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Verzameling J.L.M. Martin.

 
 1.Inleiding bij het Calderonspel opgevoerd bij een prijsuitreiking door mgr. A.F.

Diepen op het bisschoppelijk seminarie "Beekvliet". Met het programma van de
prijsuitreiking.  1937

 
 2.Schrift houdende citaten en losse teksten over kerkelijke onderwerpen. Met

bijlagen.  1937, 1940
 
 3.Schrift houdende preken voor een retraite in 1940.  1940
 
 4.Twee schriften houdende preekteksten. Met bijlagen.  1939-1941, 1943-1944
 
 5.Twee schriften houdende dictaten filosofie.  1937-1938
 
 6.#DUX. Katholiek maandblad voor allen die medewerken aan de vrije jeugdvorming

in Nederland en België#, jrg. 20, nr. 10-11.  1953
 
 7.Twee schriften houdende dictaten psychologie.  1938, z.j.
 
 8.Schrift houdende dictaten filosofie over ethica en vrijheid.  1948
 
 9.Twee schriften houdende dictaten fysica.  z.j.
 
 10.Schrift getiteld "J. Maritain. Petite Logique ".  z.j.
 
 11.Vier schriften met de titels "Logica I t/m IV" , houdende dictaten logica van Wim

Jansen, zoals gedoceerd door prof. P. Claessens.  z.j.
 
 12.Twee schriften houdende dictaten metafysica.  z.j.
 
 13.Schrift houdende dictaten criteriologie. Met bijlagen.  1943
 
 14.Schrift houdende dictaten metafysica gemaakt door Wim Janssen, zoals gedoceerd

door prof. P. Claessens.  z.j.
 
 15.Twee schriften met de titels "Metaphysica II" en "Metaphysica, Kant en de Metaph".

  z.j.
 
 16.Schrift houdende dictaat moraaltheologie getiteld "Prümmer I". Met bijlagen.  -
 
 17.Schrift houdende psalmen en dictaat exegese van Mattheus c1 t/m c10.  z.j.
 
 18.Schrift houdende dictaat exegese van "Evangelium Secundum Mattheum c. I, II".

  z.j.
 
 19.Schrift houdende dictaat exegese van "Joes: c.15,20 - 17,26."  z.j.
 
 20.Schrift houdende dictaat exegese van "Galaten-brief c.4".  z.j.
 
 21.Schrift houdende dictaat exegese van "I Corinthiërs c.14 - finis Cant. Canticorum

Ecclesiastes Act. Ap. c. 1 - c. 14".  1940
 
 22.Schrift houdende dictaat exegese van "Actus Apostolorum c. 14 - c. 28, Ephes,

Colossenses, Philemon, Phillippenses."  1940
 
 23.Schrift houdende dictaat exegese van "Psalmen, Inleiding op Johannes, Synopt.

Kwestie I".  z.j.
 
 24.Schrift houdende dictaat exegese van "Synoptische Kwestie II, I Ep. ad Corinthiërs

c 1 - c. 14,11".  z.j.
 
 25.Schrift houdende dictaat exegese van "Genesis c. 11 - c. 21, c. 1 - c. 11".  z.j.
 
 26.Schrift houdende dictaat exegese van "Jeremias, Ezechiël, I Johannes".  z.j.
 
 27.Schrift houdende dictaat exegese van "II Corinthiërs c 1 - einde ., Paulus' leer over

de "Kerk", Ep. ad Galatas. - c.4, 21, Leven van St. Paulus".  1942
 
 28.Schrift houdende dictaat exegese van "Evangelium Sec. Luc.".  z.j.
 
 29.Drie schriften houdende preken door hem gehouden als kapelaan te Bladel. Met

bijlagen.  1943-1945
 
 30.Drie schriften houdende zondagse instructies. Met bijlagen.  1943-1945
 
 31.Schrift houdende inleidingen voor bijeenkomsten van Katholieke Aktie. Met

briefkaarten uit Duitsland om te bedanken voor levenspakketten en andere bijlagen.
  1944

 
 32.Schrift houdende een godsdienstcursus voor de R.K.J.B. Bladel.  1945
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Verzameling J.L.M. Martin.

 33.Uitvaartboekje van Kees van Loon.  1951
 
 34.Krantenknipsels uit #De Linie# houdende artikelen over wijsbegeerte toegestuurd

door Wim Janssen.  1947
 
 35.Schrift houdende het dictaat "Philosophia Naturalis" zoals gedoceerd door lector v.

Melsen.  1945
 
 36.Schrift houdende het dictaat "Natuur-philosofie" zoals gedoceerd door prof. v.

Melsen.  1957-1958
 
 37.Schrift houdende het dictaat "Logica" zoals gedoceerd door dr. v. Melsen.  z.j.
 
 38.Twee schriften houdende dictaten "Capita Selecta Logicae" zoals gedoceerd door

dr. A. v. Melsen. Met bijlagen.  1946-1948
 
 39.Schrift houdende het dictaat "Geschiedenis der Griekse en Romeinse

Wijsbegeerte" zoals gedoceerd door prof. Robbers. Met bijlagen.  1946
 
 40.Schrift houdende het dictaat "Stromingen in de moderne wijsbegeerte" zoals

gedoceerd door prof. Robbers. Met krantenknipsels houdende artikelen over Sartre
en het existentialisme.  z.j.

 
 41.Schrift houdende het dictaat wijsgerige antropologie zoals gedoceerd door prof.

Peters en prof. Strasser.  1947-1948
 
 42.Twee schriften houdende dictaten "Capita Selecta Kenleer" zoals gedoceerd door

prof. J. Peters.  1948
 
 43.Schrift houdende het dictaat "Capita Selecta Metaphysica" zoals gedoceerd door

prof. Peters. Met bijlagen.  1946
 
 44.Schrift houdende het dictaat "Godsbewijs" zoals gedoceerd door prof. Peters. Met

een prospectus van #Karakter. Tijdschrift voor jonge katholieken#.  1946
 
 45.Twee schriften houdende dictaten "Wijsbegeerte der Geschiedenis" zoals

gedoceerd door prof. Bellon.  1946-1947
 
 46.Schrift houdende het dictaat "Ethica" zoals gedoceerd door prof. Robbers.

  1946-1947
 
 47.Schrift houdende het dictaat "Biologie" zoals gedoceerd door A. [Verdunde].  z.j.
 
 48.Twee schriften houdende dictaten neurofysiologie zoals gedoceerd door prof.

Prick. Met bijlagen.  z.j.
 
 49.Twee schriften houdende de dictaten psychopathologie I en psychopathologie II

zoals gedoceerd door prof. Prick.  1947
 
 50.Schrift houdende het dictaat forensische psychiatrie zoals gedoceerd door prof.

Prick.  1947
 
 51.Schrift houdende het dictaat "Pantheïsme". Met bijlagen.  1947-1948
 
 52.Schrift houdende het dictaat "Vera Religio", theologie.  z.j.
 
 53.Twee schriften houdende de dictaten "Scriptie I" en "III" over de filosofie van

Aristoteles. Met bijlagen.  z.j.
 
 54.Schrift houdende het dictaat "Teksten van Aristoteles" zoals gedoceerd door prof.

Robbers. Met bijlagen.  1947
 
 55.Schrift houdende aantekeningen betreffende een cursus Italiaans, "Analyse van de

opvattingen van prof. van [Leuwen]" en "Philosophie van den mens".  1946
 
 56.Twee schriften houdende dictaten [theologie De Deo zoals gedoceerd door prof.

Kreling O.P.].  1945, z.j.
 
 57.Schrift houdende het dictaat [theologie zoals gedoceerd door prof. Kreling O.P.].

Met bijlagen.  z.j.
 
 58.Schrift houdende dictaten voor het mondeling examen over de verhouding tussen

de natuurwetenschappen en de wijsbegeerte. Met bijlagen.  z.j.
 
 59.Twee schriften houdende de dictaten "Privatissima: Husserl" zoals gedoceerd door

prof. dr. S. Strasser, "Privatissima" zoals gedoceerd door dr. van Melsen en
"Inductie" zoals gedoceerd door [onbekend]. Met opgaven voor het eindexamen
gymnasium van Latijn, Grieks en Frans uit 1937.  1937, 1948

 
 60.Twee schriften houdende de dictaten "Capita Selecta Wijsgerige Psychologie "

zoals gedoceerd door prof. dr. S. Strasser.  z.j.
 
 61.Schrift houdende het dictaat "Intensionaliteit en identiteit, Impliciete Intuïtie" zoals

gedoceerd door De Petter (T.v.P.). Met bijlagen.  z.j.
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Verzameling J.L.M. Martin.

 
 62.Schrift houdende het dictaat geschiedenis der psychologie (alg. inleiding) zoals

gedoceerd door prof. Rutten.  z.j.
 
 63.Schrift houdende het dictaat metafysica van het 3de jaar.  1947-1948
 
 64.Schrift houdende het dictaat "Natuurphilosofie" zoals gedoceerd door prof. v.

Melsen.  1947-1948
 
 65.Schrift houdende het dictaat pedagogiek. Met bijlagen.  z.j.
 
 66.Schrift "Sabbathina", houdende gedachten bij de zondagliturgie. Met bijlagen.

  1951-1955
 
 67.Drie herinneringsprentjes gewijd aan de priesterwijdingen en de eerste plechtige

heilige missen van Frits van Boxtel, Jan Verheijen en Kees Velzeboer.  1941-1942 en
1951

 
 68.Portretfoto en lidmaatschapskaart van het St. Bernardus-Kruisverbond.  1937, z.j.
 
 69.Preek gehouden op 10 oktober in Veghel in het kader van fondsenwerving voor de

Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met preekschema en andere bijlagen.  1948
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