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Archivalia J.G.J. Driessen

Ten Geleide

J.G.J. Driessen (1921-1987) = Prudentius OFM
Johannes Godefridus Jacobus Driessen werd geboren in een tuindersgezin in Venlo. Al op jonge leeftijd moest hij zijn
vader vervangen en het bedrijf draaiend houden. Hij volgde de tuinbouwschool en nam na vijf jaar zijn onderbroken
gymnasiumstudie weer op. In 1942 trad hij in bij de franciscanen. Zijn kloosternaam was Prudentius. Hij werkte kort bij het
Katholiek Sociografisch Kerkelijk Instituut (KSKI, het latere KASKI) in Den Haag. Daarna studeerde hij theologie in
Nijmegen en Straatsburg en werd lektor aan de franciscaanse opleidingen. Pater Prudentius was lid van het
Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN), dat meerdere zittingen gewijd heeft aan de
problemen rond huwelijk en gezin, geboorteregeling en abortus.
Vanaf 1967 was hij verbonden aan het studentenpastoraat in Tilburg. Na een periode van overwerktheid werd hij in 1977
ziekenpastor aan het Elisabethziekenhuis in Tilburg. Hij schrijft in 1982 een Nota euthanasie en bouwt een nieuwe kapel
voor het ziekenhuis. Om gezondheidsredenen moest hij in 1982 stoppen. Jan Driessen stierf in 1987 te Nijmegen.
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Archivalia J.G.J. Driessen

 
 1.Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN).

Met kanttekeningen.  [1961], [1973]
 
 2.Lijsten van namen van bestuurs- en andere leden van het WKTN. Met

kanttekeningen.  1964-1970, [1972]
 
 3.Brief aan B. van Iersel, voorzitter van de Theologische Faculteit Nijmegen, deken

Meys van Open Kerk en een aantal leden van het WKTN over de verklaring van
dertig theologen. Met bijlage.  1972

 
 4.Stukken betreffende vergaderingen van het WKTN. Met kanttekeningen.  1961-1964,

1966-1967, 1971
 
 5.Stukken betreffende huwelijk, gezin en geboorteregeling. Met kanttekeningen.

  1959-1962, 1967, 1969, 1971, z.j.
 
 6.Stukken betreffende de studentenecclesia te Amsterdam.  1970-1971
 
 7.Gebeden, lezingen en preken bij eucharistievieringen. Met kanttekeningen en

bijlagen.  1964-1967
 
 8.Verhandeling "Een reactie op het Plan Luchesius" van 18 franciscanen over de

priesteropleiding. Met kanttekeningen.  z.j.
 
 9.Correspondentie met dr. W. van der Mark OP, dr. J. Peters OCD en Fr. Smits Cap.

over de bijdragen aan het jaarboek van het WKTN. Met kanttekeningen.  1964-1965,
z.j.

 
 10.Redevoering bij gelegenheid van het 25-jarig seminarieprofessoraat van

(onbekend).  1953
 
 11.Brief van T. Beemer, penningmeester van het WKTN, over de contributie en het

abonnementsgeld. Met kanttekeningen.  1966
 
 12.Ledenlijst van het Dogmatisch Godsdienstwijsgerig Werkgezelschap.  [1964]
 
 13.Reglement van de Struyckenprijs.  [1962]
 
 14.Lijst van tijdschriften. Met kanttekeningen.  z.j.
 
 15.Verhandeling "De institutionele momenten in de Kerk" van dr. D. Braun OFM.  1965
 
 16.Aantekeningen over het archiefmateriaal.  1973
 
 17.Circulaire van J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch, aan medebroeders

inzake de problematiek rond de kerkelijke personeelsvoorziening en benoemingen.
Met kanttekeningen.  1971

 
 18.Rapporten van de commissie gezagsopvatting en gezagsbeleving van het pastoraal

concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, uitgebracht aan het Pastoraal Instituut
van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) en het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie. Met kanttekeningen en krantenartikelen.  1967-1968

 
 19.Stukken betreffende het studentenpastoraat. Met kanttekeningen.  [1963]-1966,

1971-1973, 1984, z.j.
 
 20.Rapport van de Stichting Unie van Katholieke Studenten in Nederland, uitgebracht

aan (onbekend) inzake het wereldcongres van Pax Romana gehouden van 22 tot 28
juli te Lyon. Met kanttekeningen.  1966

 
 21.Artikel "Doorbreking traditionele vormen. Kleine groepen in de kerken: een nieuw

verschijnsel" van prof.dr. F. Haarsma, hoogleraar pastoraal-theologie aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), uit #De Tijd# van 10 juli. Met
kanttekeningen.  1971

 
 22.Krantenartikel "Kardinaal Alfrink: Terug naar verleden is onmogelijk. Nooit een rol

willen spelen in de kerk" van (onbekend) van [20] juli. Met kanttekeningen.  1971
 
 23.Krantenartikelen over de verwerping van het ontwerp voor de kerkelijke grondwet

door kardinaal Suenens, primaat van België, van (onbekend) van 22 juli.  1971
 
 24.Artikel "Socioloog dr. L. Laeyendekker: Vernieuwing in de kerk van Nederland zit

vast" van L. Hieselaar uit #De Tijd# van 23 oktober. Met kanttekeningen.  1971
 
 25.Tijdschriften #De Bazuin#, jrg. 54, nrs. 46, 48-50. Met kanttekeningen.  1971
 
 26.Artikel "Sociale actie. Uniek boek over hoe je revolutie maakt" van J. Vroemen uit

#De Nieuwe Linie# van 7 oktober. Met kanttekeningen.  1971
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Archivalia J.G.J. Driessen

 27.Artikelen "Verwarring in werkgroepen. Duitse invloed groot in bisschopssynode.
Voert Döpffner instructies van paus uit?" en "Paus Paulus verdedigt hierarchie" van
(onbekend) uit #De Volkskrant# van 7 oktober.  1971

 
 28.Krantenartikel "Brieven van lezers. Desertie?" van J.H.A.M. Anten uit #De Tijd# van

7 oktober.  1971
 
 29.Artikel "Brieven van Lezers. De Vrije Katholieke Kerk" van W.J. Stoop uit #De Tijd#

van 24 september.  1971
 
 30.Artikel "Theorie en praktijk in Septuagint" van (onbekend) uit #De Tijd# van 24

september.  1971
 
 31.Krantenartikelen over de erkenning van de Kritische Gemeente IJmond door mgr.

Zwartkruis, bisschop van Haarlem. Met kanttekeningen.  1971
 
 32.Artikel "Dominicaan Fons Damman: Hysterische beschuldigingen op Puerto Rico"

van F. Damman OP uit #De Nieuwe Linie# van 16 september.  1971
 
 33.Artikel "Brieven van lezers. Wat is waarheid?" van G. Koster uit #De Tijd# van 27

september.  1971
 
 34.Recensie van G. Smit van de boeken #Wat is er met de mens gebeurd?# en

#Inleiding tot de cultuurpsychologie# door H. Fortmann uit #De Volkskrant# van 4
september. Met kanttekeningen.  1971

 
 35.Artikel "Volledige tekst van document. Toespraak van kardinaal Alfrink bij wijding

bisschop Simonis" van (onbekend) uit #De Tijd# van 27 maart.  1971
 
 36.Recensie van dr. W. Goddijn OFM van het boek #De wankele zuil. Nederlandse

katholieken tussen assimilatie en pluralisme# door prof.dr. J.M.G. Thurlings uit #De
Tijd# van 15 januari.  1972

 
 37.Artikelen over de bisschoppensynode in Rome uit #De Tijd# van 25 en 27

september.  1971
 
 38.Stukken betreffende de derde internationale conferentie over godsdienstsociologie

te Breda en het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI). Met kanttekeningen.
  1951, z.j.

 
 39.Cursus "Zin in het leven", gegeven aan religieuzen en andere belangstellenden in

het bisdom Rotterdam door de werkgroep Diepgangcentrum.  1974
 
 40.Programma van de commissie Theologische Oriëntering Missionarissen van de

Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR) inzake een studieweek voor
missionarissen in de abdij van Berne te Heeswijk. Met formulier.  1961

 
 41.Convocatie met agenda voor de dekenale priesterbijeenkomsten in het bisdom 's-

Hertogenbosch. Met kanttekeningen.  z.j.
 
 42.Aankondiging "MAGO is dichtbij. Apostolische tocht naar 'Het Stumpke'". Met

kanttekeningen.  1956
 
 43.Cursussen Godsdienst A, Godsdienst B, bijbel, inleiding in de liturgie en de liturgie,

gegeven door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te Culemborg.  z.j.
 
 44.Verhandeling "De problematiek van de pastorale opleidingen in de jonge kerken"

van J. Kerkhofs SJ, secretaris-generaal van Pro Mundi Vita.  z.j.
 
 45.Besluit "Vasten- en onthoudingswet voor de Nederlandse Kerkprovincie" van de

aartsbisschop en bisschoppen van Nederland. Met kanttekeningen.  1956
 
 46.Verhandelingen "Leven in een onzekere wereld" van dr. H.A. van Munster OFM,

"Verantwoordelijkheid" van drs. M. van den Berg OSA, "In vrijheid de wet be-amen"
van Gelasius Vrolijks, "Vergeef ons onze schuld" van M. Hautvast OCarm. en
"Gezagsproblemen in de Kerk" van dr. O. Schreuder OFM. Met kanttekeningen en
bijlagen.  1966, z.j.

 
 47.Verhandeling "Theologische eind-reflectie" van (onbekend). Met kanttekeningen en

een brief.  1963, z.j.
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