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Ten Geleide

W.K.M. Grossouw (1906-1990)
Willem Karel Maria Grossouw werd geboren te Amsterdam op 9 november 1906 uit het huwelijk van J.J.M. Grossouw en
J.P.M. Lammers. Hij volgde de priesteropleiding van het bisdom 's-Hertogenbosch aan de seminaries te Sint
Michielsgestel en Haaren. Op 14 juni 1930 werd hij tot priester gewijd. Van 1930 tot 1934 studeerde hij Bijbelexegese
aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, waar hij in 1936 promoveerde. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot docent
Bijbelexegese aan het grootseminarie te Haaren. Vanaf 1947 was hij hoogleraar in de Bijbelexegese van het Nieuwe
Testament aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en werd hij voorzitter van deze
faculteit. Het gehele archief handelt over deze periode.
Grossouw zat ook in het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Boxtel en had daardoor veel contacten met de
Nederlandse Bijbelstichting (NBS). Hij speelde een rol in het zogenaamde "ezelproces" tegen G.C. van het Reve en
pleitte voor diens vrijspraak.
De meest bekende werken van hem zijn Innerlijk Leven, een meditatieboek dat veel door religieuzen gebruikt werd, en
Bijbelse Vroomheid.
In 1969 trouwde hij met Will Holland, die een functie bekleedde aan de Theologische Faculteit. In 1975 stierf zij; ze liet
hem twee kinderen na.
In 1981 verscheen zijn autobiografie Alles is van U.
In 1984 werd hij opgenomen in het bejaardenoord/verzorgingstehuis Berchmanianum te Nijmegen. Hij overleed in 1990.
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1.Stukken betreffende een commissie tot voorbereiding van een gemeenschappelijke
tekst van het Onze Vader in Nederland en het Vlaams-sprekende deel van België
ingesteld door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen 1964-1967
2.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Katholieke Bijbel
Stichting (KBS) te Boxtel. Met bijlagen 1970-1979
3.Stukken betreffende de vertaling van het evangelie volgens Marcus 1973, z.j
4.Lijst van bijbelse eigennamen, opgesteld in opdracht van de KBS en het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) te Amsterdam 1968
5.Stukken betreffende de commissie Namenlijst (van bijbelse eigennamen) van de
KBS en het NBG 1970, 1973-1974, 1977
6.Verslagen van de bijeenkomst van de Arbeitsgemeinschaft Mittel Europaischer
Katholische Bibelwerken, gehouden te Stuttgart van 30 september tot en met 1
oktober en van de European Regional Conference (van protestantse
bijbelgenootschappen), gehouden te Wenen van 21 tot en met 25 september 1970
7.Brieven van uitgeverij Unieboek te Bussum in verband met de uitgave van zijn boek
#De Brief van Paulus aan de Galaten#. Met kanttekeningen en bijlagen 1974-1977
8.Stukken betreffende de vertaling van het Nieuwe Testament in opdracht van de Sint
Willibrordvereniging 1956, 1961
9.Stukken betreffende de uitgave van de serie #De Boeken van het Nieuwe
Testament# door J.J. Roomen en Zonen, uitgever te Roermond 1967-1968
10.Namenlijst van bestuursleden van de KBS per 1 oktober 1967
11.Stukken betreffende het werkproject van de Vertaling van het Oude Testament in de
Omgangstaal (VOTO) in opdracht van de KBS 1977-1979
12.Statuten van de Stichting De Bijbelwerkplaats te Amsterdam 1973
13.Circulaires van de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB),
houdende een uitnodiging voor de Alverna-Studieconferentie, gehouden te
Groningen op 3 en 4 november, en aanbevelingen ten aanzien van bijbelvertalingen
1978, z.j
14.Brieven en doorslagen van brieven en circulaires over de vertaling van het Nieuwe
Testament in opdracht van de KBS 1965-1978
15.Statuten van de KBS. Met kanttekeningen 1965, 1977
16.Stukken betreffende de werkgroep Katholieke Bijbelstichting, ingesteld door de
KBS z.j
17.Brief van de bisschoppen van Nederland aan de gelovigen over de bijbel z.j
18.Redevoering gehouden tijdens de requiemmis voor prof.dr. R.R. Post op 30
oktober. Met kanttekeningen 1968
19.Verslag van de vergadering van de commissie voor de Qumran-manuscripten te
Amsterdam, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen 1962-1964
20.Artikel "Christelijke verantwoordelijklheid" in #Te Elfder Ure#, jrg. 1, nr. 9-10
(speciaal Mandementsnummer) 1959
21.Artikel "Jezus en het jodendom" van Harry Mourits, houdende een interview met
Grossouw in #Wie is in Godsnaam Jezus Christus#, teksten van KROradioprogramma's met dezelfde titel, uitgezonden in 1969-1970 1970
22.Contract van de KBS met de vertalers van de boeken van het Oude Testament 1963
23.Artikel "Honderd gulden geëist tegen van het Reve" uit #Trouw# van 21 oktober
1966
24.Artikel "Het lichaam en de naam" in #De Volkskrant# van 4 november 1967
25.Verhandeling "Het Luikse leven van Jezus Christus", een Middelnederlandse tekst,
waarschijnlijk voor een college gebruikt. Met kanttekeningen [1965]
26.Artikel "Nijmeegse theologiestudie voor leken" bestemd voor #De Tijd-Maasbode#,
houdende een reactie op een artikel van T. Hoogbergen uit dezelfde krant van 11
april [1964]
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27.Stukken betreffende de Vertaalcommissie van het Oude Testament, ingesteld door
de KBS 1962-1963
28.Verslagen van vergaderingen van het bestuur, de faculteitsraad en de vakgroep
Exegese van de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Met bijlagen 1955-1961, 1964-1969, 1973, 1975-1976
29.Curricula vitae van dr. J.G. Remmers en dr. C.J.M. Halkes en bibliografieën van dr.
J. a Cruce Peters OCD en drs. F. Haarsma 1963
30.Stukken betreffende het Studiorum Novi Testamenti Conventus (SNCT), een
studiegezelschap voor het Nieuwe Testament 1962-1965
31.Lezing "De vroomheid van het IV evangelie" gehouden op 1 september. Met
kanttekeningen 1953
32.Verhandeling "De naam boven alle naam". Met kanttekeningen z.j
33.Lezing "De verhouding van de katholieke student tot de gemeenschap" gehouden
ter gelegenheid van de inauguratie van de nieuwe leden van de RK
Studentenvereniging Sint Augustinus te Leiden op 18 oktober. Met bijlagen 1956
34.Lezing "Katholieke religiositeit in de wereld van heden", gehouden voor leid(st)ers
van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk te Vught op 7 november. Met
kanttekeningen en bijlagen 1956
35.Verhandeling over het evangelieverhaal "De dood van Lazarus". Met
kanttekeningen z.j
36.Aantekeningen ten behoeve van colleges gegeven aan het klein-seminarie te
Roermond z.j
37.Verhandeling "Enkele beschouwingen over priesterlijke Frömmigkeit, Zölibat und
Gebedsleben des Priesters". Met kanttekeningen z.j
38.Lezing "Het kruis, de Gekruisigde" gehouden voor de Trappisten te Tilburg op 25
november. Met kanttekeningen 1964
39.Lezing "Crux Christi in Galaten" gehouden voor de Trappisten te Nieuwkuyk op 17
maart. Met kanttekeningen 1961
40.Lezing "De vraag naar Jezus van Nazareth" gehouden te Spaubeek op 25 januari.
Met kanttekeningen 1968
41.Lezing over moderne werken van bijbelse theologie, inleiding van een college over
johanneïsche theologie gehouden op 13 oktober. Met kanttekeningen 1959
42.Artikel "Grossouw, een praatje over van alles" van H. van Straten, houdende een
interview met hem in #Albul#, jrg. 10, nr. 1 1977
43.Stukken betreffende het project "Onderzoek synoptische evangelies" een
onderzoek uitgevoerd door wetenschappelijke medewerkers van de Theologische
Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen in opdracht van de Stichting voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) 1970-1974
44.Verhandelingen over de exegese van de pastorale brieven. Met kanttekeningen
1949-1950, 1962-1963
45.Collegedictaat over candidandi twee, drie, vier en vijf, gegeven op 4 oktober. Met
kanttekeningen 1965
46.Collegedictaten over Romeinen 7, gegeven tussen oktober en maart. Met
kanttekeningen 1963-1964
47.Promotieregeling van de Katholieke Universiteit Nijmegen opgesteld door het
College van Decanen op 9 april. Met bijlagen 1973
48.Brief van dr. J.T. Nelissen aan het hoofdbestuur van het NBG over het VOTO-project
1977
49.Artikelen "Theologie van het afscheid, gedachten van Johannes XIII-XVII" deel een
en twee, bestemd voor #'t Heilig Land#, van augustus, oktober en november 1952
50.Lezingen over de apostel Paulus, gehouden te Vught op 21 september 1951, 22
februari, 9 oktober, 20 november en 18 december 1952 en 5 februari 1953. Met
kanttekeningen 1951-1953
51.Overdruk "Eenheid en algemeenheid van de kerk volgens Efesiërs, II, de
algemeenheid" uit #Nederlandse Katholieke Stemmen#, nr. 4, april 1962
52.Collegedictaten over de brieven van de apostel Paulus, gegeven aan studenten van
de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met
kanttekeningen 1947-1948, 1958-1959
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53.Collegedictaten over de exegese van de Apocalyps van Johannes 1950-1951
54.Collegedictaten "Exegese voor katecheten". Met kanttekeningen en bijlage
1970-1972
55.Collegedictaten over het evangelie volgens Johannes 1951-1952
56.Collegedictaat over de brieven van Paulus aan de Efesiërs, gegeven te Tilburg. Met
kanttekeningen 1941
57.Psalmteksten. Met kanttekeningen 1946, z.j
58.Collegedictaat "Capita doctrinae moralis evgliorum" ten behoeve van colleges over
het Nieuwe Testament 1948-1949
59.Collegedictaten over het evangelie volgens Johannes I, 1-18. Met kanttekeningen en
bijlagen 1953-1954, 1961-1962, z.j
60.Verhandeling "Het mensbeeld van de apostel". Met kanttekeningen z.j
61.Artikelen "De Geest van God in het Oude Testament", "Jezus en de Heilige Geest",
"Wat te denken van de Heilige Geest", "Paulus over de Heilige Gest I en II" en "De
Heilige Geest en het vierde evangelie" bestemd voor #Africa Christo#. Met bijlage
1963, 1964, z.j
62.Collegedictaten over het boek #Genesis#, gegeven te Vught, Haaren en (onbekend).
Met kanttekeningen 1937, 1945, z.j
63.Collegedictaten over de nieuwtestamentische theologie van de liefde. Met
kanttekeningen 1962-1963
64.Collegedictaten over de theologische betekenis van de kruisdood van Jezus
Christus. Met kanttekeningen 1964-1965, z.j
65.Collegedictaten "Exegese Nieuwe Testament". Met bijlagen en kanttekeningen
1965-1970
66.Lezing "Leven en dood naar bijbelse opvatting", gehouden voor het Studium
Generale van de Rijksuniversiteit Groningen op 18 november. Met kanttekeningen
1964
67.Verhandeling "Bultmann en ontmythologisering". Met kanttekeningen z.j
68.Contracten met uitgeverij Het Spectrum te Utrecht over de uitgaven van het boek
#In Christus. Vijf Lessen in de Leer van S. Paulus# en het boek #Het Boek der
Boeken# 1946
69.Stukken betreffende M. van Hout, een theoloog of classicus 1943-1949
70.Lessen over de Heilige Schrift gegeven aan het RK Militair Vormingscentrum
Waalheuvel te Ubbergen. Met kanttekeningen 1961-1962
71.Verhandeling "Saul Damascus en Lucas, een bijdrage tot het onderzoek van de
hoofdstukken 9, 22 en 26 van het boek der Handelingen" van P. Stroux OFM,
student. Met kanttekeningen z.j
72.Verslagen van vergaderingen van de commissie Spelling Eigennamen in het OT
(Oude Testament), ingesteld door de KBS. Met bijlagen 1963-1965
73.Proeve van (anoniem) van een studieprogramma van de Theologische Faculteit van
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met kanttekeningen 1964
74.Collegedictaten ten behoeve van een theologische oriëntatiecursus, gegeven voor
priesters werkzaam in de zielzorg in het bisdom 's-Hertogenbosch. Met
kanttekeningen en bijlage 1958-1959
75.Verslagen van vergaderingen van de Senaat, Curatoren en het College van Rector
en Assessoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1947-1948, 1957-1960
76.Collegedictaat "Theologia synoptica". Met kanttekeningen 1955-1956
77.Stukken betreffende de commissie Bevoegdheden Godsdienstonderwijs VHMO
(Voortgezet Hoger Middelbaar Onderwijs) en NO (Nijverheids Onderwijs)
(commissie Oomens), ingesteld door het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en
Opvoeding te 's-Gravenhage 1964-1966
78.Artikelen van (anoniem) over de Nijmeegse Theologische Week uit #De Tijd# van 22
tot en met 26 juli en 2 augustus 1958
79.Stukken betreffende het congres "Toekomst van de Religie; Religie van de
Toekomst" georganiseerd door de Theologische Faculteit van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, gehouden te Nijmegen van 20 tot en met 23 maart 1972
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80.Programma van een speciale collegeweek over het huwelijk, georganiseerd door de
Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, gehouden te
Nijmegen van 24 tot en met 28 februari. Met bijlagen 1969
81.Preken over verschillende onderwerpen, uitgesproken bij diverse gelegenheden.
Met kanttekeningen 1961-1972
82.Stukken betreffende de doctoraalscriptie van M. Woestenburg, studente, over
hoofdstuk 7 van de eerste Korinthe Brief van Paulus 1976-1977
83.Brieven van L. Visschers, echtgenoot van M. Woestenburg 1976
84.Brieven van M. Woestenburg, later M. Visschers-Woestenburg 1976-1981
85.Correspondentie met drs. B.P.M. Hemelsoet, professor in de bijbelwetenschappen
aan het groot-seminarie te Warmond 1963, 1970-1971
86.Verhandeling van B.P.M. Hemelsoet over teksten van het evangelie. Met aan- en
kanttekeningen 1970
87.Correspondentie met D. van der Plas, dominee te Zeist 1971
88.Verslagen van vergaderingen van de sectie Exegese van de Theologische Faculteit
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met bijlagen 1967-1969
89.Artikel "De nieuwe katholieke bijbelvertaling" uit #Omhoog#, jrg. 23, nr. 45 1961
90.Verslagen van vergaderingen en rapporten van de commissie Richtlijnen
Oecumenische Bijbelvertaling, ingesteld door het NBG en de KBS. Met bijlage
1968-1969
91.Ingezonden brief "Concilie en communisme" uit #De Tijd-Maasbode# van 26
november, houdende een reactie op een artikel van prof.dr. Zacharias OFMCap met
dezelfde titel in dezelfde krant van 16 november. Met bijlagen 1963
92.Artikel "Gebed der oecumene, het Onze Vader" uit #De Volkskrant# van 18 januari
en in #Salvo, Katholiek Tijdschrift voor de Nederlandse Strijdkrachten#, jrg. 17, mei.
Met bijlagen 1964
93.Stukken betreffende het artikel "Op vuile handen" van Ton Regtien, over prof. dr.
Zacharias OFM Cap, in het #Nijmeegs Universiteitsblad# (NUB), jrg. 13, nr. 13 1964
94.Artikelen "Michel l'Iconoclaste of Robinson in de gaarkeuken" en "Michaël de
beeldenstormer" hoogstwaarschijnlijk bestemd voor het #NUB# als reactie op een
artikel van pater M. Hensen in dat blad. Met kanttekeningen 1964
95.Collegedictaten over de bijbel, gegeven aan prekandidaatsstudenten in de biologie
en de wis- en natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met
kanttekeningen 1962-1963
96.Lezing "De moderne mens en het gebed", gehouden voor G. en W. (onbekend) te
Haarlem op 11 januari 1959, de Willibrorduskring te Nijmegen op 11 februari 1959, te
Horst (L) op 16 februari 1960 en de RK Volksunie te (onbekend) op 15 december
1959. Met kanttekeningen 1959-1960
97.Lezing "Het evangelie en de evangeliën" gehouden voor de Kersengroep te SlijkEwijk op 4 juli 1957
98.Lezing "Bijbelse vroomheid en liturgische vroomheid" gehouden te Heeswijk op 24
februari. Met bijlage en kanttekeningen 1957
99.Lezing "De moderne mentaliteit in de beleving van de godsdienst" gehouden voor
de Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging (KJWV) te Tilburg op 8 mei. Met bijlage
en kanttekeningen 1957
100.Lezing "Moderne spiritualiteit en bijbel" gehouden te Hengelo op 21 september. Met
kanttekeningen 1955
101.Lezing "De kerk als tegenspraak in de geschiedenis" uitgesproken voor de
Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers op 14 december 1956 en voor
de Katholieke Historische Studenten te Utrecht op 30 januari 1957. Met
kanttekeningen 1956-1957
102.Lezing "De staat volgens het Nieuwe Testament" gehouden voor de Juridische
Faculteitsvereniging te Nijmegen op 7 februari. Met kanttekeningen 1957
103.Lezing "De zin der menswording volgens het Nieuwe Testament" gehouden voor de
Sint Adelbert-Vereniging te Nijmegen op 21 december. Met kanttekeningen 1956
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kanttekeningen 1955-1956
104.Lezing "Bijbel en hedendaagse vroomheid" gehouden voor de Katholieke
105.Lezing
"De hoop
in het Nieuwe
Testament"
gehouden
te Nijmegen
op 201956
maart.
Met
Vrouwenbond
te Breda
op 10 november
1955
en te Tilburg
op 26 maart
en voor
1955
kanttekeningen
de Sint Vincentiusvereniging
te 's-Hertogenbosch op 2 januari 1956. Met
106.Ingezonden brief bestemd voor een (onbekende) krant houdende een reactie op een
redactioneel commentaar "De moderne ondeugd" z.j
107.Collegedictaat "Religio Biblica" gegeven in het studiejaar 1954/1955. Met
kanttekeningen 1954
108.Circulaires van de Senaat en de rector-magnificus van de Katholieke Universiteit
Nijmegen houdende de regeling voor het verlenen van doctoraten en ere-doctoraten
1972-1973
109.Roosters van de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen
voor het tweede semester van het studiejaar 1972/1973 1972
110.Verslagen van vergaderingen van de vakgroep Exegese van de Theologische
Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met bijlagen 1971-1973
111.Lijst van dissertaties in bewerking opgesteld door S. van der Linde van de sectie
Theologie van de Academische Raad te Utrecht aan theologische faculteiten van de
universiteiten in Nederland 1969
112.Verhandeling "Enkele losse (en onwetenschappelijke) notities over het
('persoonlijk') gebed" 1969
113.Verhandeling "Perikelen bij het vertalen van het Nieuwe Testament". Met bijlagen.
Met kanttekeningen 1959
114.Verhandeling "Mgr. Alfrink als bijbelgeleerde" z.j
115.Artikel "Pater J. Eijckeler S.M.M. zeventig jaar, opvallende bijbelse arbeid" uit #De
Tijd-Maasbode# van 16 november 1959
116.Stukken betreffende zijn verkiezing tot lid van de Universiteitsraad van de
Katholieke Universiteit Nijmegen 1970
117.Lezing "Hoe dacht de oudtestamentische wijsheid over lijden en vergelding"
gehouden voor het Hollands College te Rome ca. 1933
118.Verhandeling "Benedictio Joseph" bestemd voor het "Exercitatio Practica", een
cursus gegeven aan het Bijbelinstituut van P. Bea te Rome. Met kanttekeningen
[1932]
119.Verhandeling "Theorieën over oorsprong en ontwikkeling van het messianisme".
Met kanttekeningen 1932
120.Collegedictaten over de geschiedenis van de evangeliën, gegeven aan het grootseminarie te Haaren. Met kanttekeningen 1949
121.Verhandeling "Het mensbeeld van de apostel". Met kanttekeningen z.j
122.Collegedictaat "Ecclesiologie Kol[asines] EF[esen]". Met kanttekeningen 1971
123.Collegedictaten over de problemen van het evangelie van Mattheus gegeven aan de
scripturisten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met kanttekeningen
1948-1949
124.Lezing "Bijbel en theologie: moeilijkheden van 'denken, taal en vertaling'"
gehouden voor een forum van de Theologische Faculteitsvereniging Alcuin te
Nijmegen op 20 maart 1958
125.Lezing "Het woord van christologisch standpunt bezien" gehouden voor de
vereniging Terpander te Nijmegen op 23 maart. Met kanttekeningen 1958
126.Verhandeling "Transfiguratie". Met kanttekeningen 1955
127.Collegedictaat "Evangelium Marci" gegeven aan het groot-seminarie te Haaren. Met
kanttekeningen 1946
128.Collegedictaat over passie, gegeven aan het groot-seminarie te Haaren. Met
kanttekeningen 1938, z.j
129.Verhandeling "Kerk en Israël, proeve van een katholieke beschouwing". Met
kanttekeningen z.j
130.Stukken betreffende de studiecommissie voor het Mysterie van Israël, ingesteld
door de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor
Oecumene 1952-1954, z.j
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1953
131.Lezing "Kerk en Israël", gehouden te Utrecht op 22 oktober. Met kanttekeningen
132.Collegedictaat "Gloria Christi van verrijzenis tot Hemelvaart", gegeven te Tilburg.
Met kanttekeningen 1942-1944
133.Collegedictaten over de theologie van het evangelie van Johannes, gegeven te
Nijmegen en Leuven. Met kanttekeningen 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, z.j
134.Collegedictaten over de exegese van het evangelie van Johannes. Met
kanttekeningen en bijlage 1956-1957, 1965-1967
135.Collegedictaten over het lijdensverhaal volgens Johannes. Met kanttekeningen
1971-1972
136.Collegedictaten over de brieven van Paulus aan de Romeinen. Met kanttekeningen
1939, 1947, 1953-1954, 1957-1958, 1968-1969, 1974-1975, z.j
137.Collegedictaat "Paulus en het Jodenvraagstuk" gegeven te Vught. Met
kanttekeningen 1952
138.Collegedictaat over de brieven van Paulus. Met kanttekeningen 1976-1977
139.Collegedictaten over de Paulusteksten "De morte Christi ut sacrificio". Met
kanttekeningen 1953, 1965, 1969
140.Verslag van T. Maas, student, over het werkcollege "Traditie bij Paulus" gegeven
door Grossouw z.j
141.Collegedictaat "Parousieverwachting bij Paulus". Met kanttekeningen 1969-1970, z.j
142.Verhandeling van J. Linnemans, B. van Ierssel, prof.dr. J. Plat, G. Klein en
(anoniem) over bijbelse hermeneutiek 1972, z.j
143.Collegedictaat "Paulus, een visie op kerkelijk gezag". Met kanttekeningen 1976
144.Collegedictaten over de exegese van de brieven van Paulus aan de Romeinen. Met
kanttekeningen 1968-1969
145.Collegedictaten over de brieven van Paulus aan de Korintiërs gegeven te Tilburg en
Nijmegen. Met kanttekeningen 1942, 1946, 1954-1955, z.j
146.Collegedictaten over Paulinische theologie (antropologie). Met kanttekeningen
1952-1953, 1957, z.j
147.Collegedictaten over de wet bij Paulus. Met kanttekeningen 1954-1955, 1958,
1963-1964, 1966, z.j
148.Collegedictaten over de theologische betekenis van Jezus' dood volgens Paulus.
Met kanttekeningen 1970-1971
149.Uittreksel van de collegedictaten "Exegese Nieuwe Testament" over de
geschiedenis en de boodschap volgens Marcus, gegeven door dr. B. van Iersel,
uitgegeven door de Theologische Faculteitsvereniging Alcuin te Nijmegen 1967
150.Collegedictaten over de brieven van Paulus aan de Efesiërs. Met kanttekeningen
1953, 1958-1959
151.Collegedictaten over de brieven van Paulus aan de Galaten. Met kanttekeningen
1960-1962, 1966-1967, 1972-1973
152.Verhandeling over messianisme in het Oude Testament 1932
153.Boek #De Brief van Paulus aan de Galaten# 1974
154.Redevoering "De Bijbel" uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de
tentoonstelling "De Bijbel" op 9 maart 1961
155.Stukken betreffende de vertaling van het evangelie volgens Marcus door de
N(ieuwe) T(estament) Revisie-commissie, ingesteld door het NBG 1962
156.Lijst houdende wijzigingen in de kerkboekuitgave van het Nieuwe Testament 1962
157.Lijst houdende Mattheus' bronnen volgens de kritiek z.j
158.Verhandeling "Proeve van exegese en bezinning op Joh. 17, 20-23". Met
kanttekeningen z.j
159.Collegedictaten over de theologie van de Apocalyps van Johannes, gegeven te
Haaren, Tilburg en Nijmegen. Met kanttekeningen 1943, 1947, 1949-1950
160.Collegedictaten over de exegese van het evangelie van Johannes 1, 1-18. Met
kanttekeningen 1967-1968
161.Boek #De Eerste Brief van Johannes#. Met correcties en bijlage 1963
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162.Collegedictaten over de theologie van het vierde evangelie van Johannes
1959-1960, 1965-1966
163.Collegedictaten over de synoptische verrijzenisverhalen geïnterpreteerd door de
theologen Bultmann en Van Buren z.j
164.Collegedictaten over verschillende hoofdstukken uit het evangelie van Johannes
1956-1957, 1959-1960, 1976-1977, z.j
165.Stukken betreffende een reorganisatie van de structuur van het Bureau van de
Curatoren en de Senaat van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1970
166.Collegedictaten over de eschatologie en exegese van het vierde evangelie van
Johannes. Met kanttekeningen 1959, 1962
167.Verhandeling "Jezus en Lazarus" van J.H.A. van Tilborg, priester 1977
168.Convocatie voor een vergadering van het bijbelse werkgenootschap Sint
Hieronymus gehouden te Nijmegen op 6 oktober. Met kanttekeningen en bijlagen
1959
169.Curriculum vitae en lijst van publicaties van dr. L. Visschers 1975
170.Verhandeling van (anoniem) over het evangelie volgens Lucas, deel twee. Met
kanttekeningen z.j
171.Collegedictaat over de wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament en de
exegese van het Oude Testament z.j
172.Aantekeningen over verschillende bijbelse onderwerpen 1962-1967, z.j
173.Stukken houdende gegevens over zijn werkzaamheden als hoogleraar, bestemd
voor het jaarverslag van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1962
174.Verhandeling "Mattheus 1-12", waarschijnlijk bedoeld als een proeve van een
vertaling van het Nieuwe Testament z.j
175.Circulaire van A. van den Born, redactiesecretaris van de uitgave van de #Boeken
van het Oude Testament# houdende richtlijnen voor de medewerkers. Met
kanttekeningen z.j
176.Lezing "Het geloof als bevrijding en nieuwheid" gehouden op het RK
Vormingscentrum Waalheuvel te Ubbergen op 19 januari 1962
177.Lijst van "dubieuze" medewerkers [aan de uitgave van de #Boeken van het Nieuwe
Testament#] 1963
178.Correspondentie met P. Andriessen van de Abdij Sint Benedictusberg te Vaals over
de vertaling van het Nieuwe Testament 1968-1969
179.Brieven van A. van den Born, redactiesecretaris van de uitgave van de #Boeken van
het Oude Testament# over de vertaling van het Nieuwe Testament 1957, 1962
180.Brieven van J.J. Romen en Zonen, uitgeverij te Roermond, over de vertaling van het
Nieuwe Testament 1960-1963, 1969
181.Brieven van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent en de Katholieke Universiteit
Leuven over de vertaling van het Nieuwe Testament 1960-1961
182.Correspondentie met pater I. de la Potterie SJ te Rome over een vertaling van het
Nieuwe Testament 1963
183.Brieven van pater Pauwels van het Dominicanenklooster te Zwolle over een
onbekende katholieke raad 1954
184.Brieven van J. Smit Libinga van het Studiorum Novi Testamenti Conventus te
Warmond over verenigingszaken 1962, 1964
185.Brieven van H. Sondaal, secretaris van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan
en Servicecentrum voor Oecumene, over de vertaling van het Oude Testament
1960, 1963
186.Brieven van F. Neirynck te Leuven 1963-1964
187.Brief van N.J. Tromp van het Theologicum te Tilburg over een vertaling van het
Nieuwe Testament 1974
188.Brieven van S. van der Woude van de Faculteit der Godgeleerdheid van de
Rijksuniversiteit Groningen over de uitgave van de Qumran-manuscripten 1963
189.Brief van de president van het groot-seminarie te Haaren over de vertaling van het
Nieuwe Testament 1961
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190.Brieven van dr. J.G. Gerhardt en dr. M.H. van der Zeyde te Eefde over
psalmvertalingen 1969, 1976
191.Brief van R. Miedema te Groenlo over het boek #Alles is van U#. Met bijlage 1982
192.Brieven van E. Knipping te Lent, N. Koffeman te 's-Gravenhage, M. de Kroon te
Münster, N. van Munster te Nijmegen en J. van Oosterhout te Nuenen houdende
reacties op het boek #Alles is van U# 1981-1982
193.Brieven aan verschillende personen over de uitgave van zijn boeken 1963, 1966
194.Brieven van prof.dr. H. Berkhof, rector aan het Theologisch Seminarium van de
Nederlands Hervormde Kerk, over diverse zaken 1958, 1962
195.Brieven van verschillende personen over diverse zaken. Alfabetisch op naam 1949,
1958, 1960-1964, 1976, 1978
196.Curriculum vitae van W.C.H. Driessen, docent in de patrologie en geschiedenis van
de oude kerk aan het Albertinum te Nijmegen 1963
197.Kaartsysteem houdende gegevens over bijbelse onderwerpen z.j
198.Brief van de Sint-Radboudstichting te Nijmegen inzake zijn benoeming tot rector
magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1957
199.Lijsten houdende zijn publicaties. Met bijlage 1932-1966
200.Curriculum vitae van Grossouw. Met brief 1962
201.Recensie "Een gedenkteken van geloof, vrijheid en rechtvaardiging" van P. van der
Ven van het boek #Alles is van U# uit #Trouw# van 9 november 1981
202.Aantekeningen over de plaats van de kerk in de brief van Paulus aan de Efesiërs z.j
203.Lezing over de geschiedenis van het groot-seminarie te Haaren gehouden voor
Engelse of Amerikaanse bezoekers. Met kanttekeningen [1945]
204.Verhandeling "Restitia Dei". Met kanttekeningen z.j
205.Collegedictaat ten behoeve van de priestercursus te Sint Michielsgestel over de
plaats van de kerk in de brief van Paulus aan de Efesiërs, gegeven voor de
priestercursus in Sint Michielsgestel. Met kanttekeningen 1961
206.Collegedictaat over de theologie en de maatschappijvisie van Paulus 1948-1949,
1952
207.Verhandeling "Theologie van het afscheid IV (slot). Gedachten van Johannes XIIIXVII. Het woord en de geest". Met kanttekeningen z.j
208.Recensie "Evert Straats' vertaling van de evangeliën" van het boek #De Goede
Boodschap volgens Marcus, Matthijs, Lucas en Jan# in de vertaling van mr. E.
Straat uit #De Nieuwe Linie# van 23 maart 1968
209.Artikel "Mgr. Bekkers een groot theologoog in de oude zin" van (anoniem)
houdende een weergave van een artikel van Grossouw over mgr. Bekkers in
#Analecta Den Bosch# uit #De Gelderlander# van 25 juli 1966
210.Artikel "Orthodoxie en kleingelovigheid. Ketterjagerij onze nieuwe vorm van
legalisme en ketterdienst" uit #De Tijd# van 24 september 1966
211.Circulaire van de bisschoppen van Nederland aan hun priesters over het celibaat.
Met kanttekeningen 1970
212.Brief van ds. W. van Galen, secretaris algemene zaken van het NBG, aan het
algemeen bestuur van de KBS over vergaderdata van de gezamenlijke besturen van
NBG en KBS 1977
213.Artikel "Dood en opstanding" uit #De Volkskrant# van 13 april 1968
214.Artikel "Katechismus als plank vol kleine boekjes" uit #De Tijd# van 15 oktober
1966
215.Verhandeling "Het gebed des Heren. Onze Vader" van [Grossouw] z.j
216.Collegedictaat "Enige aantekeningen bij de tekstgeschiedenis van het NT" (Nieuwe
Testament) z.j
217.Lezing "Het oosterse element in de psalmen" gehouden voor de EOL te Breda op 20
februari. Met kanttekeningen 1946
218.Brief van J.H. Huyts, psycholoog te Heerlen, houdende een reactie op een artikel
van Grossouw over Huyts' werk 1964
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Met kanttekeningen 1965
219.Collegedictaat over ontmythologisering gegeven aan het groot-seminarie te Haaren.
220.Collegedictaat over ontmythologisering gegeven aan godsdienstleraren te
Oisterwijk. Met kanttekeningen 1964
221.Stellingen behorende bij het proefschrift #Kergyma# door J.M. De Jong. Met
kanttekeningen 1958
222.Aantekeningen voor een gesprek over Paulus gehouden in het RK Militair
Vormingscentrum Waalheuvel te Ubbbergen. Met kanttekeningen z.j
223.Verhaal "Erfzonde" van Robert Penn Warren ten behoeve van een college over
literatuur. Met kanttekeningen 1965
224.Collegedictaten over Johannitische theologie. Met kanttekeningen 1961-1963, z.j
225.Convocatie met agenda voor een vergadering van de Studiorum Novi Testamenti
Conventus gehouden te Ede op 17 mei 1971
226.Overdruk "Enkele bijbeltheologische opmerkingen over het huwelijk" uit het
#Jaarboek 1961. Voordrachten en Discussies# uitgegeven door het
Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland 1961
227.Collegedictaten over de theologie van het huwelijk gegeven aan de Nijmeegse
clerus. Met kanttekeningen 1960-1961
228.Verhandeling "Enkele bijbeltheologische opmerkingen over het huwelijk". Met
kanttekeningen z.j
229.Collegedictaat over maagdelijkheid. Met kanttekeningen 1955
230.Verslag van een bijeenkomst van een onbekend werkgenootschap. Met bijlage z.j
231.Recensie van F. de Grijs van een boek over het huwelijk door pater Spree uit #De
Tijd-Maasbode# van 23 september 1961
232.Collegedictaat over het huwelijk volgens Paulus. Met kanttekeningen z.j
233.Artikel "De herkenning van Jezus, proeve van ee structurele exegese van Mc 6,
45-52" van M. Woestenburg in #Verbum#, jrg. 44, nr. 4 1977
234.Recensies van Gabriël Smit, B. van Ierssel, R. Schippers, A.S. Barkey-Wolf, J.N.
Bakhuizen van de Brink en (anoniem) van het boek #Het Nieuwe Testament van
Onze Heer Jezus Christus# door onder anderen Grossouw uit diverse kranten en
tijdschriften 1961
235.Verslag van de 73ste gemeenschappelijke vergadering van de Oud Testamentische
en Nieuw Testamentische Revisiecommissie, ingesteld door het NBG en de KBS,
van 16 november 1966
236.Mistekst van een bidstond voor de eenheid van de Christenen gehouden in de
Catharinakerk te (onbekend) op 19 januari. Met kanttekeningen 1964
237.Verslag van een vergadering over de tekst van het Onze Vader gehouden in het
Bijbelhuis te Amsterdam op 3 december 1964
238.Brief van dr. H. van der Linde te Nijmegen over oorlogsherinneringen van vijf
aalmoezeniers. Met bijlage 1964
239.Stukken betreffende een wijziging in de opzet van de studie theologie aan de
Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen ca. 1948
240.Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport van de senaatscommissie
inzake de Godsdienstige Ontwikkeling der Studenten aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen 1955-1956
241.Agenda voor een vergadering van de Theologische Faculteit van de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Met kanttekeningen 1960
242.Brief aan Frans (onbekend) over veranderingen in de beleving van het geloof 1969
243.Brief van dr. G. te Stroete aan prof.mag.dr. J. van der Ploeg over een studie
theologie voor leken aan het Theologicum van de Augustijnen te Nijmegen 1960
244.Programma van een bijbeldag, georganiseerd door de Sint Willibrordvereniging,
Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene, waarbij de vertaling van het
Nieuwe Testament aan kardinaal Alfrink werd aangeboden, gehouden te (onbekend)
op 12 februari 1961
245.Conferenties over het huwelijk in de bijbel, gehouden in diverse plaatsen 1960,
1961, 1965, z.j
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bijbel. Met bijlagen 1959-1960
246.Brieven en doorslagen van brieven over de moeilijkheden bij het vertalen van de
247.Aantekeningen over bijbelse onderwerpen z.j
248.Brief van Prudentius Driessen OFM van het Theologicum van de Minderbroeders te
Weert over opmerkingen naar aanleiding van het verslag van een onbekende
vergadering 1961
249.Collegedictaat over het Rijk Gods volgens Marcus 1949
250-258.Lezingen gehouden in Sanatorium Dekkerswald te Groesbeek. Met kanttekeningen
1951-1952
Bevat 9 stukken
250."De ontmoeting van de mens met God", 14 januari
251."De zieke en het paasmysterie", 25 april
252."Het probleem van de Godsliefde", 16 juni
253."Eenzaamheid", 14 juli
254."De moeder Gods, heil van de zieken", 18 augustus
255."Het lijden", 26 september
256."Eigentijdse spiritualiteit", 24 oktober
257."De christelijke lijdenskunst", 21 november
258."Over de dood", 30 december
259.Lezing "Secularisatie" z.j
260.Fragment "Doel en leidende ideeën van het St. Johannes Evangelie" overgenomen
uit #Het Christendom van Johannes# z.j
261-1.Krantenknipsel "Moderne Spiritualiteit" uit #De Linie#, 19 december 1952. 1952
261.Stukken betreffende Grossouw en E. Suhard. Met aantekeningen. Met bijlagen.
1947, 1949, 1951-1952
Bevat 4 stukken
261-2.Uittreksel "Carnets du Cardinal Suhard, Extrait spirituels" door Kardinaal Suhard, 7
december 1951. 1951
261-3.Pastorale brief "Le Prêtre dans la Cité" van Kardinaal Suhard, 1949. 1949
261-4.Pastorale brief "Essor ou Déclin de L'Église" van Kardinaal Suhard, 1947. 1947
262.Programmaboekje, krantenknipsels en andere stukken betreffende "Croisade de la
Paix" te Vezelay. Met bijlagen 1946
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