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Archief B.M.I. Delfgaauw

Ten Geleide

Bernardus Maria Ignatius Delfgaauw (1912-1993)
Bernard Delfgaauw werd geboren op 24 november 1912 te Amsterdam. Hij bezocht het Ignatiuscollege in zijn
geboortestad en daarna het noviciaat van de Jezuieten in Grave, maar hij werd ongeschikt bevonden. Hij studeerde
Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1939 afstudeerde, met als bijvak Thomistische wijsbegeerte.
Hij was toen overtuigd katholiek. De belangstelling voor Thomas van Aquino is hem zijn hele leven bijgebleven, al nam
die de vorm aan van ’anarchistisch neothomisme’, zoals een collega het typeerde. Zoals zoveel katholieke studenten en
intellectuelen, die kritisch gingen staan tegenover hun milieu, zag hij geen andere mogelijkheid dan sympathie te voelen
voor fascistische denkbeelden. Toen de katholieke kerk zich tegen het fascisme ging keren, veranderde dit.
Studentenmoderatoren, bijv. J. van Heugten, probeerden studenten ervan los te maken. In de oorlog hield Delfgaauw een
Duitse priester-deserteur in zijn huis verborgen.

Hij werd leraar Nederlands en Hebreeuws aan het Triniteitslyceum in Haarlem en promoveerde in 1947 op Het
spiritualistisch existentialisme van Louis Lavelle. Zijn eigen Wat is existentialisme? had veel invloed. Hij werd privaat-
docent en wetenschappelijk medewerker in Amsterdam en in 1961 hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis van de
wijsbegeerte in Groningen. De wijsgerige overzichten die hij schreef waren verplichte stof voor generaties studenten. Hij
onderging ook de invloed van Heidegger en de fenomenologie, van Theilhard de Chardin en van het marxisme. De relatie
tussen filosofie en actualiteit was voor hem wezenlijk. De wereld wordt steeds en telkens nu gevormd. Daarom is richting
geven aan de geschiedenis noodzakelijk. Hij verhief zijn stem als dat nodig was. Bij de Vietnam-demonstraties, over
Algerije, Nieuw-Guinea, de atoombewapening, Provo, de Palestijnse kwestie. Het zette kwaad bloed bij tegenstanders.
Op kerkelijk gebied liet hij al eerder van zich spreken, bijv. als redacteur van Te Elfder Ure. Hier waren de doorbraak van
katholieken naar de PvdA, het bisschoppelijk Mandement van 1954, de kerk als machtsinstituut, belangrijke thema’s. Hij
pleitte in 1959 slechts voor discussie over geboorteregeling, maar dit was voor de toenmalige kerk al te veel. Na een
periode van nieuwe wijsgerige bezinning leverde hij in de jaren ’80 opnieuw kritiek op de legalistische, bureaucratische
kerk. Hij bleef katholiek omdat hij vond dat de kerk in beginsel warmte, menselijkheid en vreugde in zich heeft.  Nietsche's
nihilisme, deze ’unheimlichste aller Gäste’, zag hij wel aankomen, maar zelf wilde hij niet in deze leegte leven. Hij bleef
bij de hoop dat God bestaat. Bernard Delfgaauw overleed in 1993 in zijn woonplaats Haren
Bron: Knipselcollectie KDC

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 2/13

https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/cultuur-vrije-tijd-ontspanning/archieven_van/archieven/te_elfder_ure/
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief B.M.I. Delfgaauw

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 4 stukken
  
 1.Artikel "De christen in de wereld" in #Tijdingen#.  1962
  
 2.Publicaties over de existentie-filosofie in #Katholiek Archief#.  1948, 1951-1952,

1954, 1957
  
 3.Artikel "Katholieke centrale voor studie en research" van T.G.A. Bos in

#Bonaventura#.  1952
  
 4.Stukken betreffende het RK meisjes lyceum Sancta Maria te Haarlem.  1953-1954
  
 5.Stukken betreffende voordrachten over gezinsleven en opvoeding, uitgesproken

voor de Vereniging De gouden ring te Haarlem.  1956-1957, z.j.
  
 6.Syllabus van de inleiding "Het irrationalisme in de moderne wijsbegeerte en zijn

invloed op de theologie" van P. Theotimus OFMCap.  z.j.
  
 7.Correspondentie met W. Janssen te Nijmegen.  1951
  
 8.Correspondentie met H. van Schaick te Putten.  1936
  
 9.Stukken betreffende de gespreksgroep Dialoog met Moskou en de werkgroep Oost-

Europa.  1963-1965
  
 10.Stukken betreffende een studieprojekt van Kerk en Wereld en het Landelijk Centrum

voor Katholieke Actie.  1962
  
 11.Stukken betreffende een studiegroep voor wijsgerige kwesties in verband met

marxisme en communisme.  1963-1964
  
 12.Stukken betreffende de inrichting van de theologische faculteit aan de Rijks

Universiteit Groningen (RUG).  1963-1964
  
 13.Kranteartikel "Universitair conflict" in #De Tijd#.  1958
  
 14.Correspondentie met J. Zwanikken te Hilversum.  1954-1955
  
 15.Correspondentie met J. Meyer te Haarlem.  1949
  
 16.Publicaties in #De vragende mens#.  1956-1961
  
 17.Krantenartikelen over de dialoog met Moskou en de verhouding christendom-

marxisme.  1960-1962
  
 18.Krantenartikelen over het Pax Romana Congres te Amsterdam.  1950
  
 19.Krantenartikelen over RK studentenverenigingen.  1937
  
 20.Stukken betreffende het tijdschrift #Te Elfder Ure#.  1954-1960
  
 21.Stukken betreffende een conflict tussen de redactieraad en het stichtingsbestuur

van het tijdschrift #Te Elfder Ure#.  1959-1961
  
 22.Stukken betreffende het Mandement van de Nederlandse bisschoppen en #Te Elfder

Ure#.  1954-1955
  
 23.Stukken betreffende de gespreksgroep Haarlemse Ontmoetingen.  1957-1965
  
 24.Verslagen van de redactie van #Te Elfder Ure#. Met bijlagen.  1962-1967
  
 25.Stukken betreffende geboorteregeling.  1959-1964
  
 26.Verhandeling "Geweld en recht".  z.j.
  
 27.Stukken betreffende de Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino te Nijmegen.

  1965-1983
  
 28.Uittreksel van een redevoering, uitgesproken bij het 50-jarig bestaan van de

Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino.  z.j.
  
 29.Verhandeling "Mythe et Religion".  z.j.
  
 30.Verhandeling "Mythe en Wereldbeeld" van T.P. van Baaren.  z.j.
  
 31.Stukken betreffende een "Open brief aan de bisschoppen" van de Belgische

Kerkprovincie in verband met het verschijnen van de encycliek "Humanae Vitae".
  1968
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Goethe en Hegel" van M. Petry en N. de Water.  z.j.
 32.Verhandeling "Enige beschouwingen over de kleuren-theorieën van Newton,  
 33.Verhandeling "Het begrip mythe bij Bultmann" van F.J. Theunis CP.  z.j.
  
 34.Verhandeling "Mythos en Logos".  z.j.
  
 35.Verhandeling "Een denken zonder representatie" van Rina van der Haegen en Anjes

Manschot Vincenot.  1980
  
 36.Verhandeling "De illuminatieleer van Bonaventura".  z.j.
  
 37.Verhandeling "Heidegger: Die Lichtung des Seins" van S. Ysseling.  1974
  
 38.Verhandeling "Gezagsverhoudingen bij Plato" van T.G. Sinnige.  z.j.
  
 39.Verhandeling "Zijn theologische uitspraken anthropomorfisch?" van G. Debrock.

  z.j.
  
 40.Lezing "Visies op de verhouding der geslachten" van C.E.M. Struyker Boudier,

uitgesproken voor de Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino te Nijmegen.  1980
  
 41.Verhandeling "De consensustheorie van de waarheid" van H. Oudejans.  z.j.
  
 42.Verhandeling "De vruchtbaarheid van Habermas" van H. Kunneman.  1979
  
 43.Verhandeling "Godsdienst en filosofie" van Theo de Boer.  z.j.
  
 44.Verhandeling "Heeft een natuurlijke theologie nog zin?" van A. Peperzak.  1977
  
 45.Verhandeling "(Niet-)wederkerigheid van de Godsrelatie" van H. Berger.  z.j.
  
 46.Verhandeling "Sartre's theorie der Emoties".  z.j.
  
 47.Verhandeling "De affectleer van Spinoza" van H. de Dijn.  z.j.
  
 48.Verhandeling "Wijsgerige begripsanalyse" van V. Brümmer.  1975
  
 49.Verhandeling "De mens in de rechtsstaat" van E.M.H. Hirsch Ballin.  1981
  
 50.Verhandeling "Het kwaad, menselijk of onmenselijk?" van T. van Velthoven e.a.  z.j.
  
 51.Verhandeling "Het betekenisconcept in moderne interpretatietheorieën van de

picturale voorstelling" van J. Vanbergen.  z.j.
  
 52.Verhandeling "De eenheid van de mens" van Cornelis Verhoeven.  1980
  
 53.Verhandeling "Menselijke verdeeldheid" van T.C.W. Oudemans.  z.j.
  
 54.Verhandeling "Het motief van de blik bij J.P. Sartre en M. Foucault" van H.S.

Struyker Boudier.  1978
  
 55.Verhandeling "Aspecten van handelen vanuit taalanalytisch en psychoanalytisch

gezichtspunt" van A.W.M. Mooij.  1978
  
 56.Notities "De actuele muziek-esthetiek" van G. Corver.  z.j.
  
 57.Correspondentie met E. Kellner van de Paulus-Gesellschaft te Salzburg

(Oostenrijk).  1978
  
 58.Tijdschrift #Vrijdag#, jrg. 1, nrs. 1 en 2.  1936
  
 59.Verhandeling "Heede" over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Heede

(Duitsland).  1957
  
 60.Pamflet "Ecclesia Militans".  1938
  
 61.Tijdschrift #Veertien Dagen#, jrg. 1, nrs. 1 en 2.  1939
  
 62.Weekblad #De Christophore#, jrg. 1, nrs. 19 en 25.  1933
  
 63.Toespraak van kapitein J.P.L. Niesten, uitgesproken op de derde Bredase

Katholiekendag te Bergen op Zoom.  1906
  
 64.Stukken betreffende de afbraak van de kerk van Onze Lieve Vrouw van de

Rozenkrans (Obrechtskerk) te Amsterdam.  1979-1985
  
 65.Correspondentie met mgr. T. Zwartkruis over de sloop van de Obrechtskerk te

Amsterdam. Met bijlagen.  1978
  
 66.Doopbewijs.  1931
  
 67.Foto gemaakt tijdens een verblijf te Puyflijk. Met aantekening.  1945
  
 68.Lezingen "Een commentaar op Boëthius" en "Wat maakte het Neo-Thomisme zo

attractief?".  z.j.
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 69-71.Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland.  1946-1994
Bevat 3 stukken

  
  69.1946-1956.  1946-1956
  
  70.1957-1965.  1957-1965
  
  71.1966-1994.  1966-1994
  
 72-102.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1933-1993

Bevat 31 stukken
  
  72.1933-1936.  1933-1936
  
  73.1937-1938.  1937-1938
  
  74.1939.  1939
  
  75.1940-1942.  1940-1942
  
  76.1943-1944.  1943-1944
  
  77.1945-1946.  1945-1946
  
  78.1947.  1947
  
  79.1948-1949.  1948-1949
  
  80.1950.  1950
  
  81.1951.  1951
  
  82.1952.  1952
  
  83.1953.  1953
  
  84.1954.  1954
  
  85.1955.  1955
  
  86.1956-1959.  1956-1959
  
  87.1960.  1960
  
  88.1961.  1961
  
  89.1962.  1962
  
  90.1963.  1963
  
  91.1964.  1964
  
  92.1965.  1965
  
  93.1966.  1966
  
  94.1967.  1967
  
  95.1968.  1968
  
  96.1969-1971.  1969-1971
  
  97.1972-1975.  1972-1975
  
  98.1976-1979.  1976-1979
  
  99.1980-1983.  1980-1983
  
  100.1984-1987.  1984-1987
  
  101.1988-1989.  1988-1989
  
  102.1990-1993.  1990-1993
  
 103.Artikelen geschreven voor studentenbladen.  1933-1939
  
 104.Correspondentie met diverse studentenverenigingen.  1936-1937
  
 105.Correspondentie met studenten.  1963-1967
  
 106.Stukken betreffende diverse verenigingen.  1946-1969
  
 107.Publicaties van diverse studentenverenigingen.  1933-1939
  
 108.Stukken betreffende de IKON-affaire.  1990-1991
  
 109.Stukken betreffende contacten met Italiaanse wetenschappers.  1968-1972
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 110.Tekst van een brochure over de Mariënburggroep.  1985
  
 111.Overzichten van gemaakte reizen.  1967-1990
  
 112.Correspondentie met uitgeverij Het Wereldvenster over de spelling gebruikt in het

manuscript "Thomas Aquino".  1979-1980
  
 113.Stukken betreffende Sören Kierkegaard.  z.j.
  
 114.Krantenartikelen.  1951-1962
  
 115.Recensies van zijn boeken en artikelen.  1967, 1976, 1990-1993
  
 116.Stukken betreffende wetenschappelijke projecten.  1979
  
 117.Voordrachten over Vietnam, Palestina/Israël en Teilhard de Chardin.  1970
  
 118.College-aantekeningen over Plato en de Sophia.  1969, 1972
  
 119.Stukken betreffende een discussie met G.H.A. Feber in het #Nederlands

Juristenblad#.  1970
  
 120.Stukken betreffende artikelen over geschiedenis en vooruitgang.  1962
  
 121.Stukken betreffende diverse kleine publicaties.  z.j.
  
 122.Stukken betreffende het Plessner Symposium.  1983
  
 123.Verhandeling over democratie. Met bijlagen.  1973
  
 124.Stukken betreffende diverse studies.  1941, 1964
  
 125.Stukken betreffende de vertaling van #Zum ewigen Frieden# door I. Kant.  1987
  
 126.Verhandeling "Een inleiding in de philosophie der wetenschappen". Met bijlagen.

  1944
  
 127.Lezing "Problemen van de wijsbegeerte der geschiedenis", uitgesproken voor de

Letterkundige Afdeling van de Katholieke Wetenschappelijke Vereniging. Met
bijlagen.  1943

  
 128.Artikel "Louis Lavelle, tweede opvolger van Bergson aan het college de France" in

#Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie#.  z.j.
  
 129.Prae-advies voor de Katholieke Wetenschappelijke Vereniging over het

existentialisme, verschenen in de #Annalen van het Thijmgenootschap#.  z.j.
  
 130.Stukken betreffende het Steunkomitee Palestijns Hoger Onderwijs.  1974
  
 131.Bijdrage "Drie maal filosofie", opgenomen in #Huldeblijk Reinout Bakker#.  1983
  
 132.Verhandeling "Causaliteit en finaliteit".  1989
  
 133.Artikel "Het christendom: een versleten godsdienst?", verschenen in #Hervormd

Nederland#.  z.j.
  
 134.Boek #Bepaling en concrete benadering van het ontologisch mysterie# over Gabriël

Marcel.  z.j.
  
 135.Stukken betreffende een boek over Aristoteles.  1978
  
 136.Artikelen bestemd voor het themanummer "Filosofie en Literatuur" van #De

Dietsche Warande en Belfort#.  1991
  
 137.Stukken betreffende diverse acties.  1976, 1978, 1980-1981, 1986-1987, 1990
  
 138.Redevoering uitgesproken voor de Amsterdamse Studentenecclesia.  1969
  
 139.Stukken betreffende een weigering van een visum voor Amerika.  1965-1966
  
 140.Stukken betreffende een college over Aristoteles.  z.j.
  
 141.Aantekeningen over Marx.  1964-1965
  
 142.Stukken betreffende het XIe Internationale Congres voor Filosofie.  1953-1955
  
 143.Verhandelingen op wijsgerig gebied.  z.j.
  
 144.Open brief aan het hoofdbestuur van de politieke partijen PPR en PSP. Met bijlagen.

  1977
  
 145.Stukken betreffende het Nederlands Pugwash Komitee.  1977
  
 146.Artikel over China in #TEUX#, nr. 11. Met bijlage.  1963
  
 147.Stukken betreffende het euthanasievraagstuk.  1993
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Archief B.M.I. Delfgaauw

 148.Verslag van de bijeenkomst over het congresthema van Boston "The Christian in a
changing world" te Utrecht.  1969

  
 149.Stukken betreffende #Delfgaauws Beknopte Geschiedenis#, met tekst van Van

Peperstraten.  1993
  
 150.Stukken betreffende de uitnodiging om de Kardinaal-Mercier-leerstoel te bekleden

aan de Katholieke Universiteit te Leuven.  1975
  
 151.Lezing over existentie-filosofie, uitgesproken aan de Katholieke Universiteit te

Tilburg.  1988
  
 152.Verhandeling over de hymne van Gregorius van Nazianze.  z.j.
  
 153.Verhandeling over het gymnasium, gepubliceerd in #De uil van Minerva#.  1991
  
 154.Verhandeling over Gregorius van Nazianze.  z.j.
  
 155.Stukken betreffende de Studentecclesia te Amsterdam.  1977-1978, 1982
  
 156.Brochure #De deemoed om katholiek te blijven# door dr. A.G.I. Erftemeijer over een

brochure van de Mariënburggroep. Met bijlagen.  1985
  
 157.Artikel "Want al zijn wij er toe genoodzaakt, het is toch een onrecht" door Frans

Jacobs over hoe het #Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte# Joodse
redactieleden verwijderde.  1993

  
 158.Draaiboek voor een radiouitzending in België van het "Derde Programma".

  1968-1969
  
 159.Verhandeling "Het schandaal van de filosofie".  z.j.
  
 160.Lezing over Xenophanes, uitgesproken te Leuven.  z.j.
  
 161.Notities over de plaats van Cusanus in de geschiedenis van het denken.  z.j.
  
 162.Lezing over Aristoteles, uitgesproken te Leuven.  z.j.
  
 163.Verhandeling "De Kierkegaardstudie in Scandinavië".  z.j.
  
 164.Stukken betreffende het Polen-komitee.  1968, 1983
  
 165.Lezing "Wat is filosofie eigenlijk?".  z.j.
  
 166.Stukken betreffende een discussie met E.W. Beth over het vraagstuk der

categorieën.  z.j.
  
 167.Brochure #The tragedy of Hungarian Jewry# door R.L. Braham. Met kanttekeningen.

  1986
  
 168.Stukken betreffende Pax Christi.  1967
  
 169.Stukken betreffende de Internationale Conferentie van Parlementariërs over de

crisis in het Midden-Oosten.  1970
  
 170.Stukken betreffende een protest tegen de dood van Jan Patocka.  1977
  
 171.Stukken betreffende het Palestina-colloqium te Brussel.  1976
  
 172.Stukken betreffende het Medisch Comité Nederland-Vietnam.  1983
  
 173.Stukken betreffende het Internationale Paulus-Gesellschaft te Gargnano/Brescia.

  1980
  
 174.Verhandeling "Recht op leven en dood".  z.j.
  
 175.Verhandeling "Aspecten van kennen".  z.j.
  
 176.Stukken betreffende een boek over het Marxisme.  1962
  
 177.Doctoraalscriptie in het kader van de studie Nederlandse taal- en letterkunde

vervaardigd onder begeleiding van de professoren Donkersloot en Posthumus.
  1939

  
 178.Overdrukken van de Kierkegaard-studie, afl. I-VII uit #Tijdschrift voor Philosophie#,

jrg. 17, 18, 21, 33, 38 en 43.  1955
  
 179.Overdruk "Wijsbegeerte en wijsheid" uit #Philosophica#, nr. 16.  1975
  
 180.Overdruk "Toekomst en traditie".  z.j.
  
 181.Overdruk "La date du De Ente en Essentia de Saint Thomas d'Aquin" uit #Non nova,

sed Nove#.  z.j.
  
 182.Overdruk "Das Reich des Friedens" uit #Waffenlos zwischen den Fronten#.  1971
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Archief B.M.I. Delfgaauw

 183.Brochure over Rudolf Agricola, uitgegeven bij gelegenheid van de 500ste sterfdag,
herdacht te Groningen.  1985

  
 184.Referaat voor het kandidatencollege "Het zelfbeeld van de mens van verlichting tot

(pré)-romantiek" door S. Waanders. Met kanttekeningen.  1981
  
 185.Brief van D. Grit uit Maastricht over de dissertatie van Geert van den Bos. Met

bijlage.  1992
  
 186.Brief van Mc Kinnon te Nyharn over Kierkegaard. Met bijlagen.  1981
  
 187.Lezing over het fascisme, uitgesproken voor de Stichting J'accuse. Met bijlagen.

  1979
  
 188.Artikelen over Albert Camus en Karl Jaspers in #Onze Jaren 45-70, 25 jaar

wereldgeschiedenis#. Met bijlagen.  1971-1973
  
 189.Artikel over het boek #Voorbereiding voor de dialoog over het evangelie en de

ideologie van het marxistisch leninisme# door prof. Verkuyl in #Wending#. Met
bijlagen.  1977

  
 190.Artikelen in #Trouw#. Met bijlagen.  1985-1986
  
 191.Artikelen in #De Volkskrant#. Met bijlagen.  1985-1986
  
 192.Artikelen in #NRC-Handelsblad#. Met bijlagen.  1982-1983
  
 193.Artikel "Antwoord aan Van het Reve" in #Hollands Maandblad#. Met bijlagen.  1956
  
 194.Stukken betreffende het tijdschrift #Wijsgerig perspectief#.  1981-1988
  
 195.Artikelen bestemd voor diverse tijdschriften.  1968
  
 196.Correspondentie met Beck's Verlagsbuchhandlung te München. Met bijlagen.  1965,

1968-1969, 1971, 1974-1975
  
 197.Correspondentie met Bachem Verlag te Keulen. Met bijlagen.  1971-1973
  
 198.Correspondentie met Herder Verlag te Freiburg. Met bijlagen.  1966, 1969
  
 199.Correspondentie met Rex Verlag te Luzern. Met bijlagen.  1969
  
 200.Correspondentie met uitgeverij Eulama te Rome. Met bijlagen.  1972
  
 201.Correspondentie met uitgeverij Sheed and Ward Ltd. te Londen. Met bijlagen.

  1966-1969
  
 202.Correspondentie met uitgeverij Gill and Macmillan Ltd. te Dublin. Met bijlagen.  1969
  
 203.Correspondentie met Newman Press te Glen Rock. Met bijlagen.  1969
  
 204.Correspondentie met uitgeverij Harper en Row te New York. Met bijlagen.

  1965-1966
  
 205.Correspondentie met uitgeverij Collins te Londen. Met bijlagen.  1968-1969
  
 206.Correspondentie met Manz Verlag te München. Met bijlagen.  1966, 1968-1969
  
 207.Correspondentie met uitgeverij Edouard Privat te Toulouse. Met bijlagen.

  1968-1969
  
 208.Stukken betreffende het Augustinus Woordenboek.  1977
  
 209.Aantekeningen over Cusanus.  1976
  
 210.Aantekeningen over Aristoteles.  1973
  
 211.Correspondentie met uitgeverij Carlos Lohlé te Buenos Aires. Met bijlagen.

  1966-1969, 1976
  
 212.Correspondentie met uitgeverij Hochland te München. Met bijlagen.  1964
  
 213.Correspondentie met Association Louis Lavelle te Parijs. Met bijlagen.  1988
  
 214.Verhandeling "Verité et situations concrètes" van Gabriel Marcel.  z.j.
  
 215.Krantenartikelen over Jacques Maritain.  1973
  
 216.Krantenartikelen over Marx en het Marxisme.  1968, 1973, 1976-1977
  
 217.Krantenartikelen over structuralisme.  1971, 1973
  
 218.Krantenartikelen over J.P. Sartre.  1976-1977, 1988
  
 219.Stukken betreffende Teilhard de Chardin.  1959, 1963, 1965, 1972-1973, 1981
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Archief B.M.I. Delfgaauw

 220.Boek #Open mind, open heart# door Thomas Keating. Met kanttekening.  1986
  
 221-225.Recensies van zijn werken in diverse kranten en tijdschriften. Met brieven

houdende recensies en reacties naar aanleiding van televisie- en radioprogramma's
waaraan hij zijn medewerking verleende.  -
Bevat 5 stukken

  
  221.Eerste deel.  -
  
  222.Tweede deel.  -
  
  223.Derde deel.  -
  
  224.Vierde deel.  -
  
  225.Vijfde deel.  -
  
 226.Boek #De vervreemding#, deel I-IV.  z.j.
  
 227.Artikelen in dag- en weekbladen.  [1935]-1960
  
 228.Artikelen in #De Tijd#. Met inhoudsopgave.  1949-1964
  
 229.Artikelen in #De nieuwe eeuw#. Met inhoudsopgave.  1949-1957
  
 230.Boek #Filosofie van de grammatica#. Met stukken betreffende een discussie met

Frits Staal.  1984
  
 231.Boek #Descartes#.  z.j.
  
 232.Aantekeningen over onder andere Kierkegaard en Bergson.  1955-1958
  
 233.Artikelen in #Het Haarlems Dagblad#, #Het Parool#, #De Volkskrant#, #De

Standaard#, #Het Volk# en #De Groene Amsterdammer#. Met inhoudsopgave.
  1958-1964

  
 234.Colleges gegeven aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg.  z.j.
  
 235.Resumé's van gegeven cursussen.  1953-1955
  
 236.Colleges over de Sophia.  1969-1970
  
 237.Colleges gegeven te Wageningen, Maastricht en Amsterdam. Met inhoudsopgave.

  1951-1960
  
 238.Artikelen en toespraken.  1956, 1970
  
 239.Inleiding, conclusie en noten voor het boek #Descartes#.  z.j.
  
 240.Aantekeningen over Boëtius.  z.j.
  
 241.Aantekeningen over Gregorius van Nazianze. Met correspondentie over dit

onderwerp met Mönnich en Van Laarhoven.  z.j.
  
 242.Aantekeningen over Hume.  z.j.
  
 243.Aantekeningen over Kant.  z.j.
  
 244.Stukken betreffende het boek #De ente et essentia#. Met verbeteringen van

Delfgaauws vertaling en een lezing van Carlos Steel, uitgesproken voor de Societas
graeca et latina te Leuven.  z.j.

  
 245.Aantekeningen over verantwoordelijkheid.  z.j.
  
 246.Aantekeningen over Kierkegaard.  z.j.
  
 247.Artikelen over Thomas van Aquino.  1976
  
 248.Stukken betreffende Xenophanes.  1976
  
 249.Artikelen over filosofie. Met inhoudsopgave.  1934, z.j.
  
 250.Lezing "Histoire et progrès", uitgesproken te Genua.  1964
  
 251.Colloqium "Denken over God", uitgesproken te Noordwijk.  1970
  
 252.Stukken betreffende een lezing over de christen in een veranderende wereld,

uitgesproken voor de Unitarian Universalist Association.  1969
  
 253.Aantekeningen over de hedendaagse wijsbegeerte.  z.j.
  
 254.Aantekeningen over de antieke wijsbegeerte.  1963-1964
  
 255.Repliek op Mulisch' stellingen betreffende Aristoteles.  z.j.
  
 256.Stukken betreffende Plotinos. Met aantekeningen van T.G. Sinnige.  1979
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 257.Stukken betreffende de discussie tussen Broekhuis en Harmsen. Met reactie hierop.
  1987

  
 258.Correspondentie met de rector van de Rijksuniversiteit te Groningen (RUG) over

professor Sergent, lector in de logica.  z.j.
  
 259.College-aantekeningen over Karl Popper voor de Open Society.  1972
  
 260.Verhandeling "Geschiedenis als vooruitgang", bedoeld als slothoofdstuk voor het

boek #Over de schreef#.  1964
  
 261.Stukken betreffende de uitzending van de KRO "Het Westen is de wereld niet"

betreffende het Afrika-museum.  1982
  
 262.College over de Sophia.  z.j.
  
 263.College over Plato en Theophrastus.  1971
  
 264.College over Prothuron.  z.j.
  
 265.Inleidingen gegeven voor de Volkshogeschool "Drakenburgh" te Baarn in de cyclus

"Het epos mens".  1960
  
 266.Lezingen "Ambiguïteit in de filosofie", "Continuïteit in de filosofie" en "Democratie",

uitgesproken te Gent.  1987
  
 267.Colleges "De idee der Verlichting".  1984-1985
  
 268.Aantekeningen over het boek #De moraal van Kant#, deel 3, hoofdstuk III.  z.j.
  
 269.Aantekeningen over #Idee van de geschiedenis# door I. Kant.  z.j.
  
 270.Aantekeningen over #Das Ende der Dingen# door I. Kant.  z.j.
  
 271.Verhandeling "Journalistiek en democratie".  1990
  
 272.Aantekeningen over #Geimeinspruch# door I. Kant.  z.j.
  
 273.Verhandeling "De filosofie van B. Delfgaauw".  z.j.
  
 274.Stukken betreffende het congres "De mondige mens".  1964
  
 275.Artikelen bestemd voor #De Tijd#.  1972-1973, 1978-1979, 1985
  
 276.Artikelen bestemd voor #Het Tijdschrift voor Filosofie#.  1969, 1971-1973, 1975,

1977
  
 277.Verhandelingen over wetenschap, kunst en wijsbegeerte.  z.j.
  
 278.Stukken betreffende het Genootschap voor Middeleeuwse Wijsbegeerte.  1984-1986
  
 279.Artikelen bestemd voor #Universiteit en Hogeschool#.  1965-1966
  
 280.Stukken betreffende de #Universiteits Krant# (UK).  1975-1978
  
 281.Teksten over Aristoteles.  z.j.
  
 282.Correspondentie met het College van Rector en Assessoren te Groningen.  1967,

1971-1973
  
 283.Stukken betreffende de Werkgemeenschap Geschiedenis van de Filosofie (WGF).  -
  
 284.Stukken betreffende de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk

Onderzoek (ZWO).  1952, 1980, 1983
  
 285.Stukken betreffende de vakgroep geschiedenis.  1982
  
 286.Stukken betreffende de vakgroep wijsgerige antropologie en geschiedenis van de

filosofie.  1979-1982
  
 287.Stukken betreffende de centrale interfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

  1975
  
 288.Stukken betreffende alternatieve studiemogelijkheden.  1985
  
 289.Correspondentie met dr. J.F. Staal. Met bijlagen.  1967-1968
  
 290.Stukken betreffende promoties.  1968, 1972, 1979, 1982
  
 291.Stukken betreffende mediaevistiek.  1982
  
 292.Stukken betreffende een conferentie over Kierkegaard voor de Internationale

School voor Wijsbegeerte te Leusden en voor de Vereniging Het Spinozahuis te
Voorschoten.  1986, 1988

  
 293.Aantekeningen over Heidegger.  z.j.
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 294.Correspondentie met prof.dr. P. Kohnstamm. Met bijlagen.  1951
  
 295.Redevoeringen. Met inhoudsopgave.  1962, 1966
  
 296.Stukken betreffende de Universiteit van Amsterdam.  1949-1961
  
 297.Stukken betreffende een vergelijking tussen de werken van Sartre en Heidegger.

  1946-1947
  
 298.Stukken betreffende Ruusbroec.  z.j.
  
 299.Stukken betreffende de Duitse vertaling van #Over de schreef#.  z.j.
  
 300.Stukken betreffende Teilhard de Chardin.  1957-1964
  
 301.Verhandelingen over diverse onderwerpen.  1944, 1964, z.j.
  
 302.Stukken betreffende Martin Heidegger.  z.j.
  
 303.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1972, 1975-1976, 1981-1982,

1984, 1989-1993
  
 304.College-aantekeningen over Kierkegaard.  z.j.
  
 305.Stukken betreffende het Institut International d'etudes Européennes A. Rosmini te

Bolzano (Italië).  1955-1958, 1964
  
 306.Stukken betreffende "Varia Philosophica".  1957-1959, 1963, 1966
  
 307.Verhandeling "De uil van Minerva".  z.j.
  
 308.Verhandeling over de rechten van de mens.  1992
  
 309.Brief van Dick van Ruler, publicist, over "Verbeeldingen van de werkelijkheid". Met

bijlage.  1989
  
 310.Correspondentie met uitgeverij Kok Agora te Kampen.  1991-1992
  
 311.Stukken betreffende #Logos#, een driemaandelijks tijdschrift voor wijsbegeerte.

  1946
  
 312.Verhandeling "Waarom ik katholiek ben".  1986
  
 313.Lezingen uitgesproken voor diverse instellingen.  1940, 1949-1950, 1952, 1954
  
 314.Stukken betreffende de zijnsleer van Thomas van Aquino.  1947, 1974, 1980
  
 315.Verslagen van de commissie Centrale Interfaculteit (CIF).  1972
  
 316.Correspondentie met de redactie van #De Maand#, algemeen tijdschrift voor

culturele en sociale bezinning.  1957-1963
  
 317.College-aantekeningen over Karl Jaspers, Louis Lavelle en Thomas van Aquino.

  1948-1949, 1953
  
 318.Boek #De geschiedenis van de vooruitgang#.  1959
  
 319.Kerstwensen van Mgr. Zwartkruis en Mgr. Möller.  1978-1979, z.j.
  
 320.Tijdschrift #Acta Augustina#. Met kanttekeningen.  1932
  
 321.Stukken betreffende de bisschoppelijke brief "Vrede en gerechtigheid".  1983
  
 322.Recensie van A.M. Verbeek van "Filosofie van de vervreemding".  z.j.
  
 323.Verhandeling over het boek #Wijsgerig leven in Nederland en België# door C.E.M.

Struyker Boudier.  1989
  
 324.Correspondentie met de redactie van #De Bazuin#. Met bijlagen.  1983-1985
  
 325.Correspondentie met de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Met

bijlagen.  1987
  
 326.Correspondentie met de Stichting Vakgerichte Belangenbehartiging Historici

(SVBH) over een lezingencyclus. Met bijlagen.  1987
  
 327.Correspondentie met het ZWO over een Kierkegaardstudie.  1977, 1981, 1994
  
 328.Artikel betreffende C. Fabro in het tijdschrift #Filosofie#.  1991
  
 329-331.Stukken betreffende de Kierkegaardstudie in het Nederlands taalgebied.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  329.Eerste deel.  z.j.
  
  330.Tweede deel.  z.j.
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  331.Derde deel.  z.j.
  
 332.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum over een interview met

W. Van Gent. Met bijlagen.  1985
  
 333.Verhandeling "Sint Paulus over de heiligheid".  1944-1945
  
 334.Briefkaart van Hans Bronkhorst over de persoon van Delfgaauw.  1984
  
 335.Felicitaties bij gelegenheid van het afscheid als hoogleraar wijsbegeerte.  1982
  
 336-337.Felicitaties bij gelegenheid van de benoeming tot hoogleraar wijsbegeerte.  1961

Bevat 2 stukken
  
  336.Eerste deel.  1961
  
  337.Tweede deel.  1961
  
 338.Krantenartikelen over de benoeming en het afscheid als hoogleraar wijsbegeerte.

  1961, 1982
  
 339.Stukken betreffende het 12e Internationale Filosofie Congres te Venetië.  1958
  
 340.Stukken betreffende de discussie over het studentenweekblad #Propria Cures#.

  1986
  
 341.Verhandelingen "Vraag" en "'t Zijnde".  z.j.
  
 342.Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van het verkrijgen van het

erelidmaatschap van de Thomas van Aquino-vereniging.  [1970]
  
 343.Stukken betreffende zijn deelname als spreker aan de Eranos Tagung, gehouden te

Ascona.  1967, 1969
  
 344.Visitekaartjes.  z.j.
  
 345.Stukken betreffende het Vara-programma "Zo is 't".  1964
  
 346.Krantenartikelen onder andere over het overlijden van de historicus Jan Romein.

  1964
  
 347.Correspondentie met personen en instellingen in Brazilië. Met bijlagen.  1976-1980
  
 348.Brief van Leonard de Jong.  1993
  
 349.Correspondentie met K.H. Mans te Nijmegen.  1941-1942
  
 350.Brieven en doorslagen van brieven over het emeritaat.  1982
  
 351.Correspondentie met de redacteur van de Agora Reeks van Kok te Kampen.  1988
  
 352.Correspondentie met Louis Lavelle te Parijs.  1945-1947
  
 353.Correspondentie met prof.dr. H. Pos te Haarlem.  1954
  
 354.Correspondentie met Bruno Loets te Leer (Dld.), prof. B.A.M. Barendse te

Amsterdam, dr. E. Robben OP te Nijmegen en prof. H. Oldewelt.  1954, 1965, 1968,
1973, 1983

  
 355.Correspondentie met de bisschoppen van Nederland.  1955, 1961, 1976, 1979, 1981
  
 356.Verhandeling "IKON en Delfgaauw" van H.W.M. van Run, bestemd als ingezonden

brief voor #De Volkskrant#. Met fragment uit het boek #De verschrikkelijke
eenzaamheid van de inbreker# door Jan Leijten handelend over hetzelfde
onderwerp.  1989, 1991

  
 357.Correspondentie met de redactiesecretaris van #Te Elfder Ure#.  1959
  
 358.Toespraak van B.A.M. Barendse OP, uitgesproken bij gelegenheid van het afscheid

van de Universiteit te Amsterdam en het vertrek naar de Rijksuniversiteit te
Groningen.  1961

  
 359.Ledenlijst van de wijsgerige vereniging Thomas van Aquino. Met bijlagen.  1988
  
 360.Stukken betreffende het pausbezoek.  1985
  
 361.Teksten van diverse lezingen, onder andere over Marsilius van Inghen, Jacobus van

Gruitrode en Hendrik van Gorkum.  1986, z.j.
  
 362.Correspondentie met de particulier secretaris van de koningin. Met krantenartikelen

over het inkomen van het koninklijk huis.  1966
  
 363.Correspondentie met uitgeverij W. Ten Have te Amsterdam betreffende de Carillon-

kerkvaderreeks. Met bijlagen.  1965-1968
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Archief B.M.I. Delfgaauw

 364.Stukken betreffende de verzamelbundel #Brieven aan paus Johannes Paulus II#.
  1984-1985

  
 365-374.Stukken betreffende zijn "Vietnam-archief".  1965-1968

Bevat 10 stukken
  
  365.Proces wegens belediging van het staatshoofd ("Johnson - moordenaar").

  1965-1968
  
  366.Reacties op uitlatingen bij Vietnamdemonstratie.  1965-1968
  
  367.Artikelen over Vietnam.  1965-1968
  
  368.Vietnam-comité.  1965-1968
  
  369.Reactie van Generaal B. Koning op artikel in #Adalbert#.  1965-1968
  
  370.Krantenknipsels.  1965-1968
  
  371.Reacties RUG en andere instellingen op houding studenten.  1965-1968
  
  372.#Vrij Nederland# over Vietnam.  1965-1968
  
  373.Brede Vietnambeweging.  1965-1968
  
  374.Reisverslagen.  1965-1968
  
 375.Stukken betreffende de situatie in Polen.  1968
  
 376.Stukken betreffende het Nederlands Comité Charta '77.  1977
  
 377.Stukken betreffende de situatie in de CSSR.  1968
  
 378.Artikelen voor het tijdschrift #Elsevier#. Met inhoudsopgave.  1959, 1961
  
 379.Overzicht van de geschiedenis van de Thomistische Vereniging, opgesteld door

Robbers en Struyker Boudier.  z.j.
  
 380.Stukken betreffende een congres in Wenen van de Internationale Beweging van de

Katholieke Intellectuelen.  1977
  
 381.Stukken betreffende het Thijmgenootschap.  1969, 1979
  
 382.Stukken betreffende de Thomistische Vereniging Mythos en Logos.  1974,

1979-1988, 1992
  
 383.Correspondentie met de redactie van het weekblad #De Bazuin#.  1960
  
 384.Dankbetuiging van Tini Delfgaauw-Niesten.  1993
  
 385.Kaartsysteem houdende bibliografische gegevens.  z.j.
  
 386.Correspondentie met dr. P. Jonkers te Leuven over een verhandeling over Hegel.

Met als bijlage de tekst van de verhandeling.  1989
  
 387.Correspondentie met Bart Raymaekers te Leuven over diens promotie en

proefschrift over I. Kant. Met bijlagen.  1989
  
 388-389.Knipselplakboeken houdende artikelen [van zijn hand] uit #De Tijd#, verschenen in

de rubriek "Varia philosophica".  1949-1967
Bevat 2 stukken

  
  388.Eerste deel.  1949-1967
  
  389.Tweede deel.  1949-1967
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