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Archief G.A.H. IJsselmuiden

Ten Geleide

G.A.H. IJsselmuiden (1879-1968)
Godfried Augustinus Hendricus IJsselmuiden werd geboren op 31 augustus 1879 te Arnhem. Hij volgde de seminaries in
Culemborg en Rijsenburg en werd in 1903 tot priester gewijd. Hij studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit
Leuven en promoveerde daar met de hoogste lof in 1906. Daarna was hij kapelaan te Etten. In hetzelfde jaar werd hij
leraar aan het klein-seminarie in Culemborg. Hij gaf daar de ‘poesis', ethica en de vakken fysica en scheikunde.  In 1919
werd hij benoemd als pastoor in Doetinchem, later was hij dit nog in Uithoorn en Duistervoorde, waar hij in 1964 met
emeritaat ging.
IJsselmuiden was een mens met een zeer brede belangstelling en kennis, wat al blijkt uit de uiteenlopende vakken waarin
hij les gaf. Hij was ook muzikaal. Rationeel van instelling en recht door zee, kon hij zich moeilijk verplaatsen in het
gevoelsleven van anderen. Het leverde hem dikwijls conflicten op. Als zielzorger was hij plichtsgetrouw en hij ging met
iedereen op dezelfde rechtvaardige manier om. Maar de studeerkamer en het pastoraat bleven twee afzonderlijke
werelden.
IJsselmuiden overleed op 3 december 1968.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief G.A.H. IJsselmuiden

  
 1.Aantekeningen over psycho-physiologie, gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1904
  
 2.Aantekeningen over de associatieleer, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1905
  
 3.Aantekeningen over rationele psychologie, gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1904
  
 4.Aantekeningen over filosofie van de psychologie, gemaakt op de universiteit van

Leuven.  1905
  
 5.Aantekeningen over fysische anatomie, gemaakt op de universiteit van Leuven

(Cahier nr. III).  1904
  
 6.Aantekeningen over histologie (weefselleer) en anatomie (cahier I voor anatomie)

gemaakt op de universiteit van Leuven.  1903-1904
  
 7.Aantekeningen over embryologie, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1904
  
 8.Aantekeningen over biologie en anatomie (cahier II voor anatomie), gemaakt op de

universiteit van Leuven.  1904
  
 9.Aantekeningen over de organisatie van de beroepsarbeid, gemaakt op de

universiteit van Leuven.  1904-1905
  
 10.Aantekeningen over de moraalleer, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1904
  
 11.Aantekeningen over de geschiedenis van de filosofie, gemaakt op de universiteit

van Leuven.  1903-1905
  
 12.Aantekeningen over scheikunde, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1903-1904
  
 13.Aantekeningen over sociale theorieën, gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1904-1905
  
 14.Aantekeningen over de natuur van God, gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1904-1905
  
 15.Aantekeningen over rechten, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1904-1905
  
 16.Aantekeningen over economie, gemaakt op de universsiteit van Leuven.  1903-1904
  
 17.Aantekeningen over de theodicee en het bestaan van God, gemaakt op de

universiteit van Leuven.  1904-1905
  
 18.Aantekeningen over ontologie, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1904
  
 19.Aantekeningen over epistemologie en natuurkunde, gemaakt op de universiteit van

Leuven.  1904-1905
  
 20.Aantekeningen over de logica, gemaakt op de universiteit van Leuven.  1903
  
 21.Aantekeningen over statistiek en wetgeving, gemaakt op de universiteit van

Leuven.  1905
  
 22.Aantekeningen over natuurkunde, gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1903-1904
  
 23.Aantekeningen over het menselijk lichaam voor het geven van lessen aan het

seminarie Culemborg.  [1908-1910]
  
 24.Aantekeningen over organische scheikunde voor het geven van lessen op het

seminarie Culemborg.  [1907-1918]
  
 25.Aantekeningen over anorganische scheikunde voor het geven van lessen op het

seminarie Culemborg.  [1907-1914]
  
 26.Aantekeningen over natuurkunde voor het geven van lessen op het seminarie

Culemborg.  [1906-1918]
  
 27.Manuscript over de natuurfilosofie van Bacon.  1905
  
 28.Verslag van een vergadering van het parochieel zangkoor van Duistervoorde.  1949
  
 29.Aantekeningen over theologie.  1931
  
 30.Manuscript van "Practische rede".  1914
  
 31.Stuk over belastingen.  z.j.
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Archief G.A.H. IJsselmuiden

 32.Staten van gefundeerde H. Missen in Duistervoorde.  [1929-1940]
  
 33.Manuscript van "Vondel in rouw om echtgenoote en kinderen".  1913
  
 34.Lezing over het persoonlijke eigendom in Etten.  1906
  
 35.Stukken betreffende de K.J.M. (Katholieke Jonge Meisjes).  [1934]
  
 36.Aantekeningen over poëzie, epiek, lyriek en dramatiek voor lessen op het seminarie

Culemborg.  [1906-1911]
  
 37.Aantekeningen over Joseph in Dothan, voor het geven van lessen op het seminarie

Culemborg.  [1907]
  
 38.Aantekeningen over Lucifer, Adam in ballingschap en Noah, voor het geven van

lessen op het seminarie Culemborg.  [1907]
  
 39.Aantekeningen over esthetica, voor het geven van lessen op het seminarie

Culemborg.  [1907-1908]
  
 40.Aantekeningen over latijnse grammatica en literatuur voor het geven van lessen op

het seminarie Culemborg.  [1907-1909]
  
 41.Aantekeningen over regeringsvormen gemaakt op de universiteit van Leuven.

  1902-1903
  
 42-44.Schriftelijke oefeningen en proefwerken van leerlingen over.  1932-1934

Bevat 3 stukken
  
  42.Rekenen.  1932-1934
  
  43.Taal.  1933
  
  44.Frans.  1933-1934
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