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Archief Stichting Edward Schillebeeckx

  
 1."Verslag van en plan voor de werkzaamheden met betrekking tot het

documentatiebestand van en over Edward Schillebeeckx" ten behoeve van de
vergadering begeleidingscommissie op 18 februari 1991.  1991

  
 2.Nota "Het archief van notities van colleges van Edward Schillebeeckx".  z.j.
  
 3.Artikel "De ordening en beschrijving van Schillebeeckx' archief" bestemd voor de

Nieuwsbrief Stichting Edward Schillebeeckx, nr 1  z.j.
  
 4.Lijst van promotie- en titelbeschrijvingen van proefschriften onder supervisie van

Schillebeeckx  z.j.
  
 5.Brief aan M. Sabbe te Leuven, directeur van het Centrum voor Conciliestudie

Vaticanum, over de uitwisseling van kopieën van stukken betreffende het Tweede
Vaticaans Concilie, 4 juli 1990 met bijlagen  1990

  
 6.Kopie van Schillebeeckx' bibliografie uit het boek #The Schillebeeckx Reader# door

Robert J. Schreiter. Met kanttekeningen  z.j.
  
 7.Titelbeschrijvingen van tijdschriften gebruikt voor de recensie-bibliografie  z.j.
  
 8.Discs houdende programma Filemaker en lijsten van titelbeschrijvingen en

recensies ten behoeve van de recensie-bibliografie  z.j.
  
 9.Brieven aan redacties van tijdschriften houdende verzoeken tot plaatsing van

oproep. Met bijlagen.  1990-1991
  
 10.Brieven aan redacties van tijdschriften houdende verzoeken tot plaatsing van

oproep met bijlagen  1990
  
 11-23.Stukken betreffende Schillebeeckx, toegezonden door particulieren en instellingen,

naar aanleiding van oproep.  1990-1991
Bevat 13 stukken

  
  11.Informatiebulletin Dekenaat Zeeland, jaargang 6, no. 1.  
  
  12.Briefkaart van pater F. Leeuwenberg OP te Curaçao.  
  
  13.Brief van pastoor C. Roebbers, te Angeren met lezingen van Schillebeeckx.  
  
  14.Brief van W. Fransen OP met gedeelte van brief van Schillebeeckx.  
  
  15.Artikelen van Theo J. Kroon.  
  
  16.Briefkaart van J.G. Vink, te Oldenzaal.  
  
  17.Programma van #Samen Verder#.  
  
  18.Brief van zuster Tharsilla Willemsen met brief van Schillebeeckx.  
  
  19.Brief van B.M.F. van Iersel met stukken betreffende de 'zaak Schillebeeckx'.  
  
  20.Kopieën van artikelen over en brieven aan Schillebeeckx van G. Goossens, te

Leuven.  
  
  21.Artikel ''Wie zegt gij dat ik ben'', van Boeli van Leeuwen in #Ñapa Amigoe#,

weekendbijlage, 22 augustus 1980.  
  
  22.Brieven van Schillebeeckx aan uitgeverij Ten Have, te Baarn.  
  
  23.Brief van Van Beermann, te Wenen (kopie).  
  
 24.Overzichten van in het KRO filmarchief en -fonotheek aanwezige audiovisueel

materiaal over Schillebeeckx.  1990
  
 25.Samenvattingen van proefschriften uit de Verenigde Staten uit ''Dissertations

Abstracts: On Disc (CD-Rom), met vermelding van zoekterm Schillebeeckx"
  1985-1988

  
 26.Stukken betreffende Schillebeeckx' bibliografie.  z.j.
  
 27.Kaartsystemen ten behoeve van Schillebeeckx' primaire en recensiebibliografie.  z.j.
  
 28.Stukken betreffende de voorbereiding van het boek #God is ieder ogenblik nieuw#

en de uitreiking van de Erasmusprijs aan Schillebeeckx  z.j.
  
 29.Cassettes houdende opnamen van gesprekken met radioprogramma's over en

toespraken van Schillebeeckx  z.j.
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Archief Stichting Edward Schillebeeckx

Albertinum te Nijmegen  z.j.
 30.Fiches houdende beschrijvingen van het archief Schillebeeckx, bewaard in het  
 31.Handleiding bij het voortzetten van de werkzaamheden met betrekking tot het

'documentatiebestand Edward Schillebeeckx', door Peter Thissen  1991
  
 32.Plaatsingslijst van het archief E.C.F.A. Schillebeeckx. Met index en toegangen.

  1991
  
 33.Lijst honderden toegangen tot titels van dissertaties en publicaties onder

Schillebeeckx beschreven en toegangen tot zijn eigen werk.  z.j.
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