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Archivalia W.B. Helmich

Ten Geleide

W.B. Helmich (1913?-1976)
Werner Bernard Helmich publiceerde over juridische onderwerpen en leverde in 1964 voor het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie de bijdrage Uitgangspunten voor de nieuwe christelijke visie op het heelal. In het archief
bevindt zich een verhandeling over de evolutieleer van Teilhard de Chardin.
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1.Verhandeling "Inleiding tot de wijsbegeerte" door E. de Bruyne. Met aantekeningen.
1929
2.Verhandeling "Ontologie, algemene metaphysica", door L. de Raeymaeker. Met
aantekeningen. 1933
3.Aantekeningen over "Karl Rahner: Schriften zur Theologie IV; Gotteslehre/De
Trinitate, Christologie". z.j.
4.Verhandeling "Over Jezus gesproken; een oud verhaal dat verder gaat", door Wil
Veldhuis. Met aantekeningen. 1974
5.Verhandeling "Uitgangspunten voor de nieuwe christelijke visie op het heelal";
bijdrage voor het Pastorale Concilie van de RK kerk in Nederland. 1966-1967
6.Verhandeling "De menselijke activiteit beschouwd als aanvaardingshandelen".
1967
7.Verhandeling "Wijsgerig-theologische beschouwingen naar aanleiding van de
evolutieleer van Teilhard de Chardin". Met bijlage. 1964
8.Verhandeling "Toelichting op de traditionele theologie". 1975
9.Verhandeling "Christus Jezus als de weg, de waarheid en het leven; een wijsgerige
en theologische studie over waarheid en werkelijkheid". Typescript met
aantekeningen. z.j.
10.Eucharistieviering bij de uitvaart op 20 februari. Met bijlagen. 1976
11.Correspondentie met verschillende personen over het manuscript "Op zoek naar
een nieuwe synthese tussen geloof, wetenschap en wijsbegeerte". 1970
12.Brief aan André Schuwer over zijn nieuwe woonsituatie in Pittsburgh (Amerika).
1973
13.Verhandeling "Beschouwingen over een nieuwe synthese tussen geest en materie".
Typescript met aantekeningen. z.j.
14.Verhandeling "Synthetiserend denken over materie en geest". Met bijlage. z.j.
15.Verhandeling "Het God-menselijk handelen". 1967
16.Verhandeling "De interpretatie van het dogma". 1967
17.Brief van Corry Wolfskeel aan mevrouw Helmich over een door W. Helmich
geschreven werk. 1976
18-20.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Incidenteel met
bijlagen. 1964-1976
Bevat 3 stukken
18.C. Pauwels, Albertinum Nijmegen. 1964
19.T. Schoof OP, #Tijdschrift voor Theologie#. Zie ook 24. 1964-1973
20.Abdij St. Adelbert, Egmond. 1964
21-25.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Incidenteel met
bijlagen. 1964-1976
Bevat 5 stukken
21.S. Strasser, Nijmegen. 1964
22.B. Delfgaauw, Groningen. 1964
23.Livinus (onbekend). 1965
24.E. Schillebeeckx, #Tijdschrift voor Theologie#. Zie ook 19. 1964-1973
25.P. Schoonenberg, Nijmegen. 1965-1966
26-31.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Incidenteel met
bijlagen. 1964-1976
Bevat 6 stukken
26.Charles Niederer, Beirut. 1966-1972
27.P. den Ottolander, Arnhem. 1966-1967
28.Pastoraal Concilie. 1966-1967
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29.Dagblad #De Tijd#. 1967
30.P. van Leeuwen OFM, Alverna. 1970
31.Bernard Kardinaal Alfrink. 1967
32-36.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Incidenteel met
bijlagen. 1964-1976
Bevat 5 stukken
32.J. Moller, bisschop van Groningen. 1967-1970
33.D. Rikkers, namens B. Kardinaal Alfrink. 1967
34.J. Unkel SVD, Teteringen. 1970-1971
35.W. Verpoorten, Beirut. 1972-1973
36.W. Veldhuis, Huis ter Heide. 1972-1975
37-40.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Incidenteel met
bijlagen. 1964-1976
Bevat 4 stukken
37.G. Wolfskeel, Utrecht. 1973-1976
38.C. de Vogel, Utrecht. 1973
39.B. Möller, bisschop van Groningen. 1968-1974
40.C. van Nispen tot Sevenaer, Warnsveld. 1976
41.Artikel "Het onderscheid tussen God en zijn scheppingsakt". z.j.
42.Verhandeling "De wereld als volmaakte Godsopenbaring". 1967
43.Referaat "Het wezen van de mens; natuur en bovennatuur; de schepping (Christus)
als volmaakte openbaring van God". Met bijlage. z.j.
44.Verhandeling "Beschouwingen over begrip en werkelijkheid naar aanleiding van De
Petter "Aan de overzijde van het conceptualisme"". Twee exemplaren, met
verschillende aantekeningen. z.j.
45.Aantekening "God of mens: een vals dilemma". z.j.
46.Artikel "Het God-menselijk handelen". 1967
47.Artikel "Drie methoden van bijbelexegese". z.j.
48.Verhandeling "De mens als evenbeeld Gods". z.j.
49.Kanttekeningen bij "De immortalitate animae" van Aurelius Augustinus, van W.
Wolfswinkel. z.j.
50.Opmerkingen "Het engelen-mysterie en het Verlossingsmysterie", tijdens een
bezinningsavond op 21 maart in 't Jachthuis, naar aanleiding van een uiteenzetting
van W. Veldhuis. Met aantekening. 1974
51.Verhandeling "Christus Jezus als de Weg, de Waarheid en het leven". Diverse
exemplaren met bijlagen en aantekeningen. 1974
52.Verhandeling "De rechten van de mens". Met aantekeningen en bijlage. 1953
53.Nota over de grondslag der mensenrechten, door C. van Nispen tot Sevenaer. 1953
54.Verhandeling "Een beschouwing over het wezen der menselijke grondrechten
gebaseerd op de neo-thomistische opvatting over de menselijke persoon", door de
commissie Grondrechten van het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV). Met
aantekeningen. 1950
55.Correspondentie met het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV) over
voortgang der werkzaamheden van de commissie Grondrechten. 1951, 1954
56.Artikel "De rechten van de mens" door (anoniem) in #Katholiek Archief# van 9 juli.
1948
57.Rapport van de commissie Mensenrechten van de United Nations Economic and
Social Council. 1950
58.Correspondentie met prof. Peters en pater E. Schoenmaeckers over filosofische
onderwerpen. Met bijlagen. 1948-1963
59.Verhandeling "De rechtsbetrekking tussen de staat en zijn burgers". z.j.
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60.Verhandeling "Individu-Gemeenschap als deel-geheelverhouding". 1946
61.Aantekeningen over "Onze Eenheid met de Godmens in de Kerk". 1947
62.Boekbespreking "Menschenrechten in christlichem Sicht". Met aantekeningen. z.j.
63.Verhandeling over grondrechten: inleiding en paragraaf 1 en 2. Concept met
aantekeningen. z.j.
64.Verhandeling "Proeve van begronding en begrenzing" door pater A. Bomhof MSC.
1948
65.Verhandeling "De verhouding van persoon tot gemeenschap". z.j.
66.Verhandeling "De menschelijke handeling". Typescript met aantekeningen. z.j.
67.Beschouwing over het wezen der menselijke grondrechten gebaseerd op de neothomistische opvatting over de menselijke persoon. Met aantekeningen en bijlage.
z.j.
68.Verhandeling "Het subjectieve recht". Met bijlagen. z.j.
69.Verhandeling "De geoorloofdheid van de doodstraf". z.j.
70.Verhandeling "Is een oorlog tegen het communistisch Rusland moreel geoorloofd".
Met aantekeningen en bijlagen. z.j.
71.Verhandeling "Katholiek personalistisch socialisme". z.j.
72.Artikel "De grondslag van de doodstraf". z.j.
73.Lijsten van stellingen over macht, gezag en recht. z.j.
74.Correspondentie met de redactie van de jubileumbundel voor de RK universiteit
over een bijdrage. 1949
75.Literatuurlijst over gemeenschap en recht. z.j.
76.Artikel "Vergelding en algemeen welzijn". z.j.
77.Artikelen "Leven wij te luxe" en "Wat zijn de kleinste bouwsteentjes der stof" in
(anoniem). z.j.
78.Brief aan pater Barendse over de thomistische opvatting over de analogie van het
zijn. 1938
79.Aantekeningen over het wezen van de stof. z.j.
80.Verhandeling "Grondstellingen en grondvragen". Met toelichting. z.j.
81.Verhandeling "Zijn en redelijkheid". z.j.
82.Verhandeling "De vorming van het zijnsbegrip, de zelfbewustwording en de
individualiteit der stoffelijke wezens". 1938
83.Verhandeling "Een metaphysische theorie over het wezen der stof". Met
aantekeningen. z.j.
84.Verhandeling over het zijnsbegrip. z.j.
85.Aantekeningen over het thomisme. z.j.
86.Brieven van verschillende personen over de publicaties van W. Helmich. 1938
87.Verhandeling "Een metaphysische theorie over het wezen der stof". Met
aantekeningen en bijlage. z.j.
88.Verhandeling "Een metaphysische studie". 1938-1939
89.Verhandeling "De vrije wil van de mens". Met aantekeningen. 1948
90.Verhandeling "Over de eenmakende kracht van de liefde". Met aantekeningen. 1948
91.Verhandeling "Beschouwingen over een nieuwe synthese tussen geest en stof".
Met als bijlage een brief aan prof. Robbers. 1948
92.Verhandeling "Een beschouwing over wijsgerige uitgangspunten". Met
aantekening. z.j.
93.Verhandeling "Het wezens-begrip". Met aantekeningen. 1945
94.Verhandeling over de thomistische leer over de mens. Met aantekeningen. z.j.
95.Correspondentie met verschillende personen over filosofische onderwerpen. 1948,
1958
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96-1.Verhandeling "Een beschouwing over het wezen der menselijke grondrechten". z.j.
96-2.Aantekeningen over theologische onderwerpen van E. Schillebeeckx,
Schoonenberg, L. Cerfaux en anderen. Uittreksels. Met aantekeningen. z.j.
97.Verhandeling "Sociologie; Rationele maatschappijleer en staatsleer". z.j.
98.Briefkaart van Rudy Huysmans uit Amsterdam over terugzenden van een
manuscript. 1970
99.Brief van (anoniem) aan (anoniem) over het beoordelen van filosofen. Met bijlage.
z.j.
100.Aantekeningen over filosofische onderwerpen. z.j.
101.Verhandeling "De eenheid tussen Christus en de kosmos". Manuscript. z.j.
102-103.Verhandeling "Op zoek naar een nieuwe synthese tussen geloof, wetenschap en
wijsbegeerte". Typescript met aantekeningen. z.j.
Bevat 2 stukken
102.Eerste gedeelte. z.j.
103.Tweede gedeelte. z.j.
104.Brief van de Katholieke Universiteit aan collega's, leerlingen en vrienden van E.
Schillebeeckx over een bundel over zijn theologie bij zijn afscheid. Met bijlagen.
1982
105.Verhandeling "Terwijl de boer slaapt; leestekens tussen grote en kleine gelovigen"
van M. Helmich. z.j.
106.Krantenartikelen over katechetische, theologische en bijbels-exegetische
onderwerpen. 1968-1972
107.Correspondentie met W. Veldhuis van Huize Dijnselburg te Huis ter Heide, over
literatuur, theologie en bijbelexegese. 1971
108.Correspondentie met Charles (onbekend) van de universiteit Saint Joseph te
Beyrouth over een manuscript van Helmich. 1972
109.Correspondentie met H. van Munster, Vicaris Generaal van het aartsbisdom Utrecht,
over het werk "Terwijl de boer slaapt" van Pater Nieuwenhuis. 1972
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