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Verzameling H.J.M. Hoefnagels

Ten Geleide

H.J.M. Hoefnagels SJ (1922-1990)
Harry Hoefnagels studeerde sociologie in Leuven en promoveerde in Parijs. Hij was hoogleraar sociologie en normatieve
maatschappijleer aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn artikel uit 1961 Nederland een sociaal paradijs? in de
Sociologische Gids was een steen in de schijnbaar stille vijver van de Nederlandse sociale verhoudingen. Het verscheen
aan het begin van een tijd van sociale onvrede, die culmineerde in het stakingsjaar 1970. Hoefnagels kwam op voor de
nog ondergeschikte positie van de arbeiders. Hij kreeg steeds meer kritiek op de vakbeweging die niet verder keek dan
belangenbehartiging en loononderhandelingen. Hoefnagels kwam tot radicale standpunten over de inrichting van de
maatschappij waar de factor arbeid sluitpost is en de consument evenals de arbeider in dienst staat van de produktie. Hij
noemde zich lid van de Sociëteit van Jesus en neo-marxist. Hij zag ook in dat de economische groei niet eindeloos door
kan gaan en moet leiden tot uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. In feite streefde hij naar een socialistische
maatschappij.
Bron: KDC - Knipselcollectie
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1.Artikelen over de juridische regeling van arbeidsconflicten in Nederland, met name
het stakingsrecht. 1970-1978
2.Artikelen over medezeggenschap op ondernemingsniveau in Nederland. 1970-1977
3.Artikelen over het recht van bedrijfsbezettingen in Nederland. 1972-1975
4.Artikelen over de rechtspositie van de werknemer in Nederland, waaronder
ontslagrecht en recht op pensioen. 1974-1977
5.Artikelen over het metaalconflict van 1970-1971 in Nederland. 1970-1972
6.Artikelen over het arbeidsconflict bij Pelger, een electronisch bedrijf te Emmen (D).
1971-1974
7.Artikelen over het arbeidsconflict bij de ENKA, een fabriek van kunstvezels te
Breda. 1972
8.Artikelen over het metaalconflict van 1973 in Nederland. 1973
9.Artikelen over de arbeidsconflicten in Nederland in 1976 en 1977 aangaande de
prijscompensatie. 1976-1977
10.Artikelen over grote arbeidsconflicten en Collectieve Arbeids Overeenkomsten in
Nederland. 1970-1977
11.Artikelen over arbeidsconflicten van beperkte omvang in Nederland. 1970-1978
12.Artikelen over bedrijfsbezettingen in Nederland. 1974-1978
13.Artikelen over de verhouding tussen vakbond en ondernemers in Nederland.
1972-1977
14.Artikelen over de feitelijk bestaande inkomensverhoudingen in Nederland.
1971-1977
15.Artikelen over inkomensbeleid in Nederland en de discussie daarover. 1971-1978
16.Artikelen over het probleem van de juiste inkomensverdeling in Nederland.
1973-1976
17.Artikelen over particulier inkomen en inkomen van de collectiviteit in Nederland.
1972-1976
18.Artikelen over ambtenaren in Nederland en hun specifieke problemen. 1971-1978
19.Artikelen over koppelbazen en uitzendarbeid in Nederland. 1972-1978
20.Artikelen over de positie van de arbeider en arbeidswantoestanden in het algemeen
in Nederland. 1971-1977
21.Artikelen over ledentallen, organisatiestructuur, onderlinge verhoudingen en
maatschappijkritische opstelling van de vakbeweging in Nederland. 1971-1977
22.Artikelen over federatievorming en fusie bij de vakbeweging in Nederland.
1971-1978
23.Artikelen over ongeorganiseerden, kleinere bondjes en categoriale vakorganisaties
binnen de vakbeweging in Nederland. 1971-1977
24.Artikelen over de organisatie van middelbaar en hoger personeel binnen de
vakbeweging in Nederland. 1971-1977
25.Artikelen over congressen, actieprogramma's en beginselverklaringen van de
vakbeweging in Nederland. 1971-1975
26.Artikelen over de strategie van de vakbeweging in Nederland in de strijd aangaande
de arbeidsvoorwaarden. 1972-1978
27.Artikelen over de ideeën van de vakbeweging in Nederland aangaande controle van
eigendom en nagestreefde investeringen. 1974-1977
28.Artikelen over de sociaal-economische oriëntatie van de vakbeweging in Nederland
en de gedachten aangaande de maatschappij. 1971-1977
29.Artikelen over de houding van de vakbeweging in Nederland ten aanzien van
grenzen aan de groei, milieu-, energie- en grondstoffenproblemen. 1972-1977
30.Artikelen over de houding van de vakbeweging in Nederland ten aanzien van
internationale vragen en ontwikkelingsproblematiek. 1972-1977
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31.Artikelen over acties van de vakbeweging in Nederland op internationaal niveau,
bijvoorbeeld tegen multinationals. 1972-1978
32.Artikelen over de vakbeweging in Nederland aangaande bedrijvenwerk en de
verhouding tot de ondernemingsraad. 1970-1977
33.Artikelen over het dagelijks leven van de vakbeweging in Nederland en haar
stellingname in diverse aangelegenheden. 1971-1978
34.Artikelen over het dagelijks leven van de vakbeweging in Nederland en diverse
activiteiten. 1973-1977
35.Artikelen over de vakbeweging in Nederland, zich begevend op politiek terrein.
1971-1978
36.Artikelen over de ondernemers in Nederland in de strijd aangaande de
arbeidsvoorwaarden. 1971-1977
37.Artikelen over ondernemers in Nederland in de discussie aangaande de sociale
politiek. 1971-1977
38.Artikelen over mentaliteit, denkbeelden en stellingname van de ondernemers in
Nederland. 1972-1977
39.Artikelen over de werkgeversorganisaties in Nederland. 1972-1977
40.Artikel over stellingname van de ondernemers in Nederland aangaande fusie en
concentratie. 1976
41.Artikelen over activiteiten van werkgevers in Nederland. 1971-1975
42-44.Artikelen over overheidsingrijpen in de industriële verhoudingen in Nederland,
pogingen om met ondernemers en vakbeweging de arbeidsvoorwaarden te regelen,
zoals CAO's en loon- en prijsmaatregelen. 1971-1977
Bevat 3 stukken
42.September. 1971-1972
43.1972, oktober - 1973, december. 1972-1973
44.1974, januari - 1977, november. 1974-1977
45.Artikelen over overheidsingrijpen in Nederland, zoals maatregelen tot steun van het
bedrijfsleven. 1975-1978
46.Artikelen over instituten in Nederland voor samenwerking op topniveau zoals de
Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. 1972-1976
47.Artikelen over het sociaal-economisch beleid van de Nederlandse overheid in het
algemeen. 48-49.Artikelen houdende cijfers en feiten over werkloosheid en werktijdverkorting in
Nederland. 1971-1978
Bevat 2 stukken
48.1971-1974
49.1975-1978
50.Artikelen over de werkloosheid en werkgelegenheid in Nederland. 1971-1978
51-52.Artikelen houdende gegevens over regeringsmaatregelen en voorstellen van
werknemers en -gevers over de bestrijding van werkloosheid in Nederland.
1971-1978
Bevat 2 stukken
51.1971-1975
52.1976-1978
53-54.Artikelen over categorieën werklozen in Nederland. 1971-1978
Bevat 2 stukken
53.Jeugdigen. 1971-1978
54.Academici. 1971-1978
55.Artikelen over menselijk leed door werkloosheid in Nederland veroorzaakt.
1971-1977
56.Artikelen over werkgelegenheid en werkloosheid in Nederland. 1971-1977
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het kader van de vermogensaanwasdeling. 1971-1978
57.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in Nederland onder andere in
58.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in Nederland in het kader
van de grondeigendom, speciaal het streven naar een andere wettelijke regeling
daarvoor. 1973-1977
59.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in Nederland in het kader
van de investeringscontrole. 1971-1977
60.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in Nederland in het kader
van de selectieve investeringsregeling. 1971-1975
61.Artikelen over de Internationale Arbeids Organisatie (IOL). 1972-1977
62.Artikelen over internationale regelingen van de arbeid, zoals een Europees sociaal
statuut, aanzetten tot internationale collektieve onderhandelingen en sociaal beleid
in de EEG. 1971-1977
63.Artikelen over internationale verplaatsing van arbeid en werkgelegenheid naar
Tunis, Hong-Kong etc. 1972-1977
64.Artikelen over de textiel-industrie in Hong-Kong. 1977
65.Artikelen over internationale vakorganisaties. 1971-1978
66.Artikelen over internationale bedrijfsbonden. 1971-1977
67.Artikelen over internationaal gevoerde acties van vakorganisaties, met uitzondering
van die tegen multinationals. 1971-1977
68.Artikelen over internationaal gevoerde acties van vakorganisaties tegen
multinationals. 1972-1978
69.Artikel over belastingdruk in geïndustrialiseerde landen. 1977
70.Artikelen over ondernemers op internationaal vlak en internationale
werkgeversorganisaties. 1974-1977
71.Artikelen over ondernemers op internationaal vlak en multinationale
ondernemingen. 1972-1977
72.Artikelen over humanisering van de arbeid. 1972-1977
73-74.Artikelen over gastarbeiders. 1971
Bevat 2 stukken
73.1971 - 1974, juni. 1971-1974
74.1974, juli - 1978. 1974-1978
75.Artikelen over inflatie en inflatiebestrijding als internationaal probleem en de
internationale aanpak ervan. 1971-1977
76.Artikelen over werkgelegenheid, werkloosheid en economische depressie als
internationaal probleem. 1975-1977
77.Artikelen over de wereld van de arbeid in afzonderlijke landen, industriële
verhoudingen en vergelijkende gegevens van verschillende landen. 1972-1978
78.Artikelen over de vakbeweging in verschillende landen. 1976-1977
79.Artikelen houdende sociaal-economische gegevens over de geïndustrialiseerde
landen. 1971-1977
80.Artikelen over inflatie en prijsontwikkeling. 1971-1977
81.Artikelen over internationale werkloosheid. 1973-1977
82.Artikelen over internationale sociale politiek. 1971-1977
83.Artikel over woningbezit in de EEG. 1976
84.Artikelen over arbeid in het kader van de juridische regeling van stakingen,
uitsluiting en medezeggenschap in België. 1974-1977
85-88.Artikelen over arbeid in het kader van de strijd over arbeidsvoorwaarden,
collectieve onderhandelingen en stakingen in België. 1971-1978
Bevat 4 stukken
85.Industrie. 1971-1978
86.Overheidssector. 1971-1978
87.Interprofessionele onderhandelingen. 1974-1977
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88.Nationale conflicten. 1977
89-90.Artikelen over arbeid en acties in verband met inkrimping van het aantal
arbeidsplaatsen in België. 1972-1977
Bevat 2 stukken
89.Algemeen. 1974-1977
90.Bedrijfsbezettingen. 1972-1977
91.Artikelen over arbeid en verhoudingen tussen vakorganisaties en
ondernemersverbonden in België. 1975-1977
92.Artikel over een demonstratie in Nivelles (België) voor het behoud van de sociale
zekerheid. 1973-1976
93.Artikelen over arbeid en sociale politiek tijdens een kabinetsformatie in België.
1977
94.Artikelen over interne situatie, ledental, onderlinge verhouding,
organisatiestructuur etc. van de vakbeweging in België. 1975-1977
95.Artikelen over congressen, actieprogramma's en beginselverklaringen van de
vakbeweging in België. 1974-1977
96.Artikelen over de strategie van de vakbeweging in België in de strijd aangaande de
arbeidsvoorwaarden. 1973-1977
97.Artikelen over de sociaal-economische oriëntatie en de gedachten over de
maatschappij van de vakbeweging in België. 1975-1977
98.Artikel over de discussie over kernenergie binnen de vakbeweging in Duitsland.
1977
99.Artikel over vakbondswerk in België, speciaal over ontslag van arbeiders wegens
bedrijvenwerk. 1974
100.Artikelen over het dagelijks leven van de vakbeweging in België en haar
stellingname in diverse aangelegenheden. 1975-1977
101.Artikelen over ondernemers in België in de strijd aangaande de
arbeidsvoorwaarden. 1975-1976
102.Artikelen over ondernemers in België in de discussie over de sociale politiek.
1975-1977
103.Artikelen over de mentaliteit en denkbeelden van de ondernemers in België.
1974-1978
104.Artikelen over ingrijpen van de Belgische overheid in industriële verhoudingen.
1975-1977
105.Artikelen over ingrijpen van de Belgische overheid in industriële verhoudingen met
prijs-, loon- en sociaal-politieke maatregelen. 1974-1977
106.Artikelen over ontwikkelingen in het sociaal-economische denken in België.
1974-1977
107.Artikelen over Belgische boeren. 1975
108.Artikelen over de Belgische zelfstandigen en de middenstand. 1972-1976
109.Artikelen over inflatie en werkgelegenheid in België. 1974-1978
110.Artikelen over maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid in België. 1974-1978
111.Artikelen over categorieën werlozen in België, met name academici en jeugdigen.
1975-1978
112.Artikelen over de sociale politiek in België. 1972-1978
113.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in België. 1975-1976
114.Artikelen over industriële verhoudingen in Duitsland zoals juridische regelingen
van stakingsrecht en uitsluiting. 1973-1978
115.Artikelen over industriële verhoudingen en medezeggenschap in Duitsland.
1973-1978
116.Artikelen over de strijd aangaande arbeidsvoorwaarden, CAO's en stakingsrecht in
de industrie in Duitsland. 1971-1978
117.Artikelen over arbeidsonlusten bij de overheid in Duitsland en België. 1973-1978
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118.Artikelen over acties in Duitsland in verband met de inkrimping van het aantal
arbeidsplaatsen. 1975-1978
119.Artikelen over bedrijfsbezettingen in Duitsland en Frankrijk. 1975-1977
120.Artikelen over de verhouding tussen werknemers- en werkgeversorganisaties in
Duitsland. 1973-1978
121.Artikelen over de inkomensverdeling in Duitsland. 1973-1977
122.Artikelen over sociale zekerheid in Duitsland. 1975
123.Artikelen over de verhouding tussen "blue en white collar"-werkers in Duitsland en
vergroting van de vrije tijd. 1971-1977
124.Artikelen over de ledentallen, bezittingen en organisatiestructuur van de
vakbeweging in Duitsland. 1974-1977
125.Artikelen over congressen, actieprogramma's en beginselverklaringen van de
vakbewegingen in België en Duitsland. 1973-1977
126.Artikelen over de strategie van de vakbeweging in Duitsland in de strijd aangaande
de arbeidsvoorwaarden. 1973-1978
127.Artikelen over de strijd van de vakbeweging in Duitsland aangaande de controle
van eigendom, speciaal investeringen. 1974-1975
128.Artikelen over sociaal-economische oriëntatie en denkbeelden van de vakbeweging
in Duitsland. 1974-1978
129.Artikelen over de houding van de vakbeweging in Duitsland ten opzichte van de
toekomstproblematiek, zoals milieu-, grondstof- en energievraagstukken.
1974-1978
130.Artikelen over de houding van de vakbeweging in Duitsland ten opzichte van
internationale problemen, zoals het ontwikkelingsvraagstuk en de multinationals.
1976-1977
131.Artikelen over de aktiviteiten van de vakbeweging in Duitsland op
ondernemingsniveau, speciaal aangaande bedrijvenwerk en vertrouwensmannen.
1973-1977
132.Artikelen over het dagelijks werk van de vakbeweging in Duitsland en haar
stellingname in dagelijkse aangelegenheden. 1975-1977
133.Artikelen over dagelijkse activiteiten van de vakbeweging in Duitsland. 1975-1976
134.Artikelen over de verhouding tussen de vakbeweging in Duitsland en de politiek.
1976
135.Artikelen over de gedachtenvorming in Duitsland aangaande de vakbeweging.
1976-1978
136.Artikelen over ondernemers in Duitsland in de strijd aangaande de
arbeidsvoorwaarden. 1972-1977
137.Artikelen over ondernemers in Duitsland in de strijd aangaande de sociale politiek.
1974-1977
138.Artikelen over de mentaliteit en de denkbeelden van ondernemers in Duitsland.
1971-1977
139.Artikelen over fusies en concentraties bij ondernemingen in Duitsland. 1976-1977
140.Artikelen over het handelen van Duitse ondernemers. 1976-1977
141.Artikelen over ingrijpen van de Duitse overheid in industriële verhoudingen;
samenwerking van ondernemers en vakbeweging in de "Konzertierte Aktion".
1971-1978
142.Artikelen over maatregelen genomen door de Duitse en Belgische overheden ten
aanzien van lonen en prijzen en steun aan bedrijfstakken of bedrijven. 1971-1978
143.Artikelen over ontwikkelingen van het sociaal-economische denken in Duitsland.
1973-1978
144.Artikel over de boeren in Duitsland en hun inkomen. 1975
145.Artikelen over middenstanders en zelfstandigen in Duitsland. 1972-1977
146.Artikelen over werkgelegenheid en de economische toestand in Duitsland.
1971-1978
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1973-1978
147.Artikelen over maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid in Duitsland.
148.Artikelen over categorieën werklozen in Duitsland, met name academici en
jeugdigen. 1974-1978
149.Artikelen over de in Duitsland gevoerde sociale politiek. 1971-1977
150.Artikelen over eigendomsorde en eigendomsverdeling in Duitsland. 1972-1977
151.Artikelen over grondeigendom in Duitsland. 1974-1977
152.Artikelen over de investeringscontrole in Duitsland. 1975-1977
153.Codelijst houdende classificatie van de documentatie normatieve maatschappijleer.
1975
154.Dictaten van het college "Geschiedenis van de sociologie" over Comte, Marx,
Durkheim, Weber, Pareto, Sumner, Cooley, Mannheim en Parsons, gegeven door
Hoefnagels. [1973]
155.Citaten van de in het college "Geschiedenis van de sociologie" behandelde
sociologen. [1973]
156.Voordracht "Sociale problematiek in het algemeen en de bijzondere sociale
problemen van het katholieke organisatieleven" gehouden op 6 november. Met
aantekeningen. 1961
157.Lezing "Mater et Magistra" uitgesproken op 13 maart. 1962
158.Artikel "Experimente mit dem Lohn". 1966
159.Artikel "Entwicklungstendenzen im Katholischen moralischen Denken". z.j.
160.Artikel "Het sociale". 1962
161.Artikel "Sociologie en samenleving: is een samenlevingskunde naast de sociologie
nodig?" 1966
162.Artikel "Marcuse: een uitdaging aan de sociologie". 1968
163.Artikel "Gesellschaftskritik und Engagement fur den Menschen als rationales
Unternehmen". 1922
164-180.Samenvattingen van colleges sociologie. 1984
Bevat 17 stukken
164.Inleidend hoofdstuk sociologie II. 1984
165.Auguste Comte. 1984
166.Herbert Spencer. 1984
167.Karl Marx. 1984
168.W.G. Sumner. 1984
169.Emile Durkheim. 1984
170.Max Weber. 1984
171.Vilfredo Pareto. 1984
172.Thornstein Veblen. 1984
173.Georg Simmel. 1984
174.George H. Mead. 1984
175.Charles H. Cooley. 1984
176.Karl Mannheim. 1984
177.Het sociologisch denken van de Frankfurter Schule. 1984
178.Georges Gurvitch. 1984
179.Talcot Parsons. 1984
180.Robert K. Merton. 1984
181-195.Citaten sociologie Antwerpen. 1984
Bevat 15 stukken
181.Citaten Auguste Comte. 1984
182.Herbert Spencer: enige voor zijn sociologisch denken karakteristieke citaten. 1984
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183.Enige sociologisch belangrijke teksten van Marx. 1984
184.William Graham Sumner citaten uit "Folkways". 1984
185.Citaten van Durkheim. 1984
186.Teksten van Weber. 1984
187.Enige karakteristieke citaten van Vilfredo Pareto. 1984
188.Citaten Veblen. 1984
189.Citaten van Georg Simmel. 1984
190.Citaten Geoerge H. Mead: Mead, mind, self and society. 1984
191.Teksten Cooley. 1984
192.Teksten Parsons. 1984
193.Teksten Mannheim. 1984
194.Citaten Gurvitch. 1984
195.Citaten Frankfurter Schule. 1984
196-199.Te bestuderen teksten met handleiding sociologie te Antwerpen. 1984
Bevat 4 stukken
196.Karl Marx: produktiekrachten en produktieverhoudingen. 1984
197.Ingekorte versie van Max Weber, Die ' Objectivitat' der sozialwissenschaftlichen und
sozial-politischen Erkenntnis. 1984
198.Max Horkheimer: Het gezag. 1984
199.Emile Durkheim, De la division du travail social. 1984
200-224.Diversen artikelen gepubliceerd in verschillende tijdschriften. 1961-1962, 1969,
1976-1978, 1981-1982, 1985- 1986, 1989
Bevat 25 stukken
200.Gesellschaftskritik und Engagement fur den Menschen als rationales Unternehmen.
1968
201.Waardevrijheid en objektiviteit van de wetenschap. 1981
202.Georges Gurvitch. 1981
203.De problematiek van het gelijkheidsstreven. 1981
204.Wie sozial ist unser Sozialstaat? 1986
205.De noodzaak van een andere waardering van de arbeidsprestatie. 1976
206.Unsere Gesellschaftsordnung und die grossen Fragen der Zeit. 1989
207.Wer oder was ist Konservativ? 1986
208.Kritische sociologisch en wetenschappelijke waarheid: Een inleiding in het
sociologisch denken der "Frankfurter Schule". 1981
209.Wetenschap en samenleving in sociologisch perspektief. 1976
210.Die soziale Problematik der Zechenstillegungen: Positive und negatieve Ergebnisse
der geplanten Stillegungen im Hollandischen Kohlenrevier. 1969
211.Kritische sociologie. 1974
212.Milieuproblemen-wereldwijd. 1989
213.Het ontwikkelingsvraagstuk: een internationaal sociaal vraagstuk van onze tijd.
1989
214.Grenzen aan de groei: een maatschappelijke problematiek. 1989
215.Sozialer Kampf und sozialer Fortschriftt. 1969
216.De natuur als te hoeden erfgoed van de mensheid. 1989
217.Het sociale denken en de nieuwe problematiek. 1974
218.Der Katholik und der Demokratische Sozialismus. 1978
219.Inégalités et Injustice. 1977
220.Die Fragwurdige Bewertung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. 1982
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221.Converging 'science of nature' and 'critical sociology'. 1985
222.Nederland een sociaal paradijs? Poging tot een sociologisch verantwoorde
beoordeling onzer sociale verhoudingen. 1961
223.Wetenschappelijke waardeoordelen. 1962
224.De geschiedenis der sociale kwestie. 1962
225.Leidraad bij het kapitalisme van onze maatschappij. z.j.
226.Discussiepunten bij Hoefnagels artikel "Kritische sociologie". 1981
227.Artikel "Het mandement na tien jaar". z.j.
228.Artikel "kritiek op technokratische wetenschapsbeoefening en mogelijke
alternatieven". 1982
229.Artikel "Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid". z.j.
230.Artikel "Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid II". z.j.
231.Artikel "De onwetendheid van de wetenschapsbeoefening". 1974
232.Artikel "De waarheid onthullen over mens en wereld". 1974
233.Artikel "Theorie van het Maatschappelijk verschijnsel macht". z.j.
234.Zusammenfassung des Referats von H. Hoefnagels. z.j.
235.Artikel "Anders Arbeiten-besser Arbeiten". z.j.
236.Artikel "Kan empirisch beoefende sociologie inzicht in maatschappelijke problemen
verschaffen? Een bezinning op de eisen van sociologische empirie". 1990
237.Artikel "Het mensbeeld achter mijn sociologie". z.j.
238.Artikel "De vrijheid van de mens in de samenleving met de mens". z.j.
239.Artikel "De wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst". z.j.
240.Artikel "Het kapitalisme van onze maatschappij". Met bijlagen. z.j.
241.Artikel "De sociologen en de club van Rome problematiek". z.j.
242.Artikel "De sociologie en de problematiek van het menselijk samenleven". z.j.
243.Doelstellingen van het sociologisch onderwijs. Rapport van de onderwijskommissie
van de subfaculteit sociologie Katholieke Universiteit Nijmegen. 1976
244.Artikel "Een blik in de toekomst in de geest van Poels". z.j.
245-249.Artikelen over de sociologie van Hoefnagels. z.j.
Bevat 5 stukken
245.De sociologie van Hoefnagels. z.j.
246.Sociale ontwikkeling. z.j.
247.Algemene sociologie en haar verbijzondering. z.j.
248.Nogmaals algemene sociologie en haar verbijzondering. z.j.
249.Waardering in de sociologie van Hoefnagels. z.j.
250-260.Lesmateriaal voor de cursus sociologie gegeven door Hoefnagels in Antwerpen.
Deels in het Engels en in het Duits. Geordend op onderwerp. Bevat 11 stukken
250.De vrijheid in de samenleving van de mens met de medemens. 251.De problematiek van het gelijkheidsstreven. 252.Het maatschappelijk verschijnsel macht en de problemen waarvoor het de
samenleving stelt. 253.From one earth to one world. 254.Commentaar bij "Produktiekrachten en produktieverhoudingen". 255.Handleiding over bestudering van Durkheim: Quelques remarques sur les
groupements professionnels. 256.Leidraad voor de bestudering van Weber: Die objektivitat Sozialwissenschaftlicher
und Sozialpolitischer Erkenntnis. Pagina 10/13
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257.Voorbereiding over de bespreking van Horkheimer's stuk "Gezag". 258.Handleiding voor de bestudering en de bespreking van: De vrijheid in de
samenleving van de mens met de medemens. 259.Handleiding voor de bestudering en de bespreking van: De problematiek van het
gelijkheidsstreven. 260.Studiedag "Het verschijnsel macht". 261.Artikel "die soziale Problematik der Zechenstillegungen". 1969
262.Artikelen over Georges Gurvitch. 1966
263.Artikel "Sozialer Kampf und sozialer Fortschritt". 1969
264.Artikel "Over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een kritische sociologie".
1972
265.Artikel "De sociale betekenis van de vakbeweging". 1973
266.Artikel "De oliecrisis als aankondiging van het einde van een tijdvak". 1974
267.Artikel "Streik und Aussperrung in den Niederlanden". z.j.
268.Artikel "Sozialisation und sozialer wandel". 1975
269.Artikel "De hulpeloosheid der economen tegenover de werkloosheid". 1976
270.Artikel "Les Forces sociales a l'encontre de l'inégalité". z.j.
271.Artikel "Nur ohne den Kapitalismus". 1977
272.Artikel "Der Katholik und der demokratische Sozialismus". 1978
273.Artikel "Kritische sociologie". Gepubliceerd in 1974. 1974
274.Artikel "Derde Wereld de dupe van groei in Westen". 1981
275.Artikel "De mensen zijn verplicht te werken". 1981
276.Artikel "Die fragwurdige Bewertung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit". 1982
277.Artikel "De wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst". 1982
278.Artikel "Het onbekende sociale". 1984
279.Artikel "De toekomst van onze techniek". 1984
280.Artikelen over "Converging Science of nature and Critical sociology". 1985
281.Artikel "Nederland in zaken". z.j.
282.Artikel "Fur eine Wissenschaft der Natur". Met bijlagen. 1986
283.Artikel "De door Prigogine aangekondigde metamorfose van de wetenschap". z.j.
284.Artikel "Warum die Soziologie zu verhangnisvollen gesellschaftlichen Tendenzen
schweigt". z.j.
285.Sonderabdruck aus den Stimmen der Zeit. 1986
286.Artikel "Umwelt und Kirche Verantwortung fur die Schöpfung. 1987
287.Artikel "De economische wetenschap en de ecologische uitdaging van onze tijd".
1988
288.Artikel "Die Weltsituation verlangt eine neue Solidaritat". 1988
289.Artikel "De natuur als te hoeden erfgoed van de mensheid". 1989
290-293."Die herausforderung unserer Zeit". z.j.
Bevat 4 stukken
290.Das ende der Zeit des Wachstums ohne Grenzen. z.j.
291.Unsere auf Wachstum ohne Grenzen abgestimmte Lebensweise. z.j.
292.Die Grundlagen unseres auf die herausforderung unserer Zeit nicht abgestimmten
Gesellschäftlichen Lebens. z.j.
293.Wie noch menschliche Zukunft zu sichern? z.j.
294.Gesellschaftskritik und Engagement fur den Menschen als rationales unternehmen.
1969
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Herausforderung an die Soziologie. 1971
295.Een artikel in Angewandte Sozialforschung. Herbert Marcuse: Eine
296-300.Einfuehrung in das soziologische Denken der Frankfurter Schule. 1971
Bevat 5 stukken
296.Inleiding. 1971
297.Hoofdstuk 1: Die Möglichkeit einer alternativen Soziologie. 1971
298.Hoofdstuk 2: Die wesentliche Merkmale der Frankfurter Soziologie. 1971
299.Hoofdstuk 3: Die Dialektik in der Frankfurter Soziologie. 1971
300.Hoofdstuk 4: Die Soziologie der Frankfurter in ihrer konkreter Form. 1971
301.Summary of Fr. Hoefnagels' Course on "Religious and other aspects of Sociology.
z.j.
302.Aantekeningen over het artikel "Der Mensch als gesellschaftliches Wesen und die
Problematik der menschlichen Gesellschaft". z.j.
303.Artikelen over de sociologie en de problematiek van het menselijk samenleven. z.j.
304.Artikel "Ethisch handelen in de wereld van vandaag". z.j.
305.Artikel "De filosofie van de Bergrede". z.j.
306.Artikel "The social dimension of moral life". z.j.
307.Artikel "De sociologie en de waarheidsvraag". z.j.
308.De huidige stand van de sociale kwestie in Nederland II. Katholiek cultureel
tijdschrift Streven. 1951
309.De kern van de sociale kwestie nu. Katholiek cultureel tijdschrift Streven. 1952
310.La 'question sociale' dans la sociologie de Durkheim. Bulletin de l'institut de
recherches économiques et sociales de l'université de Louvain. 1958
311.Lijst bibliografie van archivalia H.J.M. Hoefnagels. z.j.
312.Proefschrift van Mark Elchardus. Kan empirisch beoefende sociologie inzicht in
maatschappelijke problemen verschaffen? Een bezinning op de eisen van
sociologische empirie. z.j.
313.Grenzen aan de groei: een maatschappelijke problematiek. z.j.
314.Het ontwikkelingsvraagstuk: een internationaal sociaal vraagstuk van onze tijd. z.j.
315.Aantekeningen sociologie-cursus in Antwerpen met behandelde onderwerpen deel
I. 1967
316.Aantekeningen sociologie-cursus in Antwerpen met behandelde onderwerpen deel
II. 1967
317.Aantekeningen sociologie-cursus in Antwerpen met behandelde onderwerpen deel
III. 1967
318.Systematisch overzicht van onderwerpen behandeld in publicaties van Harry
Hoefnagels. 1986
319.Artikel "Frankfurter Schule". z.j.
320.Het raamplan maatschappijleer. Een kritisch sociologisch commentaar. Artikel uit
de sociologische gids. 1977
321.Artikel uit 'De Dauw' universitaire parochie Antwerpen: Waardevrijheid en
objectiviteit van de wetenschap. 1981
322.Artikel "De toekomst van onze techniek". 1984
323.Artikel "De machteloosheid van onze maatschappij". 1975
324.Artikel "Kritische sociologie". Gepubliceerd in 1977. 1977
325.Artikel "De sociologie van Hoefnagels". z.j.
326.Lesmateriaal over de taak waarvoor de kritische Theorie vandaag staat. z.j.
327.Lesmateriaal bij theorie van het verschijnsel macht. z.j.
328.Artikel "Der Katholik und der Demokratische Sozialismus". 1978
329.Artikel "Sozialer Kampf und Sozialer Fortschritt". 1969
330.Artikel "Die fragwurdige Bewertung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit". 1982
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331.Artikel "Een kritisch-sociologische visie". 1985
332.Artikel "Gesellschaftskritik und Engagement fur den Menschen als rationales
Unternehmen". 1968
333.Artikel "Fur eine Wissenschaft der Natur". 1986
334.Artikel "Converging science of nature and critical sociology". 1985
335.Artikel "Die Weltsituation verlangt eine neue Solidarität". 1988
336.Artikel "Over de mogelijkheden en de wenselijkheid van een kritische sociologie".
1972
337.Artikel "Marcuse: een uitdaging aan de sociologie". 1968
338.Artikel "Kirche und politische Parteien in den Niederlanden". 1966
339.Artikel "Sociologie en samenleving: is een samenlevingskunde naast sociologie
nodig?" 1966
340.Artikel "Entwicklungstendenzen in der internationalen christlichen
Gewerkschaftsbewegung". 1969
341.Aantekeningen voor een congresrede met als onderwerp "De plaats van de theorie
in de sociologie en haar betekenis voor de socioloog". 1971
342.Het ontwikkelingsvraagstuk als internationale gedaante van het sociale vraagstuk.
1984
343.Max Webers Kategorien der verstehenden Soziologie: Eignen sie sich zum
Verstehen der sozialen Wirklichkeit? z.j.
344.Artikel "Christliche Verantwortung fur die Schöpfung". 1986
345.Artikel "Waardevrije of waarderende sociologie?" Een uitzichtloos dilemma dat
moet worden [...]. z.j.
346.Artikel "De toekomst van de verzorgingsstaat". 1989
347.Artikel "Aktuele sociaal-politieke vragen". 1962
348.Brieven van diverse collega's. Met bijlagen. 1962, 2004
349.Het sociologische denken der Frankfurter Schule. 1971
350.Inleiding normatieve maatschappijleer. 1975
351.Normatieve maatschappijleer: pré-candidaatscollege. 1983
352.Lesmateriaal van de periode dat H.J.M. Hoefnagels lesgaf in Nijmegen. 1960, 1967,
1974-1975, 1981, 1983
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