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Ten Geleide

A.G.M. van Melsen (1912-1994)
Andreas Gerardus Maria van Melsen werd geboren op 10 november 1912 te Zeist. Na de lagere school volgde hij het
gymnasium B aan het Bisschoppelijk College te Roermond. Na zijn eindexamen in 1930 ging hij scheikunde studeren aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarnaast studeerde hij filosofie. Ook was hij actief in de Utrechtse katholieke
studentenvereniging Collegium Studiosorum Veritas. Zo was hij een van de oprichters van de filosofenkring van deze
vereniging. Na zijn afstuderen in 1937 was hij tot 1945 werkzaam als assistent anorganische chemie aan dezelfde
universiteit. Deze functie combineerde hij van 1939-1945 met een leraarschap scheikunde aan het lyceum Onze Lieve
Vrouw ter Eem te Amersfoort. In 1941 promoveerde hij tot doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. De titel van zijn dissertatie luidt: Het wijsgeerig verleden der atoomtheorie.
In 1945 werd Van Melsen benoemd tot lector in de wijsbegeerte aan de RK Universiteit te Nijmegen. In 1946 volgde zijn
benoeming tot hoogleraar aan deze universiteit met als leeropdracht inleiding in de wijsbegeerte, logica en natuurfilosofie,
welke functie hij heeft vervuld tot aan zijn emeritaat in 1977. Binnen de universiteit heeft hij ook menig bestuurlijke functie
vervuld. Gedurende het studiejaar 1955/1956 was hij rector magnificus. Hij was betrokken bij de oprichting van de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en van 1957-1967 voorzitter van het bestuur van deze faculteit. Van
1969-1972 was hij voorzitter van het College van Curatoren en na de bestuurshervorming in 1972 voorzitter van het
College van Bestuur. In 1975 nam de Universiteitsraad een besluit over te gaan tot oprichting van een centrum dat zich
zou gaan richten op vraagstukken, die voortkomen uit het bijzondere karakter van de universiteit. Van Melsen werd
voorzitter van de commissie van Voorbereiding van een dergelijk centrum. Het werk van de commissie leidde tot de
oprichting in 1977 van het Katholiek Studiecentrum (KSC). Van Melsen werd voorzitter van de Stuurgroep van dit
centrum, welke functie hij bleef vervullen tot 1985. In dat jaar nam hij afscheid van de universiteit met een rede onder de
titel: Waar gaat het heen? Beschouwingen over geloof wijsbegeerte en wetenschap.
Van 1951-1952 was hij, als eerste Europeaan, gasthoogleraar aan de Duquesne Universiteit te Pittsburgh, Pennsylvania
(Verenigde Staten van Amerika). In 1953 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen met als leeropdracht filosofie der exacte wetenschappen. Deze functie heeft hij vervuld tot 1966, in welk jaar
hij deze aanstelling moest opgeven wegens zijn benoeming tot voorzitter van de Concilieraad van het Pastoraal Concilie
van de Nederlandse Kerkprovincie (1966-1970).
Naast bovengenoemde functies was hij ook nog betrokken bij niet-universitaire instellingen, zowel nationaal als
internationaal. Zo was hij onder meer lid van het Nederlands Gesprek Centrum te Rotterdam, dat als doel heeft
maatschappelijke - vaak controversiële - thema's te analyseren.
Eveneens was hij actief betrokken bij de Kring van Katholieke en Protestantse Hoogleraren, een vereniging waarbinnen
theologische verschillen tussen de katholieke en reformatorische kerken werden besproken. Van 1975-1985 was hij
namens het Nederlands episcopaat lid van het algemeen bestuur van de Sint Radboudstichting, die zich toelegt op de
vorming van studerenden vanuit de katholieke levensbeschouwing. Vanaf 1949 was hij lid van de Union Mondiale des
Sociétés Catholiques de Philosophie, vanaf 1953 van het Institut International de Philosophie te Parijs en van 1953-1968
van de Féderation Internationale des Sociétés de Philosophie, dat zijn hoofdzetel heeft te Brussel. Van 1964-1966 was hij
lid van de pauselijke commissie voor Bevolkingsvraagstukken, Gezin en Geboorteregeling. In 1948 werd hij voorzitter van
de afdeling Wis- en Natuurkunde van de Vereniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de
Katholieken in Nederland, beter bekend als het Thijmgenootschap. Van 1959 tot 1965 was hij algemeen voorzitter van dit
genootschap.
Van 1947-1982 was hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Filosofie en van 1951-1983 redactielid van het
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. In 1963 raakte hij betrokken bij het tijdschrift Concilium, een
internationaal theologisch tijdschrift, dat in 1965 voor het eerst verscheen.
Zijn wetenschappelijk werk heeft zijn neerslag gevonden in dertien boeken, waarvan diverse zijn vertaald en in meer dan
driehonderd artikelen. Ook heeft hij veel voordrachten gehouden in binnen- en buitenland over diverse onderwerpen
betreffende zijn vakgebied of daaraan gerelateerde onderwerpen voor zeer uiteenlopende auditoria, waarvan diverse zijn
gepubliceerd.
Op 8 oktober 1994 is hij te Nijmegen overleden.
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1.Stukken betreffende het congres "Leven met de wetenschap" van de Koninklijke
Nederlanse Academie van Wetenschappen en de Academische Raad (KNAW)
gehouden te Den Haag op 8 en 9 april 1968. 1967-1969
2.Correspondentie met L.J. Rogier, hoogleraar geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen (KUN). 1942-1943, 1955-1956, 1967, 1972, 1975
3.Werkcommissie Kreling. 1973-1975, 1977
4.Correspondentie met diverse personen en instellingen over publicaties. 1938-1980,
1985, 1987, 1989
5-24.Correspondentie met diverse personen en instellingen over publicaties. Geordend
op onderwerp. 1956-1959, 1961-1971, 1976-1977
Bevat 20 stukken
5.Pater B. Hagens te Rome (Italië). 1957-1958, 1961-1962
6."Symposium on evolution". 1961, 1965
7.Diverse personen in India. 1961-1962
8.Redactie van #Elseviers Weekblad#. 1962
9.Pater J. van Hulsen SJ, bedrijfsapostolaat te Rotterdam. 1963
10.H.J. Cloeren te Münster (Duitsland). 1964
11.#De geschiedenis van het begrip atoom#. 1962-1963, 1965, 1971
12.Redactie van #The new catholic encyclopedia# te Washington (Verenigde Staten
van Amerika). 1963
13.Redactie van de periodiek #Tijdingen#. 1961-1963
14.Lustrumredactie van de periodiek #Der clercke cronike# van de Groninger
Studentenpers. 1963
15.Voordracht "Theoria en praxis". 1964-1965
16.Redactie van #International philosophical quarterly# te Heverlee-Louvain (België)
en New York (Verenigde Staten van Amerika). 1958-1959, 1961-1962, 1964-1965
17.Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), Voorlichtingscommissie #Studeren in
Nijmegen#. 1965, 1967
18.#Natuurwetenschap en ethiek#. 1967
19.Redactie en uitgever van #Over de priester#. 1965, 1967
20.Redactie van #Encyclopedia of philosophy# te New York (Verenigde Staten van
Amerika). 1961-1964, 1966, 1968
21.Redactie van #Lexikon für Theologie und Kirche# te Freiburg im Breisgau
(Duitsland). 1956-1958, 1996, 1968
22.Lustrumcommissie van de Studentenvereniging voor Filosofie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en Werkgroep 2000 te Amersfoort. 1970
23.#Evolutie en wijsbegeerte#. 1963-1966, 1968, 1970-1971, 1973
24.#Recent medisch ethisch denken - II#. 1968-1970, 1974-1977
25-44.Correspondentie met diverse personen en instellingen over publicaties. Geordend
op onderwerp. 1959, 1961-1964, 1966-1986, 1989
Bevat 20 stukken
25.Faculty of Arts van de Sherbrooke University te Quebec (Canada). 1969-1970, 1972,
1977
26.Redactie van #Encyclopaedia Britannica# te Londen (Verenigd Koninkrijk) en
Chicago, Illinois (Verenigde Staten van Amerika). 1959, 1961, 1963-1964, 1967-1974,
1976
27."Kerk en onderwijs" in #Kerk en wereld# (bundel J.J. Loeff). 1973-1974
28."Geloof en wereldbeeld" in #Geloof bij kenterend getij# (bundel W.H. van de Pol).
1966-1968, 1973, 1978
29.D. Kooistra te Warga. 1975
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30."Individuation und Personalisation" in de periodiek #Theologisches Quartalschrift#.
1972-1973, 1977-1978
31.#Natuurwetenschap en techniek#. 1961-1964, 1977-1978, 1981
32.#Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen#. 1977-1978
33.Nederlandse Katholieke Sportfederatie. 1976-1978
34."Wijsbegeerte van de natuurwetenschap" in #Wijsgerig denken#. 1971-1972,
1974-1975, 1977, 1982
35."Technologie als noodzaak?" in #Samenleving en technologie#. 1977-1979, 1982
36.Recensie van E. Schoffeniels, #Anti-change#. 1979-1980
37."Enige gedachten over een christelijke politieke partij" in de periodiek #Christendemocratische verkenningen#. 1980
38.Interview in #Honderd jaar Vrije Universiteit#. 1979-1980
39.Artikel in de periodiek #Metamedica#. 1980, 1982
40.#Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief#. 1982
41.Artikel in #Wie zegt gij dat Ik ben#. 1980, 1982-1983, 1986
42."Wetenschap en rationaliteit" in #Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur# (bundel C.A.
van Peursen). 1983-1985
43.#Natuurwetenschap en natuur#. 1983, 1989
44.Interview in de periodiek #Splijtstof#. 1984
45-54.Correspondentie met diverse personen en instellingen over publicaties. Geordend
op onderwerp. 1970, 1975, 1978, 1984-1994
Bevat 10 stukken
45."Toeval of noodzaak" in het liber amicorum voor S.J. Geerts. 1984
46.Artikel in #Uit de grond van ons hart, open brieven aan paus Johannes Paulus II#.
1984-1985
47."Is de vakbeweging nog zinvol?" in de periodiek #E+M# (onbekend). 1985
48."Enkele gedachten over gezond en ziek" in #Capita selecta van de
verpleeghuisgeneeskunde#. 1987, 1989
49.#Wetenschap en verantwoordelijkheid#. 1970, 1975, 1978, 1984-1986, 1988,
1991-1992
50.#Geloof, rede en ervaring#. Met retro acta. 1986, 1988-1990
51.Interview in #Duitsers!?#. 1990
52.Rapport "Experimenten op embryo's". Met retro acta. 1988-1992
53.Artikel in het liber amicorum van mgr. T.G.A. Hendriks, emeritus hulpbisschop van
Utrecht. 1992
54.#Tot vooruitgang veroordeeld?#. 1993-1994
55.Correspondentie met diverse personen en instellingen over verzoeken om
publicaties. 1966-1967, 1969-1970, 1981
56.Brieven van diverse personen en instellingen over voordrachten. Incidenteel met
bijlagen. 1946-1955
57-61.Correspondentie met diverse personen en instellingen over voordrachten.
Incidenteel met bijlagen. 1956-1992
Bevat 5 stukken
57.1956-1960
58.1961-1964
59.1965-1975
60.1976-1980
61.1981-1992
62-81.Correspondentie met diverse personen en instellingen over gepubliceerde
voordrachten. Geordend op onderwerp. 1957-1958, 1962-1967, 1969
Bevat 20 stukken
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62.Congres "De strijd om de methode in de sociale wetenschappen; een wijsgerige
bezinning", van de Sociale Interacademiale. 1962, 1964
63.Wereld Universiteit te Den Haag. 1962
64."Zielzorg in technisch tijd" in de periodiek #Carmel#. 1962-1963
65."De invloed van natuurwetenschap en techniek op de maatschappij". 1962
66."Charity in the modern world". 1962
67."De veranderde visie op de aardse werkelijkheid". 1963
68.["Materie en leven in wijsgerig perspectief"] in de periodiek #De gids#. 1963
69."Ruimte en tijd in wijsgerig perspectief". 1961-1963
70.Studiedagen van de Mater Amabilisscholen. 1963
71."De evolutie van de caritas". 1963-1964
72."De naturalistische visie" in #Wijsgerige bezinning op de mens#. 1957-1958, 1964
73."De zin van de lichamelijke opvoeding in deze tijd" in de reeks #Tilliburgis#.
1964-1966
74."Adaptatie". 1964-1965
75."Beroep en caritas". 1965
76."Geloof en wetenschap". 1964-1966
77.Studiedagen van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria.
1965-1966
78."De verantwoordelijkheid voor de onbekende toekomst" in #Bouwkundig
Weekblad#. 1965-1966
79."Natuur en moraal" in #Katholiek artsenblad#. 1965-1966
80."Verleden en toekomst". 1966-1967, 1969
81."De menselijke zin van de techniek" in de periodiek #De ingenieur#. 1966-1967
82-101.Correspondentie met diverse personen en instellingen over gepubliceerde
voordrachten. Incidenteel met bijlagen. Geordend op onderwerp. 1965-1976
Bevat 20 stukken
82.Voordrachten in Duitsland. 1965-1968
83.Gezelschap "Leeghwater" te Delft. 1968
84."Ethische aspecten rondom ons voedselpakket". 1968-1969
85."Implicaties van hedendaagse natuurwetenschap en techniek in de maatschappij".
1968-1969
86."De verantwoordelijkheid van de natuuronderzoeker ten opzichte van cultuur en
maatschappij". 1968-1971
87."De plaats en de functie van de universiteit in de moderne maatschappij".
1969-1970
88."De mens in het milieu". 1969-1970
89."Toekomstvisie". 1968-1970
90."Weten en geweten". 1970
91."De verantwoordelijkheid van de mens voor zijn milieu". 1968-1971
92."Geloof en ongeloof in de katholieke school". 1971-1972
93."Gedanken eines Naturphilosophen über christliche Spiritualität". 1967-1968, 1972,
1975
94."Wijsgerig-ethische kanttekeningen bij het vraagstuk van privacy en grote
gegevensbestanden". 1971-1972
95."De universiteit en haar zorgen". 1972
96."Het verpleegtehuis, de keerzijde van de medaille?" 1971-1972, 1976
97."Van caritas naar recht: winst of verlies?" 1971-1972
98."The morphogenesis of the human head". 1972-1974
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99."Relatie tussen studie en beroep". 1972-1973
100."De toekomst van de katholieke school". 1972-1974
101.Congres "Management: filosofie, doelstelling, taak" van het NIVE, Nederlandse
vereniging voor management. 1973-1974
102-121.Correspondentie met diverse personen en instellingen over gepubliceerde
voordrachten. Incidenteel met bijlagen. Geordend op onderwerp. 1974-1979
Bevat 20 stukken
102."De identiteit van de christelijke school". 1974
103."Pluriformiteit en polarisatie". 1973-1974
104.Symposium "Biologen in de Maatschappij" van de KNAW. 1973-1974
105.Symposium van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. 1975
106."Het katholieke ziekenhuis". 1975
107."De invloed van de sociale zekerheid". 1974-1975
108."Heeft een katholieke universiteit nog zin?" 1975
109."De verantwoordelijkheid van de ondernemer". 1974-1975
110.Sociale studiedagen van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Met retro
actum. 1975-1976
111."De katholieke school handhaven?" 1975-1976
112."Stad in de mist". 1976-1977
113."Natuurwetenschap en ideologie". 1976-1977
114."Wijsgerige beschouwing over het wetenschappelijk experiment". 1976-1977
115.Symposium "Doelen en waarden bij het onderzoekbeleid" van de Rijksuniversiteit
Leiden. 1977
116."De betekenis van generaties". 1977-1979
117."Filosofie der natuurwetenschap". 1977-1978
118."Kerk en onderwijs: geen kwestie van ontzuiling". 1976-1978
119.Zomercongres van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. 1978
120.Jubileum van de Stichting Sint Josephscholen te Nijmegen. 1977
121."De betekenis van de laatste levensfase". 1977-1978
122-141.Correspondentie met diverse personen en instellingen over gepubliceerde
voordrachten. Incidenteel met bijlagen. Geordend op onderwerp. 1977-1983
Bevat 20 stukken
122.Studium generale "Schepping en evolutie" van de KUN. 1977-1978
123."The social dimension of science". 1977-1978
124.Tuinbouwdagen van het ministerie van Landbouw en Visserij. 1978
125."Kerk en pluriformiteit". 1978
126."Macht en verantwoordelijkheid, een inleiding". 1978-1979
127."Het moderne ziekenhuis als toetssteen van onze cultuur". 1980-1981
128."Non multa, sed multum". 1979-1980
129.#Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie#. 1979-1980
130."De plaats van het experiment in de hedendaagse cultuur". 1979-1980
131."De kwaliteit van het leven". 1978-1979
132."Vooruitgangsgeloof in gezondheidszorg en welzijnszorg". 1980-1981
133."Bouwen voor de mens". 1979-1980, 1982
134."Wijsgerige beschouwingen over voortschrijdende medische technologie".
1980-1981
135."Nadenken over doelstellingen". 1980-1982
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136.Symposium over natuurfilosofie van het grootseminarie Rolduc van het bisdom
Roermond te Kerkrade. 1981
137.Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC). 1980-1982
138."De plaats van de arbeid in het leven". 1981-1982
139."Het ziekenhuis in het interregnum". 1982-1983
140.Periodiek #De syllabus# van de Radiovolksuniversiteit (RVU). 1981
141."Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en het Katholiek Studie Centrum
(KSC) binnen de Katholieke Universiteit (KUN)". 1980
142-159.Correspondentie met diverse personen en instellingen over gepubliceerde
voordrachten. Incidenteel met bijlagen. Geordend op onderwerp. 1979-1990
Bevat 18 stukken
142.Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen. 1979-1982, 1984
143."Beschouwingen bij het opheffen van "Herwonnen Levenskracht" 1913-1984".
1984-1985
144."De kwaliteit van het leven". 1983-1984
145."Techniek en cultuur". 1983-1984
146."De verbroken verbinding, veranderde opvattingen over de dood". 1984-1985
147."De mens als extreem wezen". 1985
148."Wijsgerige en ethische beschouwingen". 1986
149."De katholieke identiteit van ziekenhuizen". 1986
150."Dilemma's van de ethologie". 1986-1987
151."Ethische aspecten van biotechnologisch onderzoek". 1985-1987
152."Verandert de visie op de dood?" 1987
153."Secularisatie en ascese". 1986-1987
154.Oldendorff-lezingen aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1985-1987
155."De christelijke zin van het lijden". 1987-1988
156."De dynamiek van kennis en kunde". 1986-1989
157."Ethische reflecties op de aids-problematiek". 1989
158.Second European Conference on Science and Religion van de Universiteit Twente.
1988
159."Vergrijzing, zegen of ramp?" 1989-1990
160.Recensie van W. Derkse, (redacteur), #Het heil van de natuurwetenschap?# 1994
161.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de benoeming tot
buitengewoon hoogleraar in de natuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG). 1953
162-164.Stukken betreffende de RUG. 1953-1966
Bevat 3 stukken
162.Juli. 1953-1959
163.Augustus - juli. 1962
164.1962, augustus - 1966. 1962-1966
165.Correspondentie met studenten en studentenorganisaties aan de RUG. 1953-1968,
1971, 1977
166.Stukken betreffende de Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie te
Brussel (België). 1953-1965, 1967-1969
167-168.Stukken betreffende het Institut Internationale de Philosophie te Parijs (Frankrijk).
1953-1982
Bevat 2 stukken
167.1953-1962
168.1963-1982
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Bevat 2 stukken
169-170.Stukken betreffende de commissie Spreiding van het Hoger Onderwijs. 1957-1961
169.1957-1959
170.1960-1961
171.Stukken betreffende de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte. 1939,
1947-1962
172.Stukken betreffende de contactcommissie Bedrijfsleven - Hoger Onderwijs.
1967-1971
173.Stukken betreffende de commissie van Onderzoek van de Centrale Interfaculteit van
de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1976-1977
174.Stukken betreffende de periodiek #Concilium: revue internationale de théologie#.
1963-1983, 1991-1992
175-176.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO) te Den Haag. Geordend op onderwerp. 1961-1968, 1970-1971,
1973-1978, 1981-1982, 1987
Bevat 2 stukken
175.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Incidenteel met bijlagen.
1961-1968, 1970-1971, 1973-1978, 1981-1982, 1987
176.Subsidie-aanvragen ingediend door diverse personen en instellingen bij de
adviescommissie Geesteswetenschappen I. 1963
177.Beoordeling van een subsidieaanvraag voor een onderzoeksproject ingekomen bij
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gebied
medische wetenschappen, te Den Haag. 1991-1992
178.Correspondentie met diverse personen en instellingen over medewerking aan de
pers, radioprogramma's en televisieprogramma's. Incidenteel met bijlagen.
1965-1972, 1975-1980, 1982-1985, 1988
179.Stukken betreffende bejaardenzorg en gerontologie. 1982-1984, 1988
180.Stukken betreffende recensies van boeken. 1986, 1992
181.Brief van de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad van 26 maart. 1992
182.Correspondentie met de redactie van het #Tijdschrift voor filosofie#. 1950-1954,
1956, 1959-1960, 1964, 1971, 1981, 1983
183.Correspondentie met de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte.
Incidenteel met bijlagen. 1954-1958, 1960, 1962-1966, 1968-1979, 1982-1987,
1989-1990, 1992, 1994, z.j.
184.Correspondentie met de redactie van het #Algemeen Nederlands tijdschrift voor
wijsbegeerte#, voorheen #Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en
psychologie#. Met verslagen van vergaderingen van de redactie. 1955-1963,
1968-1969, 1978, 1980, 1982-1985
185-186.Stukken betreffende het Nederlands Gesprek Centrum te Rotterdam. 1949-1975,
1977-1979, 1981, 1983-1987, 1989, 1994-1996
Bevat 2 stukken
185.1949-1959
186.1960-1975, 1977-1979, 1981, 1983-1987, 1989, 1994-1996
187.Stukken betreffende de filosofische studiekring "De Praesocraten" aan de KUN.
1953-1956, z.j.
188.Stukken betreffende de Nijmeegse Wijsgerige Faculteitsvereniging Thaumasia.
1958-1969
189.Stukken betreffende het conferentiecentrum Kerk en Wereld te Driebergen.
19731-1975, 1977-1978
190.Stukken betreffende het Pastoraal Trefcentrum te Rotterdam. 1963
191.Correspondentie met het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie te
Rotterdam. Incidenteel met bijlagen. 1963-1965, 1971
192.Stukken betreffende het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie.
1952-1971, 1973-1982, z.j.
193.Stukken betreffende de Gerard Brom Stichting, acadenisch onderwijs voor ouderen,
te Nijmegen. 1987-1990, 1993-1994
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van Ziektekostenverzekeraars, Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (KLOZ)
te Zeist. 1973-1983, 1985
194.Stukken betreffende het Kontaktorgaan (contactorgaan) Landelijke Organisaties
195.Stukken betreffende het Wetenschappelijk Instituut van het Christen Democratisch
Appèl (CDA) te Den Haag. 1986-1987, 1990-1993
196.Stukken betreffende het rijksmuseum voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen
te Leiden. 1947-1960, 1962-1964, 1966, 1968
197-198.Correspondentie met studenten en afgestudeerden. Incidenteel correspondentie
met personen en instellingen over studenten en afgestudeerden. 1947-1988,
1990-1991, 1993
Bevat 2 stukken
197.1947-1960
198.1961-1988, 1990-1991, 1993
199.Correspondentie met pater E. van der Reit OCarm. 1973, 1975-1977, 1979-1980
200.Correspondentie met zr. Mary Magdalena, karmelietes, te Choondal, Kerala (India).
1982, 1986
201.Correspondentie met T. Konthuruthry te Nkoranza (Ghana). 1977-1978
202.Correspondentie met mgr. H.J.A. Bomers CM, bisschop van Haarlem, voorheen
apostolisch vicaris van Gimma (Ethiopië), eerder missionaris te Addis Abeba
(Ethiopië). 1967-1978, 1980-1984, 1989-1990
203.Correspondentie met pater P. Westerman SM. 1977-1980, 1984-1985, 1988, 1991
204.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der
Exacte Wetenschappen. 1947-1975, 1977-1983, 1987, 1990-1991
205.Correspondentie met diverse uitgeverijen. Incidenteel met bijlagen. 1941-1945,
1949-1953, 1957-1959
206-226.Correspondentie met uitgeverijen. Incidenteel met bijlagen. Geordend op uitgeverij.
1945-1989, 1992-1993, z.j.
Bevat 21 stukken
206.Wetenschappelijke Uitgeverij NV te Amsterdam. 1958, 1963
207.Redactie van de Dante-Stiftung, Verlag Herder te Freiburg im Breisgau (Duitsland).
1963
208.Editions Desclée de Brouwer te Brugge (België). 1960-1961
209.W. de Haan NV te Zeist. 1955-1957, z.j.
210.NV Uitgeversmaatschappij Elsevier te Amsterdam. 1950-1951, 1954-1957,
1959-1960, 1962
211.Enzylopädisches Wörterbuch te Freiburg im Breisgau (Duitsland). 1963
212.Dekker en Van De Vegt te Nijmegen. 1956, 1958-1959, 1969, 1987, 1989
213.Meulenhoff NV te Amsterdam. 1946-1962
214.Paul Brand NV te Hilversum. 1966
215.Uitgeverijen in Spanje. 1964-1966, 1970
216.Uitgeverijen in Polen. 1964, 1966, 1971, 1973-1975, 1978-1979
217.Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij te Antwerpen (België). 1953-1966
218.Verlag Karl Alber GmbH te Freiburg im Breisgau/München (Duitsland). 1954-1980,
1992-1993
219.Verlag Herder te Freiburg im Breisgau (Duitsland). 1974-1976
220.Patmos te Antwerpen (België). 1967-1968, 1970-1972, 1974
221.NV De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen (België). 1963-1973, 1976-1977,
1979-1980
222.W. Vergaelen te Leuven (België). 1978-1980
223.De Notenboom te Bierbeek (België). 1982
224.Ambo te Baarn. 1977-1983, 1985-1988
225.Diversen. 1965, 1967, 1973, 1983-1984
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226.Het Spectrum NV te Utrecht. 1945-1955, 1957-1974, 1978
227-228.Correspondentie met diverse studentenorganisaties. Incidenteel met bijlagen.
1948-1949, 1953-1974, 1976, 1980, 1983
Bevat 2 stukken
227.1948-1949, 1953-1965
228.1966-1974, 1976, 1980, 1983
229.Stukken betreffende de Stichting De Baak, managementcentrum van het Verbond
van Nederlandse Ondernemingen (VNO), te Driebergen. 1968, 1970-1982
230.Stukken betreffende de beleidscommissie Biomedische en Gezondheidstechniek
van de Technische Hogeschool te Eindhoven. 1982-1983, 1988
231.Correspondentie met uitgeverij J.P. Bachem Verlag GmbH te Keulen (Duitsland).
Incidenteel met bijlagen. 1962-1965
232.Stukken betreffende de commissie Studie en Vorming van de Katholiek Actie. 1949
233.Stukken betreffende gastcolleges en congressen. 1947-1948, 1950-1974, 1976,
1980-1983
234.Stukken betreffende de Centrale Interfaculteit van de KUN. 1976-1980
235.Stukken betreffende de Union Mondiale des Sociétés Catholiques de Philosophie.
1949-1950, 1953, 1957-1962, 1974, [1980]
236.Stukken betreffende het achtste lustrumcongres "Oecumene der Culturen" van het
Nijmeegs Studentencorps Carolus Magnus (NSCM) gehouden van 27 tot 29 mei.
1964
237.Stukken betreffende bijdragen aan de #Encyclopdia of Bioethics#. 1973-1977, 1979,
1984-1986
238-239.Correspondentie met diverse personen over het afleggen van tentamens en
examens. Met lijsten van behaalde resultaten. 1956-1973, 1975
Bevat 2 stukken
238.1956-1966
239.1967-1973, 1975
240.Stukken betreffende het Thijmgenootschap. 1964-1971, 1974-1975, 1984-1985,
1990-1991
241.Stukken betreffende de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
1978-1979
242.Stukken betreffende het Filosofisch Instituut van de KUN. 1952-1964
243.Correspondentie met H. Dolch, hoogleraar theologie aan de universiteit te
Paderborn (Duitsland). Met een bijlage. 1958, 1960, 1963-1964
244.Stukken betreffende #Kuzien#, kwartaalblad van de KUN. 1982-1984, 1988
245.Stukken betreffende de KNAW. 1988-1996
246.Stukken betreffende bijdragen aan het #Lexikon der Philosophie#. 1967, 1969-1970,
1972
247-248.Correspondentie met uitgeverijen in de Verenigde Staten van Amerika. Geordend
op uitgeverij. 1954-1955, 1960, 1963, 1967-1971, 1973, 1978-1979, 1984-1985
Bevat 2 stukken
247.Duquesne University Press te Pittsburgh, Pennsylvania. 1954-1955, 1960, 1963,
1967-1971, 1973, 1978-1979
248.Paragon House Publishers te New York, New Yersey. 1984-1985
249.Stukken betreffende de periodiek #Het Gemenebest#. 1940-1955, 1957, 1959, 1972
250.Correspondentie met C. Ruppert over Woudschotenconferenties. 1979, 1981
251.Correspondentie met diverse personen en instellingen in de Verenigde Staten van
Amerika. 1952-1974
252.Correspondentie met J.E. Bolzán te Buenos Aires (Argentinië). 1956, 1958, 1962,
1964-1966, 1970-1974
253.Correspondentie met pater J. Nijenhuis over diens manuscript "The Structure of
Judgement". 1964-1965
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254.Correspondentie met diverse personen en instellingen als lid, later als voorzitter,
van het College van Curatoren van de KUN. Incidenteel met bijlagen. 1968-1972
255.Stukken betreffende de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te
Leusden. 1983
256.Stukken betreffende de Stichting Bio-wetenschappen en Maatschappij te Leiden.
1980-1982, 1984-1988, 1990
257-266.Stukken betreffende cursussen. Geordend op onderwerp. 1960-1961, 1963,
1965-1969, 1971-1972, 1977-1979, 1984-1986
Bevat 10 stukken
257.Volksuniversiteit te Zutphen. 1967
258."Diakonie en het religieuze leven" aan Vinea Domini te Witmarsum. 1967-1968
259."Relatie natuurwetenschappen en menswetenschappen" aan het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO te Leiden. 1969
260."Mens-zijn in een geautomatiseerde samenleving" aan het Instituut voor
Bestuurswetenschappen te Rijswijk. 1971-1972
261."Lange termijn ontwikkelingen in onze cultuur" aan de Stichting Bedrijfskunde te
Delft. 1977-1978
262."Veranderende wereld - veranderend mensbeeld" aan het Instituut voor Sociale
Geneeskunde te Nijmegen. 1960-1961
263."De aard van het natuurwetenschappelijk kennen en de consequenties daarvan
voor de maatschappij" aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Nijmegen.
1961, 1963
264."De merkwaardige sleutelpositie van de natuurwetenschappen in de
maatschappelijke ontwikkeling" aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde te
Nijmegen. 1965-1968
265."B-geschoolden en A-problematiek" aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde te
Nijmegen. 1977-1979
266."De bedrijfsarts en gedragswetenschappen" aan het Instituut voor Sociale
Geneeskunde te Nijmegen. 1984-1986
267.Capita uit de wetenschapsleer. 1950
268.Aantekeningen voor #Geloof, rede en ervaring#. z.j.
269.Aantekeningen voor voordrachten. 1988-1989, 1992
270.Aantekeningen voor voordrachten gehouden op Curaçao. z.j.
271.Aantekeningen over Johannes hoofdstuk 6, vers 69 "Tot wie zullen we gaan?" z.j.
272.Aantekeningen voor een voordracht te Turnhout (België). z.j.
273-274.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de commissie
Bezinning Toekomst van de Christelijke Vakbeweging van het Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV). 1981-1991
Bevat 2 stukken
273.1981-1986
274.1987-1991
275.Correspondentie met mevr. C. van Melsen - Bernsen, zijn echtgenote. 1966
276.Artikel "De betekenis der wijsgerige corpuscula-theorieën voor het ontstaan der
chemische atoomleer" in #Tijdschrift voor Philosophie#. 1948
277.Redevoering "Het nut der wijsbegeerte" gehouden bij gelegenheid van de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar wijsbegeerte aan de KUN. 1946
278-287.Collegedictaten. Geordend op onderwerp. 1946-1950, 1953-1954. 1986, z.j.
Bevat 10 stukken
278.Logistiek. 1946-1947
279.De a-priori's der natuurwetenschap en het hylemorphisme. 1949-1950
280.Inleiding tot de wijsbegeerte. 1949-1950
281.Logica. 1953-1954
282.Inleiding in de wetenschappelijke methodologie. z.j.
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283.Nut en waarde van de wijsbegeerte temidden van de wetenschap. z.j.
284.Natuurwetenschap en geesteswetenschap. z.j.
285.Theologie, natuurwetenschap en technologie. 1986
286.Logica. 1947-1948
287.Diversen. z.j.
288.Stukken betreffende de sportredactie van het schoolblad van het Bisschoppelijk
College te Roermond. z.j.
289-308.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 20 stukken
289.De plaats der natuurwetenschap in de opbouw der natuurfilosofie. z.j.
290.Hylemorphisme en natuurwetenschap. z.j.
291.Wijsgerige en biologische visie op het leven. z.j.
292.De betekenis van de studie der wijsbegeerte binnen de natuurwetenschappelijke
faculteit. z.j.
293.Subjectiviteit en objectiviteit in de natuurwetenschap. z.j.
294.De universiteit: wat is haar doel? (onvolledig). z.j.
295.Geschiedenis van het begrip atoom. z.j.
296.De spanning tussen natuurwetenschap en wijsgerig denken. z.j.
297.Wijsbegeerte. z.j.
298.Verhouding van de filosofie tot natuurwetenschappen. z.j.
299.The nature of logic. z.j.
300.Stellingen over de verhouding van de Katholieke Universiteit tot de andere
universiteiten. z.j.
301.Bij gelegenheid van de opening van het laboratoriumcomplex van de medische
faculteit van de KUN. z.j.
302.De natuurfilosofie en de natuurfilosofische faculteit. z.j.
303.Le principe de finalité. z.j.
304.De ervaring. z.j.
305.Natuurwetenschap en samenleving. z.j.
306.De functionele betekenis van de natuurwetenschap voor het menselijk leven. z.j.
307.Mens en techniek. z.j.
308.Filosofie en techniek. z.j.
309-328.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 20 stukken
309.Sint Thomas en de moderne natuurwetenschap. z.j.
310.Sint Thomas en de Katholieke Universiteit. z.j.
311.Over G. Heymans, filosoof. z.j.
312.De geestelijke instelling van de wetenschappelijke werker. z.j.
313.De hedendaagse gedaante der natuurfilosofie. z.j.
314.Hoger onderwijs in de Verenigde Staten van Amerika en in Nederland. z.j.
315.Natuurwetenschap en natuurfilosofie. z.j.
316.Over ethische problemen rond de verzelfstandiging van de natuurwetenschap. z.j.
317.Natuurwetenschap en samenleving. z.j.
318.Welkomstwoord bij gelegenheid van een feest van de Sint Radboudstichting. z.j.
319.De plaats van de wetenschap in de ontwikkeling der beschaving. z.j.
320.Filosofie der techniek. z.j.
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321.Over het begrip academische vrijheid. z.j.
322.Aard en betekenis van het natuurwetenschappelijk denken. z.j.
323.Wijsbegeerte en medische wetenschap. z.j.
324.Bij gelegenheid van een feest van S. Visser, moderator van de studentenvereniging
Veritas te Utrecht. z.j.
325.De natuurwetenschappen. z.j.
326.De verantwoordelijkheid van de wetenschapsbeoefenaar. z.j.
327.De betekenis van de wijsbegeerte voor het natuurwetenschappelijk onderwijs. z.j.
328.De academicus in deze tijd. z.j.
329-348.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 20 stukken
329.De invloed van de natuurwetenschap op de beschaving. z.j.
330.Nog eenmaal geloof en wetenschap. z.j.
331.Natuurwetenschap en wijsbegeerte. z.j.
332.Over het belang van de filosofie in de academische opleiding gehouden voor de
studentenvereniging Veritas te Utrecht. z.j.
333.Studentenverenigingsleven. z.j.
334.Biological determination and freedom. z.j.
335.Waarheid. z.j.
336.Wat is wijsbegeerte? z.j.
337.Interdisciplinaire samenwerking en haar moeilijkheden. z.j.
338.Materie und Leben in philosophischer Sicht. z.j.
339.Studeren te Nijmegen. z.j.
340.Rede voor eerstejaars studenten. z.j.
341.De Katholieke Universiteit, studeren in deze tijd als katholiek. z.j.
342.Evangelieverkondiging in deze tijd. z.j.
343.Het wezen en de taak der Katholieke Universiteit. z.j.
344.Bij gelegenheid van een verloving. z.j.
345.25-Jarig jubileum van een katholieke studentenvereniging. z.j.
346.Amerikaans hoger onderwijs. z.j.
347.Indrukken uit de Verenigde Staten van Amerika. z.j.
348.Experimentele en empirische methode in de geesteswetenschap. z.j.
349-368.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 20 stukken
349.Positieve wetenschap en wijsbegeerte. z.j.
350.Reflecties van een 20ste eeuwse Nederlandse katholiek over de tolerantie. z.j.
351.Universiteit en maatschappij, een vergelijking tussen de Verenigde Staten van
Amerika en Nederland. z.j.
352.Protestant en katholiek. z.j.
353.Positieve wetenschap en filosofie. z.j.
354.Technics and civilization. z.j.
355.De opbouw van de natuurfilosofie. z.j.
356.Uitgangspunten en opbouw der natuurfilosofie. z.j.
357.American university life. z.j.
358.Kwaad. z.j.
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359.Veranderend wereldbeeld. z.j.
360.Natuurfilosofie en natuurwetenschap. z.j.
361.Natuurfilosofie en biologie. z.j.
362.Geloof en wetenschap. z.j.
363.Schets van inleiding in de wetenschapsleer. z.j.
364.Kennis door liefde. Naar aanleiding van een prijsvraag van de Vereniging voor
Thomistische Wijsbegeerte. z.j.
365.De positie der bijzondere universiteiten en hogescholen. z.j.
366.Antipapisme. z.j.
367.De geesteswetenschappen. z.j.
368.Christendom en natuurwetenschap. z.j.
369-388.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 20 stukken
369.Psychology and physical sciences. z.j.
370.De emancipatie der katholieken en hun problemen. z.j.
371.Isolement. z.j.
372.De universiteit. z.j.
373.Over samenwerken en samenleven van katholieken en niet-katholieken. z.j.
374.Kurz gefaster Landesbericht über Holland. z.j.
375.Naar aanleiding van het artikel "Pressie tot zelfmoord" in het dagblad #De
Maasbode#. z.j.
376.De internationale jeugdbeweging. z.j.
377.Jeugdbeweging. z.j.
378.Liefdevolle zorg, fundament of ornament. z.j.
379.Studentenleven. z.j.
380.Über die Universität, namens de Nederlandse commissie van de International
Student Service (ISS). z.j.
381.Onze voorbereiding op het staatsburgerschap. z.j.
382.Individu en gemeenschap. z.j.
383.Inleiding voor 0de jaars als voorbereiding voor de colleges filosofie en theologie.
z.j.
384.Nutrition and culture. z.j.
385.Rede bij gelegenheid van de opening van een universiteitsconferentie als voorzitter
van de volkseenheidcommissie. z.j.
386.Schepping en evolutie. z.j.
387.De betekenis der wijsbegeerte voor de studie der physica en chemie. z.j.
388.Over de noodzaak van de zending van Christus als leraar. z.j.
389-396.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. z.j.
Bevat 8 stukken
389.Over de spiritualiteit bij de H. Alfonsus de Liguori. z.j.
390.Natuurwetenschap en wereldbeeld. z.j.
391.Bij gelegenheid van de inauguratie van eerstejaars van de studentenvereniging
Albertus Magnus te Groningen. z.j.
392.De identiteit van katholieke ziekenhuizen. z.j.
393.De dubieuze plaats van het geloof in het huidige leven. z.j.
394.De waarde van de wetenschap. z.j.
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 15/27

Archief A.G.M. van Melsen
395.Over de theologie als wetenschap. z.j.
396.Ethiek van het ondernemen. z.j.
397.Voorwoord bij W. Farell, #(onbekend)# over het thomisme. 1950
398.Stukken betreffende geestelijke en morele herbewapening. 1940
399-402.Recensies van boeken. Geordend op onderwerp. 1954, z.j
Bevat 4 stukken
399.B. Russell, #Human Knowledge. Its scope and limits#, London. 1948, z.j.
400.H. Meyer, #Kennis en Realiteit#, Utrecht. 1949, z.j.
401.D. Averno, #The March towards Matter#, New York. 1952, z.j.
402.J.J.W. Berghuys SJ, #Grondslagen van de aanschouwelijke Meetkunde#, GroningenDjakarta. 1952, 1954
403.Stukken betreffende de werkgroep Economische Orde van de Doctor Abraham
Kuyperstichting te Den Haag. 1976
404.Verhandeling over de verklaring van J.W. Albarda, sociaal-democratisch politicus,
over mobilisatie. 1931
405-424.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. 1931, 1935-1936, 1938-1940, 1942-1946, 1949-1950
Bevat 20 stukken
405.Patronaatsperikelen. 1931
406.Kennismakingstijd van de studentenvereniging Veritas te Utrecht. 1935
407.Oprichting van de filosofenkring van de studentenvereniging Veritas te Utrecht.
1936
408.Student en vereniging. 1936
409.Wat beschouw ik als mijn taak. 1936
410.Étudiant et réligion. 1938
411.Rede op het congres van ISS te Lund (Zweden). 1938
412.Studententijd. 1939
413.De historische relatie van de aristotelische minima-naturalialeer met de latere
natuurwetenschappelijke atoomleer. 1940
414.Eeuwfeest van het instituut Saint Louis te Oudenbosch. 1940
415.Katholiek - niet-katholiek; Meisjesstudie; Katholieke beginselen. 1942-1943
416.Sint Thomasdag. 1944
417.Hoe moet onze houding zijn tegenover niet-katholieke landgenoten. 1945
418.Causaliteitsvraagstuk. 1946
419.De betekenis der RK Universiteit. 1946
420.Bestaansrecht van Veritas. 1946
421.Wat is wijsbegeerte. 1949
422.Waarde van de vrijheid van het academisch onderwijs. 1949
423.Kracht en zwakte der wetenschap. 1950
424.De geestelijke instelling van de wetenschappelijke werker vijftig jaar geleden en
thans. 1950
425-446.Teksten van en aantekeningen voor niet gepubliceerde voordrachten. Geordend op
onderwerp. 1955-1956, 1963-1965, 1968-1970, 1972-1973, 1975-1976, 1979-1980,
1986-1987
Bevat 22 stukken
425.Philosophia perennis. 1955
426.Welkomstwoord voor eerstejaars. [1955]
427.Wetenschap en wijsheid. 1956
428.De Katholieke Universiteit. 1956
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429.De Katholieke Universiteit. 1963
430.Bij gelegenheid van de dag voor leraren van het middelbaar onderwijs van de
faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de KUN. 1963
431.Wetenschappelijke vorming en praktische opleiding. 1963
432.Bij gelegenheid van het bezoek van T.H. Bot, minister van Onderwijs, aan de KUN.
1965
433.Godservaring in een technisch mondige wereld. 1964
434.Hiernamaals. 1965
435.Traditie en vernieuwing. 1968
436.The rational development and application of drugs. 1969
437.Over de functie van de wetenschap ten opzichte van de maatschappij en de
veranderingen die daarin zijn opgetreden. 1970
438.Bij gelegenheid van een huldiging van S. Strasser, emeritus hoogleraar aan de
KUN. 1972
439.Bij gelegenheid van een huldiging van F.T. Visser, emeritus hoogleraar aan de KUN.
1973
440.Natuurwetenschap en filosofie. 1975
441.Beschouwing van de cultuurcrisis. 1976
442.Natuurwetenschap en cultuur in de nieuwe tijd. 1979
443.Over de onbekendheid van de toekomst. 1980
444.De invloed van de moderne mens op levensbeschouwing en wereldbeschouwing.
1986
445.Theologie en natuurwetenschap. 1986
446.De natuurfilosofie van Aristoteles. Met brieven van H. Salman van de Stichting
Rembrandt. 1987
447-449.Opstellen geschreven als leerling van de het Bisschoppelijk College te Roermond.
Geordend op leerjaar. [1927]-[1930]
Bevat 3 stukken
447.Vierde klas. [1927]-[1928]
448.Vijfde klas. [1928]-[1929]
449.Zesde klas. [1929]-[1930]
450-467.Stukken betreffende deelname aan diverse projecten. Geordend op onderwerp.
1976-1984, 1986-1988, 1990
Bevat 19 stukken
450.Onderzoek naar de posthume invloed van Teilhard de Chardin door pater H.
1976-1984, 1986-1988, 1990
451.Waesberghe SJ. 1976-1977
452.De chistelijke identiteit van de scholengemeenschap Jeruzalem te Venray. Met retro
acta. 1976-1978
453.College van Advies en Bijstand van de Gezondheidsraad te Rijswijk. 1977-1978
454.Kerngroep Commissie Modernisering Leerplan Maatschappijleer. 1976-1977
455.Toekomstverkenning door het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs.
1979-1980
456.Werkgemeenschap Mensbeeld en Politiek. 1981
457.Nederlands comité voor de Natuurkunde. 1981
458.Pax Christi International. 1981-1982
459.Studiedag van de Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen over
zwangerschapsafbreking. 1982
460.Werkgroep Katholiek Onderwijs in West-Europa van Pro Mundi Vita te Brussel
(België). 1982
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de Rijn. 1983
461.Katholiciteit van de katholieke scholengemeenschap Ashram College te Alphen aan
462.Wetenschappelijke commissie van het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch.
1984
463.In het kader van biologie en samenleveing aan de Universiteit van Amsterdam.
1984
464-1.Zusters Augustinessen van Sint Monica te Hilversum. 1979, 1982-1984
464-2.#Tijdschrift voor theologie#. 1986
465.Wetenschappelijk Instituut van het CDA te Den Haag. 1986
466.Centrale commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. 1988
467.Stichting voor Techniek, Beroep en Geloof te Delft. 1986-1988, 1990
468-484.Kopij van artikelen. Incidenteel met correspondentie. Geordend op onderwerp.
1943, 1951, 1961, 1975-1977, 1979, 1984, 1989, z.j.
Bevat 17 stukken
468."De Roomsch Katholieke Kerk". 1943
469."Het herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk
betreffende de RK Kerk" in de periodiek #Gemenebest#. 1951
470."The impact of science on culture". 1961
471."Nadenken over management" in het #Economisch Dagblad#. 1975-1976
472."Naturwissenschaft und Ideologie". 1977
473."Die heutige Kulturkrise und der Bildungsauftrag des weiterführenden
Schulwesens". 1979
474."Moet de Unie leidinggevend zijn" in het #Weekblad van de dijk#. z.j.
475."Naar de nieuwe gemeenschap" in de periodiek #Het Gemenebest#. z.j.
476."Samenwerking" in de periodiek #Het Gemenebest#. z.j.
477."Groei en tempo eener nationale heroriëntering" in de periodiek #Het Gemenebest#.
z.j.
478.Aflevering van een feuilleton bestemd voor de periodiek #Pax Romana#. 479."Presuppositions of science and the philosophy of nature". z.j.
480."Filosofie van de techniek". z.j.
481."Pluriformität und Polarisation". z.j.
482."Natuurwetenschap en natuurfilosofie". z.j.
483."Geloof en wetenschap". 1984, z.j.
484."Humane biotechniek". 1989, z.j.
485.Cursus "Wijsbegeerte in historisch perspectief" gehouden voor de Gerard Brom
Stichting, academisch onderwijs voor ouderen, te Nijmegen. 1989-1990
486.Kopij van #Natuurwetenschap en natuur, een inleiding in de natuurfilosofie#. Met
correcties. z.j.
487-506.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1978-1979
Bevat 20 stukken
487."De confessionele universiteit" in de periodiek #Universiteit en hogeschool#.
1978-1979
488."Ouderdom en religieus leven" in #Relief: tijdschrift voor religieuzen#. 1978-1979
489."De katholieke universiteit" in de periodiek #Communio#. 1978-1979
490.Antwoord op "Survey on science and non-belief". 1978-1979
491."Interdisciplinaire samenwerking en haar moeilijkheden" (concept). 1978-1979
492."Overwegingen bij het project over de toekomstverkenning". 1978-1979
493."Wetenschap als bron van macht en verantwoordelijkheid" in
#Reuïnistenorganisatie Societas Studiosorum Reformatorum#. 1978-1979
494."Nadruk bij de derde druk" in #(onbekend)# over de evolutie. 1978-1979
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495."Non multa, sed multum" in de periodiek #Informatie#. 1978-1979
496."The value of tradition". 1978-1979
497."Natuurwetenschap en cultuur" in de periodiek #De nieuwe tijd#. 1978-1979
498."De betekenis van de encyclopedie" over de #Winkler Prins#. 1978-1979
499."Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en Katholiek Studie Centrum (KSC) binnen
de KUN". 1978-1979
500."Commentaar bij de rapporten voor de Féderation Internationale des Universités
Catholiques (FIUC) van Agundez en Lefèvre". 1978-1979
501."Het neo-Thomisme, herleving van een schijndode of schijnherleving van een
dode" in #De Identiteit van Katholieke Wetenschapsmensen#. 1978-1979
502."De plaats van het experiment in de hedendaagse cultuur". 1978-1979
503."1950-1980 Verschillende denkwerelden" in #De Naamloze Vennootschap#.
1978-1979
504."De universiteit onderzocht" in de periodiek #Streven#. 1978-1979
505.Samenvatting van een voordracht over het verschil tussen informatie in technische
zin en als kennisproces. 1978-1979
506.Index. z.j.
507.Stukken betreffende de universiteitscollecte van de Stichting Hoger Onderwijs
Fonds. 1967-1968
508.Stukken betreffende R. Bakker, A.G.M. van Melsen en C.A. van Peursen, [#Inleiding
tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief#]. 1980-1981
509-510.Stukken betreffende de Radboudstichting, wetenschappelijk onderwijsfonds.
Geordend op onderwerp. 1965-1968, 1970-1971, 1973-1980
Bevat 2 stukken
509.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1965-1968, 1970-1971,
1973-1980
510.Correspondentie met diverse instellingen over de benoeming als lid van het
algemeen bestuur namens het Nederlands episcopaat. 1974-1975
511.Correspondentie met J.G.M. kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, over
het terugtreden als lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 1982
512.Correspondentie met de redactie van de periodiek #Bres planète# over de publicatie
van het artikel "Wijsbegeerte en ruimtevaart". 1967-1968
513-514.Stukken betreffende de Vereniging het Nederlands Natuurkundig en Geneeskundig
Congres. Geordend op onderwerp. 1965-1975, 1978-1981, 1983
Bevat 2 stukken
513.40ste Congres van 30 maart tot en met 1 april 1967. 1965-1967
514.Diversen. 1968-1975, 1978-1981, 1983
515-518.Stukken betreffende de Kring van Katholieke en Protestante Hoogleraren. Geordend
op onderwerp. 1930-1934, 1936-1970, 1987, z.j.
Bevat 4 stukken
515.Correspondentie tussen leden. 1930-1934, 1936-1970, 1987
516.Inleidingen. 1931, 1933-1934, 1938, 1943, z.j.
517.Ledenlijsten. 1952-1953, 1966, 1970, z.j.
518.Overzicht van inleiders en gespreksonderwerpen. 1931-1948, z.j.
519-533.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1980-1981, z.j.
Bevat 15 stukken
519."Die heutige Kulturkrise und der Bildungsauftrag des weiterführenden
Schulwesens". 1980-1981, z.j.
520."De zin van wetenschap en techniek, mogen we wel alles onderzoeken". 1980-1981
521."De betekenis van de derde levensfase". 1980-1981
522."Critical reflections upon the autonomy of science". 1980-1981
523."Feest van de arbeid". 1980-1981
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524."School en kennis". 1980-1981
525."Vooruitgangsgeloof in gezondheidszorg en welzijnszorg". 1980-1981
526."Wetenschap in discussie". 1980-1981
527."Kritische kanttekeningen bij het adviesrapport "RK Kerk, kernwapens en
ontwapening" van Pax Christi". 1980-1981
528."Geschiedenis van de wetenschap". 1980-1981
529."Wijsgerige beschouwingen over de technologie in de geneeskunde". 1980-1981
530."Some key-concepts of the thomistic philosophy of nature reconsidered".
1980-1981
531."Respect for nature". 1980-1981
532."De plaats van de arbeid in het leven". 1980-1981
533.Index. z.j.
534-543.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1980, z.j.
Bevat 10 stukken
534."Geloof en techniek". 1980, z.j.
535."Natuur en norm. Beschouwingen over de natuurwet als zedelijke norm". 1980, z.j.
536."What is human building? A philosophial analysis". 1980, z.j.
537."Critical reflections upon the autonomy of science". 1980, z.j.
538."Enige gedachten over een christelijke politieke partij". 1980, z.j.
539."De beantwoording van de vraag wat Jezus Christus en Zijn evangelie voor mij
betekenen". 1980, z.j.
540."Nadenken over doelstellingen". 1980, z.j.
541."Het moderne ziekenhuis als toetssteen voor onze cultuur". 1980, z.j.
542."Wetenschap en levensbeschouwing". 1980, z.j.
543.Index. z.j.
544-550.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1982, z.j.
Bevat 7 stukken
544."Wetenschap en levensbeschouwing".
545."De kracht en zwakte van de natuurwetenschappelijk georiënteerde geneeskunde".
1982, z.j.
546."Ter inleiding", bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de faculteit Wiskunde
en Natuurkunde van de KUN. 1982, z.j.
547."Respect for nature". 1982, z.j.
548."The rationality of science". 1982, z.j.
549."Stof en geest". 1982, z.j.
550.Index. z.j.
551-560.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1983, z.j.
Bevat 10 stukken
551."De waarde van de wetenschap. Welke waarde heeft zij zelf en welke waarden dient
zij?". 1983, z.j.
552."Wat maakte het neo-thomisme zo attractief? Beschouwingen over universaliteit en
systematiek". 1983, z.j.
553."Kanttekeningen bij "Om de kwaliteit van de zorg, welzijnsproblemen en
welzijnsonderzoek in de jaren tachtig" van G.J. Muskens". 1983, z.j.
554."Het ziekenhuis in het interregnum". 1983, z.j.
555."Wat maakte het neo-Thomisme zo attractief? Beschouwingen over universaliteit,
systematiek en inzichtelijkheid". 1983, z.j.
556."Philosophy of science". 1983, z.j.
557."Nadenken over wetenschap". 1983, z.j.
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558."Techniek en cultuur". 1983, z.j.
559."De natuur als object van de natuurwetenschap". 1983, z.j.
560.Index. z.j.
561-571.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1984, z.j.
Bevat 11 stukken
561.Rede gehouden bij de aanvaarding van het eredoctoraat aan de universiteit Santo
Thomas te Manilla (Filippijnen). 1984, z.j.
562."Uitgangspunten" ten behoeve van de disciplinecommissie filosofie. Met bijlage.
1984, z.j.
563."Beschouwingen bij het opheffen van "Herwonnen Levenskracht". 1984, z.j.
564."De natuur als object van de natuurwetenschap". 1984, z.j.
565."Techniek en cultuur". 1984, z.j.
566."Wetenschap en rationaliteit". 1984, z.j.
567."Geloof, wetenschap, maatschappelijke ontwikkelingen. Wijsgerige beschouwingen
over de crisis in de cultuur" 1984, z.j.
568."Kijk op arbeid". 1984, z.j.
569."Heilige Vader" ten behoeve van M. van der Plas, #Uit de grond van ons hart, open
brieven aan paus Johannes Paulus II#. 1984, z.j.
570."Geloof en wetenschap". 1984, z.j.
571.Index. z.j.
572-579.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1985, z.j.
Bevat 8 stukken
572."De verbroken verbinding. Veranderde opvatting over de dood". 1985, z.j.
573."Herinnering aan het 'Aarts-paradijs'". 1985, z.j.
574."De zin van de katholieke universiteit". 1985, z.j.
575."De mens als extreem wezen". 1985, z.j.
576.Recensie van A.W. Musschenga, #Onderwijs in natuurwetenschappen en morele
vorming#. 1985, z.j.
577."Dilemma's van de ethologie". 1985, z.j.
578."Ethische aspecten van de biotechnologie". 1985, z.j.
579.Index. z.j.
580-595.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1986, z.j.
Bevat 16 stukken
580."Ethiek van het ondernemen". 1986, z.j.
581."The rationality of science". 1986, z.j.
582."Theologie en natuurwetenschap". 1986, z.j.
583."Dilemma's van de ethologie". 1986, z.j.
584."Wijsgerige en ethische beschouwingen over de bezuinigingen in de
gezondheidszorg". 1986, z.j.
585."De ontwikkeling van de technologie". 1986, z.j.
586.Aankondiging van C.E.M. Struyker Boudier, #Wijsgerig leven in Nederland, België
en Luxemburg 1880-1970. Deel 1: De Jezuïeten#. 1986, z.j.
587."Karel Kuijpers 1905-1986". 1986, z.j.
588."Summary of the concept of nature". 1986, z.j.
589."In memoriam K. Kuijpers". 1986, z.j.
590."Wijsbegeerte en ethiek". 1986
591."Biotechnologie en ethiek". 1986
592."Basisonderwijs". 1986, z.j.
593.Brief aan het Institut International de Philosophie te Parijs (Frankrijk). 1986, z.j.
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594."De identiteit van katholieke ziekenhuizen". 1986, z.j.
595.Index. z.j.
596.Tekst van #Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen#. Met
correcties. z.j.
597.Dictaten van uitgegane brieven. Met correcties. 1978-1987
598.Overzichten van artikelen gepubliceerd in 1985 en 1986. z.j.
599-609.Kopij van artikelen. Met index. Geordend op onderwerp. 1987, z.j.
Bevat 11 stukken
599.Recensie van S.G. Holliday en M.J. Chandler, #Wisdom, explorations in adult
competence#. 1987, z.j.
600."De dynamiek van kennis en kunde". 1987, z.j.
601."Secularisatie". 1987, z.j.
602."De betekenis van de derde levensfase". 1987, z.j.
603."Some philosophical reflections on space exploration". 1987, z.j.
604."Rede en intelligentie". 1987, z.j.
605."Algemene opmerkingen" over een rapport van het CDA. 1987, z.j.
606."Enkele gedachten over gezond en ziek". 1987, z.j.
607."Waarden in beleid". 1987, z.j.
608."Ethische aspecten". Met bijlage. 1987, z.j.
609.Index. z.j.
610-614.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Incidenteel met bijlagen.
Met circulaires van diverse instellingen. 1947-1949, 1951-1993
Bevat 5 stukken
610.1947-1949, 1951-1957
611.1958-1963
612.1964-1968
613.1969-1974
614.1975-1993
615-617.Stukken betreffende de pauselijke commissie voor Bevolkingsvraagstukken, Gezin
en Geboorteregeling. Geordend op onderwerp. 1963-1969, z.j.
Bevat 3 stukken
615.Theologische sectie. 1965-1966, z.j.
616.Medisch-psycologische en demografische secties. 1965-1966, z.j.
617.Diversen. 1963-1969, z.j.
618.Stukken betreffende de commissie Katholieke Universiteit van de KUN. 1966, 1968
619.Brieven van G. v.d. Boom, [student aan het grootseminarie te Roermond]. Met
bijlage. 1933
620-621.Voordrachten. Geordend op onderwerp. 1976, 1978
Bevat 2 stukken
620."Stad in de mist" gehouden bij gelegenheid van de opening van het
psychogeriatrisch centrum Stadzicht te Rotterdam op 29 september. 1976
621."De kwaliteit van het leven" tijdens de wetenschappelijke dag van het congres van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
gehouden te Leeuwarden op 10 oktober. 1978
622-632.Kopij van artikelen. Geordend op onderwerp. 1980, 1986-1988, 1990, z.j.
Bevat 11 stukken
622."Dilemma's van de ethologie". 1986
623."Biotechnologie en ethiek". Met doorslag van brief aan mgr. P. Bär, bisschop van
Rotterdam. 1987
624."Secularisatie en monastiek leven". 1987
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625."Science and religion". 1987-1988
626."Nadenken over de universiteit". 1988
627."Wijsbegeerte en ethiek". 1988
628."Commentaar op 'La loi naturelle' (nrs. 3094 t/m 3103)". 1990
629."Consequenties van de veranderingen in de natuuropvatting voor de ethiek". z.j.
630."Ethische reflecties op de aidsproblematiek". z.j.
631."The methodological problems of biology". z.j.
632."Critical reflections upon the autonomy of science". 1980
633.Stukken betreffende het CDA. 1975, 1978
634-643.Stukken betreffende congressen en symposia. Geordend op onderwerp. 1961,
1963-1972, 1974-1983
Bevat 10 stukken
634.Organisatie van Biologie Studenten in Nederland. 1966-1967
635.14de Internationale congres voor filosofie gehouden te Wenen (Oostenrijk). 1968
636.SSR, afdeling Delft. 1968
637.Organisatie van Natuurfilosofische en Technologische Faculeiten in Nederland.
1965, 1968-1969
638.Symposium "Orgaantransplantaties" gehouden te Amsterdam. 1968, 1970
639.Académie Internationale de Philosophie des Sciences te Brussel (België).
1963-1965, 1968-1969, 1971-1972
640.International congres on theory and praxis gehouden te Rome (Italië). 1976
641.European workshop on multicultural studies in higher education gehouden te
Keele, Staffordshire (Verenigd Koninkrijk). 1983
642.International Conference on the Unity ofe Sciences te Londen (Verenigd Koninkrijk)
en New York (Verenigde Staten van Amerika). 1974, 1978-1982
643.Diversen. 1961, 1967, 1974-1975, 1977, 1979
644.Stukken betreffende bijdragen aan de #Dictionary of the history of ideas#.
1968-1973, z.j.
645.Correspondentie met universiteiten in de Republiek van Zuid-Afrika. 1968,
1970-1971, 1973-1975, 1978
646-648.Voordrachten. 1935-1937
Bevat 3 stukken
646.1935
647.1935, 1937
648.1936
649.Stukken betreffende godsdienstige vorming van studenten. 1955-1956
650.Ingekomen en doorslagen van stukken uitgegaan gedurende het studiejaar
1955/1956 in de functie van rector magnificus van de KUN. Met retro acta.
1953-1956
651.Verhandelingen over "De eenheid der tegenstellingen in de levende natuur en in het
zenuwstelsel" door L. Roland te Denderleeuw (België). Met begeleidende brief.
1988
652.Correspondentie met diverse personen over wetenschappelijke aangelegenheden.
1946-1950, 1952-1954, 1956-1962
653.Stukken betreffende de commissie Justitia et Pax Nederland. 1986-1987
654.Stukken betreffende de cursus "Studeren na het eindexamen?" van de Stichting
Televisie Academie (Teleac). 1965, z.j.
655.Stukken betreffende de Rectorale Raad van de KUN. 1956-1961
656.Stukken betreffende de preklinische commissie van de KUN. 1965-1967
657.Stukken betreffende de Centrale Interfaculteit van de KUN, voorheen wijsgerige
sectie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 1961-1966
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658.Correspondentie met uitgeverij AMBO te Baarn over #Geloof, wetenschap en
maatschappelijke omwentelingen#. 1977
659.Stukken betreffende lezingen over "Ethiek in de natuurwetenschap" gehouden op
20 april. 1971
660.Brief van J.M. Hageman, secretaris van het Sormanifonds, over een subsidieaanvraag door J. van Dommelen ten behoeve van het project "Psychologische
implicaties van pacifistische houdingen". Met bijlagen. 1989
661.Stukken betreffende #Democratisering en identiteit: beschouwingen over de
Katholieke Universiteit Nijmegen 1968-1983# bij gelegenheid van het 12de lustrum
van de KUN. 1983, z.j.
662.Stukken betreffende de Stichting Reinier de Graaf Centrum te Nijmegen. 1968,
1975-1976
663.Stukken betreffende de vaste commissie voor de Sociale Aardrijkskunde, later
interfaculteit Aardrijkskunde en Prehistorie van de KUN. 1958-1967
664.Stukken betreffende cursus Ziekenhuisbeleid van het Instituut voor
Gezondheidszorg te Tilburg, de Hogere School voor Gezondheidszorg te Utrecht en
het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Nijmegen. 1968-1978
665.Stukken betreffende de commissie ter voorbereiding van een nieuw reglement van
de KUN. 1961-1963, z.j.
666.Brieven en briefkaarten van diverse personen en instellingen gedurende de periode
als lector aan de KUN. 1945-1946
667-668.Ingekomen en doorslagen van stukken uitgegaan gedurende de periode als
hoogleraar en lid van de academische senaat van de KUN. 1946-1975
Bevat 2 stukken
667.1946, september - 1955. 1946-1955
668.1956-1975; juli. 1956-1975
669.Correspondentie met diverse personen en instellingen gedurende de periode als
buitengewoon hoogleraar aan de KUN. 1975-1977
670.Correspondentie met diverse personen en instellingen van de KUN. 1978-1985
671.Commentaar op een stuk van (onbekend) over een uiteenzetting in de trant van H.
Dooyeweerd, reformatorisch filosoof. 1989
672.Brief van zr. Rosalia Basani JMJ te Guntur, Andra Pradesh (India) van 9 februari.
1989
673-674.Kopij van artikelen. Geordend op onderwerp. 1987, z.j.
Bevat 2 stukken
673."Vergrijzing, zegen of ramp?" 1987
674."De les van deze tijd"; gepubliceerd in de periodiek #Het Gemenebest#. z.j.
675-679.Aantekeningen voor voordrachten. Geordend op onderwerp. 1947, z.j.
Bevat 5 stukken
675.Kakofonie. 1947
676.Verplichtingen van de jong-intellectuelen. 1947, z.j.
677.Bezuiniging, kwaliteit en identiteit. 1947, z.j.
678.Katholieke studenten. 1947, z.j.
679.Betekenis van de wijsbegeerte voor de beoefening van de natuurwetenschap. 1947,
z.j.
680.Correspondentie met diverse personen verbonden aan de Rijkuniversiteit te
Groningen. 1966-1971, 1977, 1980-1982, 1984, 1986-1987, 1992
681-686.Zakagenda's. Geordend op jaar. 1933-1994
Bevat 6 stukken
681.1933-1935, 1943, 1946-1949
682.1950-1954, 1956-1959
683.1960-1969
684.1970-1979
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685.1980-1989
686.1990-1994
687.Verjaardagenboekje. z.j.
688.Aantekeningenboekje. z.j.
689-690.Lijsten van studenten die tentamen hebben gedaan. Met vooropleiding, adres en
uitslag. Geordend op datum. 1945-1956
Bevat 2 stukken
689.14 januari 1945 t/m 4 maart 1953. 1945-1953
690.April 1953 t/m 1 juni 1956. 1953-1956
691-692.Lijsten van studenten die tentamen hebben gedaan. Met vooropleiding,
studierichting, adres en uitslag. Geordend op naam en datum. 1956-1971
Bevat 2 stukken
691.A-Z 1956-1965
692.A_Z 1956-1971
693.Lijsten van studenten die hebben deelgenomen aan werkavonden. 1968, z.j.
694.Brieven aan Mevrouw C. van Melsen-Bernsen over de bibliotheek van haar
echtgenoot. 1995-2002
695.Brief van pater Th. van Venrooij over een discussieavond natuurfilisofie in het
klooster aan de Wolfskuilseweg 173 te Nijmegen. 1971
696.Lezing "Griekse wijsbegeerte, moderne natuurwetenschap, en technische cultuur".
1959
697.Rede uitgesproken bij de eerste vergadering van de Universiteitsraad in het nieuwe
studiejaar. 1971
698.Inleiding bij de installatie der studie-commissies van het Pastoraal Concilie op 19
januari te Rotterdam. [1968]
699.Lezing "The Natural versus the Historical Proces" gehouden tijdend de "Entretiens
de Jerusalem sur la Comprehension de l'Histoire" op 4 t/m 8 april. 1965
700.Inleiding "De zin van een katholieke bejaardenorganisatie" voor studiedagen te
Heeswijk op 6 oktober. 1976
701.Lezing "Science and the Foundation of Human Rights" gehouden tijdend de
"Entretiens de L'Aquila sur le fondement des droits de l'homme" op 15 t/m 19 april.
1964
702.Verslag van de feestviering ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Stichting Josephscholen te Nijmegen. Met kanttekeningen. 1977
703.Jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting
Studiefonds Limburg met daarin de voordracht "De universiteit en haar zorgen".
1972
704.#Ontmoeting tussen natuur- en geesteswetenschappen : praeadviezen uitgebracht
bij gelegenheid van het tweede lustrum van het Academisch Genootschap#. Met
aantekeningen. 1955
705.Congresbundel "Vrijheid en gebondenheid der wetenschap". Met aantekeningen.
1954
706.Brief van C.J. Dippel over Van Melsen bijdrage in "Vrijheid en gebondenheid der
wetenschap". 1954
707.Brief van J. Ahlers met concept voor artikel "Demokratisering langzaam proberen te
realiseren". Met kanttekeningen. [1969]
708.Congresbundel "Het voeden van Nederland, nu en in de toekomst". Met
aantekeningen. 1971
709.Lezing "Evolutie van de caritas" ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het
Sint Laurens Ziekenhuis te Breda. Met aantekeningen. 1963
710.Lijst met publicaties van A.G.M. van Melsen tussen 1985 en 1992 samengesteld
door J. Baggen. 2000
711-720.Proefschriften van promoventi van Van Melsen. Met aantekeningen. Geordend op
naam promovendus. 1954-1979
Bevat 10 stukken
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711.Becher, P. #Mensch und Technik im Denken Friedrich Dessauers, Martin
Heideggers und Romano Guardinis#. 1974
712.Berg, Th. van den #Het hypothetische denken#. 1954
713.Bergstra, Tj. #Leren kennen#. 1970
714.Glas, E. #Chemistry and physiology in their historical and philosophical relations#.
1979
715.Hoeven, P. van der #Metafysica en fysica bij Descartes#. 1961
716.Kuipers, A. #Model en inzicht#. 1959
717.Oudenaarden, P. #Teken en visie#. 1955
718.Schoenmakers, C. #Techniek en ethiek#. 1971
719.Weltens, W. #Causaliteit in de Quantummechanica#. 1961
720.Zwart, P. #Causaliteit#. 1967
721.#Van atomos naar atoom#. Eerste druk. Met aantekeningen en kanttekeningen.
1949
722.Rede uitgesproken bij de viering van de 32ste Dies Natalis van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen op maandag 17 oktober. Met aantekeningen. 1955
723.#Het wijsgerig verleden der atoomtheorie#. Met aantekeningen en kanttekeningen.
1941
724.#From Atomos to Atom#. Met aantekeningen. 1952
725.#The Philosophy of nature#. Met aantekeningen. 1954
726.Notitie "Technology, liberation or oppression". 1961
727.Notities bij #Natuurwetenschap en techniek#. z.j.
728.#Geloof, Wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen#. Met opdracht van de
stuurgroep van het Katholiek Studiecentrum. 1988
729.#Geloven in de wereld. Een vriendenboek voor en over A.G.M. van Melsen#. Met
opdracht van de stuurgroep van het Katholiek Studiecentrum. Met aantekening.
1988
730-732.Stukken betreffende de bestuursvergaderingen van de Stichting Sormani Fonds.
1973-1992
Bevat 3 stukken
730.1ste - 9de vergadering; 23 november 1973 - 8 juni 1979. 1973-1979
731.10de - 19de vergadering; 30 mei 1980 - 30 mei 1988. 1980-1988
732.20ste - 23ste vergadering; 1 mei 1989 - 18 mei 1992. 1989-1992
733.Brief van J. Roes over het Jaarboek 1979 van het KDC. 1980
734.Lezingen gehouden door A.G.M. van Melsen, H. Wagenvoort en J.A.F. Wils bij
gelegenheid van het zesde lustrum van het Sodalicium Classicum. 1959
735.Personalia van prof.dr. A.G.M. van Melsen, voorzitter van de stuurgroep van het
Katholiek Studiecentrum (KSC). 1941, 1967, 1969-1970, 1975-1976, 1978-1986, z.j.
rubriek_1.Artikelen en voordrachten met bijbehorende correspondentie.
Bevat 54 stukken
rubriek_2.Professoraat bij universiteiten.
Bevat 2 stukken
rubriek_2.1.Katholieke Universiteit Nijmegen.
Bevat 25 stukken
rubriek_2.2.Rijksuniversiteit Groningen.
Bevat 4 stukken
rubriek_3.Lidmaatschappen van buitenuniversitaire instellingen en van redacties van
tijdschriften.
Bevat 27 stukken
rubriek_4.Correspondentie.
Bevat 23 stukken
rubriek_9.Overige archivalia.
Bevat 36 stukken
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rubriek_100.Beeld en geluid.
Bevat 1 stukken
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