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Ten Geleide

Antonius Jasper Goemans (1906-1978) = Monald OFM
Antonius Jasper Goemans werd op 1 maart 1906 in Hillegom geboren en overleed op 4 oktober 1978 te Nijmegen. Hij
volgde het gymnasium bij de paters Franciscanen te Venray. Op 21-jarige leeftijd, in 1927, trad hij in bij de Franciscanen
en op 11 maart 1934 werd hij tot priester gewijd. Zijn kloosternaam was Monald. Hij studeerde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen waar hij de dogmatisch-historische studierichting in de Faculteit der Godgeleerdheid koos. Het
doctoraal examen legde Goemans af in 1938. In 1945 promoveerde hij op het proefschrift Het Algemeen Concilie in de
Vierde Eeuw.
Direct na zijn doctoraalexamen aan de Nijmeegse universiteit werd Goemans lector aan het Minderbroederklooster te
Alverna. Hij gaf er onderwijs in de apologetica en theologica fundamentalis. Met ingang van het studiejaar 1945/1946
werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen voor het
geven van onderwijs in de patrologie, de oude kerkelijke geschiedenis en de dogmageschiedenis. In het studiejaar
1951/1952 werd hij rector-magnificus. Op 1 maart 1968 nam hij om gezondheidsredenen ontslag.
Goemans was lid van de redactie van het theologisch tijdschrift Studia Catholica. De eerste 40 nummers van de
plaatsingslijst betreffen archiefstukken met betrekking tot dit tijdschrift en de Stichting Studia Catholica, die het uitgaf.
Sinds 1924 was Studia Catholica de opvolger van De Katholiek, een Nederlands godsdienstig, geschiedkundig en
letterkundig maandblad dat vanaf 1842 verscheen onder leiding van F. de Vree en C. Broere. Veel katholieke
emancipatoren schreven er in. In het kwartaalblad Studia Catholica kwamen meer theologische en wijsgerige
vraagstukken aan de orde dan in De Katholiek. Met ingang van 1961 nam het Tijdschrift voor Theologie, onder
redactionele leiding van Edward Schillebeeckx de plaats in van Studia Catholica.
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1.Statuten van de Stichting Studia Catholica te Nijmegen. 1937, 1960
2.Nota "Voorstel voor hernieuwing van 'Studia Catholica'" van prof.mag.dr. E.
Schillebeeckx, hoogleraar in de dogmatiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Met concept en aantekeningen. [1959]
3.Persbericht inzake de oprichting van het #Tijdschrift voor Theologie# en de
opheffing van #Studia# #Catholica#. [1960]
4.Stukken betreffende het inschrijven van de Stichting Studia Catholica in het
stichtingsregister door H.C.W. van Schaik, notaris te Nijmegen. 1960
5.Jaarverslagen van #Studia Catholica# over 1947 tot en met 1959. 1948-1960
6.Stukken betreffende de jaarvergaderingen van de redactie van #Studia#
#Catholica#. 1948-1961
7.Verslagen van de algemene vergaderingen van de redactie van #Studia Catholica#.
1938-1960
8-9.Verslagen van de gezamelijke vergaderingen van de redactie en de redactieraad van
het #Tijdschrift voor Theologie#. 1961-1962
Bevat 2 stukken
8.18 december. 1961
9.1 oktober. 1962
10.Convocatie met agenda voor de gezamelijke vergadering van de redactie en de
redactieraad van het #Tijdschrift voor Theologie# op 1 juli. 1963
11-24.Brieven aan Goemans als redactiesecretaris van #Studia Catholica#. Met bijlagen.
1947-1961
Bevat 14 stukken
11.1947
12.1948
13.1949
14.1950
15.1951
16.1952
17.1953
18.1954
19.1955
20.1956
21.1957
22.1958
23.1959
24.1960-1961
25.Besluit van de heer de Ranitz, waarnemend secretaris-generaal van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en mr. J.K. van der Haagen,
afdelingshoofd van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming, inzake de erkenning van #Studia Catholica# als
wetenschappelijk tijdschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1944
26.Brief van #Studia Catholica# aan mgr.prof.dr. B.J. Alfrink over diens benoeming tot
co-adjutor van aartsbisschop mgr. J. de Jong. [1951]
27.Circulaire van #Studia Catholica# inzake het vragen van financiële steun aan
oversten van orden en congregaties. Met bijlage. z.j.
28.Jaarrekeningen van #Studia Catholica# over 1940 tot en met 1962. 1940-1963
29.Exploitatieoverzicht en opgemaakt door de Centrale Drukkerij NV te Nijmegen van
#Studia Catholica# inzake het drukken en verzenden van het tijdschrift over 1949 tot
en met 1960. 1949-1961
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30.Overeenkomst tussen de Stichting Studia Catholica en de NV Desclee de Brouwer
te Brugge/Breda inzake het uitgeven van het #Tijdschrift voor Theologie#. Met
bijlage en aantekeningen. [1960]
31.Overeenkomst tussen de Stichting Studia Catholica en de Centrale Drukkerij NV te
Nijmgen inzake het uitgeven van #Studia Catholica#. 1950
32.Nota inzake richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van de kopij en het
drukken van #Studio Catholica#. Met aantekeningen. z.j.
33.Staten houdende overzichten van geplaatste recensies in #Studia Catholica#.
1947-1953
34.Lijsten houdende titels van tijdschriften die in ruil ontvangen zijn voor #Studia
Catholica# en namen van personen aan wie present-exemplaren zijn gestuurd.
1945-1950
35.Brieven van oud-leerlingen van prof.dr. K.L. Bellon die gevraagd zijn een artikel te
schrijven voor de speciale aflevering van #Studia Catholica#, gewijd aan Bellon ter
ere van zijn 60ste verjaardag. 1951
36.Redevoering uitgesproken op het jubileum van prof.dr. K.L. Bellon, redactielid van
#Studia Catholica#. 1951
37.Verhandeling "A propos du symbole d'union" van H.M. Diepen SPO. 1954
38.Artikel "Heidendom en christendom ten tijde van Athenagoras" van G. van de
Vlasakker bestemd voor #Studia Catholica#. Met aantekeningen. [1955]
39.Artikel "De betekenis van Hebreeën, 1,6" van Dom. Paulus Andriessen bestemd
voor #Studia Catholica#. Met aantekeningen. 1956
40.Artikel "Godsdienstigheid en kerkelijk praktizeren" van B. van Bilsen OFM bestemd
voor #Studia Catholica#. Met aantekeningen. 1956
41.Artikel "Ethnologische Notizen zu Tendenzen in der heutigen
Religionswissenschaft" van G.C. Bouritius SCJ uit #Wiener Völkerkundliche
Mitteilungen#, jaargang 4, nummer 2. 1957
42.Lijsten houdende trefwoorden voor historische theologie ten behoeve van het
schrijven van artikelen voor de #Katholieke Encyclopaedie#. [1948]
43.Artikelen van Goemans bestemd voor de #Katholieke Encyclopaedie#. [1948]
44.Artikelen van J. Lammertse bestemd voor de #Katholieke Encyclopaedie#. Met
trefwoordenlijst. [1952]
45.Artikelen van L. van Dijk OCR bestemd voor de #Katholieke Encyclopaedie#. [1952]
46.Aantekeningen over #De Viris Illustribus#, het handboek van de patrologie. z.j.
47.Rapport van (anoniem) inzake J.P. Migne, een Frans priester, schrijver en uitgever.
1947
48.Begroting van de onkosten voor de deelname aan het Derde Internationale Congres
van Patrologie te Oxford (Engeland). z.j.
49.Fotoalbum ter herinnering aan de congresdagen te Rome van 11 tot en met 16
september. 1947
Bevat 1 stukken
50.Stukken betreffende de Theologische Week, een studieweek over de sacramenten
in het leven van de kerk, georganiseerd door de Theologische Faculteit van de
Katholieke Universiteit Nijmegen, gehouden van 19 tot en met 22 juli. 1959
51.Verklaring van generaal H.G. Winkelman, opperbevelhebber van de Nederlandse
land- en zeemacht, inzake de redevoering van dr. Seijs Inquart, rijkscommissaris,
uitgesproken ter gelegenheid van zijn bezoek aan Rotterdam. 1940
52.Namenlijsten. z.j.
53.Redevoering "Het christendom in het Romeinse Rijk" uitgesproken in het kader van
een lezingencyclus georganiseerd door enkele faculteitsverenigingen van de
Katholieke Universiteit Nijmegen op 10 november 1961. Met als bijlage een brief van
J.L.J.H. Frijns, pastoor van de H. Geest-parochie te Heerlen. 1961
54.Brief van J. van de Brink aan zijn promotor Goemans. Met als bijlage de stellingen
behorende bij het proefschrift. 1963
55.Notariële akte inzake de openbare verkoping van roerende goederen door de heer
Dimmen Lodder, notaris te Hillegom, op verzoek van Goemans. 1934
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56.Rekening van de veiling van roerende en onroerende goederen door de heer
Dimmen Lodder, notaris te Hillegom. 1934
57.Verslagen over het gedrag, de vorderingen en de ijver van Goemans op het
Gymnasium Immaculatae Conceptionis te Venray. 1923-1926
58.Lidmaatschapskaart van de Stichting Vrienden van het Arboretum te Wageningen.
1963
59.Lidmaatschapskaart van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant. 1963
60.Lidmaatschapskaart van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 1964
61.Lidmaatschapskaart van de Katholieke Volkspartij. 1964
62.Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van Anton Lampe en Jacqueline
Dekkers op 26 september. 1935
63.Feestgids ter gelegenheid van de viering van het twaalfeneenhalf-jarig
huwelijksfeest van Anton Lampe en Jacqueline Dekkers op 31 maart. 1948
64.Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van F.W. Lommerse en G.M. van Trigt op
4 augustus. 1954
65.Feestgids ter gelegenheid van het 50-jarige huwelijksfeest van A.T. Goemans en
A.J. Goemans-Dernison op 24 oktober. 1955
66.Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van Jan van Haaster en Corry
Lommerse op 28 december. 1955
67.Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Teeuwen en Alie Lommerse op
11 april. 1956
68.Feestgids ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Hannus en Janus
[Goemans] op 25 oktober. 1959
69.Feestgids ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van (onbekend) te
Nijmegen op 21 oktober. 1961
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