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Archief A. Gruijs

Ten Geleide

Albert Gruijs (1920-1996)
Albert Gruijs werd geboren in 1920 te Schoten (gem. Haarlem). Hij was tot 1949 journalist en fotoreporter. In 1944 ging hij
over naar de Katholieke Kerk en verdiepte zich steeds meer in de theologische en wijsgerige achtergronden van het
christendom. Hij ging algemene en in het bijzonder middeleeuwse wijsbegeerte studeren aan de afdeling
Godsdienstwetenschappen en de ‘Ecole Nationale des Chartes' van de Sorbonne in Parijs. Na een scriptie over de
middeleeuwse mysticus, Jan van Schoonhoven, een leerling van Jan van Ruusbroec, promoveerde hij in 1967 met de
hoogste lof op Jean de Schoonhoven, (1356-1432) : son interpre?tation de I Jean 2, 15 "N'aimez pas ce monde, ni ce qui
est dans ce monde" : De contemptu huius mundi. Het begrip wereldverachting of -versmading dat zijn oorsprong vindt in
het dualisme van Augustinus heeft in de middeleeuwen voor veel verwarring gezorgd. De diepzinnige Jan van
Schoonhoven zag de versmading van de wereld niet als een absolute eis; de reden ervan is het reeds begonnen
koninkrijk Gods. Door een kritische studie van de betekenissen van de begrippen contemptus en mundus toont Gruijs
aan dat er bij christenen van welke tijd ook nooit sprake kan zijn van een absolute wereldverachting. Men kan de
achtergronden en vooronderstellingen van de leer van de wereldversmading niet buiten beschouwing laten. De
hedendaagse houding van wereldaanvaarding vormt geen tegenstelling met de middeleeuwse wereldversmading, maar
stoelt op elementen daaruit.

Gruijs was van 1959 tot 1960 leraar Frans aan het Aloysiuscollege te Alkmaar, daarna wetenschappelijk medewerker aan
de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1962 was hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als
wetenschappelijk medewerker, conservator van de afdeling Handschriften en incunabelen van de Universiteitsbibliotheek
en hoogleraar Hulpwetenschappen van de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Gruijs overleed in
1996.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief A. Gruijs

  
 1-18.Stukken betreffende Jan van Schoonhoven. Geordend op onderwerp  1958-1959,

1961-1966, 1971
Bevat 18 stukken

  
  1.Werkstuk 'De plaats van Jan van Schoonhoven in de Groenendaalse mystiek'. 1976

  
  
  2.Fiches met de film- en positievenlijsten over J. de Schoonhoven, gerangschikt naar

herkomst. z.j.  
  
  3.Sint Bonaventure. z.j.  
  
  4.De Middeleeuwse Nederlandse handschriften. 1965-1966  
  
  5.Het artikel "Jean de Schoonhoven (1356-1432), sa vie et son oeuvre". Met bijlagen.

1962-1964  
  
  6.Venite ascendemus. z.j.  
  
  7.Correspondentie betreffende (maken van foto's en microfilms van) de

handschriften. Met bijlagen. 1958, 1961, 1964-1966  
  
  8.Het taalgebruik van Schoonhoven. 1965-1966  
  
  9.Correspondentie betreffende de personen uit de omgeving van Schoonhoven.

1965-1966  
  
  10.De studiejaren in Parijs (1370-1374). 1959  
  
  11.Bibliographie. z.j.  
  
  12.Nos autem gloriari oportet. z.j.  
  
  13.Fiet unum ovile. z.j.  
  
  14.Transcripten van de artikelen. z.j.  
  
  15.Correspondentie betreffende de gepubliceerde artikels over J. de Schoonhoven.

1962, 1964-1965, 1971  
  
  16.'L'imitation & Schoonhoven : specimens de parallélismes' (transcript). z.j.  
  
  17.Transformatio-doctrine. z.j.  
  
  18.Concepten van de artikelen. Met bijlagen. z.j.  
  
 19.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de conferentie

International Data Bases for Mediaeval Studies, gehouden in Nijmegen, 15-17
september 1987  1986-1987

  
 20.Correspondentie met diverse personen en instellingen over het "Millingse MIssaal"

  1972, 1974-1975
  
 21-25.Stukken betreffende de werkstukken, die onder begeleiding van A. Gruys

geschreven zijn. Geordend op auteursnaam  1976, 1979, 1984, 1986
Bevat 5 stukken

  
  21."Beschrijving van handschrift HIV Sint Adelbertsabdij", van Gerrit Heuvelman. 1979

  
  
  22."L'écriture van Ch. Higounet", van H.M.A.Hollanders, 1984  
  
  23."Een recordatio of geheugensteun voor de psalmrecitatie", van Jan de Winter. 1986

  
  
  24."Keulse universiteitsmatrikels (Rektoraat 712-713) van handschrift tot druk", van

Th.J.E. Kleeven. 1976  
  
  25."Sermo de Passione Domini", van Theo Oberndorff. 1986  
  
 26.Werkstukken met tentamenbriefjes. Alfabetisch op naam  1984
  
 27.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Incidenteel met bijlagen

  1967-1987
  
 28-38.Correspondentie met de promovendi, incidenteel met bijlagen. Geordend op de

achternaam  1964, 1966-1968, 1970-1975, 1977-1978
Bevat 11 stukken

  
  28.P.N.M. van Arendonk. 1974, 1977  
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  29.E.H. Bary. 1970-1974  
  
  30.J.C. Besteman. 1972-1973  
  
  31.Robert Bultot. 1967-1968  
  
  32.B. Duijvestijn. 1971  
  
  33.F. Geerts. 1975  
  
  34.A.J. Jelsma. 1970-1971, 1973  
  
  35.R.Th.M. van Dijk. 1968, 1970-1971, 1978  
  
  36.G. Ouy. 1964  
  
  37.Mère Marie Madeleine (van Canonichesse Regolari di Windesheim, CRW). 1968  
  
  38.Alfons Auer. 1966  
  
 39.Stukken betreffende Thom Mertens  1973-1978
  
 40.Presentielijsten. Met kanttekeningen  1983-1984
  
 41-50.Stukken betreffende de theologische artikelen. Geordend op auteursnaam en/of op

onderwerp  1963-1985
Bevat 10 stukken

  
  41.Bultot, Robert. z.j.  
  
  42.Groenendaal (cat. Rooklooster, art. Vermeeren). 1971  
  
  43.Schillebeeckx, E. 1966-1967  
  
  44.Waarden, Aardse. 1966  
  
  45.Windesheim, klooster van. [1967]  
  
  46.Huyben, J. (over J. van Schoonhoven.) z.j.  
  
  47.A. Gruys: 'De Nederlandse mystieken 14e-16e eeuw'. 1971-1985  
  
  48.J. Lourdaux: 'Kartuizers - moderne devoten...', 1963  
  
  49.Maltha, A.H.: 'Soepele zekerheid'. 1966-1967  
  
  50.Pomerius. 1968  
  
 51.Het rapport van A. Gruys over de eerste motie van reünie van Pérouse  1979
  
 52.Stukken betreffende de paleografiëen en afkortingen in de Middeleeuwen. Met

kanttekeningen  1975
  
 53.Correspondentie over de Hendrik Mande-handschriften  1978-1979
  
 54.Stukken betreffende studenten- en presentielijsten  1979-1980
  
 55.Stukken betreffende de excursies  1979-1989
  
 56.Stukken betreffende de literatuurlijsten  1965
  
 57.De lijst van scriptieonderwerpen Sociologie en Paleografie. Met bijlagen  1981
  
 58.Fiches (handgeschreven) met de commentaren op de geraadpleegde literatuur   z.j.
  
 59.Script van een oorkonde en één middeleeuws handschrift van Jan van

Groenendaal, afkomstig van de Koninklijke Bibliotheek Brussel (fotomechanische
herdruk)   z.j.
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