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Eenige opmerkingen over “het recht van de sterkste bij internationale verhoudingen,
in: Studiën 106 (1926) p. 428-433.
Quod mihi et tibi est mulier? Nondum venit hora mea in: Nederlandse Katholieke
Stemmen 27 (1927) p. 130-136.
Idealisten en realisten in de vredesactie. Naar aanleiding van het Kellog-verdrag,
in: Studiën 110 (1928) p. 279-296.
De Engelsch-Fransche vriendschap, in: Pro pace 9 (1929-1930) p. 9-11.
Karakter en politiek van de Engelschen, in: Studiën 114 (1930) p. 135-145.
Alledaagsche moeilijkheden van een staatssecretaris voor buitenlandse zaken, in: Pro
pace 2 (1930-1931) p. 57-60.
Europeesche verhoudingen sinds het Verdrag van Versailles: Frankrijks strijd om
veiligheid, in: Studiën 116 (1931) p. 52-65.
Kan oorlogvoeren in onzen tijd nog geoorloofd zijn? Deel I en 11. In: Studiën 119 (1933)
p. 189-201 en p. 300-313 .
“Eigendomsrecht” 2de Nijmeegsche Philosofische Week (1933) pp 45-50.
Het vraagstuk van den rechtvaardigen en &rechtvaardigen oorlog en het Italiaans?
Abessijnsch Conflikt, in: Studiën 124 (1935) p. 349?368 en in: Pro Pace 7 (1935-1936) p.
99-104, p. 113-116 en p. 129-135.
Het Abessijnsch-Italiaans Conflikt en de Volkenbond. Redevoering in de Vereeniging
voor Volkenbond en Vrede (1935)
De Paus en de Vrede, in Pro Pace, maart (1936) p. 161-166.
Het Vaticaan over het Communisme en de toestanden in Duitsland, in: De
Volkenbond 12 (1936-1937) p. 178-183.
Erasmus en de theorie van den rechtvaardigen oorlog, in: Bijdragen voor Vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde (1937) p. 155-171.
“Fanaal”, een nieuw tijdschrift voor jonge mensen, in: Pax 7 (1937) p. 169-170 .
Vrede en Volkenrecht, in Pro Pace 10 (1938-1939) pp 57?61
Heeft het recht in de wereld afgedaan?, in: Pro Pace 10 (1938-1939) p. 185-186 en p.
195-197.
Is er grond voor vertouwen in de toekomst van het Volkenrecht? Inaugurele rede,
Nijmegen 28 februari 1940, Pro Pace 11 (1939-1940) p. 174-179 en p. 190-194.
De Paus en de oorlog, in: Nederlandsche Katholieke Stemmen 40 (1940) p. 13-18 .
De rechten en plichten van de neutralen, in: Internationale Vraagstukken 1 (1940) p. 3440.
De rechtstoestand in bezet gebied, in: Studiën 133 (1940) p. 469-475.
Woorden van Robert Regout. Sub tutela Matris 207 (1954-1956) p. 327

