Plaatsingslijst

Archief

Archivalia F.J.A. de Grijs

Lijst gegenereerd op : 2020-05-11
Archiefnummer : 128
Archiefnaam : GRIJ
Datering : 1957-1979
Catalogus : Archivalia F.J.A. de Grijs

Katholiek Documentatie Centrum
Laatste archief wijziging : 2020-01-06

Pagina 1/5

Archivalia F.J.A. de Grijs

Ten Geleide

Fernandus Jacobus Antonius de Grijs (1931-2011)
F.J.A. de Grijs werd geboren te Leeuwarden. Hij studeerde aan het groot-seminarie Rijsenburg en werd in 1956 tot
priester van het aartsbisdom Utrecht gewijd. In het begin van zijn loopbaan was hij medewerker van de KRO-televisie
voor godsdienstige uitzendingen. Hij studeerde theologie aan de Kath. Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1967 op
Thomas van Aquino. Hij was docent dogmatiek aan Rijsenburg en vanaf 1967 hoogleraar theologie aan de Kath.
Theologische Hogeschool, later Universiteit, Utrecht. [Zie ook het archief van de Katholieke Theologische Universiteit
Utrecht.]
In 1972 werd hij ook bijzonder hoogleraar aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1989 tot
1993 was hij rector van de Kath. Theologische Universiteit Utrecht (KTU). Later is dit geworden de Tilburg School of
Catholic Theology. Hij nam het initiatief tot de oprichting van het Thomas Instituut te Utrecht, waar het denken van
Thomas van Aquino wordt bestudeerd.
Tevens was hij bestuurslid van het Centraal Adviesbureau Priesters en Religieuzen CAPER; lid van de commissie
"Intercommunie en Ambt" van de Raad van Kerken; lid van de sectie Voortgezette Pastorale Vorming van het Diocesaan
Pastoraal Centrum, aartsbisdom Utrecht. De Grijs overleed in 2011.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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1-4.Stukken betreffende doctoraal scriptie "Wat hier gebeurt is macht". 1974-1975
Bevat 4 stukken
1.Korte samenvatting. 1974-1975
2.Correspondentie. 1974-1975
3.(Telefoon) notities. 1974-1975
4.Persknipsels. 1974-1975
5.Stukken betreffende werkgenootschap voor katholieke theologen in Nederland.
1970
6.Stukken betreffende het tijdschrift #Bijdragen#, tijdschrift voor filosofie en
theologie. 1968, 1973-1974
7.Werkstukken van studenten theologie aan de KTHU. 1969, z.j.
8.Stukken betreffende de benoeming tot bestuurslid van het Centraal Adviesbureau
voor Priesters en Religieuzen (CAPER). 1968
9.Vergaderstukken van het CAPER. 1969-1979
10.Verslagen van de maatschappelijk werkster van het Provinciaal Sociaal Charitatief
Centrum Utrecht bij het CAPER. 1971-1972
11.Stichtingsakte CAPER. 1967
12.Overzicht van het cliëntenbestand van het CAPER per 1 januari. 1974
13.Stukken betreffende de brochure "Met hart en zinnen" van Nico [Vendik], voorzitter
van het CAPER. z.j.
14.Rapport houdende een pre-advies inzake een op te richten stichting en bureau voor
hulp aan priesters en ex-priesters. [1967]
15.Verslag van een enquête, gehouden onder priesters die uitgetreden zijn tussen
1958 en 1967, voor CAPER. 1968
16.Accountantsrapporten over 1969 en 1977 van CAPER. 1970-1978
17.Werkverslagen per kwartaal van het CAPER. 1972-1977
18.Jaarverslagen van het CAPER. 1967-1970, 1972-1977
19.Stukken betreffende de doctoraal- en candidaatsstudies aan de Katholieke
Theologische Hogeschool te Utrecht (KTHU). 1970, 1974
20.Stukken betreffende het Curatorium van de KTHU. 1971-1975
21.Stukken betreffende de Commissie van Advies der KTHU. 1971-1975
22.Ingekomen en afschriften van uitgegane brieven aan F.J.A. de Grijs, hoogleraar
Systematische Theologie der KTHU. 1968-1975
23.Mededelingen van de KTHU-raad, nrs. 3- 6. 1976-1977
24.Adreslijsten KTHU-studenten. 1974-1977
25.Folders KTHU. 1976-1977
26.Krantenknipsels en dergelijke over onderwijs en onderwijsmethoden in verband
met KTHU. 1971-1974, 1978
27.Stukken betreffende de Commissie Overleg Pastores van de KTHU. 1976
28.Stukken betreffende de Agogische Theologische Opleiding van de KTHU.
1976-1978
29.Stukken betreffende ontwikkelingsplannen KTHU. 1977-1978
30.Verslagen van het docentenberaad van de KTHU. 1975
31.Memorie houdende de hoofdlijnen voor een "Ratio institutionis sacerdotalis
Neerlandica" van de RK kerkprovincie in Nederland. KTHU. 1975
32.Overzicht van de belangrijkste teksten, met theologische en historische notities van
F.J.A. de Grijs, betreffende de geloofstraditie over God, de Schepper. KTHU. z.j.
33.Overzicht publicaties en onderzoeken van docenten aan de KTHU. z.j.
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34.Stukken betreffende het project Werkloosheid van de programmacommissie
pastorale theologie van de KTHU. 1976
35.Stukken betreffende stages en groepssupervisiedagen van studenten aan de KTHU.
1977-1978
36.Rapport van de Commissie herstructurering theologische studies aan de sectie
theologie van de Academische Raad. KTHU. 1974
37.Stukken betreffende herprogrammering theologische studie KTHU. 1978
38.Stukken betreffende de missionaire vorming op de KTHU. 1967
39.Memorie van De Grijs over sociale wetenschappen en de theologiebeoefening.
1972
40.Stukken betreffende de onderwijscommissie van de KTHU. 1973-1974
41.Nota opleiding tot katecheet aan de KTHU. 1973
42.Stukken betreffende colleges en studiebegeleiding aan de KTHU. 1967, z.j.
43.Stukken betreffende de programmacommissie "Ontwikkelingssamenwerking en
theologie" van de KTHU. 1973, 1976
44.Stukken betreffende de commissie "Vrouw en Kerk" van de KTHU. 1977
45.Stukken betreffende roosters en andere huishoudelijke aangelegenheden. 1960,
1971-1978
46.Stukken betreffende de bundel #Het Goddelijk geheim#, theologisch werk van G.P.
Kreling OP. 1973-1979
47.Stukken betreffende de Raad van Advies bijzondere leerstoelen van de Radboud
Stichting, wetenschappelijk onderwijsfonds. 1978-1979
48.Stukken betreffende de sectie Wetenschappelijke opleiding van de KTHU.
1976-1977
50.Stukken betreffende de KTHU-raad. 1975-1980
51.Stukken betreffende het studentenberaad van de KTHU. 1978-1979
52.Verslag van het pastoraat KTHU over 1974-1975 en plannen over 1975-1976. 1976
53.Rapporten van theologische werkgroepen van de KTHU. 1978
55.Verslag van de wetenschappelijke opleiding van de KTHU over 1978-1979. 1979
56.Stukken betreffende de ambtscommissie in het aartsbisdom Utrecht. 1974
57.Infomap van de theologische faculteit van de RU Utrecht. 1973
58.Nota over de situatie van afgestudeerden aan de KTHU tussen 1967-1972. 1973
59.Stukken betreffende de werkgroep "Open kerk". 1971-1974
60.Verslag van de vergadering van de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom
Roermond over de benoeming van Gijsen tot bisschop. 1972
61.Stukken betreffende Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van 's-Hertogenbosch.
1964-1966
62.Stukken betreffende de medewerking van De Grijs aan KRO-televisieprogramma's.
1957-1960
65.Stukken betreffende de commissie "Intercommunie en Ambt" van de Raad van
Kerken. 1969-1974
66.Stukken betreffende de bijbelse achtergrond van Eucharistie-Avondmaal,
discussienota van de Commissie Intercommunie en Ambt in samenwerking met
Archief van de Kerken. 1972-1973
67.Rapport van de generale synode te Amsterdam over de praktijk van de
gemeenschappelijke kerkdiensten. 1967
68.Rapport van de generale synode te Sneek over het vraagstuk der
gemeenschappelijke avondmaalviering. 1969
69.Stukken betreffende de rechtspositieregeling voor pastorale werkers. 1971-1972,
1974
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1969-1970
70.Inleiding "Het heil van het schisma der rooms katholieke en protestantse kerken",
1944-1945,faculteit
1951, 1956-1957
71.Brieven
van
gehouden
opverschillende
de studiedagpersonen.
van de theologische
op 12 december.
72.Persoonlijke documenten van tijdens het verblijf op seminarie Rijsenburg. 1943, z.j.
73.Uitnodiging voor een reünie te Ootmarsum op 8 april. Met bijlagen. 1991
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