161.Artikel "Pius X en onze tijd", in: Lering en Leiding, nr. 4, juni 1954. Overdruk 1954
162.Artikel "Het gezag als wezenseigenschap", in: (onbekend) z.j.
163.Artikel "Een tekort", in: Actio Catholica, september 1942. Overdruk 1942
164.Artikel "De eeuwige jeugd der kerk", in: (onbekend) z.j.
165.Artikel "De grondgedachte van Nicolo Machiavelli", in: Politica Berichten (van de
KUL), jaargang 5, oktober 1955, nr. 4 1955
166.Boek "De philosophie der verveling" van Louis Hoyack. Met aantekeningen 1954
167.Brieven van R. Schwenger te Bilthoven. Duitse tekst 1939
168.Brief van (onleesbaar) te Leuven-Heverlee (België) 1936
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169.Brieven van C.M. Olifiers, kapitein der Infanterie te 's-Gravenhage 1936
170.Brief van Shuster te Wenen. Duitse tekst 1937
171.Brief van Friedrich (?)mann SJ te (onbekend). Duitse tekst z.j.
172.Brief van dr. C. Oomen te Wittem z.j.
173.Herderlijk schrijven van de gezamenlijke Duitse bisschoppen. Duitse tekst 1936
174.Protestbrief b.g. van een schrijven over een uitspraak, die gedaan zou zijn door een
bisschop z.j.
175.Stukken betreffende de verzetstrijd vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog 1945,
z.j.
176.Briefkaart van B.A.M. Barendse OP te Amsterdam 1966
177.Brief van W. Janssen pr. te Sint Michielsgestel 1950
178.Brief van T. Westerwoudt, Camiliaan te Vaals 1950
179.Brief van W.A. Nolet OP te Nijmegen 1951
180.Brief van Ans (onbekend) te Nijmegen 1947
181.Brief van het Bisdom Roermond, afzender A. Ha...(onleesbaar) 1947
182.Brief van F.H. Landsman te Utrecht 1936
183.Brief van prof.dr. A. Steger te Heemstede 1932
184.Brief van prof. J.A.C. Fagginger Auer te Cambridge, Massachussets (Verenigde
Staten) 1933
185.Brief van (onleesbaar) te 's-Gravenhage 1935
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