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Archief R. Auwerda

Ten Geleide

R. Auwerda (1925-1993)
Richard Arnoldus Franciscus Maria Auwerda werd geboren op 27 februari 1925. Na zijn lagere school vervolgde hij zijn
opleiding aan het Gymnasium A.
In 1947 begon hij zijn journalistieke loopbaan bij de Twentse Courant. Drie jaar later stapte hij over naar de Volkskrant en
ging daar aan de slag als regionaal correspondent in Twente. Vijf jaar later stapte hij over naar de eindredactie.  In de
jaren zestig ontwikkelde hij zich daarnaast tot redacteur geestelijk leven. Dit bleef hij tot hij in 1984 gebruik maakte van de
VUT-regeling en met vervroegd pensioen ging. Zie ook het KDC-archief van De Volkskrant.
Naast het werk bij de Volkskrant zat hij ook in redacties van verscheidene periodieken waaronder Open Deur en Bijeen.
Hij was onder andere ook lid van het pastoraal team van de Salvator-parochie in Amsterdam, was gemeenteraadslid in
Landsmeer en was daar lid van het Schoolbestuur. Zie ook de KDC-archieven van Stichting De Open Deur, Amsterdam
 en Bijeen.
Als kritische katholiek was Auwerda betrokken bij de Mariënburgvereniging en het Platform Initiatieven Pausbezoek.
Op 16 december 1993 overleed Richard Auwerda op 68 jarige leeftijd.
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Archief R. Auwerda

  
 1-6.Dictaten met aantekeningen.  1945-1946

Bevat 6 stukken
  
  1.Ethiek.  1945
  
  2.Economie.  1945
  
  3.Het sociale vraagstuk. Afdeling 3, nationaal-totalitaire systemen.  1945
  
  4.Wijsgerige psychologie.  1945
  
  5.Het sociale vraagstuk. Afdeling 4, het sociale christendom, deel 2 de praktijk.  1945
  
  6.Algemene inleiding op de heilige schrift.  1946
  
 7.Stukken betreffende het lidmaatschap van de gemeenteraad van Landsmeer.  1978,

1984-1985, 1988-1991, 1993
  
 8-15.Stukken betreffende het boek #Johannes Gijsen, omstreden bisschop#.  1972-1974,

1977, z.j.
Bevat 8 stukken

  
  8.Contract en correspondentie met H.J.W. Becht's Uitgevermaatschappij.  1973, 1977
  
  9.Typescript en manuscript, versie 1.  z.j.
  
  10.Typescript, versie 2.  z.j.
  
  11.Typescript, versie 3. Met foto's, proefdruk voorkant en afbeeldingen.  z.j.
  
  12.Correspondentie.  1973
  
  13.Recensies.  1973
  
  14.Aantekeningen.  z.j.
  
  15.Documentatie over Gijsen en het bisdom Roermond.  1972-1974, z.j.
  
 16-17.Stukken betreffende het boek #Dossier Schillebeeckx: theoloog in de kerk der

conflicten#.  1968-1969, 1979
Bevat 2 stukken

  
  16.Correspondentie. Met foto's.  1968-1969
  
  17.Documentatie over Schillebeeckx. Met recencies over het boek.  1968-1969, 1979
  
 18-21.Stukken betreffende het boek #Kromstaf als wapen: bisschopsbenoemingen in

Nederland#.  1988-1989, 1991, z.j.
Bevat 4 stukken

  
  18.Ingekomen brieven houdende reacties.  1988-1989
  
  19.Correspondentie met uitgeverij ARBOR. Met contract en notities.  1988-1989, 1991
  
  20.Typescript.  z.j.
  
  21.Documentatie.  1988-1989
  
 22.Correspondentie, typescript en aantekeningen betreffende het boek #Norbertijnen:

gehoorzaam saamhorig# onder redactie van A.T. Baeten.  1990-1991
  
 23.Vertaling van het boek #Eros en religie: sexualiteit en spiritualiteit# door F. Tanner.

Met correspondentie.  1989-1990
  
 24.Boek #Kroniek van de 20ste eeuw# onder redactie van M. Valken. Met

correspondentie en aantekeningen.  1984-1985
  
 25-26.Correspondentie over artikelen. Met typescripten. Geordend op artikel.  1984-1985

Bevat 2 stukken
  
  25.#De emancipatie van een dagblad en van een journalist# in het boek #Media en

religieuze communicatie# onder redactie van J. Hemels en H. Hoekstra.  1985
  
  26.Artikel over de periode 1954-1985 in het boek #Katholiek Nederland en de paus,

1580-1985# onder redactie van A.H.M. van Schaik. Catalogus behorende bij de
gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht.
  1984-1985

  
 27.Ingekomen brieven van en brieven aan uitgeverijen betreffende medewerking aan

boeken of periodieken.  1973-1976, 1978, 1984, 1989
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Archief R. Auwerda

 28.Brief van Uitgeverij Ambo over het boek #Godsdienst: RK. Herleeft het antipapisme
of zijn de katholieken niet te vertrouwen# onder redactie van W. Goddijn. Met
notities bestemd voor een artikel.  1980

  
 29-31.Stukken betreffende de Kritische Gemeente IJmond.  1969-1977

Bevat 3 stukken
  
  29.Recensies over het boek #Kerk van onderen: Kritische Gemeente IJmond 1975#.

  1975
  
  30.Correspondentie met Uitgeverij Gooi en Sticht BV over boek #Kerk van onderen:

Kritische Gemeente IJmond 1975#.  1974-1975
  
  31.Verslagen van ledenvergaderingen. Met notities, brieven liturgieën en bulletins.

  1969-1977
  
 32.Stukken betreffende de oudervereniging van het Pius X Lyceum te Amsterdam.

  1971-1973
  
 33.Ingekomen stukken betreffende de redactie van het oekumenisch maandblad

#Open Deur#.  1971, 1978-1979, 1987-1991
  
 34.Artikel "Bisschop worden in Nederland na Vaticanum 2" bestemd voor het periodiek

#Concilium#. Met aantekeningen, brieven en overdrukken.  1979
  
 35.Correspondentie met het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM). Met notities.

  1985-1987
  
 36.Plakboek houdende columns verschenen in #Binnenlands bestuur#. Met

aantekeningen.  1993
  
 37-45.Stukken betreffende de Mariënburgvereniging.  1982-1990

Bevat 9 stukken
  
  37.Vergaderingen kerngroep.  1984-1985
  
  38.Oprichting vereniging. Met statuten.  1982
  
  39.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met

notities.  1982-1989
  
  40.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

  1987-1988
  
  41.Strategiecommissie.  1987-1990
  
  42.Redactie Nieuwsbrief.  1984-1988
  
  43.Redactie brochure's en folders.  1986-1989
  
  44.Congressen.  1987, 1989
  
  45.Brieven en notities.  1982, 1989
  
 46.Stukken betreffende het Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP) inzake 8-mei

manifestatie "Het andere gezicht van de kerk".  1984-1985, 1987
  
 47.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

stichting voor Katholiek Onderwijs in Amsterdam-Noord (KOAN). Met stukken
betreffende het Waterlant College en aantekeningen.  1979, 1985-1988

  
 48-49.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het pastoraal team

van de Salvator-parochie te Amsterdam. Met brieven en notities.  [1968-1987],
1988-1991
Bevat 2 stukken

  
  48.[1968-1988]
  
  49.1988-1991
  
 50.Brochure #Op zoek naar een spiritualiteit#. Met brieven en notities.  1987-1988
  
 51.Correspondentie met diverse personen over Missie-zendingskalender. Met notities

en documentatie.  1987
  
 52.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Adviesraad van Bijeen,

Derde Wereld Informatiehuis. Met brieven en verslagen.  [1976-1993]
  
 53.Ingekomen brieven van diverse personen over het boek #Uit de grond van ons hart:

open brieven aan paus Johannes Paulus II# onder redactie van Michel van der Plas.
  1984
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Archief R. Auwerda

Bevat 9 stukken
 54-62.Artikelen, met aantekeningen en brieven. Geordend op periodiek.  1972, 1974-1990,

1992, z.j.
  
  54.#Onderweg#.  1976-1988
  
  55.#Open Deur#.  [1974-1990], z.j.
  
  56.#Op zicht#.  1974-1975, z.j.
  
  57.#Samen kerk#.  1985-1986
  
  58.#Nederlandse Analecta OSA#.  1988
  
  59.#De 8ste dag#.  z.j.
  
  60.#Hervormd Nederland#.  1972, 1974-1975, 1977
  
  61.#Kosmos en Oekumene#.  1980
  
  62.Diverse periodieken.  1974-1975, 1977-1980, 1982, 1986, 1989, 1992, z.j.
  
 63.[Referaten] bestemd voor de Lokale Omroep Landsmeer (LOL). Met verslagen

redactievergaderingen en aantekeningen.  1987-1990
  
 64.[Referaat] over "Af en toe een oase" van Rex Brico bestemd voor een uitzending

NCRV-Radio "De verdieping". Met brief.  1988
  
 65.Agenda voor en notulen van de vergadering van het College van Overleg en Advies

der Samenwerkende Kerken in Noord-Holland. Met notitie.  1971, z.j.
  
 66.Boek #Een hele wereld vrij: voorbereidingscahier voor de Vijfde Assemblée van de

Wereldraad van Kerken - Nairobi 1975# door R. Auwerda en A. Schipper. Met
brieven en notities.  1974

  
 67.Aantekeningen over synode's van de Hervormde Kerk. Met notities.  1980
  
 68-72.Artikelen en aantekeningen. Geordend op onderwerp.  1965, 1970, 1978-1980-1982

Bevat 5 stukken
  
  68.Pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie.  1970
  
  69.Nederlandse Bisschoppen Synode.  1979-1980
  
  70.Bisschoppensynode Rome.  1978, 1980, 1982
  
  71.Tweede Vaticaans Concilie. Met perskaart.  1965
  
  72.Bijzondere Synode Nederlandse bisschoppen te Rome.  1980-1981
  
 73-79.Artikelen met aantekeningen over bisschoppen.  1979, 1982-1984, 1986, z.j.

Bevat 7 stukken
  
  73.J.M. Gijsen.  z.j.
  
  74.R.P. Bär.  z.j.
  
  75.J.G.M. Willebrands.  1976, 1983, 1986
  
  76.A.J. Simonis.  1983, z.j.
  
  77.H.A.J. Bomers.  1983-1984, z.j.
  
  78.J. Bluyssen.  1982-1984
  
  79.Hulpbisschoppen.  z.j.
  
 80-82.Artikelen met aantekeningen. Geordend op onderwerp.  1982-1983, z.j.

Bevat 3 stukken
  
  80.Opus Dei.  1982-1983
  
  81.Ad limina bezoek.  1983
  
  82.Diversen.  z.j.
  
 83-85.Stukken betreffende werkzaamheden voor het periodiek #De Volkskrant#.

  1965-1983, z.j.
Bevat 3 stukken

  
  83.Ingekomen en uitgegane stukken betreffende de redactie.  1965-1983
  
  84.Typescripten artikelen.  z.j.
  
  85.Notitieblokken.  z.j.
  
  86-1.Waterlant College en Gemeenteraad Landsmeer.  z.j.
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Archief R. Auwerda

Bevat 6 stukken
 86.Notitieblokjes over diverse onderwerpen.  1983, 1989, z.j.  
  86-2.Rome.  1983
  
  86-3.(Bijzondere) synode.  z.j.
  
  86-4.Onbekend.  1989
  
  86-5.2 x Onbekend.  z.j.
  
  86-6.Aantekeningen op losse vellen.  z.j.
  
 87.Notitieblokken houdende aantekeningen van bijeenkomsten van het Landelijk

Pastoraal Overleg (LPO). Met typescript artikelen.  1978, 1980
  
 88.Correspondentie met uitgeverij J.H. Gottmer over vertaling boek #The making op

the popes#.  1979
  
 89.Correspondentie met uitgeverij J.H. Gottmer over vertaling boek #Worte des

Erbarmens# van Vincenz von Paul. Vertaald door M. Auwerda-Kamphuis. Met
Typescript.  1980-1982

  
 90.Correspondentie met uitgeverij J.H. Gottmer over vertaling boek #Notes to myself#

van Hugh Prather. Vertaald door M. Auwerda-Kamphuis. Met Typescript.  1981
  
 91.Brief van H.J.W. Becht's Uitgeversmaatschapij aan M. Auwerda-Kamphuis

houdende opgave van uitgekeerd honorarium voor vertaling van #Achter de muren
van het Vaticaan# door Hieronymus.  1975

  
 92.[Artikel] Lenin en de Russische revolutie door R. Auwerda.  1946
  
 93.Aantekeningen van interview met J.A. van Kilsdonk SJ.  1998
  
 94.Ingekomen brieven houdende reacties op artikel over communauteit "Sleutel op de

deur".  1977
  
 95.Interviews met diverse personen [bestemd voor boek #Kromstaf als wapen#]. Met

notities.  1986, z.j.
  
 96.Scriptie #God en Marx in het tranendal van de armen. De invloed van de

Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie in Nederland tussen 1970 en 1980# door
M. Gulmans. Met begeleidend schrijven.  1992-1993

  
 97.Interview met B. Vredebregt OP, studentenpastor te Rotterdam. Met brieven,

notities en documentatie.  1989
  
 98.Brieven van diverse personen.  [1975-1993]
  
 99.Artikelen en notities over katholieke theologische scholen.  z.j.
  
 100.Aantekeningen van interview met mgr. J. Gijsen bisschop van Roermond.  z.j.
  
 101.Ingekomen brieven van het Algemeen-Nederlands Verbond.  1988-1989
  
 102.Aantekeningen over de internationale oekumenische training, georganiseerd door

het International Training Institute for World Churchmen. Met documentatie.
  1975-1976

  
 103.Stukken betreffende de cursus Persoonlijkheden uit de Nederlandse kunst gegeven

door het Kunsthistorisch Centrum (KHC) te Amsterdam.  1997
  
 104.Brief van J. van Kalkhoven SJ met brochure #1. De menswording. 2. De heilige

schrift en het leerambt der heilige kerk over sexuele vragen#.  1977-1978
  
 105.Correspondentie met R. Postma, van het Bisdom Haarlem, over de nota "De kerk,

wij samen, in nieuwe dienstbaarheid".  1978-1979
  
 106.Aantekeningen betreffende de discussie over de vrijlating van de drie van Breda.

Met documentatie.  1974-1975
  
 107.Notitieblok houdende aantekeningen en artikelen over de kwestie Schillebeeckx -

Vaticaan.  1979
  
 108.Verslag van college massamedia en levensbeschouwing gehouden op 9 mei aan de

Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam (KTHA).  1977
  
 109.Notulen van de tweede vergadering van het bestuur van de Stichting

Aanvullingsfonds, ex-deelnemers van de Gemeenschappelijke Ziektekostenregeling
NKV binnen de Perscombinatie NV gehouden op 14 januari te Utrecht.  1976

  
 110.Brief van M. Cocu van het parochie-leken-comite van de Pius X Parochie te

[onbekend] over het houden van een referaat. Met aantekeningen referaat.  z.j.
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Archief R. Auwerda

Met notitie over het pastoraal concilie in de pers.  1966, 1972
 111.Notitie over taakomschrijving voorlichtingsfunctionaris Nederlandse Kerkprovincie.  
 112.Artikelen van diverse personen met aantekeningen van Auwerda.  z.j.
  
 113.Notitieblokken houdende aantekeningen van diverse vergaderingen en

aantekeningen bestemd voor diverse artikelen.  z.j.
  
 114.Lezing "Katholieke kerk in Nederland". Met aantekeningen.  1992
  
 115.Manuscripten en typescripten van artikelen over de Wereldraad van Kerken

gehouden te Vancouver (Canada). Met notities.  1983
  
 116.Artikel "Nog eens de kwestie Mengelberg".  z.j.
  
 117.Brief van A. Baeten o.praem. over presentatie boek #Kijk op de kerk# door A.

Baeten. Met uitnodiging en speech van Auwerda.  1989
  
 118.Brief van N. Shaifer, uitgever Priests' Forum. Met 2 typescripten van artikelen van

Auwerda.  1969-1970
  
 119.Aantekeningen over diverse onderwerpen. Met opzetten voor artikelen.  z.j.
  
 120.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NJV) en de

Beroepsgroep Journalisten van Amnesty International Nederland.  1976, 1987,
1989-1990

  
 121.Artikelen over Hans Küng. Met aantekeningen.  1979
  
 122.[Artikel] "Bijdrage tot een verantwoorde oplossing van de celibaatcrisis". Met

Rapport #Het priester-celibaat# door Intomart in opdracht van de KRO.  1970
  
 123.Artikelen voor diverse periodieken.  z.j.
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