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Archief Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam

Ten Geleide

[1]
Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (1943, 1964-2000)
Het ontstaan van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (KTUA) moet gezien worden in het licht van
Vaticanum II en van de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig. In deze periode concentreerden de
priesterordes en -congregaties en de bisdommen hun priesteropleidingen. Deze concentratiebeweging leidde tot vijf
nieuwe katholieke instellingen voor wetenschappelijk theologisch onderwijs (KIWTO’s): Amsterdam, Eindhoven (tot
1970), Heerlen, Tilburg en Utrecht. Daarnaast werd de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
uitgebreid met een kandidaatsopleiding.
Om coördinatie en samenhang te krijgen tussen de studieprogramma’s van de nieuwe opleidingen werd in 1966 een
Centrale Beleidscommissie (CBC) in het leven geroepen, waarin de bisschoppen, de nieuwe KIWTO’s en de Nijmeegse
Theologische Faculteit samenwerkten. Ook was het de taak van de CBC om zorg te dragen voor een erkenning van de
opleidingen door het rijk.
Twee van de nieuwe KIWTO’s, de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA) en de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht (KTHU), hadden een gemeenschappelijke oorsprong.
In 1965 richtten de Franciscanen, de Kruisheren, de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de Ongeschoeide
Karmelieten de Stichting Combinatie Priesteropleiding Nijmegen (SCPN) op. Een jaar later sloten zich de Oblaten van
Maria en de Passionisten aan en gaat de combinatie over in de Concentratie Priesteropleiding Randstad. In 1967
besloten de Jezuïeten en de bisdommen Rotterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen ook te gaan deelnemen aan deze
nieuwe priesteropleiding.
Overleg tussen de betrokken bisschoppen en provinciale oversten leidde tot de oprichting van het Centraal Overleg
Orgaan, dat de nieuwe opleiding gestalte moest geven. Dit resulteerde in 1967 in de oprichting van één moederstichting
onder de naam Kardinaal Alfrink Stichting (KAS) en twee dochterstichtingen met een eigen vestigingsplaats: de KTHA in
Amsterdam en de KTHU in Utrecht. De KAS leidde echter een teruggetrokken leven en de beide dochterstichtingen
voerden al spoedig hun eigen beleid. De KAS werd na de kerkelijke erkenning van de beide hogescholen in 1977
geliquideerd.
Ook was er een gezamenlijk overleg van rectoren en assessoren, bedoeld om een gezamenlijk beleid te voeren, maar dit
orgaan kwam niet verder dan het uitwisselen van informatie.
De KTHA kende een eigen College van Curatoren, dat de financiële en zakelijke belangen en personeelszaken
behartigde. Een eigen College van Rector en Assessoren (RAss) vormde het bestuur en het Wetenschappelijk Corps
fungeerde als algemene vergadering. In 1970 volgde de oprichting van de Hogeschoolraad, waarin alle geledingen waren
vertegenwoordigd. Deze raad had vergaande bestuurlijke bevoegdheden en functioneerde zeer zelfstandig. Daarnaast
werd in hetzelfde jaar een Onderwijsraad ingesteld, die zich richtte op het onderwijsaanbod.
Voor de pastorale vorming van de studenten werd in 1967 het Gemeenschappelijk Pastoraal Instituut (GPI) opgericht,
waarin de KTHA en de KTHU participeerden. Dit instituut werd gevestigd in Amsterdam, maar heeft slechts drie jaar
bestaan.
Naast de wetenschappelijk georiënteerde opleiding kende de KTHA een Vrije Studierichting, een opleiding op hboniveau. Deze was gericht op studenten die wel in het pastoraat werkzaam wilden zijn maar vanwege hun vooropleiding
niet werden toegelaten tot academische examens. De Vrije Studierichting leidde op voor een kerkelijk examen en werd
door het rijk niet erkend.
De KTHA voerde in 1968 overleg met de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over de
mogelijkheden om tot samenwerking te komen, maar deze bleef voorlopig nog zeer beperkt. Een jaar later ontstond uit
het overleg met de UvA en de Vrije Universiteit (VU) de mogelijkheid om tot een gemeenschappelijk doctoraalprogramma
te komen. Uiteindelijk verkreeg de hogeschool bij Koninklijk Besluit in 1974 een volledige rijkserkenning als
wetenschappelijke instelling.
Om de kwaliteit van de verschillende KIWTO’s te beoordelen werd in 1987 de Verkenningscommissie Godgeleerdheid
(VCG) ingesteld. Deze kwam twee jaar later tot de conclusie, dat de KTUA en de Katholieke Theologische Universiteit
Utrecht (KTUU) - de hogescholen mochten zich vanaf 1987 universiteiten noemen - moesten fuseren, waarbij Utrecht als
vestigingsplaats werd aanbevolen. De KTUA verzette zich hiertegen en zocht naar mogelijkheden tot samenwerking met
Heerlen en Nijmegen - het zogenaamde HAN-overleg. Uiteindelijk werd 1992 een fusie aangegaan met de KTUU. De
nieuwe instelling ging Katholieke Theologische Universiteit (KTU) heten.
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[1] Een uitgebreide geschiedschrijving verscheen van de hand van Lodewijk Winkeler, Om kerk en wetenschap.
Geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit
Utrecht. 1967-1991, Utrecht 1992.
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1.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het Beraad
Randstad. 1965-1966
2.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de stafvergaderingen van de Stichting
Combinatie Priesteropleidingen Nijmegen (SCPN). 1966-1967
3.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het Centraal
Overleg Orgaan (COO). 1966-1967
4.Lijsten houdende overzichten van het docentenpotentieel voor de Theologische
Combinatie Randstad Holland. 1966
5.Verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de Rompstaf. 1967
6.Verslagen van vergaderingen van de in oprichting zijnde Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam (KTHA). 1967
7.Programcommissie. 1969
8.Stuurgroep. 1968-1969
9.Stoutenburgberaad. 1968
10.Functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. 1968
11.Commissie Studiebegeleiding. 1968
12.Commissie Studium Generale/Vrijdagmiddagcursus. 1968
13.Studieraad. 1966-1970
14.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het College van
Rector en Assessoren (RAss). Met correspondentie. 1967-1970
15.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij gezamenlijke vergaderingen van de
Colleges van Rector en Assessoren (RAss) van de KTHA en de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht (KTHU). 1967-1970
16-17.Wetenschappelijk Corps (Wetco). 1967-1970
Bevat 2 stukken
16.1967-1968
17.1969-1970
18.Studieregelingen. 1967-1968
19.Correspondentie over de opleiding en de studiegids. 1967-1968
20-25.Gemeenschappelijk Pastoraal Instituut (GPI). Geordend op onderwerp. 1967-1972
Bevat 6 stukken
20.Agenda's voor en verslagen van de stafvergaderingen. 1967-1970
21.Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen.
1967-1972
22.Begrotingen en balansen. 1967-1970
23.Correspondentie tussen de administrateur en diverse personen en instellingen.
1967-1971
24.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van het Curatorium
en van het Gedelegeerd Curatorium. 1967-1970
25.Trainingsprogramma's. 1969-1970
26-30.Presidium van de Kardinaal Alfrink Stichting (KAS). Geordend op onderwerp.
1967-1977
Bevat 5 stukken
26.Akte van oprichting. Met correspondentie. 1967-1968
27.Agenda's voor en verslagen van de 1ste tot en met 15de vergadering. 1968-1976
28.Verslagen van gemeenschappelijke vergaderingen van de ordinarii-participanten en
curatoria van de KTHA en de KTHU. Met correspondentie. 1969-1970
29.Verslag van de gemeenschappelijke vergadering van de curatoria van de KTHA en
de KTHU van 18 maart. 1969
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30.Correspondentie. 1968-1977
31-33.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Curatorium. 1967-1970,
1972-1986
Bevat 3 stukken
31.1967-1968
32.1969-1970
33.1972-1986
34-44.Bijlagen bij vergaderingen van het Curatorium. 1967-1969, 1973-1991
Bevat 11 stukken
34.1967-1969
35.1973-1977
36.1977-1980
37.1980-1982
38.1982-1984
39.1984-1986
40.1986-1987
41.1987-1988
42.1988-1989
43.1989-1990
44.1990-1991
45.Correspondentie tussen het Curatorium en diverse personen en instellingen.
1967-1979
46-47.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Hogeschoolraad. 1970-1990
Bevat 2 stukken
46.1970-1978
47.1979-1990
48-56.Bijlagen bij vergaderingen van de Hogeschoolraad. 1972-1991
Bevat 9 stukken
48.1972-1974
49.1974-1976
50.1976-1979
51.1979-1981
52.1981-1983
53.1983-1985
54.1985-1987
55.1987-1989
56.1989-1991
57-60.Correspondentie tussen de Hogeschoolraad en diverse personen en instellingen.
1970-1990
Bevat 4 stukken
57.1970-1978
58.1979-1983
59.1984-1987
60.1988-1990
61.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het Rectoraat.
1968-1970
62.Correspondentie tussen het Rectoraat en diverse personen en instellingen.
1967-1970
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1970-1986
Bevat 2 stukken
63-64.Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Hogeschoolraad.
63.1970-1977
64.1978-1986
65-66.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij Algemene Vergaderingen. 1970-1991
Bevat 2 stukken
65.1970-1977
66.1978-1991
67-68.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Onderwijsraad. 1970-1987
Bevat 2 stukken
67.1970-1981
68.1982-1987
69-75.Bijlagen bij vergaderingen van de Onderwijsraad. 1970-1987
Bevat 7 stukken
69.1970-1973
70.1973-1975
71.1975-1978
72.1978-1981
73.1981-1983
74.1983-1986
75.1986-1987
76-77.Correspondentie tussen de Onderwijsraad en diverse personen en instellingen.
1970-1989
Bevat 2 stukken
76.1970-1981
77.1982-1989
78.Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Onderwijsraad.
1970-1982
79-81.Rectoraal College. Geordend op onderwerp. 1970-1983, 1985-1987, 1989
Bevat 3 stukken
79.Regelingen voor toelating en toetsingen. 1970-1975, 1977
80.Promoties. 1981-1983, 1985-1987
81.Diversen. 1974-1983, 1985, 1987, 1989
82.Studiecoördinatoren. 1979-1982
83-84.Kandidaats-Doctoraal Commissie (KDC). Geordend op onderwerp. 1969-1982
Bevat 2 stukken
83.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen. Met correspondentie.
1969-1982
84.Correspondentie. 1969-1973
85-86.Doctoraalcommissie (DC). Geordend op onderwerp. 1967-1973
Bevat 2 stukken
85.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen. Met correspondentie.
1967-1973
86.DC Interfacultair. 1969-1971
87.KDC 1983-1986
88-89.Commissie Vrije Studierichting (CVS). 1974-1986
Bevat 2 stukken
88.1974-1977
89.1978-1986
90.Commissie Basisopleiding. 1970-1974, 1986-1988
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91-92.Propedeusecommissie. 1968-1985, 1989-1990
Bevat 2 stukken
91.1968-1977
92.1978-1985, 1989-1990
93.Studiefasencommissie. 1975-1979
94.Commissie Inhoud van het Onderwijs. 1981-1984
95.KDC: herziening doctoraal programma en doctoraalopleiding Vrije Studierichting
(DVS). 1976-1980
96.Projectgroep Herziening Kandidaatsprogramma (PHK). 1982-1986
97.Vrije Studierichting. 1972-1974, 1976-1977, 1983-1986
98-107.Projectonderwijs. Geordend op onderwerp. 1969-1975
Bevat 10 stukken
98."Leven en Dood". 1969-1970
99."Sakraal Profaan, het Onbeschreven Midden". 1970-1971
100."In Gesprek met de Ander, het Pastoraal Gesprek". 1971-1972
101."Satan in deze Tijd". 1971-1972
102."Preek en Predikant". 1972-1973
103."Schuld en Vergeving". 1972-1973
104."The Way of Transcendence". 1973-1974
105."Christendom en Marxisme". 1975
106."Het Verhaal". 1975
107.Correspondentie over en evaluaties van de projecten. 1969-1975
108-109.Vrije Studierichting - Deeltijdopleiding Pastoraat (VS - DOP). 1978-1985
Bevat 2 stukken
108.1978-1981
109.1982-1985 1978-1981
110-111.Statuten en statutenwijzigingen. Met verslagen van vergaderingen en
correspondentie. 1968-1987
Bevat 2 stukken
110.1968-1979
111.1980-1987
112.Erkenning door de Congregatio pro Institutione Catholica te Rome (Italië).
1964-1991
113.Postsynodale Commissie. 1986, 1988-1991
114.Screening van docenten. 1990-1991
115.Reglementen. Met correspondentie. 1967-1968, 1970, 1972-1974
116.Ontwikkelingsplan. 1970-1972
117.Vrije Studierichting Faciliteiten (VSF). 1986-1991
118.Opening van het academisch jaar. 1968-1987
119.Dies. 1969-1977, 1979-1982, 1984-1990
120.Samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit
(VU) te Amsterdam. 1967-1991
121.Nota's inzake ambt en ambtsopleidingen. Met correspondentie. 1966-1981
122.Diaconaat. 1975-1976, 1978, 1983, 1985
123.Beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden. 1969, 1971-1977, 1979
124.Hoger beroepsonderwijs (HBO). 1971-1974
125.Groepsraad Warmond. 1974-1976, 1978-1983
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126."Lineamenta". Met commentaren. 1989
127.Centrale Beleidscommissie (CBC) voor Katholieke Instellingen voor
Wetenschappelijk Theologisch Onderwijs (KIWTO). 1966-1972
128-129.CBC: ingekomen en kopieën van uitgegane stukken. 1967-1977, 1982-1983,
1986-1989
Bevat 2 stukken
128.1967-1975
129.1970-1977, 1982-1983, 1986-1989
130-131.CBC: agenda's voor en verslagen van de 1ste tot en met 136ste vergadering.
Geordend op nummer van vergadering. 1967-1991
Bevat 2 stukken
130.001-060 1967-1975
131.061-136 1976-1991
132-136.CBC: bijlagen bij de vergaderingen. 1973-1976, 1978-1991
Bevat 5 stukken
132.1973
133.1974
134.1975-1976, 1978-1979
135.1980-1986
136.1987-1991
137.CBC: verslagen van vergaderingen met het Rectoren- en Decanenberaad (RDB).
1978-1983, 1986-1988
138.CBC: Centraal Adviesorgaan. 1987-1989
139.CBC: rapport "Algemeen Beleidskader". 1981-1982, 1984-1986
140.Bisschoppencommissie voor de Priesteropleiding (BICO). 1980-1981
141.BICO, commissie Ambtsopleiding. 1978-1984
142.RDB: nota "De KIWTO's en de ambtsopleiding". 1978-1980
143.CBC: behandeling van leerstellige bezwaren tegen katholieke auteurs in de
Nederlandse kerkprovincie. 1975
144.KIWTO: raamstatuut. 1979-1983
145.KIWTO: "Ratio Institutionis Sacerdotalis Neerlandica". Met correspondentie. 1970,
1975-1977, 1978
146.KIWTO: advies van de commissie Van der Grinten inzake het
rechtspositiereglement. 1973, 1976-1979
147.KIWTO: gehuwde priester-docenten. 1967, 1969-1973, 1975-1977, 1983
148-149.Féderations des Universités Catholiques - Conference of Catholic Theological
Institutions (FIUC - COCTI). 1971-1992
Bevat 2 stukken
148.1971-1981
149.1982-1992
150.COCTI: congres te Lissabon (Portugal) in 1986. 1985-1986
151."Conference of Rectors and Vice-Chancellors of the European Universities" te
Amsterdam. 1974
152.Herziening van de bestuursstructuur. 1981-1982, 1984-1988
153.Georganiseerd Overleg: oprichting. 1978, 1981, 1983-1985
154-155.Georganiseerd Overleg: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij
vergaderingen. 1985-1992
Bevat 2 stukken
154.1985-1991
155.1991-1992
156.Georganiseerd Overleg: reglement. 1985
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157.Georganiseerd Overleg: correspondentie met diverse personen en instellingen.
1987-1991
158.Verkenningscommissie Godgeleerdheid (VCG): inventarisatie van gegevens van het
wetenschappelijk personeel. 1987
159-160.VCG: diversen. 1987-1989
Bevat 2 stukken
159.1987
160.1988-1989
161.VCG: reacties op het adviesrapport aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen. 1989
162.Overleg met de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Universiteit voor
Theologie en Pastoraat (UTP) te Heerlen (HAN-overleg). 1990
163-164.Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan 1990 (HOOP). 1989-1990
Bevat 2 stukken
163.1989
164.1990
165-166.Concentratie van de KTUA en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
(KTUU). 1989-1992
Bevat 2 stukken
165.1989-1991
166.1991-1992
167.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de
voorbereidingscommissie Concentratie. 1990-1991
168.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de
adviescommissie Concentratie. 1991
169.Uitvoeringscommissie Godgeleerdheid. 1990-1991
170.VCG: diversen. 1990-1991
171-181.Archivalia opgemaakt en ontvangen door J.C.P. Waldram, secretaris van de SCPN.
Geordend op onderwerp. 1963-1967, z.j.
Bevat 11 stukken
171.Verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de Voorbereidende Commissie.
1964-1965
172.Rapport "De Studie-Reorganisatie in onze Philosophica en Theologica", opgemaakt
door de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR). z.j.
173.Agenda's voor en verslagen van de stafvergaderingen. 1966-1967
174.Personalia van docenten. z.j.
175.Reorganisatie van de priesteropleidingen in Nederland. 1965-1966
176.Opzet van studieprogramma's. 1963-1966, z.j.
177.Overeenkomsten met participanten. 1964-1966
178.Correspondentie met priesterordes en - over coördinatie van de opleidingen. Met
bijlagen. 1964-1966
179.Directorium. 1965-1966
180.Advies van de werkcommissie Hogere Studies van het Pastoraal Instituut van de
Nederlandse Kerkprovincie (PINK) inzake de studieprogrammering. 1965
181.Diversen. 1965-1967
182.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het Curatorium. Met
besluitenlijsten. 1991-1992
183.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU). Met correspondentie.
1992-1994
184.Correspondentie van de administrateur over de fusie met de KTUU. 1991-1993
185.Huisvesting: verbouwingen en inventaris. 1971-1988
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186.Aandachtspunten tussen KTU, vestigingsplaatsen Amsterdam en Utrecht.
1993-1994
187.Aandachtspunten tussen KTU, vestigingsplaats Amsterdam en de Hogeschool
Katholieke Leergangen te Tilburg (HKLT). 1993-1994
188.Activiteiten georganiseerd door de KTU en door derden. 1993
189.Bewerking van de archieven van de vakgroepen. 1992-1994
190.Onderzoek naar het voortbestaan van de vestiging van de KTU te Amsterdam.
1992, 1994
191.HBO-opleiding Theologie en Levensbeschouwing van de HKLT. 1992-1993
192.Huur d'Bruynvis aan de Keizersgracht te Amsterdam door de KTU van de HKLT.
1994
193.Gespreide betaling van collegegeld. 1992-1993
194.Medegebruik van het pand d'Bruynvis te Amsterdam. 1992-1993
195.Onderwijsprogramma van de vestiging Amsterdam. 1992-1993
196.Openstelling van het gebouw d'Bruynvis te Amsterdam. 1992-1993
197.Studentenpastores. 1992
198.Stichting d'Bruynvis. 1993
199.Verlofregeling. 1993
200-224.Archivalia van H.T.J. Rozestraten, secretaris van de KTHA, vanaf 1987 KTUA.
Geordend op onderwerp. 1968-1991
Bevat 25 stukken
200.Correspondentie over verzekeringen. 1968-1970, 1977-1978, 1981-1982
201.Correspondentie met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te
Leiden. 1970-1972, 1974-1978, 1982-1984, 1986-1988, 1990-1991
202.Correspondentie met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te
Groningen. 1973-1977, 1979-1984, 1986-1991
203.Correspondentie met de Centrale Interfaculteit van de Erasmusuniversiteit te
Rotterdam. 1975-1979, 1985
204.Correspondentie met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te
Utrecht. 1976-1977, 1979-1980, 1985-1991
205.Professioneel bestuurder. 1976-1980
206.Correspondentie met T. Zwartkruis, bisschop van Haarlem. 1977-1978, 1980-1981
207.Correspondentie met A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam. Met bijlagen. 1978,
1980-1981
208.Redactie van #Katharsis#. 1976, 1979-1986, 1988-1989
209.Correspondentie met de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 1982-1983,
1986-1989, 1991
210.Diocesane Raad voor de Ambtsopleiding van het bisdom Haarlem. 1984-1986, 1989
211.Samenwerking met de KTUU. 1983-1989, 1991
212.Commissie Vrije Studierichting. 1984-1987
213.Bestuursmededelingen. 1985-1989
214.KDC 1983, 1985-1987
215.Overeenkomst inzake het archief van pater P.F. Smulder SJ over Vaticanum II.
1986-1987, 1991
216.Propedeusecommissie. 1985-1988
217.Centrum voor Priesteropleiding van het bisdom Rotterdam. 1985-1989
218.Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 1986, 1989-1990
219.Correspondentie met diverse personen en instellingen over het Team Opleidingen
Pastoraat (TOP) van de bisdommen Utrecht en Groningen. 1986-1988
220.Willibrordushuis van het bisdom Haarlem. 1986, 1989
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221.College van Curatoren van de KTUU. 1987-1991
222.Huurovereenkomst met de Sint Bonifaciusstichting inzake Keizersgracht 103-105 te
Amsterdam. 1989-1991
223.Overeenkomst met de Open Universiteit inzake collectieve inschrijving. 1990
224.Dagelijks Bestuur van de Hogeschoolraad. 1988,1991
225.Afschrift van akte inzake wijziging en vaststelling van de statuten van de Stichting
KTUA. 1987
226.Afschrift van akte inzake wijziging en vaststelling van de Stichting Fonds
Bijzondere Voorzieningen van de KTUA. 1987
227.Compendium. 1970
228-235.Begrotingen en balansen. Met bijlagen. Geordend op boekjaar. 1977-1986
Bevat 8 stukken
228.1978
229.1979
230.1980
231.1981
232.1982
233.1983
234.1984
235.1985
236-242.Grootboekkaarten. 1978-1984
Bevat 7 stukken
236.1978
237.1979
238.1980
239.1981
240.1982
241.1983
242.1984
243.CBC: brief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de
subsidievaststelling 1970-1974. 1977
244-251.Rapporten inzake de financiële administratie van de Stichting KTHA opgemaakt
door de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Geordend op boekjaren; met correspondentie. 1975, 1978, 1982-1984, 1988-1989,
1992-1993
Bevat 8 stukken
244.1971
245.1972-1975
246.1976-1980
247.1981-1982
248.1983-1986
249.1987
250.1988
251.1989-1991
252.Afrekening subsidies 1984-1990 door de Centrale Financiële Instellingen. 1992
253.Onderzoek naar de aangiften loonbelasting 1986-1989 door de
Rijksaccountantsdienst. 1991
254.Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen KTUA. 1989, 1991-1992
255.Resultaatoverzichten. 1975
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256-259.Begrotingen. Geordend op boekjaar. 1974-1976, 1988
Bevat 4 stukken
256.1975
257.1976
258.1977
259.1988
260.Nota inzake de reikwijdte van de #Tijdelijke Rechtspositieregeling Taakverdeling
Wetenschappelijk Onderwijs#. 1984
261-263.GPI: begrotingen en balansen. Geordend op cursusjaar. 1967-1970
Bevat 3 stukken
261.1967/1968 1967-1968
262.1968/1969 1968-1969
263.1969/1970 1969-1970
264.Verzendbrieven bij jaarrekeningen van de Stichting KTHA, vanaf 1987 KTUA.
1984-1993
265.Brief aan de accountant aan het Curatorium van de Stichting KTHUA over de
jaarrekening 1985. 1986
266.Lidmaatschapskaarten van de Studentenunie van de KTHA (SUKTHA). 1967-1968
267.GPI: correspondentie over collegegeld. 1969-1970
268.Exploitatiebegroting voor het cursusjaar 1968/1969. 1968
269-271.Examenuitslagen van het grootseminarie te Warmond. 1943-1967
Bevat 3 stukken
269.1943-1965
270.1954-1961
271.1961-1967
272-278.Archivalia opgemaakt en ontvangen door A.T. Mous pr., professor aan het
grootseminarie te Warmond, hoogleraar Middeleeuwse en Moderne
Kerkgeschiedenis. Geordend op onderwerp. 1949, 1956-1969, z.j.
Bevat 7 stukken
272.Subdiaconaats- en priesterexamens. 1949, 1956-1963
273.Rapporten over studenten aan het grootseminarie. 1957-1960, 1963, 1965-1967
274."Statuut voor de leiding van het kleinseminarie van het bisdom Rotterdam". 1961
275.Programcommissie Concentratie West-Nederland. 1963-1967
276.Adviezen inzake studie en programmering. 1965-1967
277.Stuurgroep. 1968-1969
278.Diversen. 1966-1969, z.j.
279.Kommissie Bestuur en Beheer (KBB). [1970]
280.Nota "De theologie-opvatting van Vaticanum II en de romeinse normen in
vergelijking met die van de KIWTO's". 1974
281.Nota "Het ambt van de presbyter. Enkele gegevens uit officiële dokumenten". z.j.
1000.Kaartsysteem houdende namen van auteurs van scripties. Alfabetisch geordend op
naam. z.j.
1001.Scriptie "God en lijden" van J.J.B.A.M. Niesink. 1999
1002.Scriptie "Het leven als televisiedrama. Over de zin van een ordinaire televisieserie"
van Pieter Visschers. 1991
1003.Scriptie "Goed is het te gaan naar het huis van rouw. Een studie van Pred. 7,1-14 en
9,1-6 met bijzondere aandacht voor Predikers mening over de dood" van P.J.M.
Evers. 1984
1004.Scriptie "'Diepte!' in een schoolkatechese over de dood" van R.J.M. Hehenkamp.
1975
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1005.Scriptie "Zoeken naar God. Schillebeeckx en de 'christelijke new-age-denkers' over
de relatie tussen God en mens in deze tijd" van Hélène van den Bemt. 1996
1006.Scriptie "Een lichaam met vele ledematen. Een onderzoek naar de bijdrage die de
kennis van organisatiestructuren kan leveren aan de vorming van de parochiële
organisatie" van Hélène van Huizen. 1999
1007.Scriptie "Dood, ik heb je!! Onderzoek naar de spanning tussen het rouwproces en
het verrijzenisgeloof binnen de uitvaartliturgie van de ordo exsequiarum van 1969"
van W.P.L. Broeders. 1995
1008.Scriptie "'Zijn Maria en Elisabeth ook onder de pastores?' Lc 1,39-56 en het
pastoraat van ontmoeting" van P.M.E. Hogervorst-van Kampen. 1997
1009.Scriptie "Troosten en uitdagen. Een onderzoek naar de betekenis van de
womanistische theologie van Delores Williams voor het spanningsveld troosten en
uitdagen" van Marja Went. 2000
1010.Scriptie "Poels een sociaal bewogen aalmoezenier. Een analyse van zijn werk als
aalmoezenier van sociale werken in Limburg" van Jacob Stuivenberg. [1999]
1011.Scriptie "Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen
over sterven en dood" van L.H.C. Friedrich. 1983
1012.Scriptie "'Ik wil altijd weten wat je bedoelt met katholiek'. Over de relatie tussen
onderwijs en levensbeschouwelijkheid op een katholieke school" van Bert Glorie.
1996
1013.Scriptie "De positie van de vrouw in de synagoge. In de periode van de Tweede
Tempel, Misjna en Talmoed" van M.H.T. Scholtens. 1986
1014.Scriptie "Toen zei Jezus tot haar: 'vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders,
dat zij gaan naar Galilea, en daar zullen zij mij zien' (math.28:10). De doorbreking
van het mechanisme van onderdrukking van vrouwen in kerk en pastoraat" van
Corry van Straten. 1988
1015.Scriptie "Viering en parochie catechese. De betekenis van de viering voor de
parochie-catechese toegelicht aan de eerste communie-viering" van Roos van
Rijen. 1994
1016.Scriptie "'Waarde-oriëntatie van jongeren aan het eind van de twintigste eeuw'.
Zoeken naar perspectief" van Theo van Remundt. 1999
1017.Scriptie "Met kinderen spelenderwijs leren. Hoe kan, binnen de
parochiegemeenschap, vorming van kinderen tussen de 6 en 12 jaar, vanuit rooms
katholiek perspectief, eruit zien als deze kinderen centraal gesteld worden en wat
zijn dan de catechetische consequenties hiervan?" van Willeke Kempes-van
Leeuwen. 1999
1018.Scriptie "Nu nog met halve woorden. Niet-theologische faktoren in het proces
tussen protestanten en katholieken in Nederland" van Pauline van Zaalen. 1994
1019.Scriptie "Ervaring met Ervaring. Geloofservaring en pastoraat in de postmoderne
tijd" van L.A.M. Nuijen-Looye. 1996
1020.Scriptie "AIDS: Pastor wat is daarop je antwoord? Op zoek naar specifieke factoren
ten aanzien van HIV/AIDS en een mogelijk antwoord daarop" van J.A. van
Oosterhout. 1994
1021.Scriptie "Verlangen als vindplaats van Godsontmoeting. De verandering van het
verlangen in het Cantico-A van Jan van het Kruis" van Leon Teubner. 1997
1022.Scriptie "Kerk, Jongeren en Media" van Gonnie de Jong. 1999
1023.Scriptie "Much more is real than is possible. Een onderzoek naar de receptie van
Auschwitz in het Joodse- en Christelijke denken zoals bij de Joodse denker Emil L.
Fackenheim" van J.G. Butti. 1995
1024.Scriptie "Het volk als gezagsdrager. Een vergelijkende studie naar de politieke
opvattingen van Thomas Müntzer en Marsilius van Padua" van Eric Bras. 1994
1025.Scriptie "'Last uns auch das Loch weyter machen'. Over het schriftgebruik van
Thomas Müntzer in zijn uitleg van Lucas 1" van M.K.M.A. Falke-de Hoogh. 1997
1026.Scriptie "De nieuwe kleren van de keizer. Kunst en religie" van Hanneke Snelder.
z.j.
1027.Scriptie "Koinonia/Communio. Kerk als gemeenschap met en van (heilige) mensen
over de grens van de dood heen. Kerk opbouwen in liturgie rondom de dood en in
de omgang met heiligen met gebruikmaking van verhalen" van A.T.M. BeenakkerVoorn. 1999
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1028.Scriptie "Als vrouw onder de hoorders ... Een bijdrage aan een feministisch
hermeneutische Homeletiek" van G.A.C.H. Hazelzet-Buur. 1994
1029.Scriptie "Pastor & Therapeut. Concurrentie of Coöperatie" van Corry van Straten.
1994
1030.Scriptie "Marie de l'Incarnation. 'Pastor naar gods hart'" van Elma Beerends-Orie.
z.j.
1031.Scriptie "De plaats van de ander in de moderne samenleving. Een onderzoek naar
de verhouding tussen ethiek, politiek en economie bij Bob Goudzwaard en Hannah
Arendt" van Corine van der Loos. 1997
1032.Scriptie "Dovend vuur van het begin. De Nederlandse liturgievernieuwingsbeweging
van Paul Chapel, en de Emmausgroep in Heerhugowaard" van Jos van Steen. z.j.
1033.Scriptie "Zalig de armen. Over diakonaat en armenzorg sinds de Reformatie" van
Theo van Driel. 1998
1034.Scriptie "Vrouwenpastoraat als hulpverlening" van Anny Spekking-Matti. 1992
1035.Scriptie "Joël" van M. Ringer. 1991
1036.Scriptie "Met een knipoog naar de medemens en God. Over de bevestigingsleer van
mevr. Dr. A.A.A. Terruwe in relatie tot het vak levensbeschouwelijke vorming" van
Wytze Brandsma. 1995
1037.Scriptie "Tot eenheid geroepen in geloof. De bijdrage van een kerkhistorische
reconstructie aan een actuele katechese" van C.J. Loomans. 1992
1038.Scriptie "'Omwille van Vrede'. Verkenning van vroeg-rabbijnse uitspraken over de
omgang met niet-joden" van Henk Scholder. 1998
1039.Scriptie "Wie heeft het gedaan! Of: Wat is er gebeurd? Een verkenning rond de
betekenis van René Girards zondeboktheorie voor theologie en katechese" van Jan
Bakker. 1992
1040.Scriptie "Communicatie in het schoolvak levensbeschouwing. Een studie naar het
belang en de plaats van de communicatie in het schoolvak levensbeschouwing,
vanuit een vergelijking van het communicatiebegrip van twee leerplannen" van
D.M.T. van der Pijl-Swilders. 1999
1041.Scriptie "Zo maar een dak? Tieners in religieuze centra" van Elly van den BosSchilder. 1997
1042.Scriptie "Theologie en ecologie. Stimulansen van de christelijke scheppingsleer
voor een beter omgaan met onze aarde en de toepassing hiervan binnen het
katechese-onderwijs" van F.A.M. Kerklaan. 1992
1043.Scriptie "Spiritualiteit achter slot en grendel? Een reflectie rond abdijbezoek, kerk
en spiritualiteit" van Lisette Hendriks-Vaessen. 1994
1044.Scriptie "'En steeds weer voor ons uit een wijzend woord'" van Simone Huisman.
1991
1045.Scriptie "Schatten in broze vaten. Een studie van enkele Nederlandse pastoraalpsychologische theorieën over de geloofsbeleving van ouderen" van B.M.H. van
Emmerik. 1994
1046.Scriptie "Zin in de afwas? De Tiltenberg en Riet Bons-Storm geanalyseerd met het
oog op feministisch pastoraat" van Marlies de Jong. 1991
1047.Scriptie "Wat is de betekenis van de koranische Jezus in het perspectief van de
dialoog christendom-islam en pastoraat?" van Jan Bruinsma. 1995
1048.Scriptie "Toelating van vrouwen tot het ambt van diaken? Toetssteen voor de
gelijkwaardigheid van vrouw en man in de RK-kerk" van Kees der Zwet. 1995
1049.Scriptie "Positie kiezen. Een visie op vrouwenpastoraat vanuit hermeneutisch
perspektief" van J.W.S. Breed-Baaij. 1995
1050.Scriptie "Schrift en geleefde werkelijkheid. Een onderzoek naar literaire en
historische aspecten van Rabbijnse Midrasj" van Henk Scholder. 1991
1051.Scriptie "Het redden van het leven van 'zwaar-defecte' pasgeborenen. Een
onderzoek naar de fundering en grenzen van een ethische plicht" van F.W.A. Brom.
1990
1052.Scriptie "'Naakt tussen de schuttingen'" van A. Martin Zandstra. 1991
1053.Scriptie "Het zegenen voor de maaltijd. In het bijzonder over wijn en brood. Een
studie in Joodse en vroeg-Christelijke maaltijdhalacha" van Eric Ottenheijm. 1992
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1054.Scriptie "'Overleven'. Een onderzoek naar de discrepantie tussen de officiële
uitvaartliturgie en de voorstellingswereld van hedendaagse gelovigen met
betrekking tot beelden van dood en voortleven" van Herman Rolfes. 1992
1055.Scriptie "Psychofarmaca, een slapeloze nacht. Zicht op ethische keuzes in de
ontwikkelingsgang van slaapmiddelen, antidepressiva, en antipsychotica" van
Antoine de Haan. 1993
1056.Scriptie "Bomen, wat hebben zij ons te zeggen" van Marijke Egelie-Smulders. 1993
1057.Scriptie "De berg beklimmen op zoek naar een toetssteen. Welke weg uit de
impasse in de vorming in waarden en normen kan aan het 'Raamleerplan', resp.
'Brochure B.' en het boek: 'Vorming in waarden en normen' ontleend worden en
welke conclusies, aanbevelingen en pedagogisch-didaktische opmerkingen vloeien
voort uit de verbinding van deze twee" van H.A. van Poecke. 1993
1058.Scriptie "Van Rerum Novarum naar Centesimus Annus. Enige aspecten over de
positie van arbeid en arbeider in de rooms-katholieke sociale leer in de laatste
honderd jaar" van Marie Giammanco-van Rooden. 1993
1059.Scriptie "De waarheid van traditie. De plaats van de christelijke traditie in het
nieuwe raamleerplan voor levensbeschouwing in het licht van Gadamers
hermeneutische filosofie" van Rob Tanke. 1993
1060.Scriptie "Vergeten is ballingschap herinneren is bevrijding" van C.J. VerweijWeekhout. 1996
1061.Scriptie "Christen zijn is handelen. Deel 2 theologische reflectie op het
stageverslag" van C.A.I. Baakman. 1996
1062.Scriptie "Traditionele christelijke symbolen in de commercie; trend of antwoord?
Onderzoek naar de zeggingskracht van traditionele christelijke symbolen die,
gericht op volwassenen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, gebruikt worden voor
commerciële doeleinden" van C.A.I. Baakman. 1997
1063.Scriptie "Filmgesprek op de basisschool" van Angela Heinsman-Feringa. 1997
1064.Scriptie "Opdat allen één zijn ... Inculturatie-mogelijkheden sinds Vaticanum II in de
Romeinse Liturgie, met name in Zaïre: evangelisatie en context" van P.J. van
Winden. z.j.
1065.Scriptie "Oecumene, een gepasseerd station? Een inventariserend onderzoek naar
de mogelijkheden voor een oecumenisch beleid in parochies" van Henk Hudepohl.
1994
1066.Scriptie "Pastoraat aan ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke
handicap" van Ciel Huitema-Walta. 1995
1067.Scriptie "Verhalen van en voor onderweg" van Marijke Jonkheer-v.d. Lubbe. 1998
1068.Scriptie "Opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland ... Een
bijbels-theologische lezing van Johannes 6" van Monique Leygraaf. 1994
1069.Scriptie "Zoektocht door een zwarte theologie" van C.M. Lourens. 1995
1070.Scriptie "De volmaakste vrucht van de verlossing. Een onderzoek naar de plaats
van de mariologie in de theologie van Karl Rahner" van Colm Dekker. 1995
1071.Scriptie "Trouw bij Hadewych. Een onderzoek naar de betekenis van de Trouw in
Hadewychs mystiek" van Elly van der Vin. 1997
1072.Scriptie "Elkaar dragen in geloof. Droom of werkelijkheid voor de 'scenario C'
geloofsgemeenschap" van J.H.M. van Pampus. 1995
1073.Scriptie "Openbaring als communicatief proces. Een onderzoek naar het
openbaringsbegrip in mediadocumenten van het kerkelijk leergezag" van L.L. van
der Lans. 1995
1074.Scriptie "Het Eerste Woord. Het Oude Testament in de christelijke zondagsliturgie"
van M.A.C. Pielage-Groen. 1997
1075.Scriptie "Mystagogische catechese in het dekenaat Beverwijk" van P.G.B. de Wolf.
1997
1076.Scriptie "Willibrord in eigentijdse bronnen en historiografie" van A.C.J. Habets.
1996
1077.Scriptie "Peiling van het parochiewerk. Een nieuw meetinstrument bij de vorming
van een pastoraatsgroep" van Gisela Hoeve. 1990
1078.Scriptie "Pastoraat en kerk in de industriële samenleving. Een exploratief
onderzoek naar industriepastoraat en priesterarbeid" van Anneke Lagerweij. 1981
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1079.Scriptie "Pastor worden in een fabriek" van Henk Baars. 1977
1080.Scriptie "Arbeid. Zegen en vloek (bijna) tegelijkertijd" van R.G.J. Bosma. 1982
1081.Scriptie "Tussen solidariteit en isolement. Een onderzoek naar de pastorale visie
van arbeidspastores in het licht van de theologie van de bevrijding" van George
Scholte. 1990
1082.Scriptie "Menselijk lijden en de vraag naar god" van Wim Evers. z.j.
1083.Scriptie "'Omwille van een menswaardig evenwicht'. Het WAO-debat in Nederland
(1991-1996), belicht vanuit de sociale ethiek van de kerk" van W.J.M. Vogelaar. 1996
1084.Scriptie "Teilhard de Chardin: De kosmische Christus en new-age. 'In hoeverre laat
het spirituele gedachtengoed van Teilhard de Chardin een convergentie toe met
new-age?'" van Fons van Zijl. z.j.
1085.Scriptie "De viering van de Ziekenzalving in een algemeen ziekenhuis" van B.J.
Groen. 1980
1086.Scriptie "Een ethisch brein? Onderzoek naar de plaats van de theorie en het denken
in de ethische overwegingen van Alasdair McIntyre" van Marja van Lieshout. 1995
1087.Scriptie "Gaandeweg. Contouren voor een didactische vormgeving in de koninklijke
landmacht voor het lesgeven over mensenrechten: Christendom en Islam, de
democratische rechtsstaat en Tenten" van H.P. Lippe. 1998
1088.Scriptie "Afscheid van de subsidiariteit? Een studie naar het gebruik van
subsidiariteit als hedendaags bestuurlijk beginsel" van S.H.M. de Wit. 1994
1089.Scriptie "Niet een leer, maar hoe ik leef. Een verkenning van het transcendente in
hedendaagse zingevingssystemen, met name New Age, binnen het kader van de
huidige katechetische discussie" van Angela Dol. 1996
1090.Scriptie "Wijding van vrouwen geen onschuldige zaak. De vrouwelijke priester en
de sacramentaliteit van de eucharistie" van Els Hofland-Heijdra. 1995
1091.Scriptie "'Spelenderwijs de hemel op aarde'. 'Hoe met mensen met een diep-,
ernstig- en matig verstandelijke handicap liturgie te vieren, zodanig dat recht wordt
gedaan aan het eigene van liturgie en de eigenheid van de mensen die het betreft.'
Een praktisch-theoretische verantwoording" van Theo Bos. 1996
1092.Scriptie "Van puur kristal. Over de inzet van speelfilms in het groepspastoraat" van
Ingrid den Olden-Bakker. 1995
1093.Scriptie "Om niet te vergeten. Over stripverhalen als bron van theologisch denken"
van John den Olden. 1995
1094.Scriptie "De mens als beeld gods. Een onderzoek naar de betekenis van genesis
1:26-28" van H.W.M. van Grol. z.j.
1095.Scriptie "De vele kleuren van het imago Dei. De contextuele bevrijdingstheologie
van Mercy Amba Oduyoye" van Erna Peijnenburg. 1996
1096.Scriptie "Het verhaal gaat door ..." van J.A.M. van Campen-Knook. 1995
1097.Scriptie "Het rouwproces in de joodse traditie. De verhouding van de enkeling en de
gemeenschap hierin ten tijde van Mishna en Talmud" van Sasja Martel. 1983
1098.Scriptie "Hoe moet je het diakonaat invullen, wil het een specifieke bijdrage leveren
voor de zending van de kerk? Een studie naar het eigene van dit ambt en hoe het
zich heeft ontwikkeld binnen de Nederlandse kerk" van Jan Kerkhof Jonkman. z.j.
1099.Scriptie "Nader tot U? Spreken over God: Ted van Gennep en Sallie McFague" van
Ida Overdijk. 1994
1100.Scriptie "Zwijgen van vrouwen. 'Huil niet op een dag zal het ons lukken elkaar te
spreken en wat we zullen zeggen zal nog mooier zijn dan onze tranen'" van Toke
Elshof. 1984
1101.Scriptie "En een vrouw nam het woord. Catharina van Siëna in haar apostolischpolitieke activiteit" van (onbekend). z.j.
1102.Scriptie "Ubi caritas et amor deus ibi est, waar vriendschap heerst en liefde daar is
God. Een onderzoek naar de ervaringen van mensen in Taizé" van Jeanine
Vermeulen. z.j.
1103.Scriptie "Jezus en de vergeving. 'en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven'" van P.C.G. de Vries. 1994
1104.Scriptie "Nationaal-socialistische euthanasie: Een kritische beschouwing. De visie
van Werner Catel (1894-1981) op euthanasie bij idiote pasgeborenen" van M.P.A.
Holl. 1994
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1105.Scriptie "Opzienbarend-Openbarend. Exegese van 2 Kon. 4, 8-37 en een praktischtheologische reflectie over rituelen" van Oscar Swijnenberg. 1995
1106.Scriptie "Dekenaat" van Piet van Hooijdonk. 1994
1107.Scriptie "Beelden van angst - beelden van verlossing. Drewermanns methode voor
het lezen van beeldende taal in het vak levensbeschouwing" van Annelies Vlaar.
1994
1108.Scriptie "Kan New Age gekerstend worden? Een scriptie naar aanleiding van het
boek van Karel Douven: 'Het christendom op weg naar de 21e eeuw'" van Rochus
Franken. 1993
1109.Scriptie "De homiletische interactie met verstandelijk gehandicapten" van E.H.C.
Walet. 1999
1110.Scriptie "Het leven als leerproces. Een onderzoek naar het leven en denken van
Aleid Schilder met behulp van de leertheorie 'het omgekeerde leren' van Wiel
Claessens" van Tanja de Faber-van Leeuwen. 1999
1111.Scriptie "Theologische wegen met Heidegger. Zoektocht naar criteria voor
hernieuwd theologisch spreken in kielzog van de hermeneutiek van Heidegger en
Gadamer en ter evaluatie van aspecten van de fundamentele sacramenten-theologie
van Louis-Marie Chauvet in zijn boek 'Symbole et sacrement'" van Tjeerd Jansen.
1995
1112.Scriptie "Ignitiaanse pedagogie. Een onderzoek van de bronnen en een vergelijking
met de hedendaagse Nederlandse context" van Frank Steijger. 1996
1113.Scriptie "Om vrij-willig voor God te staan. Kerkelijke vrijwilligers en hun
spiritualiteit" van Nicolette van Spelde-Janssen. 1996
1114.Scriptie "Het lijden als weg naar God. Een studie over geestelijke begeleiding bij
Teresa van Avila" van Mieke Speckens-van Tuijl. 1998
1115.Scriptie "Haar lofprijzing moet doorgaan. Een verkenningstocht om in onze tijd als
pastor en catecheet zinvol te spreken over Mariadogma's, in het bijzonder over het
dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854)" van Engelbert Wigchert. 1998
1116.Scriptie "Leren dialogiseren. Een kontekstuele benadering van katechese" van
E.M.P. Moonen. 1993
1117.Scriptie "De dynamiek van de analogie. Een interpretatie van summa theologie I
Q.13 A.3-4-5-6" van B.M.J.M. Banning. 1994
1118.Scriptie "Dopen: tot welzijn van ons en heel Zijn heilige kerk" van C.J.M. Adrichem.
2000
1119.Scriptie "Gesel Gods en held van de armen. Het sociale denken van Kardinaal
Henry Edward Manning tussen 1874 en 1892" van Bart van Dijk. 2000
1120.Scriptie "'Geef mij te drinken'. Het verhaal van de bron als inspiratie voor een
pastoraat" van M.M.J. Peterse-Savelsbergh. 1999
1121.Scriptie "Dode codes tot leven brengen. Een alternatieve lesvorm voor het vak
Levensbeschouwing, gebaseerd op K. Egan's: 'Teaching as Storytelling'" van Rob
Molenkamp. 1998
1122.Scriptie "Rosenstock-Huessy-huis. De veranderde kracht van het antwoord dat wij
geven. Eugen Rosenstock-Huessy, bron van inspiratie voor de leefgemeenschap
het Rosenstock-Huessy-huis in Haarlem" van Etty Bischoff. 1998
1123.Scriptie "Hoe zag het leven, met name de populatie, de huisvesting en de
organisatie, van de begijnen van het Amsterdamse begijnhof er uit in de achttiende
eeuw?" van Annemarie den Blanken. 1999
1124.Scriptie "Sporen van het handelen van de eeuwige in de mashalim van Seder
Eliyyahu Zuta en de parabels van Jezus bij Zukas. Vergelijkende studie van de
mashalim uit het dertiende hoofdstuk van Seder Eliyyahu Zuta en de parabels van
het vijftiende hoofdstuk van het evangelie volgens Lukas" van Elisabeth Sipkema.
1999
1125.Scriptie "Verlost uit de oplossing. De mens als verhaal van God tussen hemel en
aarde" van Sjaak Tensen. 2000
1126.Scriptie "Levensverhalen. Von Münchhausen - of de Exodus?" van R.J.B. Bremer.
2000
1127.Scriptie "De Bijlmer duif. Onderzoek naar de vitale en missionaire factoren van een
inloophuis in Amsterdam zuidoost" van Alfons Bartholomée. 2000
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1128.Scriptie "Onderzoek naar de betekenis, wortels en context van het
deconstructionistisch projekt en de implicaties hiervan voor theologie en geloof"
van Dick Cobben. 1995
1129.Scriptie "Geloof en ongeloof van de joden in joh. 8, 30-47" van Thijs van Zaal. 1975
1130.Scriptie "Ziekenhuispastoraat" van Hans Dornseiffen. 1975
1131.Scriptie "Geloofsbeleving van Pinksteren in de liederen van de kerk. De
pinksterliederen in het liedboek voor de kerken" van Kees Dernee. z.j.
1132.Scriptie "De sacramentaliteit van het ambt in de kerk" van Z. Mesman. 1972
1133.Scriptie "Reflekties over Oud en Nieuw in de theologie van het priesterschap" van
Hans Mulder. z.j.
1134.Scriptie "Uit de hemel gegeven. Een onderzoek naar de funktie van 'didonai' en
'lambanein' binnen de theologie van het vierde evangelie" van M.J.J. Menken. 1972
1135.Scriptie "Proeve van een Pastoraaltheologische verkenning rond enkele
veranderingsprocessen. Van: kerkelijke ontplooiïng als heilsbemiddelend pastoraat
der pastores voor hun toevertrouwde gelovigen, naar: een kerkelijke ontplooiïng als
heilsbemiddelende opdracht van heel het Godsvolk met het oog op universeel heil
in de wereld" van Theo Zunnebeld. 1972
1136.Scriptie "Ezechiël 19. Vertaling, opbouw en thematiek" van P.C. Beentjes. 1972
1137.Scriptie "Ruimte voor de vrijheid. Vrijheid en gezag in de kerk, enige reflekties naar
aanleiding van publikaties van H. Küng en J.B. Metz" van J.M. van Kempen. 1971
1138.Scriptie "Newman en de Rambler-affaire 1858-1860. Een onderzoek naar de
samenhang van geweten en gehoorzaamheid in het leven en werk van John Henry
Newman" van Marijke Knaap. 1972
1139.Scriptie "Het Rijk Gods en Het Volk Gods. Op zoek naar een vorm van kerk-zijn in
deze tijd" van Gerard van der Maarel. 1972
1140.Scriptie "De territoriale parochie - een secundaire zendingskerk? Vragen aan de
parochie over haar functioneren als een missionaire gemeente" van Ton Vermolen.
1972
1141.Scriptie "De Aksieradius van kontemplasie. Een onderzoek naar preken en
liturgiese teksten in de RK studentenekklesia te Amsterdam" van André Agterof,
Pim Lacor en Joop van Velzen. 1972
1142.Scriptie "Verantwoordelijkheid bij laag geschoold werk" van G.M. van Beckhoven.
1975
1143.Scriptie "Pastorale begeleiding van alcoholisten. De vrije opstelling van de pastor,
een eigen mogelijkheid voor de pastorale begeleiding van alcoholisten binnen een
psychiatrisch centrum" van M.J.A. Timmermans. 1975
1144.Scriptie "Pastoraal functioneren op een hogere technische school" van H.W.
Collignon. 1975
1145.Scriptie "De ontmoetingsgroep. Verslag van een ervarings- en denkproces" van
Theo van Houtert. 1975
1146.Scriptie "Exodus 32. Vertaling, struktuur en wordingsproces. Een partieel litterairexegetisch onderzoek naar het verhaal van het 'gouden kalf'" van W.F.M. Snelder.
1975
1147.Scriptie "Dialoog en onderricht. Een inleiding tot het werk van Kornelis Heiko
Miskotte" van Piet Hoogeveen. 1975
1148.Scriptie "Filosofie en theologische mogelijkheden rondom de eucharistie.
Systematische consequenties naar aanleiding van Paul Ricoeur en Jaques Derrida"
van J.C.M. Engelen. 1975
1149.Scriptie "De sacramentele dimensie van het pastoraal gesprek. Onderzoek naar een
mogelijke waardering van een bepaalde vorm van pastoraal gesprek als staande
binnen de traditie van het sacrement van verzoening en vernieuwing" van R.M.
Mascini. 1971
1150.Scriptie "Het huidige roomse en reformatorische verstaan van het begrip 'Ekklesia'
in relatie tot de 'Oikoumne'" van W. Willems. 1970
1151.Scriptie "Het ene ambt of het ambt der eenheid?" van H. van Ruijven. z.j.
1152.Scriptie "Het bizondere ambt" van M.E.C. Simonse. 1969
1153.Scriptie "De anaphora van de apostelen Addai en Mari" van H.J.M. Langeveld. 1969
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1154.Scriptie "Daders van het woord. Een theologische evaluatie van binnen- en
buitenlandse visies op de katholieke kerk in Nederland, 1963-1972" van Paul
Begheyn. 1973
1155.Scriptie "Geweldige weerbaarheid: een christelijke keuze" van Jan Adolfs. 1973
1156.Scriptie "Onderricht worden. Over Emmanuel Levinas als joods wijsgeer" van
Herman Helsloot. 1973
1157.Scriptie "Een beeld van Kolakowski" van Ceciel Reijnders. 1974
1158.Scriptie "'In een of ander huis bijeen' hd.2.46. Over de kleine informele groepen in
de hedendaagse Rooms Katholieke Kerk" van D.P.G. Devreese. 1974
1159.Scriptie "Vreemdeling in eigen huis. Bijbeltheorie over het aspekt van de armoede
terugzien en vooruitwerken" van Harm van Grol. 1974
1160.Scriptie "Het spanningsveld tussen de schoolkatechese en de kerkelijke katechese.
Enkele beschouwingen naar aanleiding van het gezinskatechetische projekt van W.
Saris" van Ben Dieker. 1974
1161.Scriptie "Enkele ecclesiologische aspecten van de Ordo Initiationis Christianae
Adultorum" van F.P.H.M. Geels. 1980
1162.Scriptie "Het Huwelijk als Voltrekking van de Kerk" van Jos Alkemade. 1974
1163.Scriptie "De zaak Wecklein 1806. Katholieke theologie en Verlichting in Munster"
van Ton Meijknecht. 1974
1164.Scriptie "Augustine: Just war and the theology of peace" van T.G. Fuechtmann.
1974
1165.Scriptie "De kulturele mogelijkheden van de geloofstaal voor de huidige katechese.
Welke mogelijkheden geeft de huidige kultuur ons om in de katechese op het
voortgezet onderwijs het geloof in de openbaring ter sprake te brengen?" van C.T.
Koning en G.F.A. Luyben. 1975
1166-1.Scriptie. 1977
1166.Scriptie "De klacht van een lijdende profeet. Een onderzoek naar de inhoud, vorm
en betekenis van de 'belijdenissen' van de profeet Jeremia" van Epko Smit. 1977
Bevat 2 stukken
1166-2.Teksten met vragen en opdrachten. 1977
1167-1.Scriptie. 1992
1167.Scriptie "Een profiel van het parochiemanagement. Theologische reflectie op mijn
pastorale stage St. Nicolaas, Odijk, sept. '90 - jan. '92" van E.T.M. Keller-Hoonhout.
1992
Bevat 2 stukken
1167-2.Stageverslag. 1992
1168.Scriptie "Ad Librum Ambrosii Catharini Martini Lutheri Responsio. Het eerste deel
van Luthers antwoord aan Ambrosius Catharinus over Mt. 16,18, de Kerk en de
Schrift" van J.P. Seijsener. 1992
1169.Scriptie "'Allemaal samen geen baas'. Kinderen en de basisbeweging van kritische
groepen en gemeenten in Nederland" van Roeleke de Witte. 1987
1170.Scriptie "Een nieuwe kijk op godsdienstonderwijs? Inventarisatie en bespreking
van een thematische opzet van godsdienstonderwijs in het Logoprojekt" van M.W.
Kleinepier. 1986
1171.Scriptie "'Niet alles is partij-politiek, maar alles is wel politiek'. Een kritische lezing
van Prof. H.M. Kuitert's nieuwste boek" van Frank Duivenvoorde. 1986
1172.Scriptie "Gehospitaliseerde godsdienstige levensbeschouwing" van Lieke Eissens.
1991
1173.Scriptie "Opdat het doorgaat ... Hoe kunnen wij, hier en nu, Parochie Opbouw
bevorderen?" van Nel van Drie. 1987
1174.Scriptie "I. Illich, ontscholing van de maatschappij en levensbeschouwelijke
vorming" van L.A. van der Elst. 1987
1175.Scriptie "Het web. Het persoonlijke is maatschappelijk. Bevrijdingskatechese in
feministisch perspectief" van Gerrie Huiberts. 1983
1176.Scriptie "De tweede mijl" van Guido van Zwam. 1985
1177.Scriptie "In Gods Naam" van M.C. Bartels. 1987
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1178.Scriptie "Het vak levensbeschouwelijke vorming in het mdgo" van Riet van Wijk.
1985
1179.Scriptie "Van vrouwen en fascisme. Een kathegese projekt" van Willemke de Jong.
1982
1180.Scriptie "Eén uur is geen uur. Alternatieve organisatiemodellen voor religieuze
vorming in het voortgezet onderwijs" van F.J. Groothuis. 1983
1181.Scriptie "De betekenis van de haggadische Midrasj voor het katechetisch
leerproces" van P.E.J. Vermaat. 1982
1182.Scriptie "De ogen van Nagar. Een subjektieve lezing van genesis 16" van Grietje
van Ginneke. 1982
1183.Scriptie "Kerk: bevrijdend sacrament? Een onderzoek naar de sacramentele
betekenis van 'kerk' bij de bevrijdingstheologen Leonardo Boff en Gustavo
Gutiérrez als uitgangspunt voor de beoordeling van twee courante katechesemethoden" van G. de Wolf. 1988
1184.Scriptie "Roeping" van H.P.M. Pouw. z.j.
1185.Scriptie "Het lied in katechese" van Guido van Zwam. 1987
1186.Scriptie "Bouwen aan een levensbeschouwelijke visie" van Geert Hoes. 1987
1187.Scriptie "'Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood'" van
Liesbeth Rietmann. 1987
1188.Scriptie "Schepping - Verlossing - Voltooiïng" van T.L. Willekens. 1983
1189.Scriptie "Vaderloosheid en geborgenheid. Twee 'krachtlijnen' in het
opvoedingsproces van jongeren. Hun betekenis voor de schoolkatechese" van W.J.
van Schie. 1984
1190.Scriptie "Broeder en doctor verzoend? Een vergelijkende studie tussen de
opvattingen over 'verzoening' van Frère Roger Schutz (Taizé) en dr. Herman
Wiersinga (Leiden)" van Piet Dijkman Dulkes. 1984
1191.Scriptie "De seksualiteit voorbij? Een peiling naar het gebruik van het begrip
'seksualiteit' in gen. 1-3" van Carla Post. 1986
1192.Scriptie "Educatie & existentie. Gedachten over de situationele katechese" van J.P.
van Assema. 1985
1193.Scriptie "Ut Securius Deo Serviant. De broeders van het gemene leven in het licht
van hun verdedigingsgeschriften" van A.P.J. Leurink. 1988
1194.Scriptie "Kindbeelden geïllustreerd aan het thema 'dood'" van T.H.T. Peereboom.
1983
1195.Scriptie "Verslag van mijn werken en leren in de St. Odulphus parochie te Wijk aan
Zee" van C.W. Kok. 1991
1196.Scriptie "Pleiten en Ploeteren. Een inventarisatie van beleidslijnen in het
bisschoppelijk spreken, door het Nederlands Episcopaat, aangaande katechese in
de periode 1961-1983" van Bosco Beijk. 1986
1197.Scriptie "Mattheüs 27 vers 1-26 Exegese van een tekst die al of niet terecht als antisemitisch wordt bestempeld" van Toos Willekens. 1988
1198.Scriptie "De verlossing van het kruis. Over de kracht en de werking van symbolen
vanuit feministisch perspektief" van Marianne Vollenhoven. 1988
1199.Scriptie "De Messias: 't einde? ... 'n begin" van H.J.M. van Horssen. 1984
1200.Scriptie "Naar een trinitarische katechese. Bijdrage tot een katechetische visie
vanuit een trinitaire optiek" van Herman Boelen. 1988
1201.Scriptie "Burgelijke ongehoorzaamheid. Hoe is de stand van zaken wat betreft het
kerkelijk spreken over burgelijke ongehoorzaamheid binnen de katholieke kerk?"
van Jacques Dijkman. 1988
1202.Scriptie "Katechetische doelstellingen doorgelicht. Een onderzoek volgens de
gefundeerde theorie-benadering van elf katechetische doelstellingen in verband
met de cognitieve overgangsfase van brugklassers" van Guido Smit. 1988
1203.Scriptie "Christelijk geloof en burgelijke ideologie of: Hoe zou het christelijk geloof
kunnen/moeten funktioneren in de huidige burgelijke maatschappij?" van S.T.J.
Buil. 1984
1204.Scriptie "Geloofsbeleving uitgedrukt in beelden op bid- en devotieprentjes" van
Engelien van Gils. 1984
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1205.Scriptie "Feminisme en exegese" van Jan de Leeuw. 1983
1206.Scriptie "De christen in de maatschappij" van R.J. Prent. 1983
1207.Scriptie "Naar een meer vrouwelijke katechese. Pleidooi voor een katechese, waarin
het mannelijke en het vrouwelijke gelijkwaardig zijn" van Theo Ruiter. 1982
1208.Scriptie "Het heilige in de religieuze ervaring" van Marlies Heijbers. 1986
1209.Scriptie "Perspektief voor 'gewone' parochies: Een emancipatorisch twee sporenbeleid" van Josefien Kenkhuis. 1985
1210.Scriptie "Eindigheid en dood. Is eindigheid per definitie vervreemding?" van Ria
Mensink-Timmerhuis. 1986
1211.Scriptie "Alsof er geen verschil is in de natuur. Enkele wijsgerige en theologische
variaties op eenzelfde thema, in twee delen" van Lidy Leussink. 1986
1212.Scriptie "Sind nur Meinungen. Over mannen, Abraham en God" van Robbert
Zweegman. z.j.
1213.Scriptie "Transformatie van de kritiek van de religie tot irreligieuze kritiek" van
Laurens Tuinema. 1985
1214.Scriptie "Deel 1: Theologie en pedagogiek. Een terreinverkenning. Deel 2: Oók een
mannenvraagstuk. Naar een roldoorbrekende opvoedingmethodiek" van Ben
Houbraken. 1985
1215.Scriptie "Lijden, Verlossing en Genezing" van Gonnie Pouw-Boomars. 1986
1216.Scriptie "Mensbeelden die ten grondslag liggen aan de plannen voor het voortgezet
basisonderwijs. Een onderzoek naar levensbeschouwelijke achtergronden van
voor- en tegenstanders van een middenschool in Nederland" van Frank van den
Bos. 1985
1217.Scriptie "De kleur van het geld. Onderzoek naar de betekenis van theologie in de
moderne maatschappij uitgewerkt naar de betekenis van kerk voor jongeren" van
Gerrit Buunk. 1985
1218.Scriptie "Doopspel: 'Het is geen wekker waar je een garantiebewijs bij krijgt'" van
Clementine van Potvliet. 1982
1219.Scriptie "Verrechtsing en mannelijkheid" van Jan van Diepen. 1984
1220.Scriptie "Projektonderwijs en bevrijdingskateschese tussen reproduktie en reduktie
van maatschappelijke ongelijkheid" van Nico Verbey. 1985
1221.Scriptie "Katechese als opvoeden tot spiritualiteit en solidariteit. Een ethische
evaluatie van de doelstelling 'zelfontplooiïng'" van Kees Swan. 1983
1222.Scriptie "De tien woorden" van Franklin De Coninck. 1978
1223.Scriptie "Katechese: een (te) luxe vak?" van Hans Janus. 1984
1224.Scriptie "De bevrijding van de katechese op de middenschool. 'Van de marginaliteit
in de oude school naar het centrum van de nieuwe school'" van Ton Schasfoort.
1983
1225.Scriptie "Video en koffie of 'bevrijdingskatechese' ... Een scriptie over de spanning
tussen de realiteit van een schoolsituatie en de uitgangspunten van de
'bevrijdingskatechese', opgedragen aan hen die zich niet willen laten uitnodigen op
weg te gaan" van Margreet Meijer. 1985
1226.Scriptie "'Messias waar ben je!' Over voorwaarden voor godsdienstige vorming"
van Fred Groot. z.j.
1227.Scriptie "Bres in de starre muur. Een onderzoek naar het leren bij Franz
Rosenzweig" van Renate de Jong. 1984
1228.Scriptie "Gevleugelde Symboliek. Een verkenningsvlucht in de gedachtenwereld
van de religieuze ervaring" van Francis van Rooijen. 1986
1229.Scriptie "Ruimte voor katechese. De betekenis van de religieuze leerbehoeften voor
een katechese in breder perspectief" van Peter Kortekaas. 1986
1230.Scriptie "Van schoolstrijd tot oecumenische school (Is de schoolstrijd in de vorige
eeuw zinvol geweest, als we nu overgaan naar de oecumenische school?)" van
Kees de Jong. 1980
1231.Scriptie (onbekend) van R.E. Golverdingen. Over [Thema: 'Hoop, novum, en utopie'.
Uitgebreid met verbindende teksten onder invloed van Schillebeeckx' publicatie
over een criteriologie voor godsdienst en religie]. 1978
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1232.Scriptie "Exodus 12-15, met lijnen naar Pesach & Pasen" van Jan de Jager. 1986
1233.Scriptie "Traditie & ervaring. De 'crux' in het godsdienstonderwijs. Studie over de
ontwikkeling van een religieus referentiekader dat een synthese tussen ervaring en
traditie tracht te bewerkstelligen" van Constand de Jonge. 1986
1234.Scriptie "Vrouw, wat is er tussen u en mij? De kursus vrouw - kerk - geloof
toerusting of niet?" van An van Tol. 1986
1235.Scriptie "Enkele gedachten over bevrijdingskatechese" van Remi Stevens. 1982
1236.Scriptie "'Bevrijd Gij ons ...'. Enige opmerkingen over de bevrijdingstheologie in
Latijns-Amerika haar bijbellezen en bijbelgebruik met behulp van enkele teksten
van Ernesto Cardenal" van Ko Schuurmans. 1984
1237.Scriptie "Zij heeft geweten ... Lukas 7,36-50" van Anki van Gogh. 1986
1238.Scriptie "Plezier in God. Jacobus van Viterbo over geluk en de vermogens van de
ziel" van Wilbert Sentenie. 1986
1239.Scriptie "Een arme geest. Het begrip armoede in Gerlach Peters' Soliloquium" van
Edith Bertrand. 1986
1240.Scriptie "Een vrije vogel vogelvrij. Etty Hillesum: spiritualiteit in dialoog?" van
Anneke Lagerweij. 1986
1241.Scriptie "Hoseja Hosenee. Een feministische leeswijze van een profetentekst" van
Bets Hölscher. 1986
1242.Scriptie "Gezinskatechese. Beschrijving en kritische reflektie op de katechese van
Wim Saris" van Marianne Vos. 1985
1243.Scriptie "Ekonomische krisis en alledaags denken. Over het werk van de stichting
'Inslag' in de regio Twente" van Anton Hurkens. 1984
1244.Scriptie "Moge het geloven dat tegelijk uitzicht geeft en uitdaagt ook de scheiding
overwinnen van geloven en kerk-zijn" van T. Molenaar-Stoop. 1987
1245.Scriptie "Houd mij in leven. Een pastoraal-psychologische zoektocht naar de hoop"
van J.M.C. van Sante. 1987
1246.Scriptie "Subject worden in de moederkerk. Een contradictie. Ervaringen van
vrouwen in de katholieke kerk in vergelijking met de ervaringen van vrouwen (en
mannen) in de Wereldraad van Kerken" van Corrie Nelis. 1987
1247.Scriptie "De vrouwelijke katecheet: een status apart?" van Rosita Breuer. 1984
1248.Scriptie "Jesjoea wetende ... Een exegese van Joh. 13 en 14" van Ed Visser. 1985
1249.Scriptie "Onthuld lichaam. Onderzoek naar het begrip van christelijke symbolen in
'Love's Body' van N.O. Brown" van P.T. Valkering. 1988
1250.Scriptie "'... En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen'. Naar nieuwe vormen van
sacramentaliteit rond schuld" van Nellie Sluis. 1988
1251.Scriptie "Narcisme en Jeugdpastoraat. De theorie van Th. Ziehe empirisch
onderzocht bij honderd adolescenten" van Ruud van Ede. 1986
1252.Scriptie "Mandaat, legitimering en rolopvatting van de kerkelijke opbouwwerker in
relatie tot conflictbeheersing. Een kwalitatief onderzoek" van G.J.M. Brenkman.
1990
1253.Scriptie "'Want al het oude is voorbij'. Hoe kan de ziekenzalving funktioneren als
heilsmoment in de pastorale begeleiding van mensen die door ernstige ziekte of
door hoge leeftijd in de laatste levensfase verkeren" van Will Kavelaars. 1990
1254.Scriptie "Dichter bij Hadewych. Mystiek en hoofse liefde in de 'Visioenen' en de
'Strofische Gedichten'" van Annette de Rode-van Dijk. 1990
1255.Scriptie "Sodomieten moeten boeten. Een onderzoek naar de visie op sexuele
gedragingen tussen mannen en tussen vrouwen in de Middeleeuwse boeteboeken
en de eerste 'summae confessorum'" van F.A.M. Bossink. 1990
1256.Scriptie "Tot incarnatie uitgenodigd. Een onderzoek naar de theologische betekenis
van godsdienstige identificatie van filmtoeschouwers met de Christusfiguur in een
film" van Joost Verhoef. 1990
1257.Scriptie "De bijbel een speel(s)-boek. Over de waarde van de combinatie spel/bijbel"
van Anneke Kok. 1990
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Universiteit Amsterdam. 1990
1258.Veen, G.J. van - "Van bolwerk tot baken. Het vraagstuk van de katholiciteit van de
1989
1259.Scriptie
"'Hosea
beeld'"de
van
E.T.M.
Keller-Hoonhout.
katholieke
schoolinbinnen
VKL
St.-Bonaventura
aan de
hand van de jaarredes van
de
voorzitters
in
de
periode
1945-1987".
Scriptie
Katholieke
Theologische
1260.Scriptie "Geroepen en gezonden. Een onderzoek naar de theologische
inhoud van
de chrisma-mis volgens de vernieuwende liturgie van Vaticanum II" van W.J.M.
Vogelaar. 1990
1261.Scriptie "'Omwille van Sion zal ik niet zwijgen'. Een onderzoek van Jesaja 62" van
W.H.J. van Stiphout. 1990
1262.Scriptie "'We moeten nú onze slag slaan ...!' De invloed van een aantal Nederlandse
en Nederlandssprekende concilievaders op het decreet 'De activitate missionali
Ecclesiae' van het Tweede Vaticaans Oecumenisch concilie" van G.J. Bruins. 1990
1263.Scriptie "Die ruimte geeft en vrijheid schept.. Een pastoraal-psychologische studie
over het gebruik van bijbelse symbolen in het pastorale gesprek" van T. Hoekselvan Leeuwen. 1989
1264.Scriptie "Op het scherp van de snede. Een onderzoek naar de pastorale visie van
arbeidspastores en de bruikbaarheid ervan voor het woonpastoraat" van George
Scholte. 1989
1265.Scriptie (onbekend) van Ria Hoff. Over [DEEL I: beschrijving van haar
werkzaamheden in de H. Michaëlparochie in de Zuid-Schermer en de H.
Laurentiusparochie in Oudorp/Sint Pancras. DEEL II:Reflectie op haar
werkzaamheden voorzover ze betrekking hebben op de zintuigelijkheid en de
symboliek in de liturgie]. 1989
1266.Scriptie "Een Amerikaanse droom en een Nederlandse realiteit. Een studie over de
grenzen van pastorale werksters in Nederland" van Gabriëlle Gies. 1989
1267.Scriptie "In de kerk wordt er ook wel ooit over gesproken ... Eucharistie in de
katechese" van Ton van Eijk. 1989
1268.Scriptie "De paasnachtviering bij Amalarius van Metz. Een onderzoek naar de vorm
en duiding van de paasnachtviering bij Amalarius van Metz in het licht van de
historische kontekst" van P.J. Aartsen. 1986
1269.Scriptie "Geloof leren of leren geloven? Op zoek naar de grondslagen voor een
verantwoorde katechese" van A.H.M. de Jong. 1989
1270.Scriptie "Omwille van het verschil. Een onderzoek naar de opname van het Filioque
in een credo-tekst" van H.M. van de Reep. 1990
1271.Scriptie "Andreas Ignatius Schaepman. En de kerkopbouw in het Aartsbisdom
Utrecht vanaf het herstel van de bisschoppelijke hierarchie tot aan zijn benoeming
tot Aartsbisschop van Utrecht 1853-1868" van Herman Woorts. 1990
1272.Scriptie "'Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven
wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag'" van M.J.J.
Nagelhout. 1990
1273.Scriptie "'Et Egredietur Virga de Radice Jesse, et Flos de Radice Eius Ascendet'.
Onderzoek naar de Boom van Jesse in middeleeuwse afbeeldingen en hun
spirituele context" van M.E. Ligtenberg Höhner. 1990
1274.Scriptie "Vluchten waarheen? Over het boek Jona" van Gert-Jan Simonis. 1990
1275.Scriptie "Jongeren zingeving en geloof. Een literatuur en praktijkonderzoek ten
behoeve van nieuwe perspectieven in het jongerenpastoraat" van Will van Geel.
1988
1276.Scriptie "'Jij bent daar en ik ben hier en tussen ons in schuif ik een gordijn opzij'"
van Anton de Vries. 1989
1277.Scriptie "Aan de hand van Paulus en Gerardus Majella op zoek naar andersoortige
vieringen" van Marita Fennema-Robben. 1989
1278.Scriptie "De begeleidingsgroep in het kerkelijk opbouwwerk" van Bert van Schagen.
1989
1279-1.Scriptie. 1989
1279.Scriptie "'Opdat wij niet vergeten'. De viering van de Paasnacht in de Dominicus te
Amsterdam 1965-1984" van A.S.P.M. Laurier. 1989
Bevat 2 stukken
1279-2.Bijlagen, analyseschema's en tabellen. 1989
1280.Scriptie "Pastoraat van de navolging" van J.G. de Jager. 1989
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onderwijs en ... katechese. Hoe kan katechese een geloofwaardig vak worden voor
jongeren in het voortgezet onderwijs?" van P.H.M. van Lange. 1989
1281.Scriptie "Kerkelijke en religieuze onverschilligheid bij jongeren in het voortgezet
1282-1.Scriptie. 1989
1282.Scriptie "Elk jaar een jubileum? Dag juf ..." van Ineke Schaap. 1989
Bevat 2 stukken
1282-2.Onderzoeksgegevens. 1989
1283.Scriptie "De Eucharistie: 'bron en hoogtepunt van heel het christelijke leven'. De H.
Pierre-Julien Eymard en de door hem gestichte Congregatie in relatie tot de
ontwikkelingen rondom het Tweede Vaticaans Concilie" van Ben van Oortmerssen.
1989
1284.Scriptie "Motivatie van leerlingen bij de schoolkatechese. 'Leren in vrijheid' een
methode van leren die motivatiebevorderend werkt?" van A.M. Heinsman-Feringa.
1989
1285.Scriptie "Mondigheid en identiteit, door het werken aan een gezamelijk beleid. Een
onderzoek naar emancipatie-bevorderend handelen van het kerkelijk opbouwwerk"
van Hein Steneker. 1989
1286.Scriptie "Dr. J.A.E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem (1960-'66) en het 2e
Vaticaans Concilie" van N.A.M. van der Peet. 1988
1287.Scriptie "Romeinen 9, Hij riep ons. Proeve van exegese van Romeinen 9 in het
kader van het kandidaats examen aan de Katholieke Theologische Universiteit
Amsterdam" van Wim Timmer. 1989
1288.Scriptie "Verlangen en vrijheid in de filosofie van de wil bij Paul Ricoeur" van
Marieke Maes. 1989
1289.Scriptie "'Over communicatieve katechese en nog wat meer'. Een vergelijkende
studie over het begrip communicatie toegepast op de schoolkatechese" van H.
Poorthuis. 1989
1290.Scriptie "Woord & Daad. Bibliodrama als hermeneutisch proces" van E.M.P.
Moonen. 1989
1291.Scriptie "Volksreligiositeit: gods proeftuin?" van G.W.M. Rave. 1989
1292.Scriptie "In de buurt zijn. Een onderzoek naar kerkbeelden van pastores, in verband
met de relatie tussen kerk en buurt, door middel van de analyse van een
kerkopbouwproces" van Guido Smit. 1989
1293.Scriptie "Op hoop van zegen en genade" van Gonny Loman. 1989
1294.Scriptie "Deelgenoten" van Thea Dingjan-Zonneveld. 1989
1295.Scriptie "Vredesopvoeding. Vredesonderwijs, een pedagogische reflektie met
katechetische implikaties" van L. van Doorn. z.j.
1296.Scriptie (onbekend) van Rens Stobbelaar. Over [DEEL A: Beschrijving
werkzaamheden bij het baanlozenproject bisdom Breda en de parochie van
Breskens. DEEL B: Wat is er vauit het pastoraat te zetten tegenover de
problematiek van de baanloosheid]. 1988
1297.Scriptie "De Missio Canonica. Verborgen gezagsuitoefening. Een onderzoek naar
het ontstaan en het gebruik van het kerkrechtelijk begrip 'Missio Canonica' in de
twaalfde tot negentiende eeuw" van A.J.M. van der Helm. 1988
1298.Scriptie "'Hoe richtinggevend voor de identiteit van het katholieke onderwijs zijn de
officiële beleidstukken?'" van Nel Groot-van der Loos. 1988
1299.Scriptie "Vormt 'De Geloofsbelijdenis van de Kerk, katholieke katechismus voor
volwassenen' een bijdrage tot vernieuwde volwassenenkatechese?" van H.A. van
Poecke. 1988
1300.Scriptie "Schoolkatechese ... tussen versteviging en opening van het keurslijf der
traditionele man/vrouw rollen. Hoe kunnen katecheselessen bijdragen tot het
doorbreken van traditionele man/vrouw rollen?" van Gerard Vlaming. 1988
1301.Scriptie "Geschiedenis en ontwikkeling van kerkdiensten onder leiding van een
parochiaan in het bisdom Groningen (1965-1988)" van R.B.J.J.M. Scheltinga. 1988
1302.Scriptie "'Kerk op zoek naar de mens'" van B.S.R. van der Zijden-van der Meché.
1988
1303.Scriptie (onbekend) van Annelies Leune [DEEL I: beschrijving stage bij hervormde
wijkgemeente, DEEL II: Is er net zoals tussen katholieken en protestanten ook een
existentieel verschil tussen hervormden en gereformeerden?]. 1988
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1304.Scriptie "'Familia Dominicana, droom in beweging!'. Een visie op de nieuwste
ontwikkelingen in de orde van St. Dominicus" van Baptiste Tuin. 1988
1305.Scriptie "Zoeken naar mens en God, en misschien gevonden worden ..." van Joke
Jager. 1988
1306.Scriptie "Politiek Diakonie: een wijze van geloofsbeleving" van Theo Smit. 1988
1307.Scriptie "'Kijk iedere dag in deze spiegel'. Het spiegelbeeld in de geschriften van
Clara van Assisi" van Simone Huisman. 1988
1308.Scriptie "Ondergang en opleving. De ondergang en opleving van enkele orden in
Nederland in de periode 1795-1850/60" van G.J. Bruins. 1987
1309.Scriptie "Ecclesia est creatura verbi divini. De preek als element van
gemeenschapsopbouw" van Jack Visker. 1987
1310.Scriptie "Lourdes. Ontstaan en ontwikkeling van een bedevaartscentrum" van
Herman Woorts. 1986
1311.Scriptie "De plek waar recht wordt gedaan" van Joop Nijrolder. 1988
1312.Scriptie "In gebroken woorden komt hij aan het licht" van Rio Wiendels-Nijenhuis.
1988
1313.Scriptie "'Met het oog op het hart'" van Leem Roeling. 1988
1314.Scriptie "Stem die mij roept" van Annelies Schreuder. 1988
1315.Scriptie "'Hé, kun je niet van de rails af?'. De opties 'uitgaan van de situatie' en/of
'uitgaan van een leerplan' kritisch belicht vanuit de situatie-analyse en
theorievorming van G.J. de Reuver en M.F.M. van den Berk" van M.J. Overmeer.
1988
1316.Scriptie "Kan een dienende kerk zonder een vierende kerk?" van Ria Koekenbier.
1988
1317.Scriptie "Ongewijd toegewijd hem achterna" van Henny van der Heijden. 1988
1318.Scriptie "De houding van de Nederlandse Christenen tegenover het jodenvraagstuk
tijdens de bezetting 1940-1945" van Johanna Rijnierse. 1970
1319.Scriptie "Naar een religieuze en mogelijk gelovige wereldverkenning op de
basisschool. Een handboek voor (toekomstige) onderwijzers en hun
(studie)begeleiders" van Stef Kunst. 1977
1320.Scriptie "Vragen naar de reformatie. Een historiografisch onderzoek naar
voorbeelden van stadsreformatie in Nederland en Duitsland" van E.R. Bornhijm.
1988
1321.Scriptie "'Dat heb ik van huis uit meegekregen!' Motivatie van vrijwilligers binnen
een projekt van kerkelijk opbouwwerk" van Eleonore Wiegant. 1988
1322.Scriptie "Ethiek van het doden. Het leven is niet het hoogste goed van het leven!"
van Klaas van den Herik. 1988
1323.Scriptie "Dood en Metanoia" van Herman Rolfes. 1988
1324.Scriptie "Solaris: het geheim van spiegels" van Els Speet. 1988
1325.Scriptie "Und das alles spielt sich in der Dämmerung ab ... Gedanken und Ansätze
zu einer Verwendung von Fernsehserien - etwa Hill Street Blues - in der
theologischen Erwachsenenbildung" van M.G. Kuhn. 1988
1326.Scriptie "God, de zee en Job. Een onderzoek naar de betekenis van Job 38" van
Louis Groen. 1988
1327.Scriptie "Vrije tijd en godsdienst. Een onderzoek naar de vrije tijd als constituerend
moment voor de godsdienst" van Wilfred Kemp. 1988
1328.Scriptie "Praatpapier" van Anneke van Marwijk. 1983
1329.Scriptie "'Opdat de wereld gelove ...'. Oecumene aan de 'basis'" van M.J.H. ZegersKerkum. 1988
1330.Scriptie "Op zoek naar nieuwe wegen. Een onderzoek naar identiteit in relatie tot het
onderwijs" van Simon Manders. 1983
1331-1.Scriptie. 1983
1331.Scriptie "Naar een andere catechese. Moet bevrijdingscatechese niet
noodzakelijkerwijs voorafgaan aan het leerhuis?" van Fons Peters. 1983
Bevat 2 stukken
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1331-2.Bijlage. 1983
1332.Scriptie "Thema: Geweld/Geweldloosheid" van G.M. Voss. 1983
1333.Scriptie "Gerechtigheid" van Herman Horsthuis. 1983
1334.Scriptie "Gemeente: Objekt of Subjekt? Hoe kan een gemeente, die objekt is van het
ambt, komen tot een kollektief subjekt van een subversief verhaal?" van Héleen
Broekema. 1982
1335.Scriptie "Macht heeft geen naam. Een lezing van Filippenzen 2, 6-11, aan de hand
van G.H. ter Schegget: 'Het lied van de Mensenzoon', toegespitst op de begrippen
gehoorzaamheid en macht; en dit katecheties beproefd" van Hilde Burger. 1981
1336.Scriptie "Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: 'Wees niet bang! Ik ben de Eerste
en de Laatste. Ik ben de Levende. Ik was dood, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig.
Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk'. Paasboodschap van St.-Jan, de
ziener" van E.M. van Zijl. 1987
1337.Scriptie "Eerste Communie - een viering" van Roos van Rijen. 1987
1338.Scriptie "Leerhuis en katechese" van Ria Maartens-Bolleurs. 1987
1339.Scriptie "Science fiction en theologie. Een verkenning" van E.F.J.M. Speet. 1984
1340.Scriptie "Vertel het nog eens. De betekenis van het vertellen van bijbelse verhalen"
van Marjo Vlijm. z.j.
1341.Scriptie "Stageverslag & Pastoraal theologische reflectie" van Marijke Coolen. 1992
1342.Scriptie "Pastoraat in een Parochiegemeenschap. Deel I: Verslag van een pastorale
stage in de Paulusparochie. Deel II: Een pastoraal theologische reflectie & nadere
uitwerking van katechese" van Maria Voss. 1992
1343.Scriptie "Met het oog op de dood" van A.J.J. Schermer. 1972
1344.Scriptie (onbekend) van J.J.M. Post ['Wat zouden lessen geestelijke verzorging
binnen de Koninklijke Marine geïnspireerd door de pedagiek van Paulo Freire
moeten inhouden?']. 1993
1345.Scriptie "Spirituele begeleiding bij Hadewijch" van Franca Graafmans-Geerts. 1994
1346.Scriptie "'Het symbool geeft te denken' ... Filosofische en theologische observatie
van Gollem, symbool van het kwaad in het boek van J.R.R. Tolkien: 'In de ban van
de ring' met het oog op de katechese" van J.C.H.M. Verroen. 1976
1347.Scriptie "Spiritualiteit van vrijwilligsters in het pastoraat" van M.J.A.T. AkkermansDusseldorp. 1994
1348.Scriptie "Individuatie en voortdurende incarnatie. Een mogelijke samenhang en
onderscheid" van M.H. Deurvorst. 1990
1349.Scriptie "Bevrijdingstheologie vanuit de Vierde Wereld? Een onderzoek naar het
theologisch gedachtengoed van père Joseph Wresinski" van Marieke Rijpkema.
1993
1350.Scriptie "De houding van de jongerenkatecheet in beeld. Onderzoek naar de
houding van vijf jongerenkatecheten in het Bisdom Utrecht ten aanzien van
jongeren en eigen verantwoordelijkheid van jongeren" van Karien van Roermund.
1993
1351.Scriptie "De relatie universeel recht-eigen recht omtrent het slot van monialen sinds
het Tweede Vaticaans Concilie. Exempel: Het eigen recht van de ingeschoeide
karmelietessen" van Astrid Kaptijn. 1993
1352.Scriptie "Aarde voor een ander zijn" van J.P. Room. 1991
1353.Scriptie "Theologische reflektie op het huisbezoek door R.K. pastores" van Annie
van Lierop-Wagenaar. 1992
1354.Scriptie "Het pastorbeeld in deze tijd. Een reklektie op de stage" van Josien van den
Mosselaar. 1992
1355.Scriptie "De bevrijdende ervaring van een waarheid. Onderzoek naar de
neurotiserende werking van het vak levensbeschouwing" van Joke Jager. 1992
1356.Scriptie "Diaconie en gemeentevorming in de Haarlemse situatie" van Wilco de
Weijer. 1993
1357.Scriptie "Het 'gespeende' kind. Verslag van het onderzoek over het spenen in de
werken van Johannes van het Kruis" van Kitty Bouwman. 1989
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en de weerstand tussen de Blijde Boodschap en de gelovige parochianen]. 1993
1358.Scriptie (onbekend) van Lidy van der Graaf. Over [Hoe om te gaan met de spanning
1359.Scriptie "De paradox van Sint Franciscus over de armoede. Enkele patronen uit het
denkweefsel van een geestelijk leider" van Hans Sevenhoven. 1977
1360.Scriptie "Waarheid en Tijd bij Heidegger" van V.L.M. Vasterling. 1993
1361.Scriptie "Hildegard von Bingen 'Weten van God'" van Kitty Bouwman. 1987
1362.Scriptie "Auctoritas en Ratio. Durandus van Troarn en Johannes van Fécamp, hun
aandeel in de eucharistische controverse van de elfde eeuw" van Koos Tolboom.
1992
1363.Scriptie "Maria, teken van hoop, weg tot eenheid. Een oecumenische bezinning op
Maria" van A.M. Dekker. 1991
1364.Scriptie "Schaapjes tellen. Een godsdienstpsychologische verkenning naar
aanleiding van 'Slaap Kindje Slaap'" van Birgitta Sep. 1985
1365.Scriptie "De Godverlatenheid van Jezus vanuit Markus 15,20-39" van P.D. Bekooy.
1985
1366.Scriptie "Onderwerping aan het opperwezen: Berusting én Bevrijding. De
godsdienstige opvattingen van Catharina Alberdingk Thijm" van G.L.C.M. van
Kesteren. 1993
1367.Scriptie "Op zand gebouwd. Een onderzoek naar het exegetisch en katechetisch
gebruik van het beeld 'verwoestijning/woestijn' en de consequenties daarvan voor
de parochiekatechese" van E.T.M. Keller-Hoonhout. 1993
1368.Scriptie "Naar een missionaire kerk. Een onderzoek naar de betekenis van
missionair kerk-zijn in een West-Europese context" van Jaap Steenvoorden. 1993
1369.Scriptie "'Eer uw vader en uw moeder' een gebod ten leven? Een onderzoek naar
het eren van vader en moeder in de Rabbijnse literatuur" van M.H.T. van der HeijdenScholtens. 1993
1370.Scriptie "Kerksluiting. Een oriënterend onderzoek naar twee kerksluitingen in
Amsterdam: de Bovenzaal in Buitenveldert in 1987 en de St. Joseph in Oud-West in
1990" van T.J. de Wolff. 1992
1371.Scriptie "'Et Vere Minores ...' Een historisch onderzoek naar de begrippen 'Clericus'
en 'Laicus' in de orde der minderbroeders" van Hans Vossenaar. 1982
1372.Scriptie "Terugkeer-Oecumene? Ja, nee, geen mening" van W.G.M. Waardijk. 1992
1373.Scriptie "Wie zal jou vernieuwen? Een praktisch-theologische studie naar de
mogelijkheden van een oekumenische konfirmatie-praktijk binnen de kontekst van
het pastoraat aan mensen met een verstandelijke handikap" van Toos Hoeksel-van
Leeuwen. 1992
1374.Scriptie "Zusters van Egeria. Ascetische vrouwen in Spanje: 380-400. Een
verkenning van het bronnenmateriaal" van Hanneke Reuling. 1992
1375.Scriptie "Hoor het leven! Franciscaanse richtlijnen voor hedendaags pastoraat" van
Kok Klever. 1992
1376.Scriptie "Links, Rechts, in de maat ... Een aanzet tot non-Aristotelische katechese"
van Jack Visker. 1992
1377.Scriptie "De sacramentaliteit van het vertellen" van P.E.J. Vermaat. 1993
1378.Scriptie "Ervarend leren" van Guido van Zwam. 1992
1379.Scriptie "Gaan en verstaan. Een vertaling en studie van 1 Koningen 13" van Corrie
Nelis. 1979
1380.Scriptie "Een onmogelijke liefde? Een analyse van syntaktische struktuur en stijl
van Jeremia 2, 1-13" van J.T.A.G.M. van Ruiten. 1979
1381.Scriptie "De bruidegom als de ware wijnstok. Een onderzoek naar de structuur en
samenhang van Joh. 2,1-12" van Hans Reus. 1979
1382-1.Scriptie. 1978
1382.Scriptie "Motivatie-weerstanden. In de schoolkatechese onderzocht bij het
voortgezet onderwijs" van Joke Verroen. 1978
Bevat 2 stukken
1382-2.Bijlagen. 1978
1383.Scriptie "Waarom bestaan er katholieke theologische hogescholen? Een ontstaansen wordingsgeschiedenis" van Freda Dröes. 1977
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1384.Scriptie "Het pastorale gesprek op de camping" van Edith Plantjé. 1977
1385.Scriptie "De theologie van Foebadius van Agen" van J.C.M. Bentvelzen. 1977
1386.Scriptie "Mensen hebben mensen nodig. Over de begeleiding van vriendschappen
tussen jongens en meisjes in een jeugdcentrum" van Fred van der Ven. 1977
1387.Scriptie "Therapie van Carl R. Rogers naar Ignatius van Loyola" van B.J.M. Frie.
1977
1388.Scriptie "De weg van het Katechumenaat. Een vergelijkend onderzoek naar aanpak
en methode van geloofsbegeleiding voor volwassenen die voor het eerst bij de kerk
aankloppen, zoals enerzijds gepraktiseerd in het Noord-Afrika van Augustinus, rond
het jaar 400, en anderzijds te Antwerpen in de beginjaren zeventig van de twintigste
eeuw" van Dries van den Akker. z.j.
1389.Scriptie "Opdat jullie vertellen aan het volgende geslacht ... Een uitleg van Psalm
48" van Jos van Kouwen. 1978
1390.Scriptie "Een joodse visie in de psychotherapie. De logotherapie van Viktor Frankl"
van Bernadette van Amerongen. 1979
1391.Scriptie "Jongeren en kerk. Analyse van drie rapporten over jongeren en kerk, met
daarbij de vraag: Is het probleem van de jeugd binnen de kerk een apart, kategoriaal
probleem of niet?" van Henk de Groot. 1978
1392.Scriptie "Koninkrijk tegen koninkrijk. Marcus 6,14-29 de onthoofding van Johannes
de Doper. Verslag van een leeservaring" van N. Vlaming. 1978
1393.Scriptie "Roeping" van Jos de Pater. 1978
1394.Scriptie "Heideggers interpretatie van Herakleitos of Van Toetsende Vingeren En
Een Andersgestemd Auditorium" van J.L.M. Vis. 1978
1395.Scriptie "The children's Crusade of 1212" van Peter Raedts. 1978
1396.Scriptie "'Israël op de weegschaal', een aandachtige lezing van HOSEA 12" van B.J.
Koet. 1978
1397.Scriptie "Alles bleef zoals het was. Over de onmogelijkheid van struktuurloze
veranderingen binnen de kerk" van B.J. Halma. 1978
1398.Scriptie "Eucharistisch Gebed I en Unctad Canon. Een onderzoek naar theologische
opvattingen in twee tafelgebeden" van Leo Warmerdam. 1979
1399.Scriptie "Liturgie tussen wal & schip" van C.G. Kok. 1980
1400.Scriptie "Vormsel: Keuze voor de kerk[?]. Bereflecteerd werkverslag van het
vormselprojekt in de Vredesparochie" van Jack de Groot. 1980
1401.Scriptie "Van Conciliariteit naar plaatselijke kerk" van Chris 't Mannetje. 1979
1402.Scriptie "Pastoraat aan zieken. Een onderzoek naar de rol, functie en positie van
een ziekenhuispastor" van Jack Vlaming. 1978
1403-1.Tekenanalyse. 1978
1403.Scriptie "Een rituaal: Stijl en Struktuur. Analyse van Leviticus 1,1-9" van H.W.M. van
Grol. 1978
Bevat 2 stukken
1403-2.Betekenisanalyse. 1978
1404.Scriptie "De noodzaak van een ideologiekritische schoolkatechese. Een analyse
van de huidige schoolkatechetische concepties met het oog op een ontwerp van
een ideologiekritische schoolkatechese voor de basisschool" van B. de Reuver.
1978
1405.Scriptie "Fichte en de Atheismusstreit Gottlieb ... gottlos?" van Jan Verhoeven.
1979
1406.Scriptie "De reaktie van Rome ten aanzien van de oecumenische organisaties in het
tijdvak 1910-1948" van René Bruin. 1979
1407.Scriptie "De anamnese en het instellingsverhaal in het tafelgebed van de
Jeruzalemse Liturgie van de 4e-5e eeuw" van A.M.A. ten Berge. 1980
1408.Scriptie "'Uw adem was in mij, voor ik het wist'. De weg van Bileam in Numeri 22-24"
van Theo van Adrichem. 1980
1409.Scriptie "Ludwig Feuerbach, van theologie naar anthropologie" van J.W.H.G.
Loyson. 1980
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Edith Plantjé. 1980
1410.Scriptie "Pastoraal werk in een rekreatiecentrum. Op zoek naar een methode" van
1411.Scriptie "'Van groot-seminarie naar theologische hogeschool'. Een overzicht van de
gang van zaken rond de overgang en omvorming van het groot-seminarie Warmond
tot deelgenoot in de Katholieke Theologische Hogeschool, Amsterdam" van Peter
de Haan. 1980
1412.Scriptie "De plaats van het vormsel in het proces van vorming bij jongeren:
moeilijkheden en mogelijkheden. Analyse van een vormings-vormselprojekt" van
Jan Koeleman. 1980
1413.Scriptie "Jesus, profeet van het jubeljaar. Een vertaling en studie van Lucas
4,16-30" van Joke Brinkhof. 1980
1414.Scriptie "Om mens voor een mens te zijn. Diakonie in de binnenstad van
Amsterdam" van Ben Kaay. 1981
1415.Scriptie "Godsbestaan en ervaring van zijn aanwezigheid" van T. Zunnebeld. 1973
1416.Scriptie "Vragen aan het boek 'Aggiornamento' van T.M. Schoof vanuit een kritiese
opstelling" van P. Stouthandel. 1973
1417.Scriptie "Het woord is een geschenk. Een onderzoek naar de verhouding van het
woord van God en het woord van de mens in verband met de christologie van
Gerhard Ebeling" van C.A. de Ruiter. 1973
1418.Scriptie "Cluny als toevluchtsoord voor boetvaardigen" van Leo Nederstigt. 1973
1419.Scriptie "Zo vader zo zoon?" van Herman Bleijendaal. 1973
1420.Scriptie "Und Man feierte ein Pascha in Jerusalem. Ein Vergleich von 2 Chr.30 mit 2
Chr.35" van Roswitha Unfried. 1972
1421.Scriptie "De waarheid van het denken vanuit de hoop" van Frans Olsthoorn. 1972
1422.Scriptie "Hegels vonnis over de God van Abraham, pleidooi in hoger beroep" van
Harry van Zwet. 1972
1423.Scriptie "Volkszang: Ingrediënt of hoofdschotel?" van Gerard Swüste. 1972
1424.Scriptie "Rite en Gebaar in een veranderende liturgie" van R.J.M. van Schrojenstein
Lantman. 1972
1425.Scriptie "Religiositeit en geestelijke gezondheid. Een godsdienstpsychologisch
onderzoek naar de termen en hun samenhang" van Bert van den Ende. 1972
1426.Scriptie "De stater in de bek van de vis. Een exegese van Mattheus 17,24-27" van
Nico Essen. 1972
1427.Scriptie "Psalm 74. Vertaling, struktuur en woordonderzoek" van H.F.M. Snelder.
1972
1428.Scriptie "Paul Tillich's denken over God" van M.J.A. Timmermans. 1971
1429.Scriptie "De vergoddelijking van de mens bij Athanasius van Alexandrië. Analyse
van Contra Gentes en de Incarnatione" van H. Teule. 1971
1430.Scriptie "'Secularisatie. Over het gebruik van een woord': de relatie met theologie"
van A. van de Wetering. 1971
1431.Scriptie "Exegese van Marcus. I.21-28" van C. van Wissen. 1971
1432.Scriptie "Exegese van Mk.x,35-45" van Jos Huesken. 1971
1433.Scriptie "Antwoord aan Job?" van Hans Ramaker. 1971
1434.Scriptie "Beschouwingen en een onderzoek rond de dag des heren" van A. Cassee.
1971
1435.Scriptie "Het genre van Psalm 84 tegen de achtergrond van de Sionsliederen en
enige aanverwante psalmen" van Coen Meens. 1971
1436.Scriptie "'In den beginne was het woord'. Het kommentaar van Origenes op het
evangelie van Joannes het eerste hoofdstuk het eerste vers" van Harry Hamersma.
1970
1437.Scriptie "Klaagliederen III" van Jan Nabuurs. 1970
1438.Scriptie "Secularisatie" van Julius Dürlich. 1970
1439.Scriptie "Enkele grondtrekken van 'politieke theologie' en een paar praktiese
konsekwenties voor het hedendaagse geloofsleven" van T.J.H. Vertelman. 1970
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center of the world'" van F.L. Ingram. 1970
1440.Scriptie "An accounting for the controlling symbolism in the wedding service 'at the
1441.Scriptie "Pastorale teamvorming" van H.H.J.M.M. Michiels van Kessenich. 1970
1442.Scriptie "Symbolic actions in the prophets: A search for the Source of their Creative
Power" van J.F. Wrynn. 1970
1443.Scriptie "Maria Magdalena en de verrezene. Joh. xx,11-18" van M.J.J. Menken. 1970
1444.Scriptie "Over een theologische esthetiek. Een studie op geleide van Hans Urs von
Balthasar in Herrlichkeit" van F.A. Maas. 1970
1445.Scriptie "Karl Barth en de natuurlijke theologie. In 'Nein!' en 'Gotteserkenntnis und
Gottesdienst'" van P. Ligtvoet. 1970
1446.Scriptie "Origines de Exegeet" van J.C.M. Engelen. 1970
1447.Scriptie "Manresa of de zuivering van de Godservaring" van Christof van Buijtenen.
1971
1448.Scriptie "Nicolaas van Cusa -de docta Ignorantia- verslag van een tekstlezing" van
P. Hoogeveen. 1970
1449.Scriptie "Wessel Gansfort (1419-1489)" van Michel Jansen. 1970
1450.Scriptie "Het oordeel-karakter van de biecht en de integritas van de belijdenis.
Canon 7 en 9 van het decreet over de biecht op het Concilie van Trente" van J.C.M.
Bentvelzen. 1970
1451.Scriptie "Op zoek naar de laatste plaats" van L. Raymakers. 1972
1452.Scriptie "Kommentaar op Exodus 1-15" van John Auping. 1972
1453.Scriptie "Ecriture Sainte. Sujet d'etude: Josue chapitre 1 et 23" van Alain Jacques.
1972
1454.Scriptie "Op gezag van Tyrrell. George Tyrrell en het gezag in de kerk" van Fred van
der Ven. 1972
1455.Scriptie "Abortus Provocatus. Hoofdlijnen van de katholieke traditie tot op heden
inzake het abortus-vraagstuk" van Paul Schuurmans. 1972
1456.Scriptie "Theorie en praxis binnen de theologie" van T. van Houtert. 1972
1457.Scriptie "Geloof, kerk en wereld bij Dom Helder Camara" van Han Schellart. 1972
1458.Scriptie "En Jezus schreef in 't zand ... Een onderzoek naar de bemiddeling van de
zondenvergeving en de personalisering van deze bemiddeling in de 'Schriften zur
Theologie' van Karl Rahner" van Chris Nolet. 1972
1459.Scriptie "Het voorkomen van het geheim van het koninkrijk Gods in het
parabelhoofdstuk Marcus 4" van P. Reehuis. 1972
1460.Scriptie (onbekend) van (onbekend) over [een zoeken naar Gods actualiteit]. z.j.
1461.Scriptie "Van Silo naar Jerusalem. Een exegetisch onderzoek van 1 Sam. 4-6 en 2
Sam. 6" van W. Ruckert. 1972
1462.Scriptie "De grond van menselijke verwachting - een actieve gedachte. Wijsgerige
achtergronden van hoopvol theologiseren, verkenningen bij Marx, Bloch en
Moltmann" van Nico Vlaming. 1971
1463.Scriptie "'Omgaan met de dood'. Enkele reflekties naar aanleiding van het boek
'Lessen voor levenden' van de Amerikaanse psychologe E. Kübler-Ross" van J.H.
Jansen. 1971
1464.Scriptie "Augustinus' visie op de katholiciteit der kerk. Van belijdenis naar
polemiek?" van G.J. Koning. 1971
1465.Scriptie "De mens op weg naar God" van Ad Smits. 1970
1466.Scriptie "Het Doopsel beleefd als sterven en verrijzen met de Heer" van Thijs
Oomens. 1970
1467.Scriptie "The conversion of Cornelius" van Harry Fleddermann. 1970
1468.Scriptie "De theologie van Paulus in de Theologie des Neuen Testaments van
Rudolf Bultmann" van T.H.M. Akerboom. 1970
1469.Scriptie "Mark 4:11 - En Parabolais" van Lucien Roy. 1969
1470.Scriptie "Christ in the theology of saint Irenaeus" van T.G. Fuechtmann. 1969
1471.Scriptie "Enkele aspekten van het verschijnsel profectie" van Van de Winkel. 1969
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1472.Scriptie "Exegese. De plaats van Israël in Gods Heilsplan volgens Lukas" van H.J.
Vossebeld. 1969
1473.Scriptie "De mensenzoon. Een kleine analyse van deel III van de Nieuwe
Katechismus" van A. van der Gun. 1969
1474.Scriptie "Seksuele omgang vóór het huwelijk? (in theologisch-etisch perspektief)"
van Kees Michielse. 1969
1475.Scriptie "Psalm 30" van C.H. Rozemeijer. 1969
1476.Scriptie "1 Samuel 2:1-10. Het lied van Hanna" van P. Beentjes. 1969
1477.Scriptie "Godsvolk en Godsheerschappij of wat is kerk zijn?" van J. Divendal. 1969
1478.Scriptie "Traditie en theologische methode" van C.J.J. Savelkous. 1969
1479.Scriptie "Opdat zij allen een zijn" van H. Eijgenraam. 1968
1480.Scriptie "Godsdienstpsychologie en theologie, raken zij elkaar?" van M. Rijk. 1968
1481.Scriptie "Voor de overlevenden. Enige gedachten over de Ziekenzalving" van J. van
Mastwijk. 1968
1482.Scriptie "Katholiciteit, gave en opgave voor de kerken" van J.A.M. Vincenten. 1968
1483.Scriptie "De mens en de sacramenten. Een onderzoek naar de antropologische
substructuur van de sacramenten" van Hans van Beek. 1968
1484.Scriptie "Betekenis van het ambt binnen de geloofsgemeenschap" van A.J.C. Borst.
1968
1485.Scriptie "Een onderzoek naar de betekenis van de begrippen religie en
religieloosheid bij Dietrich Bonhoeffer" van J.T.E. Tromp. 1968
1486.Scriptie "De kinderdoop" van J. Granneman. 1968
1487.Scriptie "God is dood, leve God! Een onderzoek naar de mogelijkheden van de
theologie om over God te spreken" van A.L. van Dijk. 1968
1488.Scriptie "Vaticanum II en de verhouding tussen de oecumene en de ecclesiologie.
Een verkenning naar aanleiding van kommentaren en nieuwe visies" van B.J.
Halma. 1968
1489.Scriptie "Bij wijze van spreken ... Enige notities over de interpretatie van de
Christelijke symbolen door Paul Tillich" van D. Metz. 1968
1490.Scriptie "Het volk van God: zijn betekenis voor de wereld en zijn taak in de wereld"
van J.N.H. Wessels. 1968
1491.Scriptie "Gedachten rond het Entmythologiserungsplan van Rudolf Bultmann" van
C. Wanna. 1968
1492.Scriptie "Kerken in dialoog ten dienste van de wereld" van R.J.A. van Hassel. 1968
1493.Scriptie "De oorsprong van het ambt. Dienst aan het woord van God" van H.J.H.
Heemskerk. 1968
1494.Scriptie "De christologische inhoud van de eucharistie als eschatologische maaltijd
des heren" van W.G.M. de Vreede. 1968
1495.Scriptie "Elementen die zouden kunnen bijdragen tot duidelijkheid van het
priesterbeeld in onze tijd" van R.J.A. Kroon. 1968
1496.Scriptie "Science Fiction en theologie. Een verkenning" van E.F.J.M. Speet. 1984
1497.Scriptie "Lezing van Jes 40, 1-11 vanuit Jes 6" van A.L.H.M. van Wieringen. 1984
1498.Scriptie "Het breukvlak tussen de tweede en derde Jesaja. Het verband van
Jes.56:1-8 met Jes.55:1-13, mede tegen de achtergrond van de middeleeuwse
Joodse uitleg" van J.T.A.G.M. van Ruiten. 1984
1499.Scriptie "Het koninkrijk voor de armen. De parabel van de genodigden in TH 64 en
in LK 14,15-24" van Marcel van der Maeden. 1986
1500.Scriptie "'Wat ik wel eens mis, is een beetje warmte in de kerk'" van Clazien
Bosman. 1986
1501.Scriptie "'Uit de grond van mijn hart'. Zes programma's en de vraag: Hoe verder?"
van Andre van Oostveen. 1985
1502.Scriptie "De godverlatenheid van Jezus vanuit Markus 15, 20-39" van P.D. Bekooy.
1985
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1503.Scriptie "'Jij bent een deel van de keten' of: de kleine groep en de grote kerk" van
Gisela Hoeve-Haubrich. 1985
1504.Scriptie "Augustinus over de mens op weg naar God. Een visie op de betekenis van
het menselijk kennen, bidden en leven" van M.J. Overmeer. 1985
1505.Scriptie "Gaan in de voetstappen van de arme, gaan in de voetstappen van de Heer.
Een onderzoek naar de visie van Leonardo Boff op Franciscus van Assisi" van
Frans Bossink. 1985
1506.Scriptie "De controverse tussen Bernardus van Clairvaux en de orde van Cluny.
Een verkenning in de moderne historiografie met bijzondere aandacht voor de visie
van Georges Duby" van N.A.M. van der Peet. 1984
1507.Scriptie "De kerk als plechtanker van het godsbegrip" van J.H.M.T. van Remundt.
1983
1508.Scriptie "Gave mensen gevraagd!" van Harry van Zwet. 1983
1509.Scriptie "Yhwh en Israël: Een verhouding van geven en nemen? De motieven van
voorspoed en huwelijk in Hosea 2,4-22" van C.C.M. de Lange. 1983
1510.Scriptie "Leven in een eerwaarde traditie, geloven op gezag. Het vijfde gebod in de
dekaloog" van P. Baane. 1983
1511.Scriptie "De vaders en de vrouwen. Een onderzoek naar het spreken van het
Tweede Vaticaans Concilie over de deelname van vrouwelijke leken aan het
kerkelijk leven en de doorwerking daarvan in de Nederlandse kerkprovincie" van
Astrid Kaptijn. 1984
1512.Scriptie "Suicide: Ben ik mijn zusters hoeder? Vingeroefening in de praktischtheologische methode van de case-study" van Elly Beurskens. 1984
1513.Scriptie "De engel in het huis. Zelfopoffering voor vrouwen binnen het
christendom" van Brigit Kerkhof. 1984
1514.Scriptie "De zaaier zaait het woord. Een leeswijze van Mc.4:1-20" van Alex van
Heusden. 1984
1515-1.Scriptie. 1984
1515.Scriptie "Omkeer en verlossing. Een verkennende oefening in Talmoed" van
Philippe van Heusden. 1984
Bevat 2 stukken
1515-2.Bijlagen. 1984
1516.Scriptie "Op zoek naar bevrijding. Over werkende jongeren, politieke vorming,
politieke teologie" van Marcel Hoonhout. 1984
1517.Scriptie "De wijkparochie van Almere-stad op weg naar een missionairoekumenische gemeenschap?" van Clementine van Polvliet. 1984
1518.Scriptie "Kerk en koninkrijk van God. Een vergelijking van de posities van R.P.
McBrien en J. Carmignac" van P.T. Valkering. 1984
1519.Scriptie "Perspektief voor de toekomst?! Een bereflekteerd stageverslag over de
parochie van Gerardus Majella in de Indische Buurt te Amsterdam-Oost" van
M.L.C.M. Bruijns. 1984
1520.Scriptie "De naam van God - een naam voor ons. De God van de Vaderen, de God
van Mozes, onze God. Een tekst studie van Ex.2,23 - 3,15, een poging tot
aktualisering" van Jos van Os. 1985
1521.Scriptie "De godsdienstdidactiek van J.A. van der Ven onderzocht op overeenkomst
en verschil met de centrale motivering van het denken van Bloch en Moltmann. Het
boek 'Kritische godsdienstdidactiek' van J.A. van der Ven wordt onderzocht op zijn
utopisch karakter zoals dat naar voren komt in de theologie van Moltmann en de
filosofie van Bloch" van J.H.J. Klaver. 1984
1522.Scriptie "Koning Saul, bederf van een koningschap (1 Sam.22,6 - 23,14)" van Willy
Hoogendoorn. 1982
1523.Scriptie "Walter Benjamin en het begrip van de geschiedenis. Een lezing van de
tekst Über den Begriff der Geschichte met het oog op de problematische
verhouding: historisch materialisme en theologie" van Wilbert Sentenie. 1983
1524.Scriptie "Een aandachtige lezing van E. Jüngels 'Gott als Geheimnis der Welt'
voorzien van enige katechetische kanttekeningen" van L.N.F.M. Veltman. 1983
1525.Scriptie "Een vlakke plaats in reliëf. Lucas 6,12-26 als het oordeel van de
Mensenzoon" van Joke Brinkhof. 1983
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1526.Scriptie "Eén of twee verhalen? Reflectie op stage te Delft-zuid" van T.J.M. van der
Knaap. 1983
1527.Scriptie "De religieuze beleving van jong-volwassenen en 'kerk en buurt'" van Ricus
Dullaert. 1983
1528.Scriptie "JHWH geeft zijn volk een toekomst! Jer. 31:7-22" van Truda de Boer. 1983
1529.Scriptie "'Dienst van het volk Gods'" van B.A. de Bock. 1983
1530.Scriptie "Christelijk geloven na Freud en Lacan? De ruimte voor het christelijk
geloven wanneer de psychoanalyse van Freud en Lacan serieus genomen wordt,
onderzocht aan de hand van het essay 'Dieu différent' van C. Duquoc" van W.J. van
den Bergh. 1983
1531.Scriptie "Heideggers interpretatie van Protagoras' Homo-mensurafragment" van
S.H.J. Deen. 1982
1532.Scriptie "Pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken" van Cor Hoegen. 1982
1533.Scriptie "Aantekeningen bij het begrip Religion in G.W.F. Hegels Phänomenologie
des Geistes" van J.L.M. Vis. 1982
1534.Scriptie "Die de Naam aannemen zijn Hem aangenaam. Een tekstvergelijkend
onderzoek naar 'het verkondigen van het aangenaam jaar van de Heer'" van Vincent
de Haas. 1984
1535.Scriptie "De aanbidding der wijzen (Mt. 2,1-12) tekst en afbeeldingen" van Wouter
Prins. 1984
1536.Scriptie "Tussen leek en kloosterling. Weergave en bespreking van Gabriel Biel's
traktaat 'De communi vita clericorum'" van Ber Leurink. 1984
1537.Scriptie "Exclusief pastoraat - Inclusief. Een reflexie op een pastorale stage in de
'Bijlmerbajes'" van Thérèse Beemster. 1984
1538.Scriptie "Pastoraat en hulpverlening" van Coen van Loon. 1984
1539.Scriptie "Ideologie in het katholieke onderwijs: Een ideologie-kritische studie over
het verleden van de katholieke school" van René Akkermans. 1983
1540.Scriptie "Stefanus-rede en Stefanus-geschiedenis. Acta 6,1-8,3. Een commentaar"
van J.C. Bastiaens. 1984
1541.Scriptie "Het begrip 'gemeenschap' bij Martin Buber; een verkennende studie" van
Rolf Deen. 1983
1542.Scriptie "Het woord in ons midden. Over de verhouding Schrift, preek en predikant"
van Frans Broekhoff. 1983
1543.Scriptie "Ludwig A. Feuerbach. Een onderzoek naar de verhouding van Ludwig A.
Feuerbach (1804-1872) tot Friedrich E.D. Schleiermacher (1768-1834)" van J.W.H.G.
Loyson. 1983
1544.Scriptie "Tijd voor vrede op aarde. Theologische evaluatie van een Berlijns
werkverslag (1980-83) gevolgd door lezing van een Nederlandse bisschoppenbrief"
van Pim Ligtvoet. 1983
1545.Scriptie "Een monsterverbond? Een onderzoek naar de christelijke boodschap en
de religieuze communicatie via televisie van de 700 CBN als voorbeeld van de
'elektronische kerk'" van Marjeet Verbeek. 1983
1546.Scriptie "Wonderen vroeger en nu. Een bijbels-theologische verkenningstocht" van
Peter Lutjeveld. 1977
1547.Scriptie "Jakob te Bethel. Een exegese van Gen.28,10-22" van Fred Visser. 1977
1548.Scriptie "Dienst in Zijn Geest voor een kerk van het volk. Ekklesiologiese reflexie
over kerkopbouw als een antwoord op de internationale klassenstrijd" van Albert
Koot. 1977
1549.Scriptie "Inzicht of liefde. Een fundamentele recensie op het geschrift 'Comment je
vois' van Teilhard de Chardin" van Jes Aardenburg. 1976
1550.Scriptie "Psalm 95. Een poging tot een exegese en een vergelijking met een preek
van Augustinus" van Theo van Adrichem. 1977
1551.Scriptie "Stephanus, dienaar aan tafels, een verkenning van Handelingen 6 en 7"
van J.M. Deenik-Moolhuizen. 1977
1552.Scriptie "Johannes 7,53-8,11. Jezus en de overspelige vrouw" van E. van Holstein.
1977
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1553.Scriptie "Psalm 73. Een onderzoek naar de struktuur en enige thematische
achtergronden" van M.J.J. Prick. 1976
1554.Scriptie "Zinnen op oriëntatie. Een theoloog in het vormingswerk" van Joop van
Velzen. 1975
1555.Scriptie "Wat maakt de dienst uit? Een praktisch-theologische verkenning in de
geestelijke berichtgeving, zoals die wordt gegeven in de 'Speciale Dienst Geestelijk
Leven' van het Algemeen Nederlands Persbureau ANP" van Gerard Swüste. 1975
1556.Scriptie "Kerkelijke kadervorming als ontwikkeling van de enkelvoudige relatie
pastores - gelovigen naar een veelvoud van relaties enkelen - allen. Analyse van en
reflektie op het proces van pastorale opbouw in de Josephparochie te Rotterdam in
de periode september 1972 - november 1975" van Chris Nolet. 1977
1557.Scriptie "Euthanasie, als een proeve van theologisch-ethisch denken bij Karl Barth.
Analyse van: Die Kirchliche Dogmatik Bd. III,T.4, p. 366-488" van P.A.A.
Schuurmans. 1977
1558.Scriptie "Kerk van de heilige geest. De pinkstercollecta uit het Dienstboek van de
Nederlandse Hervormde Kerk en haar verhouding tot het Pinkstergetuigenis van
Handelingen 2" van P.C. Kardol. 1977
1559.Scriptie "De Antropologische wending in het Theologische denken over de
verhouding tussen God en de wereld" van J.P. Seijsener. 1978
1560.Scriptie "David, vogelvrij en Tsaddiek. Een syntactische en structurele benadering
van I Samuël 24" van André Wesche. 1978
1561.Scriptie "Het diakonaat. Een typering aan de hand van de vroegere en de huidige
liturgische viering van de ordinatio van diakens en van hedendaagse theologie van
het diakonaat" van J.P.M. van Heijst. 1977
1562.Scriptie "De Jonge Kerk Santpoort gedurende de jaren 1968-1972 (met als focus
1972)" van Peter Stouthandel. 1977
1563.Scriptie "De afrekening. Een exegese van een katechese naar Markus 12,13-17" van
Nico Essen. 1977
1564.Scriptie "De leeuwenhoek is van de wijk. Een praktisch theologische benadering
van een praktijkgeval: de strijd van een bewonersorganisatie in een oude stadswijk
om een wijkvoorziening, waarin de lokale RK kerk op een bepaalde wijze
deelneemt" van Frans Olsthoorn. 1978
1565.Scriptie "Het wassen van de handen voor de maaltijd. Een rabbijns gebod" van P.J.
Tomson. 1978
1566.Scriptie "Jesus en Petrus. Een narratieve analyse van Markus 14,53-72" van
J.M.B.F. Geels. 1976
1567.Scriptie "Vormingswerk en kerk. De betekenis van het vormingswerk voor de kerk,
en de mogelijke bijdrage van de theologie aan het vormingswerk" van Martin
Frederiks. 1976
1568.Scriptie "Lectio Nocturna. Beschrijving en vergelijking van de Schriftlezingen in de
Paasnachtvieringen in Jeruzalem, Syrië en Byzantium van de vijfde tot de negende
eeuw" van G. Messie. 1976
1569.Scriptie "Een feest voor het oog van de Heer. Enkele gedachten rond feest en
liturgie" van Jan Koeleman. 1976
1570.Scriptie "Jesus in de tempel. Een onderzoek naar de structuur en de samenhang
van Luk 2,39-52" van Paul Visser. 1976
1571.Scriptie "Spanning rond het bijbelverhaal in de liturgie. Gen 4, preek en toehoorders
in een dienst in Amsterdam Oost" van Kees Koeleman. 1976
1572.Scriptie "Volk Gods: Géén zittend leven wèl Sabbats-rust! Het 'verhaal' over Manna,
Sabbat, Torah in Exodus 16" van G.A. Waardenburg. 1976
1573.Scriptie "'Mensen doorgeven aan mensen'. Een prakties-teologies onderzoek naar
het funktioneren van het open huis op zondagmiddag en zondagavond in de
populier als deel van de beweging Amsterdamse studentenekklesia" van Pim Lacor.
1976
1574.Scriptie "Verhalenonderwijzer" van Marcel Hoonhout. 1976
1575.Scriptie "'Het vagevuur'. Een poging tot anthropologische interpretatie van de leer
over het vagevuur; de verhouding tussen het 'Diesseits' en het 'Jenseits' en tussen
de individuele eschatologie en de algemene eschatologie" van T. Caniëls. 1976
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van Chris 't Mannetje. 1976
1576.Scriptie "'Gemeinsames Leben'. Een theologie van samen gelovig mens worden"
1577.Scriptie "De ontmoeting van de leerlingen met de vader. Een onderzoek naar de
literaire samenhang van Joh. 17" van Thijs van Zaal. 1977
1578.Scriptie "Een stap terug doen ... Een onderzoek naar de ervaring als religieuze
ervaring ter heroriëntatie op het geloven en het gebruik van symbolen" van Gerard
Broersen. 1978
1579.Scriptie "'Gij hebt u met Christus bekleed'. 'Bekleedt u met de nieuwe mens'. Enige
gedachten bij de doop, vanuit de brieven van Paulus" van T.A.L. Tesser. 1977
1580.Scriptie "Exodus 6,2-9. Vertaling. Exegese. Uitwerking van de belangrijkste
aspekten aan de hand van Joodse commentatoren uit verleden en heden" van J.W.
Venneman. 1976
1581.Scriptie "Afscheid van de ontologie. De doodlopende weg van L'être et le néant"
van Ger Groot. 1977
1582.Scriptie "De rol van het koor in de viering van de eucharistie sinds het Tweede
Vatikaans Concilie" van R. Visser. 1976
1583.Scriptie "Vormselliturgie en Vormselkatechese in spanning. Een tekenanalyse van
een vormselproject in het kader van een doctorale stage praktische theologie" van
A.J.M. Hendriks. 1976
1584.Scriptie "De logos van het kruis. Een onderzoek naar de waarde van het kruis voor
de redelijkhied van de theologie" van Henk van Hout. 1976
1585.Scriptie "'Menswording', een bijdrage tot een theologie van het generatieprobleem"
van Jim de Hoogh. 1976
1586.Scriptie "Van profilering van kerk naar realisering van kerk. Organisatie van kerk in
de Bijlmermeer in 1967 en 1972" van Cor Hoegen. 1976
1587.Scriptie "Samenwerking arts - pastor. Is daar uitzicht op?" van Ben Rijpkema. 1976
1588.Scriptie "De begrippen Ironie en Humor in het denken van Sören Kierkegaard" van
R.J.W.A. Merks. 1976
1589.Scriptie "Van kijken naar zien en zien. Een bijdrage aan de reflexie op de
mogelijkheden van ervaringskatechese op basis van 12 lessen over 'leven temidden
van reklame' aan de 6e klas van de basisschool in de arbeiderswijk Feijenoord in
januari en februari 1976" van J.J. van de Voort. 1976
1590.Scriptie "Nabijheid en afstand. Een vergelijking tussen drie psychoanalytische
lezingen en drie exegeses van de parabel van de verloren zoon (Lucas 15:11-32)"
van Kitty Mul. 1987
1591.Scriptie "Tot uw dienst. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het representatiebegrip in de theologie over het kerkelijk ambt van prof. dr. Edward Schillebeeckx
OP" van Bosco Beijk. 1987
1592.Scriptie "Ramen en deuren open. De bijdrage van mgr. dr. A.C. Ramselaar aan de
totstandkoming van het ontwerpschema voor een konstitutie over het
lekenapostolaat (1960-1962) ten behoeve van het Twwede Vatikaans Oekumenisch
Koncilie" van Peter de Haan. 1987
1593.Scriptie "Jezus de gekruisigde: Tsaddik. Een fundamenteel-theologische
beschouwing van de zgn. hoogheidstitels in het perspectief van de relatie
jodendom-christendom" van Frans Vervooren. 1986
1594.Scriptie "Verzuiling in het onderwijs" van Henk Ruiter. 1985
1595.Scriptie "Laat de kinderen tot ons komen ... Laat ze met ons vieren!" van Annemiek
Blonk. 1986
1596.Scriptie "Naar een trinitarische katechese. Bijdrage tot een katechetische visie
vanuit een trinitaire optiek" van Herman Boelen. 1988
1597.Scriptie "Katechetische doelstellingen doorgelicht. Een onderzoek volgens de
gefundeerde theorie-benadering van elf katechetische doelstellingen in verband
met de cognitieve overgangsfase van brugklassers" van Guido Smit. 1988
1598.Scriptie (onbekend) van Christilla Schoenmakers over [woonwagenbewoners].
1988
1599.Scriptie "... En hem te dienen ... Aspecten van het leren en bidden in de Joodse
traditie" van Rolf Deen. 1987
1600.Scriptie "Doelbewust leven. Op weg naar een teleologische ethiek" van F.W.A.
Brom. 1987
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1601.Scriptie "In dienst van de kerk ... hoe? De gezagsverhouding tussen de herder en
zijn kudde, de kudde en haar herder ..." van P.P. Wildöer. 1987
1602.Scriptie "'Nadert tot mij, u die niet onderricht zijt en woont in het leerhuis!' (J.
Sirach 51,23). Een stage, verslag en theologische reflectie" van H.M. Verspeek.
1987
1603.Scriptie "De genade gods in Fil. 1:27-30. Paulus' motivering voor zijn paraenese
opnieuw bezien" van R.G.M. Gouw. 1987
1604.Scriptie "Troostgebed. Een bereflecteerde stage" van Frans Smulders. 1987
1605.Scriptie "Spelen doet ontdekken (start en ontwikkeling van het jongerenpastoraat in
de parochie van de H.H. Engelbewaarders te Lisse-Beekbrug. Oktober 1985 - juni
1987)" van R.I.M. Lijesen. 1987
1606.Scriptie "De pastor als groepsleider in het groepspastoraat" van Anny SpekkingMatti. 1987
1607.Scriptie "'Toen werd de bevrijding, op die dag, tot rouw voor heel het volk'. Plaats
en functie van de geschiedenis rond Jiftahs dochter (Ri 11,29-40) binnen het boek
Richteren" van Tineke de Lange. 1988
1608.Scriptie "Gratia Supponit Naturam. De implicaties van de theorie van Alice Miller op
de pedagogische visie van de Rooms-Katholiek Kerk" van Gemma van Kesteren.
1988
1609.Scriptie "Een traditie van apostasie. De argumenten tegen het christendom in de
Contra Galilaos van keizer Julianus: een theologische verkenning" van Hanneke
Reuling. 1988
1610.Scriptie "... Tu solus colendus es ... Een onderzoek naar de L.C.-these van Gert
Haendler" van Leny van de Reep. 1987
1611.Scriptie "Soest" van Jan Schutte. 1987
1612.Scriptie "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat in geen
mensengeest is opgekomen ..." van H.I. Sweere. 1986
1613.Scriptie "Hizkia: de ideale koning? De relatie tussen Jesaja 6-12 en 36-39" van
A.L.H.M. van Wieringen. z.j.
1614.Scriptie "In het herinneren schuilt de bevrijding. Een stage, verslag en theologische
reflektie" van Roos Verweij-Weekhout. 1987
1615.Scriptie "Emancipatorisch leren ... Wat blijft er nog van over?" van Gabriël
Enkelaar. 1986
1616.Scriptie "Het is niet goed dat de mens alleen is! (Genesis 2:18). Over Pastoraat aan
oudere alleenstaanden" van A.M. Spendel. 1986
1617.Scriptie "Zonde: So what? Zonde bij Dorothee Sölle in confrontatie met Mary Daly"
van Marieke Mulder. 1985
1618.Scriptie "'Waarom hebben ze ons dit nooit verteld?' Een onderzoek naar vrouwen
en geloofgroepen in Nederland" van Marie-José van Bolhuis. 1985
1619.Scriptie "De moed om zwart/wit te denken. Een onderzoek naar de zwarte theologie
van Allan Boesak, op zoek naar een nieuwe manier theologiseren" van Joost
Verhoef. 1986
1620.Scriptie "Reincarnatie. Over de evolutie van de geest. Grondbegrippen en enkele
pedagogische-katechetische implicaties" van Eleonoor Wiegant. 1984
1621.Scriptie "Zeven dagen en zeven nachten. Een onderzoek naar godsbeelden in
relatie tot het lijden" van B.W.J.M. van Schagen. 1984
1622.Scriptie "Sölle en Zonde, een ommekeer in Nieuwe Woorden" van Elise
Vorstermans. 1985
1623.Scriptie "Geloof in de vrouw. Een beschouwing over enige vrouw-en-geloofgroepen in het licht van de pedagogie van Paulo Freire" van G.A.M. Walstra-Bosma.
1985
1624.Scriptie "De troostende taak van de kerk" van Ria Sweers. 1985
1625.Scriptie "De verhouding tussen goddelijke wet en menselijke wet bij Thomas van
Aquino. Een systematisch-theologische beschouwing over geloof en politiek bij
Thomas van Aquino" van André Groot. 1985
1626.Scriptie "Verhandeling aangaande het begrip dood in het bijbelboek Prediker. Een
exegetische en linguïstische studie" van P.J.M. Evers. 1987
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1627.Scriptie "Eye-opener en Test-case. Een onderzoek naar de hermeneutische functie
van Auschwitz voor de christelijke theologie. Een bijdrage tot haar kritische
zelfbezinning" van Jaap van der Meij. 1986
1628.Scriptie "Een kerkgebouw op het breukvlak. Een beschrijving, analyse en typering
van de parochiekerk van de H. Benedictus te Rijswijk, in twee situaties" van Joost
de Lange. 1982
1629.Scriptie "Het scheppend verlangen. De God-mens relatie bij J. Pohier" van
Bernadette van Amerongen. 1982
1630.Scriptie "De raad om weg te gaan. Een doctoraalscriptie over de verhouding
katholicisme en homosexualiteit, 1930-1955, toegespitst op de situatie in de klein
seminaries" van Jos de Pater. 1982
1631.Scriptie "Komt en ziet een mens. Een lezing van Johannes 4,3b-42. Jezus en de
vrouw uit Samaria bij de bron van Jakob" van Ed van Holstein. 1982
1632.Scriptie "Gevangen tussen utopie en werkelijkheid? Pleidooi voor een
(katech)etische grondhouding als basis en perspektief voor bevrijdend onderwijs"
van E.J.M. Singels. 1982
1633.Scriptie "Jesus naar het hart van Jerusalem, verzoening met het oog op Vrede. Een
onderzoek naar de structuur en samenhang van Lukas 19,28-48" van Paul Visser.
1982
1634.Scriptie "Serum Arbitrium. De mens in het licht van gods openbaring. Een
onderzoek naar de theologische structuur van Luthers 'De Servo Arbitrio' geplaatst
tegen de achtergrond van de ontwikkeling van zijn denken en in het kader van de
theologie van zijn tijd" van T.H.M. Akerboom. 1979
1635.Scriptie "Bileam - Mijn verhaal. Numeri 22-24 in exegese en verkondiging" van
C.T.J. van Lent. 1981
1636.Scriptie "Kerk en communicatie. Commentaar bij C.J. Hamelink 'Perspectives for
public Communication'" van A.M. Spruijt. 1981
1637.Scriptie "Het hooglied van Salomo, nieuwe wegen in vertaling en onderzoek" van
Edgard Veuls. 1981
1638.Scriptie "Johannes de Doper: een roepende of een zoekende in de woestijn? Over
wezenlijke ekklesiologische aspekten van de theologie van J.B. Metz en de praktijk
van de parochie van de St. Jan de Doper te Amsterdam" van Vincent de Haas. 1981
1639.Scriptie "Handen wassen als daad van heiliging" van F.R. Brommet. 1981
1640.Scriptie "Schoolkatechese als beheersingsmechanisme of emancipatiemiddel?
Proeve van een sociologische benadering" van A.M.J. Panneman. 1982
1641.Scriptie "Het vieren van de maaltijd des heren in de kontekst van het
wereldarmoedevraagstuk. Enkele bijbels-christologische perspektieven ten dienste
van de diskussie over hun beider verhouding binnen de Wereldraad van Kerken"
van Kees Koeleman. 1982
1642.Scriptie "Vertrouwen op God houdt een belofte in. Een uitleg van Genesis 22:1-19"
van Jaap van der Meij. 1982
1643.Scriptie "Gadamers visie op de hermeneutiek en haar consequenties voor het
omgaan met bijbelteksten in de catechese" van P.L. Moerkamp. 1982
1644.Scriptie "Rechtspraak en gerechtigheid. Reflecties n.a.v. een stage en het
Justitiepastoraat" van T. Caniels. 1982
1645-1.Scriptie. 1981
1645.Scriptie "Geloof, hoop en liefde. Niemand is God. Pastoraal-theologische analyse
van een geruchtmakend televisieprogramma. Geloof ter sprake brengen op de
televisie - een experiment op video" van Ben Frie. 1981
Bevat 4 stukken
1645-2.Bijlage I. 1981
1645-3.Bijlage II. 1981
1645-4.Bijlage III. 1981
1646.Scriptie "In de kerk ingebouwd. Vormingswerk breekijzer naar de samenleving" van
Jos Delsman. 1981
1647.Scriptie "Maria als nieuwe Eva bij Ireneus van Lyon" van Marie-José van Bolhuis.
1982
1648.Scriptie "Kerk in de stadsvernieuwingsbuurt" van R. van Rijn. 1981
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1649.Scriptie "Karl Barth: in het perspektief van Kant of Hegel?" van Bernard Luttikhuis.
1981
1650.Scriptie "Over wijsbegeerte en theologie. In Karl Rahners 'Hörer des Wortes'" van
André Zegveld. 1981
1651.Scriptie "Lotgevallen. Een narratief onderzoek naar leesmogelijkheden van de
parabel van de talenten (MT 25,14-30)" van Jean Bastiaens. 1981
1652.Scriptie "De maaltijd op de berg. Een strukturele analyse van Joh. 6,1-15" van Jos
van Os. 1981
1653.Scriptie "Schoolkatechetiek en theologische handelingstheorie. Suggesties voor
het genereren van een onderzoeksprogramma voor de theorievormig inzake
schoolkatechese binnen het raamwerk van de praktische theorie" van G.J. de
Reuver. 1981
1654.Scriptie "Het brandmerk van Israël. Een onderzoek naar de formele en inhoudelijke
samenhang van 1 Kor 10,1 - 11,1" van B.J. Koet. 1982
1655.Scriptie "Een weg uit de privatisering. In gesprek met J.B. Metz" van Peter van
Schagen. 1982
1656.Scriptie "De vrees wordt beschaamd. Werkstuk over Markus 16,9-20" van P.C.
Kardol. 1979
1657.Scriptie "'En de duif keerde in de ark terug' (Gen. 8,9). Recente bepalingen van de
onderlinge verhouding van Geest en Kerk" van J.A.N. Stuyt. 1981
1658.Scriptie "Het eerste onderhoud van Pilatus. Aan zet tot een exegese van Joh.
18:33-38a" van R.G.M. Gouw. 1980
1659.Scriptie "Metz en de memoria. De vraag naar de functie van de categorie
herinnering in Metz' politieke theologie als praktische fundamentaaltheologie" van
André Groot. 1980
1660.Scriptie "Het godsbegrip van de adolecent in het licht van zijn ontwikkeling" van
P.D. Hoffman. 1980
1661.Scriptie "Medezeggenschap. Over belangenstrijd en ondernemingsraden" van Dick
Otter. 1981
1662.Scriptie "De lerende mens in de katechese" van Hugo Vliegen. 1982
1663.Scriptie "De nacht van het verlangen. Een onderzoek van het mystiek verlangen bij
Johannes van het Kruis in de Bestijging van de Berg Karmel" van Frans Vervooren.
1982
1664.Scriptie "Katholieke eigendomsleer in beweging. Ontwikkelingen in de katholieke
sociale leer, geïllustreerd aan de hand van de verschuivingen in de opvattingen ten
aanzien van de privaateigendom in de hoofdmomenten van die leer sinds Rerum
Novarum, en een poging tot verklaring" van H.M.G.J. Golde. 1982
1665.Scriptie "Liturgiebeleving door jongens en meisjes" van J.C.S. van 't Schip. 1982
1666.Scriptie "Waar liefde is en vriendschap, daar is God. Een pastoraal-theologische
reflectie op het probleem van de echtscheidingen" van Wim van Paassen. 1982
1667.Scriptie "De pastoraal werker. Het pastoraal aandachtsveld en pastoraal
functioneren van de pastoraal werker als leek" van Johan Olling. 1982
1668.Scriptie "De Katharen: Grens van een cultuur? Een onderzoek naar de beweging
van de katharen in geschriften van katholieke tijdgenoten en katharen" van Freda
Dröes. 1982
1669.Scriptie "Over preken gesproken" van Arno Kocx. 1988
1670.Scriptie "Voetangels en klemmen. Over de geloofsbeleving van jongeren in relatie
tot de voorkeurspositie van het Christendom in Brochure B" van Harry van der
Kolk. 1992
1671.Scriptie "Kiezen of verliezen. Een studie over legitimatie van het vak
levensbechouwing in het voortgezet onderwijs vanuit de inzichten van de
ecologische theologie" van J.C. Reurings-Otto. 1992
1672.Scriptie "Nee, niet zomaar video in de lessen levensbeschouwing" van Henny Oude
Geerdink. 1992
1673.Scriptie "Het gesprek als kern van het vak levensbeschouwing" van Thomas van
der Horst. 1991
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'moord' op de Egyptenaar en de roeping van Mozes en psychoanalytische
interpretaties daarvan " van Kitty Mul. 1992
1674.Scriptie "Geroepen tot bestemming. Een vergelijking tussen midrasjiem over de
1675.Scriptie "Omwille van mijn broeders. Over de relatie Israël en Messias in Romeinen
9:1-5. Proeve van exegese van Romeinen 9:1-5" van Wim Timmer. 1992
1676.Scriptie (onbekend) van P.W.G van Beurden over [de godsontmoeting zoals die
door betrokkenen in het pastorale werk wordt ervaren]. 1992
1677.Scriptie "Stageverslag en theologische reflectie op individueel pastoraat: Pastoraat,
schoot van ontferming?" van Alie Luken. 1992
1678.Scriptie "Troost, troost mijn volk ... Jesaja 40:1. Een praktisch theologisch
onderzoek naar troost in de poimeniek" van Tine van der Linde-de Ree. 1992
1679.Scriptie "Als de dood voor het lijdensverhaal. Welk oordeel is er te geven over het
gebruik van het lijdensverhaal binnen katechese-projekten voor zeer moeilijk
lerende kinderen?" van Wout van den Broek. 1992
1680.Scriptie (onbekend) van A.J.M. Remmerswaal over [de parochie HH. Jacobus en
Martinus te Schiedam-noord]. 1991
1681.Scriptie "Pastorale hulpverlening aan (jonge) thuislozen" van M.H. Venselaar. 1991
1682.Scriptie "Naar een spectrum van ambten en diensten. Een onderzoek naar de relatie
priesters en pastoraal werkers in de RK kerk" van S.L. Koppers. 1991
1683.Scriptie "Bat. Van naamloos offer tot profetes tegenover falend leiderschap. Een
feministische lezing van het verhaal over de dochter van Jefta in Richteren 11,29-40
met behulp van een combinatie van de methodes van Mieke Bal en de
Amsterdamse School" van Wil Straatman. 1991
1684.Scriptie "Gebrokenheid geheeld. De heer ziet het niet als gering, het sterven van
zijn getrouwen (psalm 116)" van Ans Schutte. 1991
1685.Scriptie (onbekend) van Sjef Rademaekers over [parochie Sint Jan de Doper te
Wierden, Overijssel]. 1991
1686.Scriptie "Maria, teken van hoop, weg tot eenheid. Een oecumenische bezinning op
Maria" van A.M. Dekker. 1991
1687.Scriptie "Augustinus' concept van de verinnerlijking. Opzet van een lessenreeks
katechese voor geïnteresseerden uit de bovenbouw van het VWO" van P.IJ. de
Wind. 1991
1688.Scriptie "Een visie op ... De levensbeschouwelijke zorg voor verstandelijk
gehandicapten" van René Busker. 1991
1689.Scriptie "De rol van de bevrijdingstheologie in raamleerplannen voor catechese"
van J.J. Meeusen. 1992
1690-1.Scriptie. 1990
1690.Scriptie "Elisja Ben Avoeja. Een studie naar de rabbijnse teksten over een afvallige"
van Philippe van Heusden. 1990
Bevat 3 stukken
1690-2.Aantekeningen, afkortingen en literatuur. 1990
1690-3.Teksten. 1990
1691.Scriptie "Kerk zijn voor de buurt" van Bob van Oploo. z.j.
1692.Scriptie "Uitzicht op een nieuwe katholieke identiteit. Een historisch en praktischtheologisch onderzoek naar de verschillende concepties van het gedachtengoed
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie aan de hand van de vastenbrieven
van de Nederlandse bisschoppen verschenen tussen 1966 en 1985" van E.R.
Bornhijm. 1990
1693.Scriptie "'Omzien naar elkaar'. Een verslag van bevindingen, ervaringen en
leermomenten in het werken aan de kerk" van N.P.J. Verzellenberg. 1990
1694.Scriptie "'Beeld' en 'Gelijkenis' als beginsel, doel en weg van het historische proces
van 'menswording'. Een exegese van Gen. 1,26-28" van A.J.M. Oud. 1990
1695.Scriptie "Tot leren bewogen, een onderzoek naar de motieven van volwassen
deelnemers aan de verschillende vormen van katechese in een parochie" van Nel
van Drie. 1991
1696.Scriptie "Voor het lege graf ... De relatie tussen beleving en actualisatie van het
paasevangelie: een homiletisch onderzoek" van Corry Valk-Buurman. 1991
1697.Scriptie "Waar zijn we met zo'n reis aan begonnen?" van Tim van Kesteren. 1991
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1698.Scriptie "Gespeend tot aan de dood voorbij. Het spenen en het moederbeeld van
god in de mystieke werken van Joannes van het Kruis" van Kitty Bouwman. 1991
1699.Scriptie (onbekend) van Wil Koolhof over [de RK parochie van Onze Lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand te Bilthoven]. 1991
1700.Scriptie "Sint Bavo" van J.A.J.M. de Groot. 1991
1701.Scriptie "Terwijl de boer weer wakker is. Een triadisch-hiërarchische benadering
van een religieus leerproces" van J.W.A. Laurent. 1991
1702.Scriptie "G(e)roepen tot gemeenschap. Groepspastoraat als vitalisering van
kerkgemeenschap" van Annelies Buijs. 1991
1703.Scriptie "Voeg een bij een om de slotsom te vinden. Qoh. 11:1-12:8" van Willy
Hoogendoorn. 1990
1704.Scriptie "Onderweg met de vreemdeling ... Een doctoraal scriptie practische
theologie over de religieuze relevantie van voettochten voor jongeren" van Paul
Nadorp. 1991
1705.Scriptie "Parochie diakonie in het bisdom Haarlem. Een inventariserende en
vergelijkende studie van diakonale activiteiten van parochies in het bisdom
Haarlem 1979-1990" van E.W. Meyknecht. 1991
1706.Scriptie (onbekend) van R.M. Pragt over [de Emmanuëlparochie te Apeldoorn].
1991
1707.Scriptie "De noodzaak van het loslaten" van Ed Moltzer. 1991
1708.Scriptie "De vrede leren. Enkele aspecten van de manier waarop de Generale
Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland omging met het vraagstuk van
het plaatsen van kruisraketten in Nederland" van H. Kruizinga. 1991
1709.Scriptie "Een weg uit de wanhoop? In gesprek met Paul Tillich" van Peter van
Schagen. 1975
1710.Scriptie "Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Een
onderzoek naar formulering en betekenis van het 1e artikel" van Leo Kerkhoff. 1975
1711.Scriptie "Grassroots communities" van R.D. Case. 1975
1712.Scriptie "Het pastorale team. Een onderzoek naar de verhouding tussen wonen en
werken van pastores in teamverband" van Jos Braakman en Jos Zwetsloot. 1975
1713.Scriptie "Een beeld van de pastor. Een onderzoek naar de visie van Seward Hiltner
op de pastor en de pastoraal theologie, getoetst aan de exegese van Exodus
33,12-17 en Numeri 10,29-36" van Ben Rijpkema en Jack Vlaming. 1973
1714.Scriptie "De rechtvaardiging bij Luther" van W.J.J. Schermer. 1974
1715.Scriptie "Die Menschlichkeit Gottes. Zahrnt - Barth. Een gesprek" van L.A.M. van
den Hoven. 1974
1716.Scriptie "Op zoek naar het midwinterfeest, notities bij een
berekeningsgeschiedenis" van J.J.M. Vriend. 1974
1717.Scriptie "Zen-ervaring en westers denken. Een vergelijking tussen Von Dürckheim
en Heidegger" van D.T. Suzuki. 1974
1718.Scriptie "De correlatiemetode in de 'Systematic Theology' van Paul Tillich" van
J.M.B.F. Geels. 1974
1719.Scriptie "De analogie in het spreken over God. Een verkenning en enige vragen
rond de analogieleer in de Thomas-traditie" van Gerard de Wit. 1974
1720.Scriptie "Dorothee Sölle: politieke theologie. Een analyse van haar metode" van
Henk Rieke. 1974
1721.Scriptie "Het gebed des Heres. Een vergelijking tussen de bijbelse en de liturgische
inleiding op het Onze Vader" van Siem van Diepen. 1974
1722.Scriptie "Verzoeningsleer. Een schets van de verzoeningsleer, toegespitst op
Friedrich Schleiermacher" van Jacques Laurent. 1974
1723.Scriptie "Psalm 49. Opnieuw gelezen" van Ad Dudink. 1974
1724.Scriptie "Over het Onze Vader. 'Wahn ist jeder Gedanke, der dich vom Dienst am
Lebendige ablenkt'" van Bianca Dony. 1977
1725.Scriptie "Symboliek-, taal-, eucharistie, interpretatie vanuit symboliek bij P. Tillich
en P. Ricoeur" van J.C.M. Engelen. 1975
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1726.Scriptie "Op het spoor van Metz' politieke theologie" van Sjirk Altena. 1975
1727.Scriptie "Kritiek als theologisch begrip. Over de kritische theologie van Arend van
Leeuwen en Edward Schillebeeckx" van Ed Skubisz. z.j.
1728.Scriptie "Angelus Merula (Mr. Engel Willemsz van Merle)" van Leo Verleun. z.j.
1729.Scriptie "Lijden en dood vanuit een messiaans vooroordeel" van Peter de Jong.
1980
1730.Scriptie "Habermas konsensustheorie van de waarheid" van Hans Ramaker. 1976
1731.Scriptie "Kansarme jongeren, kerkarme jongeren. Een prakties-theologiese
beschouwing over een mentor-theoloog binnen de alternatieve hulpverlening: het
projekt Wanningstraat Amsterdam, een begeleide kamerbewoning voor jongeren"
van André Agterof. 1977
1732.Scriptie "Gustavo Gutierrez. Theologie van de bevrijding" van Dick Otter. 1976
1733.Scriptie "Gebedsgenezing, bijbels fundament en huidige praktijk" van B.J. Groen.
1976
1734.Scriptie (onbekend) van A.C.J. de Bont [over godsdienst en maatschappijleer op het
Titus Brandsma College te Dordrecht]. 1974
1735.Scriptie "Bijdrage tot een beter begrip van de encycliek Populorum Progressio. Een
poging" van Pieter Boonstra. 1971
1736.Scriptie "Zelfverwerkelijking en geloof. De theorie van Maslow en haar betekenis
voor de theologie" van Jos Delsman. 1973
1737.Scriptie "Voorbereidende nota. Bevattende feiten, uitspraken en wensen met
betrekking tot pastoraal beleid in het bisdom Rotterdam 1970-1973 ten dienste van
een Pastoraal Beleidsplan" van W.J.M. van Paassen. 1973
1738.Scriptie "Max Kadushin, Organic Thinking. A study in Rabbinic Thought" van H.J.L.
van Luijk. 1973
1739.Scriptie "God is nu, voor ons Jezus geworden. Onderzoek naar een gelovig
verstaan van het mysterie dat Jezus Christus God en de mens genoemd kan
worden, in het christologisch denken van Schoonenberg" van M. Spierings. 1974
1740.Scriptie "Over religieuze aanspreekbaarheid" van Edgar (onbekend). 1973
1741.Scriptie "Paulinus van Nola als consolator. 'Nolumus ... vos ita tristari tamquam
homines vacuos'" van P. van Dael. 1973
1742.Scriptie "Vrijheid. Een onderzoek naar het vrijheidsbegrip van Luther en Sartre" van
Martin Frederiks. 1973
1743.Scriptie "Van retraite naar training. Een beschrijving en een theologische
waardering van de ontwikkeling in het begeleiden van groepen op Guldenberg
gedurende de jaren 1966-1972" van J. Loeff. 1973
1744.Scriptie "Geweldloze weerbaarheid: een christelijke keuze" van Jan Adolfs. 1973
1745.Scriptie "Getuigen van het woord" van Henk van Hout. 1973
1746.Scriptie "Psalm 44 / vertaling struktuur tematiek" van Edgard Vreuls. 1973
1747.Scriptie "Markus 8,14-21. Een poging tot interpretatie" van Dries van den Akker.
1973
1748.Scriptie "Spreuken 8. Vertaling, verantwoording- en onderzoek van de
probleemvelden" van Joop van Banning. 1973
1749.Scriptie "Boethius. 'De consolatione philosophiae'. Verslag van een onderzoek" van
Niko Raaphorst. 1973
1750.Scriptie "Actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie. Een studie naar de
ontwikkeling van de 'actuosa participatio' en de verschillende rollen in de Liturgie in
de officiële kerkelijke documenten vanaf het pontificaat van Pius X tot heden" van
A.J.M. Hendriks. 1973
1751.Scriptie "Marcus 16,9-20" van W. van Stiphout. 1973
1752.Scriptie "Christendom en macht. Een bijdrage tot Katechese als kritisch fenomeen"
van J. van de Voort. 1973
1753.Scriptie "'Bhagwan wat moet je ermee'" van Nety Uijlings-Lijesen. 1986
1754.Scriptie "Nietzsche, moraal en christendom" van Frans Oostrom. 1983
1755.Scriptie "De waarheid ligt in het midden: begraven" van Joanna van de Akker. 1983
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1756.Scriptie (onbekend) van T.P. Ruiter over [Amos 2,6-16]. 1978
1757.Scriptie "Het godsdienstonderricht in het katholiek voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs in Nederland" van E.H.S. Verheijden. z.j.
1758.Scriptie "Tussen woord en werkelijkheid" van Epko Smit. 1982
1759.Scriptie "De funktie van de schoolkatechese" van Kees Vanwesenbeek. 1979
1760.Scriptie "Zonde van gezondheid. Kritische beschouwingen over het verschijnsel
gezondheid" van Jos Terhaag. 1983
1761.Scriptie "Onderwijs. Tussen de utopie van de verzorgingsstaat en de werkelijkheid
van de crisis" van Kees Vromans. 1984
1762.Scriptie "Het omkeren van de bewapeningsdynamiek. Een theologische reflectie op
de mogelijkheid van een politieke vredespraxis" van Gerard Klein Douwel. 1984
1763.Scriptie "Ziekbed. Een verzet" van Kobie Hensing. 1983
1764.Scriptie "Staan en marcheren. Een verslag van de (on)mogelijkheden van een
katechese praktijk en een kritiese reflektie daarop vanuit de theologie van Karl
Barth" van P.T. Vis. 1983
1765.Scriptie "Hoe veranderen ervaringen van lijden de theologie van Dorothee Sölle en
Rosemary Radford Ruether?" van Joke Mourits-van Assendelft. 1986
1766.Scriptie "Bidden op de basisschool, een realiseerbaar projekt?" van Ad de Gruijter.
1983
1767.Scriptie "Verzet, geloven en mystiek" van Liesbeth Hiltermann-Vorstman. 1987
1768.Scriptie "Floep hun hoed af. Een zoektocht langs de Vereniging voor Theologie en
Maatschappij naar fragmenten van bevrijdingstheologie" van Ineke Clement. 1987
1769.Scriptie "En wat doen we met de kinderen ... Over de positie van kinderen in de
kritische gemeente" van Richilde Binsbergen. 1986
1770.Scriptie "Leven naar het Rijk van God. Over de betekenis van het verhaal Lc.
18,35-43" van Karien van Roermund. 1986
1771.Scriptie "Jezus geneest de bezetene van Gerasa. Een structuuranalytische lezing
van Marcus 5,1-20" van J. Meerveld. 1984
1772.Scriptie "Leute die keine Heimat haben, haben auch keinen Gott. Een kritische
reflektie op de maatschappelijke effekten van de R.K. ideologie in de Limburgse
mijnstreek in de periode van 1900 tot 1930" van Léon Huijbregts. z.j.
1773.Scriptie (onbekend) van C.T.J. de Ruijter over [de Sint Josephparochie te Hilversum
en hoe pastoraal leiderschap er uit moeten zien, wil een geloofsgemeenschap vitaal
blijven]. 1991
1774.Scriptie "De heilige familie" van Bernard van Lamoen. 1987
1775.Scriptie "Geeft de plaats van het atheïsme bij Emmanuel Levinas een antwoord op
de projekttheorie van Ludwig Feuerbach?" van Maria Souverein-Schröder. 1986
1776.Scriptie "'Een gesneden beeld is dood'. Enkele gedachten naar aanleiding van
Genesis 1,27a: 'En God schiep de mens naar Zijn beeld'" van Gisela Hoeve. 1981
1777.Scriptie "Het verhaal in de katechese. Hoe kan een verhaal een specifieke bijdrage
leveren aan een katechetisch proces?" van B. Offringa-Sikma. 1981
1778.Scriptie "Vrijheid en bevrijding" van Corrie Wieland. 1981
1779.Scriptie "Genesis 1,1-2,4a" van A.W.I.M. de Gruijter. 1981
1780.Scriptie (onbekend) van Fred Verhoeven over [de themata "Exegetisch: Waarom
doet de mens fout? Theologisch: Als God bestond zou er in de wereld niet zoveel
ellende zijn! Kategetisch: Hoe behandel ik een bijbel verhaal in de klas?]. 1980
1781.Scriptie "Een experiment, waarin het visioen van de Joods-Christelijke traditie
wordt gelegd op de droom van Dallas" van Fred Verhoeven. 1983
1782.Scriptie "Schoolpastoraat" van B.H.M. Reerink. 1982
1783.Scriptie "De mythe voorbij: Volwassenenkatechese in feministisch perspektief" van
Paule Wannemakers. 1984
1784.Scriptie "Leven met de ander. Laten wij er dus naar streven om goed te denken: dat
is het beginsel van de zedenleer. Een eerste verkenning van de wijsbegeerte van
Emmanuel Levinas" van Johan van Smalen. 1984
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1785.Scriptie "De faktor God" van Piet Penning de Vries en John Auping. z.j.
1786.Scriptie "Het begrip arm en armoede in de H. schrift" van (onbekend). z.j.
1787.Scriptie "Vragen aan een theoloog" van C.A.M. Put. 1983
1788.Scriptie "Christendom en macht" van T.C.M. Fenten. 1974
1789.Scriptie "Aanvulling bij de 'Seminararbeit', 'Eucharistie und Auferstehung'" van
Kees van Lent. 1979
1790-1797.Stukken betreffende de vakgroep Praktische Theologie. 1975-1976, z.j.
Bevat 8 stukken
1790.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen [juni] 1975 - oktober 1976.
(Incompleet). Met bijlagen en incidenteel aantekeningen. 1975-1976
1791.Stukken betreffende de vakgroepen Praktische Theologie (PT) en Systematische
Theologie (ST). Met een verslag van de gecombineerde vergadering van 1 april.
1976
1792."Nota betreffende nieuwe inkleuring van de doktoraalrichting PT: Schoolkatechese
en Maatschappijleer". 1975
1793.Voorstellen werkbegroting voor het kalenderjaar 1976 en 1977. [1976]
1794.Eindrapport van de formatiekommissie van de H.R. [Hogeschoolraad] van de
K.T.H.A. (Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam). Met begeleidende
brief. 1976
1795.Informatie over de cursussen Bijbel lezen, Lekenkaders en Kerkelijk Opbouwwerk.
1976
1796.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Met bijlagen.
1975-1975, z.j.
1797.Verslag van de vergadering van de POA-commissie van 1 juni. 1976
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