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Archief P.H. van Laer

Ten Geleide

P. H. van Laer (1906-1989)
Pierre Henri van Laer werd geboren te Swalmen op 15 juli 1906. Hij volgde het Gymnasium in Roermond en werd in 1930
gewijd tot priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde wis- en natuurkunde, mechanica en sterrenkunde in Leiden,
waar hij in 1938 bij prof. W.H. Keesom promoveerde op het proefschrift Calorische metingen bij tin in verband met de
thermodynamica der supergeleiding. Van1938 tot 1946 was hij leraar wis- en natuurkunde aan het Bisschoppelijk College
te Roermond. In 1946 werd hij vanwege de Sint Radboudstichting bijzonder hoogleraar in de Thomistische wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Als hoogleraar hield hij zich bezig met ethische vraagstukken en met de filosofie van
de wiskunde en de natuurwetenschappen. Prof. F.L.R. Sassen, van wie hij later een biografie schreef, [zie het KDC
archief van F.L.R. Sassen] had hem op het spoor van de wijsbegeerte gebracht. In navolging van prof. P. Hoenen SJ
fundeerde hij de grondslag van de moderne fysica in de Thomistische wijsbegeerte. Veel gelezen was zijn Actio in distans
en aether. In 1953 was Van Laer gasthoogleraar aan de Duquesne University in Pittsburgh. H.J. Koren, eveneens daar
werkzaam en die hij kende van zijn gymnasiumtijd, vertaalde toen publicaties van Van Laer in het Engels. In 1976 ging hij
met emeritaat.
Van Laer overleed op 15 februari 1989 te Oegstgeest.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 1.Rede over natuurwetenschap en themistische wijsbegeerte. Met bijlage.  1946, z.j.
  
 2.Voordracht gehouden voor de wis- en natuurkundige afdeling over actio in distans

en aether. Met bijlage.  1942, 1948
  
 3.Verhandeling over de aether als enige stoffelijke substantie in de levenloze wereld.

Met bijlage.  z.j.
  
 4.Verhandeling over "Relaxation phenomena in supracondictivity" by W.H. Keesom

and P.H. Laer. Met bijlagen.  1936-1939
  
 5.Artikel van H. Grayson Smith and K.C. Mann over Relaxation effects connected with

the transition between the superconducting and normal states in Physical Review
van november. Met bijlagen.  1935, 1937-1939, z.j.

  
 6.Stukken betreffende makrokosmos en mikrokosmos.  1944, z.j.
  
 7.Stukken betreffende het boek Vreemde woorden in de sterrenkunde.  1941-1943, z.j.
  
 8.Stukken betreffende de drukproef van het boek "Vreemde woorden in de

natuurkunde en namen der chemische elementen".  1949
  
 9.Verhandeling over de definitie van het begrip "Meetkundige plaats". Met bijlagen.

  1952
  
 10.Verhandeling over kosmische evolutie en toeval. Met bijlagen.  z.j.
  
 11.Verhandeling over hypothese en theorie in de wetenschap. Met bijlage.  1953, z.j.
  
 12.Voordracht over determinisme of indeterminisme in de natuur. Met bijlage.  1954
  
 13.Verhandeling over wijsgerige vorming door onderwijs in natuurkunde.  1939
  
 14.Recensie van dr P. Hoenen over Philosofie der anorganische natuur. Met bijlagen.

  1939, z.j.
  
 15.Recensie van W.E. Beth over De psychologische argumenten en richtlijnen voor de

vernieuwing van het onderwijs in de wiskunde. Met bijlage.  1939
  
 16.Verhandeling over On the relaxation connected with the transition from the

superconductive into the normal state by P.H. van Laer and H.J. Groenewold. Met
bijlagen.  1939

  
 17.Verhandeling over de ontdekkingsgeschiedenis en het ontstaan der namen van de

chemische elementen. Met bijlagen.  1940-1941
  
 18.Verhandeling over De Atoomtheorie van Dalton en haar philosophische grondslag.

Met bijlage.  1940-1941
  
 19.Verhandeling over waarneming en instrument. Met bijlage.  z.j.
  
 20.Verhandeling over anthropomorphismen in onze visie op het dier. Met bijlagen.

  1954
  
 21.Voordracht over grandeur en misère der natuurwetenschappen. Met bijlagen.  1955
  
 22.Verhandelingen over de universele atoomtheorie.  1940-1941
  
 23.Correspondentie met W.H. Keesom en Groenewold.  1938-1939
  
 24.Stukken betreffende differentiatie in de biologie.  1970-1971, 1973-1975, z.j.
  
 25.Stukken betreffende teksten inzake de term differentiatie.  1968-1969, z.j.
  
 26.Verhandeling over het mysterie tijd. Een filosofische analyse. Met bijlage.  1971
  
 27.Verhandeling over katholieke bezinning op het huwelijk. Antwoord op de bezwaren

van dr. Delfgaauw. Met bijlage.  1958
  
 28.Verhandeling over Bernard Nieuwentyt. M.D. 1654-1718. Met bijlage.  1954
  
 29.Verhandeling over De doeleinden van het huwelijk en hun onderlinge rangorde. Met

bijlage.  1958
  
 30.Verhandeling over De doeleinden van het huwelijk en hun onderlinge rangorde door

G.A. Litjens. Met bijlage.  1958
  
 31.Verhandeling over In memoriam prof.dr W.H. Keesom. Met bijlagen.  1956
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1978, z.j.
 32.Stukken betreffende het eeuwfeest van Thomas van Aquino 1274-1974.  1973-1974,  
 33.Stukken betreffende supergeleiding.  1932, 1934-1938, 1940, 1957, 1961, 1978, z.j.
  
 34.Het proefschrift. Met bijlagen.  1938
  
 35.Stukken betreffende abortus van Percey N. Kruythoff.  1976
  
 36.Artikel over causaliteit, determinisme, voorspelbaarheid. Met typeschrift en bijlage.

  1947-1948
  
 37.Stukken betreffende de tekst van Philosophico-scientific-problem.  1952, z.j.
  
 38.Verhandeling over "The Philosophy of Science". Met bijlagen en inhoudsopgave.

  1957-1958, 1961
  
 39.Verhandeling over "The Philosophy of Science". Met inhoudsopgave.  z.j.
  
 40.Uitnodiging van het Collegium civitàtis academicae lugduno - batavae supremum

en de commissie voor de sociëteit Minerva voor het bijwonen van een concert op 8
februari.  z.j.

  
 41.Voordracht over "Wat is wetenschap?". Met bijlagen.  1969, z.j.
  
 42-43.Stukken betreffende de wetenschapsleer.  1946, 1948-1949, 1951, 1953-1958,

1960-1966, 1969, 1970-1972, 1975-1979, 1981, z.j.
Bevat 2 stukken

  
  42.1946, 1948-1949, 1951, 1953-1955, 1957-1958, 1960-1961, 1964-1966, 1970, 1981
  
  43.1956-1957, 1961-1963, 1965, 1969, 1971-1972, 1975-1979, z.j.
  
 44.Verhandeling over Philosophy of Science.  z.j.
  
 45.Verhandeling over Philosophy of Science II. Met bijlagen.  1962, 1970, z.j.
  
 46.Brief aan prof. Sassen over logistiek. Met bijlage.  1944
  
 47.Artikel "De bijzondere leerstoelen vanwege de Sint Radboudstichting" in 'Tijdingen'

van april.  1960
  
 48.Artikel "Een verontrustende achterstand" in 'Tijdingen' van maart.  1961
  
 49.Briefkaart van J. Janssen over decanen.  1941
  
 50.Kaartsysteem over sterrenkunde o.a. cosmografie, sterrenbeelden, sterrenbeelden

nederlands, afzonderlijke sterren. Alfabetisch op naam.  z.j.
  
 51.Kaartsysteem over sterbeschrijvingen. Alfabetisch op trefwoord.  z.j.
  
 52.Kaartsysteem over sterrenkunde inzake de planeten. Alfabetisch op naam.  z.j.
  
 53.Kaartsysteem met namen van personen inzake de sterrenkunde.  z.j.
  
 54.Kaartsysteem over natuurkunde. Alfabetisch op trefwoord.  z.j.
  
 55.Kaartsysteem van woorden gebruikt in de natuurkunde. Alfabetisch op trefwoord.

Met bijlagen.  z.j.
  
 56.Kaartsysteem van woorden betreffende hypothetische elementen.  z.j.
  
 57.Kaartsysteem van personen. Alfabetisch op naam.  z.j.
  
 58.Briefkaart van F.A. Heyn over gegevens.  1947
  
 59.Brief van L. Rosenfeld over namen.  1948
  
 60.Verhandeling over The electromagnetic equations of the supraconductor door F.

and H. London. Met bijlagen.  1935
  
 61.Verhandeling over paus Innocentius XI en abortus provocatus.  1973
  
 62.Recensie van het boek "Een nieuwe uitgave van het periodiek systeem" van S.

Snijder.  1939
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