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Archief N.T.J. Greitemann

Ten Geleide

Nicolaas Theodorus Johannes Greitemann (1903-1990) = Tanulo
Nico Greitemann werd geboren op 29 december 1903 te Amsterdam. Na zijn opleiding op het kleinseminarie te Hageveld-
Voorhout en het grootseminarie te Warmond werd hij in 1927 tot priester gewijd. Van 1928 tot 1931 studeerde hij
Bijbelwetenschappen te Rome en Jeruzalem. Van 1931 tot 1941 was hij professor in de Bijbelexegese te Warmond en in
1935 promoveerde hij cum laude tot doctor in de Bijbelwetenschappen te Rome.
Onverwacht trok hij zich in 1942 terug uit zijn professoraat en priesterfuncties als gevolg van een persoonlijke
geloofscrisis, die vooral voortkwam uit de inzichten van de bijbelwetenschap. Het was een destijds ongehoorde stap die
hem veel smaad opleverde. Hij bleef overigens priester, maar was op non-actief gesteld. Later deed hij hiervan zonder
rancune verslag in Op zoek naar de tweede onschuld (1981).
Via de Arbeitsdienst kwam hij 1942 in Wenen terecht, waar hij de rest van zijn leven bleef. Hij kreeg er geen academische
loopbaan omdat hij weigerde zich aan te sluiten bij de NSDAP. Van 1942 tot 1945 was hij hoofd van het antiquariaat W.
Krieg-Lechner te Wenen. Hij werd journalist voor De Tijd, was lector voor uitgeverijen en kenner van de grote
Oostenrijkse muziekcultuur. Greitemann overleed in 1990 te Wenen.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief N.T.J. Greitemann

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Stukken betreffende dispensatie in de verplichting van het doctoraat in de theologie

voor het doctoraat in de exegese.  1929
  
 2.Stukken betreffende de bekroning prijsvraag van het Nuyenstands (manuscript is in

het bezit van Greitemann).  1934
  
 3.Bul van het doctoraat Rerum biblicarum.  1935
  
 4.Stukken betreffende handschriftelijke korte samenvatting in het Latijn van zijn

dissertatie in Rome verdedigd, juni.  1935
  
 5.Stukken betreffende de tweevoudige bevestiging van de Oostenrijkse

onderscheiding in december.  1957
  
 6.Stukken betreffende de Nederlandse bewerking van de Latijnse dissertatie, het

laatste deel daarvan uitgegeven door Paul Brand, Hilversum.  1937
  
 7.Stukken betreffende ingezonden stukken in de #Ossevatore Romano# en het

dagblad #De Tijd# naar aanleiding van de promotie van Greitemann tot doctor in de
bijbelwetenschappen (cum laude).  1935

  
 8.Stukken betreffende drie artikelen van B. Kruitwagen D.E.M. in de #Maasbode# over

het proefschrift van Greitemann en twee brieven van B. Kruitwagen.  1937-1938
  
 9.Stukken betreffende recensies van het proefschrift van Greitemann in tijdschriften

van binnnen- en buitenland en een overdruk uit het #Nederlands archief voor
Kerkgeschiedenis# van M. Nijhof, deel XXX, afl. 2.  1937-1939

  
 10.Stukken betreffende artikelen in #De Tijd#, op uitnodiging van de redactie

geschreven en door een redacteur een weinig gefriseerd.  1935
  
 11.Stukken betreffende artikelen van Greitemann over "Erasmus in Studia Catholica",

alsmede bijdragen voor "Verbum Domini" (Rome) en bericht over de bekroning van
dr. L. Kat (musicus) door het Nuyensfonds.  1931, 1938, z.j.

  
 12.Pocket getiteld #Fragen an das Konzil# van Greitemann.  1961
  
 13.Stukken betreffende artikelen verschenen in #Die Furche#, #Die Warte#, #Die

Presse#, #Wiener Tageszeitung#, #Streven#, #St. Adelbert# en #Elsevier# van
Greitemann.  1945-1947, 1949-1950, 1952-1953, 1957-1960, 1963

  
 14.Stukken betreffende artikelen van Greitemann in #Katholiek bouwblad# en #Ter

elfder ure#.  1954-1955, 1961
  
 15.Stukken betreffende artikelen van Greitemann in #De Maasbode#, #Leidse

Courant#, #Neue Presse# en #Die Presse#.  1933-1934, 1936, 1959
  
 16.Stukken betreffende artikelen in #De Tijd#, #Elseviers weekblad# en

#Wereldkroniek#.  1947, 1949-1950
  
 17.Brieven van mgr. Huibers, mgr. Jakob Weinbacher, mgr. C. v. Trigt en mgr. Alfrink.

  1947-1948, 1950-1952
  
 18.Curriculum vitae (levensbeschrijving) van N.Th.J. Greitemann.  1903
  
 19.Correspondentie tussen Roes van het KDC en frater J. Bank.  1981
  
 20.Lijst van publicaties in boekvorm en lijsten van vertalingen in het Nederlands en het

Duits en uit het Amerikaans in het Duits.  z.j.
  
 21.Een lijst van Nederlandse boeken (op initiatief van Greitemann vertaald in het Duits)

en door Herder in Freiburg-Basel-Wenen uitgegeven.  z.j.
  
 22.Venia legendi voor colleges over semitische taalwetenschap 16 juni.  1945
  
 23.Collegeboekje #Bijbelinstituut# en journalisten-legitimaties.  1928-1930, 1950, 1960
  
 24.Stukken betreffende een boek over mgr. Taskin.  z.j.
  
 25.Stukken die vervallen uit het boek #Op zoek naar de tweede onschuld#.  z.j.
  
 26.Illustraties voor het boek #Op zoek naar de tweede onschuld# van Greitemann.  z.j.
  
 27.Rede bij gelegenheid van de uitvaart van pastoor H.W. Haselaar in de parochiekerk

van het Heilig Hart te De Zilk op 12 december door drs. W.J. Berger.  1964
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Archief N.T.J. Greitemann

Seminarie Warmond.  1967
 28.Brochure met bijdragen gepubliceerd in de #Leidse Courant# over 168 jaar oud  
 29.Stukken betreffende ingezonden stukken in de dagbladen betreffende een nieuwe

vorm van priesteropleiding.  1967-1968
  
 30.Stukken betreffende een ingezonden stuk in #Het Rotterdams Nieuwsblad# van 7

juni getiteld "Vicaris-generaal legt functie neer. Mgr. Schaaper begon met een leeg
bureau en een doosje paperclips".  1968

  
 31.Stukken betreffende een ingezonden stuk in #De Tijd# getiteld "Rijsenburg zit vol

met krakers".  1970
  
 32.Stukken betreffende een ingezonden stuk in #De Tijd# getiteld "Theologie-

studenten vormen nieuwe leefgemeenschappen".  1973
  
 33.Brieven van twee zusters uit Ambon die het sterven van Toos Pröpper-Greitemann

(zus van Greitemann) hebben meegemaakt.  1946
  
 34.Brieven van de ouders van Greitemann en broer Joop Greitemann.  1947
  
 35.Brieven van de bisschop van Haarlem, mgr. J. Huibers.  1947-1948, 1950-1951, 1953
  
 36.Dankbetuiging van mgr. B. Alfrink bij diens benoeming als Coadjutor van zijne

eminentie de kardinaal.  1951
  
 37.Brief van de wijbisschop van Wenen, dr. Jakob Weinbacher.  z.j.
  
 38.Brief van prof. C. v. Trigt van Grootseminarie Warmond.  1951
  
 39.Stukken betreffende een in memoriam van pater dr. B. Barendse OP door N.

Greitemann.  z.j.
  
 40.Brieven van B. Barendse.  1967-1977
  
 41.Stukken betreffende geschriften van B. Barendse OP, deels wel deels niet

gepubliceerd.  1951, 1973-1974, z.j.
  
 42.Geschrift van Bernhard Huybers getiteld "Sacrament van de Eucharistie".  z.j.
  
 43.Overlijdensaankondiging van prof.dr. Christophorus B.A.M. Barendse OP.  1977
  
 44.Dagboek "Israël" door N. Greitemann.  1931
  
 45.Opstellen over Warmonds studentenleven van 1799-1949 "Waar eens een Franse

kostschool stond".  1949
  
 46.Boek #Waar eens een Franse kostschool stond 1799-1949. Honderdvijftig jaar

Warmond#. Met aantekeningen en krantenknipsels.  1949, 1968-1969, 1976
  
 47.Stukken betreffende het ingezonden stuk in #De Tijd# getiteld "Koffiehuis der

Kunstenaars", café Greco te Rome.  1936
  
 48.#Het Nieuwe Testament#, deel I (Matheus).  1950
  
 49.#Het Nieuwe Testament#, deel II (Marcus en Lucas).  1951
  
 50.#Het Nieuwe Testament#, deel III (Johannes).  1951
  
 51.#Het Nieuwe Testament#, deel IV (Handelingen der Apostelen).  1952
  
 52.#Het Nieuwe Testament#, deel V (De brieven van Paulus I).  1953
  
 53.#Het Nieuwe Testament#, deel VI (De Brieven van Paulus II).  1954
  
 54.#Het Nieuwe Testament#, deel VII (De Katholieke Brieven, Het Boek der

Openbaring).  1956
  
 55.Aantekeningen over verschillende onderwerpen.  z.j.
  
 56.Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld, 1817-1917.

  1917
  
 57.#Broere 1803-1860, Christen-wijsgeer emancipator# door P.J.M. Heskes.  1953
  
 58.Stukken betreffende "De Studiis Exegeticis Devotionis Modernae. Dissertatio

Exegetico-Historico quam ad gradum Doctoris Rerum Biblicarum apud. Pontificum
Institutum Biblicum assequendum escaravit Nicolaus Greitemann Presbyter
Diocesis Harlemensis", Warmundal.  1935

  
 59.Stuk door Yves Congar "Irenika priester en leek in de kerk".  z.j.
  
 60."Onze parochiestructuur, een belemmering voor de zielzorg" door dr. R. Kuiters

OESA.  z.j.
  
 61.#In de greep van de economie# door prof.dr. A. Oldendorff.  z.j.
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Archief N.T.J. Greitemann

  
 62.#Noden en verwachtingen van het proletariaat# door prof.dr. Ignace Lepp.  z.j.
  
 63."Gods Lof volgens de brieven van Sint Paulus" door priester A.Th. Brouwer.  1947
  
 64."Begrijpen, Wijsbegerige Grondbegrippen" door M.A.C. Doodkorte OP.  z.j.
  
 65.#Maat en meten#, wijsgerige grondbegrippen door M.A.C. Doodkorte OP.  z.j.
  
 66.#Eigendom#, naar voordrachten van M.A.C. Doodkorte OP, (bewerkt en aangevuld

door ir. Hans de Goey).  z.j.
  
 67.#Oorzaak en Veroorzaakt I# door M.A.C. Doodkorte OP.  z.j.
  
 68.#Deel en Geheel#, wijsgerige grondbegrippen door dr. Angelinus OM Cap.  z.j.
  
 69.#Gezag#, wijsgerige grondbegrippen door Lr. R.K. van Sante OP.  z.j.
  
 70.#Waarheid#, wijsgerige grondbegrippen door dr. J.H.E.J. Hoogveld.  z.j.
  
 71.#De Gemeenschap I, het wezen der gemeenschap# door dr.ir. F.Ph.A. Tellegen

(Wijsgerige Grondbegrippen).  z.j.
  
 72.#De gemeenschap II. Gemeenschap en Enkeling# door dr.ir. F.Ph.A. Tellegen

(Wijsgerige Grondbegrippen).  z.j.
  
 73.#Goed en Kwaad I#, wijsgerige grondbegrippen door dr. C. van Benthem OP.  z.j.
  
 74.#Goed en Kwaad II#, wijsgerige grondbegrippen door dr. B.C. van Benthem OP.  z.j.
  
 75.#Inleiding op de Metafysika I#, wijsgerige grondbegrippen (Aristoteles-Thomas van

Aquino) door dr. B.C. van Benthem OP.  z.j.
  
 76.#Inleiding op de Metafysika II#, wijsgerige grondbegrippen (Aristoteles-Thomas van

Aquino) door dr. B.C. van Benthem OP.  z.j.
  
 77.#Inleiding op de Metafysika III#, wijsgerige Grondbegrippen (Aristoteles-Thomas

van Aquino) door dr. B.C. van Benthem OP.  z.j.
  
 78.#Mongolië non stop...!#, een prent uit het leven van monseigneur Bermijn,

Apostolisch vikaris van Ortos-Mongolie (1853-1915) door Armand Boni.  z.j.
  
 79.#Encyclopedie van het katholicisme#, deel I, onder redactie van dr. E. Hendrikx

OESA, J.C. Doensen OESA en dr. W. Bocxe OESA.  1955
  
 80.#Encyclopedie van het katholicisme#, deel II, onder redactie van dr. E. Hendrikx

OESA, J.C. Doensen OESA en dr. W. Bocxe OESA.  1955
  
 81.#Encyclopedie van het katholicisme#, deel III, onder redactie van dr. E. Hendrikx

OESA, J.C. Doensen OESA en dr. W. Bocxe OESA.  1956
  
 82."Reformatorisch Protest", herhaald naar aanleiding van het dogma van Maria's ten

Hemel opneming, door S. Jelsma MSC.  1951
  
 83."Synopsis Evangelica seu quator Sancta Jesu Christi Evangelia ordini chronologico

in harmoniam concinuata. Instituto catholico Parisimsi Scripturae Sacrae
professoris Lonorarii, Commissionis Biblicae Pontificatis Consultoris".  1925

  
 84."Bijdragen tot de geschiedenis van de bijbelkennis en het bijbelleven in de

Nederlanden voor de hervorming".  z.j.
  
 85.Fotoalbums van een studiereis van Napels naar Palestina, Egypte.  1931
  
 86.Manuscript van het boek #Op zoek naar de tweede onschuld# door Greitemann.  z.j.
  
 89.Verhandelingen voor het boek #Op zoek naar de tweede onschuld#. Met

aantekeningen van J. Roes. Drukproeven.  1981
  
 90.Brief van M. v.d. Plas te Aerdenhout betreffende zijn verhouding tot de R.K. Kerk en

de reünie op Hageveld. Met als bijlagen kopieën van dagboekaantekeningen van
V.d. Plas over en toespraak op deze reünie, gehouden op 3 november.  1979

  
 91.Brief van M. v.d. Plas te Aerdenhout inzake zijn nieuwe bundel gedichten en de

wens naar Wenen te kunnen komen.  1981
  
 92.Brieven inzake T. Pröpper-Greitemann, zus van N. Greitemann, welke overleed in

een Japans concentratiekamp op Ambon, 12 februari 1943.  1946, 1980-1982
  
 93.Brieven van B. Kruitwagen OFM te Rotterdam, met name over zijn publicaties.  1937
  
 94.Brief van T. Blieweis, theoloog te Wenen, inzake zijn boek #Ein Pfarrer vor 1000

Türen#.  1968
  
 95.Brief van A. Willems, theoloog, inzake een onduidelijke passage in zijn door

Greitemann te vertalen publicatie.  1968
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Archief N.T.J. Greitemann

  
 96-97.Brieven van M.-D. Chenu, theoloog te Toussaint (Frankrijk). Geordend op

onderwerp.  1959-1960
Bevat 2 stukken

  
  96.Inzake zijn ontmoeting met Greitemann.  1959-1960
  
  97.Inzake artikelen in #Wort und Wahrheit# waarvan Greitemann redactie-lid was.

  1959-1960
  
 98.Brief van K. Rahner, theoloog, houdende een kritische opmerking over het door N.

Greitemann te publiceren boek #Fragen an das Konzil#.  1960
  
 99.Brief van J. Metz, theoloog te Münster, inzake een publicatie van Greitemann in

#Wort und Wahrheit#, waarvan deze redactielid was.  1966
  
 100.Correspondentie met H. Schmidt SJ, theoloog te Rome, met name inzake de

vertaling door Greitemann van een aantal van zijn publicaties.  1966-1967
  
 101.Brief aan E. Schillebeeckx, theoloog te Nijmegen, houdende een aantal vragen die

Greitemann in een gesprek aan Schillebeeckx wil stellen.  1966
  
 102.Brief van A. Hulsbosch OSA, theoloog te Eindhoven, betreffende zijn nog te

schrijven boek over Markus.  1966
  
 103.Correspondentie met P. Schoonenberg SJ, theoloog te Nijmegen, o.a. over

Greitemanns recensie in #Wort und Wahrheit# van zijn boek #Theologie der
Sünde#.  1966-1968, 1973

  
 104.Brieven van J. v.d. Berg, pastoor te Amsterdam en studiegenoot van het

grootseminarie te Warmond.  1964, 1966
  
 105.Brief van de heer Klosterman betreffende zijn ontmoeting met Greitemann.  1971
  
 106.Brief van K. Strobl te Wenen.  1978
  
 107.Brief van W. Luypen, theoloog te Eindhoven, inzake de uitgave van zijn boek.  1971
  
 108.Brieven van O. Schwarz te Wenen inzake de totstandkoming van haar boek

#Immanuel: Christusbegegnung und Leben aus der Schrift#.  1973-1975
  
 109.Brieven van J. Nedbal te Rome.  1981-1982
  
 110.Prentbriefkaart van de familie Riesen op vakantie in Alberschwende (Oostenrijk).

  1982
  
 111.Brieven van L. Grond te Rossum.  1975-1981
  
 112.Briefkaarten en brieven van T. Toering te Broichweiden (Duitsland).  1978,

1980-1981
  
 113.Correspondentie met T. Oostveen, journalist van #De Tijd#", inzake zijn nog te

schrijven artikel voor het Theologisch #Quartalschrift#.  1980
  
 114.Briefkaart van H.P. de Boer te Leeuwarden.  1976
  
 115.Brief van H. Zilk te Wenen houdende een uitnodiging voor het Internationales

Toleranzgespräch 1982, gehouden op 15-19 maart te Wenen.  1982
  
 116.Briefkaarten en brief van J. van Heugten, hoofdredacteur van #Streven# te

Amsterdam, betreffende Greitemann's publicaties in #Streven#: "Brief te Wenen".
  1957-1958, 1962

  
 117.Briefkaart en brieven van J. Smit, redactiesecretaris van #Streven#, met name

inzake het overlijden van J. van Heugten, hoofdredacteur van #Streven#.  1959,
1963, 1981

  
 118.Brieven van W. Lorenz te Wenen en Praag, met name inzake zijn functie als

chefredacteur van #Die Furche#.  1959, 1974-1976
  
 119.Brieven van [L. Juvius] te Amsterdam van de Stichting Donemus (Documentatie in

Nederland voor muziek).  1952-1953
  
 120.Brief van G. Oberhammer te Wenen, met name inzake een symposium van

Indologen. Met als bijlage een concept voor een inleiding op dit symposium door G.
Oberhammer.  1973

  
 121.Kerstkaart van H. Baljon te Rome.  1967
  
 122.Brief van H. Kouwenhove te Rome.  1971
  
 123.Prentbriefkaart van H. Schulmeister uit Jerusalem.  1976
  
 124.Brief van A. Payne te Rowayton (U.S.A.).  1948
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Archief N.T.J. Greitemann

  
 125.Brief van C. Willemsen te Krefeld-Uerdingen inzake zijn verzoek om kopieën van

oude handschriften.  1950
  
 126.Brief van G. [Savronian] te Urbana (U.S.A.) inzake de mogelijkheden voor publicatie

van Greitemann's werk in de U.S.A.  1933
  
 127.Brief en briefkaart van H. Swoboda te Wenen inzake zijn genealogische

onderzoeken over geniale mensen.  1953
  
 128.Brieven inzake een voordracht van W. van Straaten over de Oostpriesterhulp in

Wenen.  1952
  
 129.Brief van F. Bolhammer te Mistelbach (Duitsland) betreffende gegevens over Pfarrer

Jungblut (18e eeuw).  1952
  
 130.Brief van A. Delabre.  1948
  
 131.Prentbriefkaart van A. Dopsch.  1948
  
 132.Brief van E. Patzelt.  1948
  
 133.Brieven van G. Smit te 's-Graveland, met name over zijn literaire activiteiten.

  1948-1949
  
 134.Brief van G. Troller te Madrid.  1948
  
 135.Brief van H. Rutz, musicoloog te Salzburg.  1948
  
 136.Brieven van A.T. Eitich te Wenen.  1947, 1973
  
 137.Brief van J. Beerkens te Haarlem.  1969
  
 138.Brief van A. Verdross te Wenen.  1968
  
 139.Brief van L. Glaser te New York inzake zijn boek #The World in Tears#. Met als

bijlage een druksel over dit boek.  1967
  
 140.Brief van J. Klamfer te Wenen.  1965
  
 141.Brieven van P. Zoelly, architect te Zürich.  1963, 1967, 1973, 1976
  
 142.Prentbriefkaart van E. Krieger te Rome.  1964
  
 143.Brief van H. Reinprecht, algemeen sekretaris van de SOS-kinderdorpen te

Hinterbrühl, houdende een uitnodiging voor een bezoek aan een SOS-kinderdorp.
  1960

  
 144.Brief van M. van Aken, red.sekr. van #Nieuw Europa#, houdende een verzoek om

gegevens over Oostenrijkse kranten.  1965
  
 145.Brief van J. Sanders, arabist te Heemstede, houdende enige personalia van hem.

  1963
  
 146.Brieven van F. Meznik te Wenen.  1963, 1972
  
 147.Brief van G. Pogany te Boedapest.  1961
  
 148.Brief van P. Kassels Kroon te Rotterdam.  1963
  
 149.Brief van G. Smidt te Sint Anton.  1949
  
 150.Brief van H. Beumer, longarts te Utrecht.  1962
  
 151.Brief van de partijleiding van de Oostenrijkse Volkspartij houdende een uitnodiging

voor de "Bundesparteitag".  1949
  
 152.Brief van G. Hanneman te Wenen houdende een gelukwens voor Greitemann's 60e

verjaardag.  1964
  
 153.Brieven inzake de mogelijkheden voor K. Wohldran-Arokay te Amsterdam om

correspondent te zijn voor Oostenrijkse bladen.  1946-1947
  
 154.Brieven en briefkaart van M.F. Rohrer, uitgeefster te Sint Anton/Arlberg (Oostenrijk),

betreffende haar schulden aan Greitemann.  1953-1954
  
 155.Correspondentie met L. Friedlander te Wenen inzake de uitgave van een boek over

Wenen bestemd voor bezoekers van deze stad.  1950
  
 156.Brieven van Fretz&Wasmuth Verlag A.G. te Zürich.  1952
  
 157.Brieven van J. Janssen, redakteur van de International Association of Egyptologists

te Leiden, onder andere inzake de publicaties van H. v. Demel.  1947
  
 158.Brieven van J. Weinbacher te Wenen.  1950
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Archief N.T.J. Greitemann

 159.Brief van H. Bijvanck te Amsterdam. Met als bijlage zijn curriculum vitae.  1949
  
 160.Brief van het R.M. Rohrer Verlag te Wenen.  1969
  
 161.Brieven van J. Welsing te Wenen. Met als bijlage een brief van J. Welsing aan E.

Patzelt te Wenen.  1952-1953
  
 162.Brieven van P. Buttingha Wiehers, gezant van Nederland in Wenen, houdende

nieuwjaarswensen.  1948, 1951-1953
  
 163.Brief en visitekaartje van J. Schouten, consul der Nederlanden, houdende

nieuwjaarswensen.  1946-1947
  
 164.Brief van N. Greitemann en H. Baljon te Wenen aan de gevolmachtigde minister van

Tjechoslowakije in Oostenrijk te Wenen, houdende een verzoek aan hem om
Tjechoslowakije te bezoeken.  1953

  
 165.Brief van de sekretaris van de burgemeester van Amsterdam.  1953
  
 166.Brief van de gezant van Oostenrijk in Nederland te Den Haag aan J. Derks,

hoofdredacteur van #De Tijd# te Amsterdam, inzake de Salzburger Festspiele.  1949
  
 167.Brieven van C. de Bruin te Barendrecht betreffende zijn studies over

Middelnederlandse Vulgaatvertalingen.  1949
  
 168.Brief van R. Lievens te Oegstgeest betreffende zijn dissertatie over de invloed van

Jordanus van Quedlinberg in de Nederlanden.  1949
  
 169.Prentbriefkaart en brieven van I. Schopoff te Sofia (Bulgarije).  1947
  
 170.Brieven en telegrammen houdende gelukwensen ter gelegenheid van het aan

Greitemann verleende "Grosse Ehrenzeichen Für Verdiensten um die Republik
Österreich".  1958

  
 171.Brief van V. Breinbauer, redakteur van de #Passauer Neue Presse# te Passau,

betreffende een boekbespreking.  1959
  
 172.Brieven van I. Leitenberger te Salzburg.  1960, 1968
  
 173.Overeenkomst met Austrian Airlines waarbij Greitemann de verplichting aangaat in

minstens vijf krantenartikelen te schrijven over Austrian Airlines.  1959
  
 174.Brief van B. van Iersel SMN te Nijmegen betreffende de vertaling in het Duits door

Greitemann van een deel van zijn dissertatie.  1960
  
 175.Brief van dr. Kepnik, bedrijfsleider van het Bundesministerium für Verkehr und

Elektrizitätswirtschaft te Wenen.  1959
  
 176.Correspondentie met A. Leijen te Amsterdam.  1975, 1979-1982
  
 177.Brieven van B. Hemelsoet, oud-studiegenoot van het seminarie te Warmond. Met

een paar foto's van Wenen.  1970-1982
  
 178.Brieven en prentbriefkaart van W. de Graaff, vicaris van de bisschop van Haarlem te

Amsterdam.  1969-1975, 1979-1982
  
 179.Brief van J. Verlaan te Voorburg, o.a. over zijn voorgenomen bezoek aan

Greitemann.  1982
  
 180.Brief van L. Aarts inzake zijn opvolging van W. de Graaff als praeses van het

seminarie.  1969
  
 181.Uitnodiging van W. de Graaff, president van het Groot-Seminarie te Warmond, ter

afscheid van het seminarie.  1968
  
 182.Brief van J.C. Groot te Amsterdam inzake zijn bezoek aan Wenen.  1979
  
 183.Huwelijks-aankondiging van H. Snelders en A. Leyen te Tilburg.  1980
  
 184.Brieven en St. Nicolaas-gedicht van zr. A. Willenborg te Amsterdam.  1972-1982
  
 185.Correspondentie met R. Huysmans te Amsterdam, met name inzake Alfrink's eerste

mislukte promotie.  1980-1981
  
 186.Correspondentie met B.J. Koet te Rome.  1982
  
 187.Correspondentie met J. Verspaandonk te Vleuten.  1970-1982
  
 188.Brieven van A. Kat, pastoor te Koog aan de Zaan en Amsterdam.  1958, 1972-1977
  
 189.Brief van W. Grossoun te Lent, met name over de invloed van "kerkelijke

structuren" op priesters.  1972
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Archief N.T.J. Greitemann

in de R.K.-kerk. Met bijlagen.  1980-1982
 190.Brieven van H. Remmer, pastoor te Blaricum, onder andere over de veranderingen  
 191.Brieven van A. Mertens te Brugge. Met als bijlagen krantenartikelen over Mertens

activiteiten in en vlak na de Tweede Wereldoorlog.  1950, 1960, 1963, 1970,
1977-1981

  
 192.Brief van F Weinreb te Geneve inzake zijn pas verschenen boek.  1963
  
 193.Correspondentie met L. Simons-Vandemeulebroecke te Antwerpen.  1978-1982
  
 194.Brief van M. Somers, direkteur van het Archief en Museum voor de Vlaamse

Letterkunde te Antwerpen.  1982
  
 195.Correspondentie met J. Taels te Edegem (België), m.n. inzake zijn boek #S. Stolpe,

een monografie#. Met bijlagen.  1981-1982
  
 196.Correspondentie met A. Jägerschmid OSB te Freiburg inzake haar publicaties over

E. Husserl van 1931-1938. Met als bijlagen genoemde publicaties.  1981
  
 197.Correspondentie met W. Berger, godsdienstpsycholoog te Nijmegen. Met als

bijlagen kranten- en tijdschriftartikel over Berger's samenleven met H. Röttgering.
  1967-1982

  
 198.Brief van K. Fens te Zandvoort inzake zijn pseudoniem A.L. Boom.  1977
  
 199.Correspondentie met H. Andriessen AA, psycholoog te Nijmegen.  1976-1982
  
 200.Brieven van Uitgeverij "Het Spectrum" te Utrecht en uitgeverij J.P. Bachem te

Keulen inzake Greitemann's vertaling van #Augustinus, de zielzorger# door F. v.d.
Meer naar het Duits.  1947-1953

  
 201.Correspondentie met F. van der Meer, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis KUN

te Gent. Met als bijlagen twee krantenartikelen over Van der Meer.  1948-1981
  
 202.Brieven van C. van Trigt, rector van Sint Jakob in de Hout te Haarlem.  1968-1969,

1972-1976, 1980
  
 203.Brieven van A. Cleophas, pastoor te Zandvoort.  1967-1969, 1972-1974
  
 204.Brief van J. Staadegaard te Voorschoten.  1972
  
 205.Brieven van Th. van de Garden te Den Haag inzake de vakantie van hem en zijn

vrouw naar Wenen.  1958
  
 206.Brieven en prentbriefkaarten van T. Wagenaar en K. Voss-Kuhler te Amsterdam.

  1963, 1966-1982
  
 207.Brieven en prentbriefkaarten van B. Haanen, pastoor te Bloemendaal. Met als

bijlage zijn overlijdensbericht.  1948-1949, 1953, 1959-1964, 1966
  
 208.Brieven van B. Barendse OFM te Amsterdam, met name naar aanleiding van het

overlijden van B. Haanen. Met als bijlage "In memoriam" voor B. Haanen door B.
Barendse.  1966-1967

  
 209.Brief van C. Constantino, onder andere over B. Haanen.  1963
  
 210.Brieven van J. Derks te Amsterdam, onder andere over B. Haanen.  1961, 1966
  
 211.Brieven van H. [Eharter], redacteur van #Diakonia, Der Seelsorger# te Wenen, met

name inzake de overname van artikelen uit #Theologie en Pastoraat#.  1970, 1972
  
 212.Brieven van M. van de Born, werkzaam bij uitgeverij J.J. Romen & Zonen Roermond

te Herten (L.).  1969-1970
  
 213.Brief van uitgeverij Herder te Wenen inzake Greitemann's vertaling naar het Duits

van #De doorbraak van de nieuwe Katholieke Theologie# door M. Schoof.  1969
  
 214.Brief van R. van Eyden te Sneek, met name inzake het verzoek aan Greitemann zijn

artikel over de vrouw in de kerk te vertalen naar het Duits.  1966
  
 215.Brieven van B. van Wezenmael, werkzaam bij uitgeverij's Herder Internationale

Lektoraat te Luzern.  1967, 1969, 1974
  
 216.Brieven van W. Burgers te Amsterdam, met name inzake zijn werkzaamheden voor

uitgeverij Herder te Freiburg.  1967
  
 217.Brieven van G. Beekman te Bennebroek, onder andere inzake zijn werkzaamheden

voor uitgeverij Herder te Freiburg.  1966, 1968
  
 218.Correspondentie met R. Scherer te Freiburg.  1976-1980
  
 219.Brief van F. Haarsma te Nijmegen. Met als bijlage gegevens over de visie van het

Nederlandse episcopaat op het celibaat.  1979
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Archief N.T.J. Greitemann

 220.Brieven van T. Govaart Halkes te Breda, onder andere inzake een gesprek dat zij
met Greitemann wil voeren.  1969

  
 221.Brief aan uitgeverij J.H. Kok te Zwolle inzake het doorsturen van een brief aan ds.

O. Jager.  1969
  
 222.Brief van W. Goddijn te Rotterdam.  1968
  
 223.Brief van L. ter Steeg, sekr. van de Nederlandse Bisschoppenconferentie te

Rotterdam, houdende gegevens t.a.v. de visie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, met name inzake het celibaat.  1970

  
 224.Brieven van P. Steur te Volendam.  1973
  
 225.Artikel over de Don Boscoparochie en -kerk te Alkmaar. Met als bijlagen een

prentbriefkaart van het exterieur en drie foto's van het interieur.  [1961]
  
 226.Correspondentie met J. Roes, direkteur KDC te Nijmegen.  1981-1982
  
 227.Prentbriefkaarten met afbeeldingen van 't Woud te Bergen-Egmond.  z.j.
  
 228.Prentbriefkaarten met afbeeldingen van de Streekweg te Hoogkarspel.  z.j.
  
 229.Gelukstelegram van bisschop Zwartkruis te Haarlem ter gelegenheid van

Greitemann's 55-jarig priesterfeest.  1982
  
 230.Visitekaartje van N. Tromp, emeritus pastoor te Egmond aan de Hoef, houdende

gelukwensen ter gelegenheid van Greitemann's 55-jarig priesterfeest.  1982
  
 231-232.Brieven houdende gelukwensen ter gelegenheid van Greitemann's 55-jarig

priesterfeest. Geordend op afzender.  1982
Bevat 2 stukken

  
  231.R. Huysman te A'dam.  1982
  
  232.W. de Graaf, vicaris van de bisschop van Haarlem te A'dam.  1982
  
 233.Brieven van H. Pijfers van uitgeverij AMBO te Baarn inzake de uitgave van

Greitemann's boek #Op zoek naar de tweede onschuld#.  1980
  
 234-237.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 4 stukken

  
  234.G. Nijman te Alkmaar.  1981-1982
  
  235.F. Wasner te Rome.  1981-1982
  
  236.Broeder D. v. Heel te A'dam.  1981-1982
  
  237.Pater M. Royakkers te Boxtel.  1981-1982
  
 238-242.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  238.Rector M. Muskens te Rome, Em. Prof.  1981-1982
  
  239.Em. Prof. F. v.d. Meer te Lent.  1981-1982
  
  240.Kardinaal Alfrink te Zeist.  1981-1982
  
  241.Kardinaal Willebrands te Utrecht.  1981-1982
  
  242.M. Frohn-de Winter, psycholoog te A'dam.  1981-1982
  
 243-247.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1980-1982
Bevat 5 stukken

  
  243.K. Vosskühler te Uithoorn.  1980-1982
  
  244.J. Roes, dir. KDC te Nijmegen.  1980-1982
  
  245.A. Hekker te Bilthoven.  1980-1982
  
  246.B. Hemelsoet te Milac.  1980-1982
  
  247.A. Loos, pastoor te Zuidermeer.  1980-1982
  
 248-252.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  248.J. v. Manen te Zutphen.  1981-1982
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Archief N.T.J. Greitemann

  
  249.B. Peltenburg te Leiden.  1981-1982
  
  250.G. Puchinger te Den Haag. Met bijlage.  1981-1982
  
  251.C. Rassaerts te Wenen.  1981-1982
  
  252.C. v. Ravenzwaaij te Hilversum.  1981-1982
  
 253-257.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  253.H. Remmer te Blaricum.  1981-1982
  
  254.K. de Wit, em. pastoor te Berkel-Roodenrijs.  1981-1982
  
  255.G. de Rooy te Assen.  1981-1982
  
  256.E. Schneiders te Den Haag.  1981-1982
  
  257.A. Visser.  1981-1982
  
 258-262.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  258.B. Valenton te Baarn.  1981-1982
  
  259.W. Theunissen te Nijmegen.  1981-1982
  
  260.J. Uitman te Baarn.  1981-1982
  
  261.C. v. Trigt te Haarle.  1981-1982
  
  262.J. Verhaar te Heiloo.  1981-1982
  
 263-266.Brieven van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op zoek naar

de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 4 stukken

  
  263.J. v.d. Werff-Veerkamp te Haren.  1981-1982
  
  264.E. Zwart-v. Dusseldorp.  1981-1982
  
  265.L. Grond OFM te Rossum.  1981-1982
  
  266.M. Klompe te Den Haag.  1981-1982
  
 267-271.Brieven en concepten van brieven van en aan Greitemann met betrekking tot zijn

boek #Op zoek naar de tweede onschuld#. Geordend op correspondent.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  267.R. Huysmans te A'dam.  1981-1982
  
  268.Kardinaal König te Wenen.  1981-1982
  
  269.W. de Graaff te Amsterdam.  1981-1982
  
  270.R. Barta.  1981-1982
  
  271.F. Andriessen te Nijmegen.  1981-1982
  
 272-276.Brieven en concepten van brieven van en aan Greitemann met betrekking tot zijn

boek #Op zoek naar de tweede onschuld#. Geordend op correspondent.  1981-1982
Bevat 5 stukken

  
  272.T. Toering te Broichweiden/Aken.  1981-1982
  
  273.Dhr. Bensdorp te Wenen.  1981-1982
  
  274.F. Boreel te Bonn.  1981-1982
  
  275.A. Mertens te Brugge.  1981-1982
  
  276.W. Roelen-Kortekaas te Heemstede.  1981-1982
  
 277-280.Brieven en concepten van brieven van en aan Greitemann met betrekking tot zijn

boek #Op zoek naar de tweede onschuld#. Geordend op correspondent.  1981-1982
Bevat 4 stukken

  
  277.Dom P. v.d. Biesen, Prior St. Willibrordusabdij te D'chem.  1981-1982
  
  278.J. Lambert-Simon te Amstelveen.  1981-1982
  
  279.K. Steur te Volendam.  1981-1982
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Archief N.T.J. Greitemann

  280.J. Verspaandonk te Vleuten.  1981-1982
  
 281-284.Brieven en concepten van brieven van en aan Greitemann met betrekking tot zijn

boek #Op zoek naar de tweede onschuld#. Geordend op correspondent.  1981-1982
Bevat 4 stukken

  
  281.B. Verbeem, em. pastoor te Bergen.  1981-1982
  
  282.C. de Vogel te Renesse.  1981-1982
  
  283.J. Seysener, pastoor te Doetinchem. Met bijlage.  1981-1982
  
  284.F. Bank, em. pastoor te Rijswijk. Met bijlage.  1981-1982
  
 285-289.Prentbriefkaarten van diverse personen met betrekking tot Greitemann's boek #Op

zoek naar de tweede onschuld#. Geordend op afzender.  1981-1982
Bevat 4 stukken

  
  285.Pater Borromeus.  1981-1982
  
  286.L. Simons te Den Oever uit Oostenrijk.  1981-1982
  
  287.M. Somers te Antwerpen uit Oostenrijk.  1981-1982
  
  288.P. Hofstede uit Noorwegen.  1981-1982
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