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Archief Basisbeweging v. Kritische Groepen en Gemeenten

Ten Geleide

Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland (1972-1998)
Aan het eind van de zestiger jaren ontstonden in Nederland groepen van gelovigen, die op eigen initiatief aan
vernieuwingen en veranderingen begonnen te werken, met name binnenkerkelijk, hoewel vaak ook met het oog op de
samenleving in zijn geheel. (Bijvoorbeeld NOVIB, Septuagint, Sjaloom etc.).
In 1972 werden er in de maanden april en september twee landdagen georganiseerd van kritische gemeenten en
groepen in Nederland. Hoewel er onderlinge herkenning was kon er van een gemeenschappelijke noemer nauwelijks
sprake zijn. Toch ontstonden er eind 1972 twee initiatieven: een overleg tussen de groepen, dat overigens na tien
bijeenkomsten werd opgeschort, en de uitgave van een Informatiebrief voor basisgroepen en kritische gemeenten. Doel
was de groepen de gelegenheid te geven elkaar over zichzelf beter te informeren. Naar aanleiding hiervan nam het
aantal vragen om hulp, advies en dergelijke zodanig toe, dat er een vrijgestelde kracht nodig was. In 1975 werd F.
Keesen de "religieuze redacteur" van de Informatiebrief. Hij werd ondersteund door een begeleidingsgroep (later
werkgroep): de Dienst aan Basisgroepen en Kritische Gemeenten in Nederland.
In 1976 veranderde de naam van de werkgroep in de Stichting Dienst aan Basisgroepen en Kritische Gemeenten in
Nederland. De stichting stelde zich tot doel de bevordering van de samenwerking en de behartiging van de gezamenlijke
belangen van plaatselijke en regionale basisgroepen en kritische gemeenten van christenen, die streven naar zodanige
vernieuwing van kerk en maatschappij, dat daardoor de gerechtigheid en vrede worden gediend. Men ontving gedurende
twee jaar subsidie van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO).
Een probleem bleef de vraag in hoeverre de stichting de basisgroepen vertegenwoordigde. Men noemde dat "de opgave
van bundeling van stem en kracht". Hiervoor zou een "lichte struktuur" nodig zijn. Dit leidde in 1977 tot de publicatie Voor
een Basisbeweging. OPROEP! De oproep had betrekking op de totstandkoming van opbouw van een landelijke
christenbasisbeweging. Basisgroepen en kritische gemeenten werden uitgenodigd de oproep te bestuderen, waarop veel
reacties volgden. In hetzelfde jaar werd een tweede contactman aangesteld, J. Swart.
In maart 1978 werd een landelijk congres gehouden in de Sint Dominicuskerk te Amsterdam naar aanleiding van een
verzoek aan de groepen te komen tot een landelijk verband. Op het congres traden ruim veertig groepen toe tot het
landelijk beraad. Dit beraad kreeg een bestuur in de vorm van een raad van afgevaardigden van de veertig toegetreden
groepen. Als hoofdtaken had de raad van het congres meegekregen te bestuderen welke definitieve organisatievorm
voor de beweging de meest wenselijke was en een visie plus een gericht actie-programma uit te werken, welke de
opstelling en de activiteiten van de beweging zouden bepalen. De raad kwam in 1978 vier maal bijeen en een keer een
heel weekend.
De commissie Ontwerp, Visie en Program ontwikkelde de nota "Visie en program", welke aan de basisgroepen werd
voorgelegd waarna het tweede landelijk congres te Amsterdam werd georganiseerd in mei 1979. De basisbeweging was
in april 1980 een vereniging waarvan ongeveer 50 basisgroepen en kritische gemeenten lid waren.
De organisatie was als volgt: het hoogste besluitorgaan was de Landelijke Raad. Daarna kwamen achtereenvolgens het
dagelijks bestuur en (tot 1980) het stichtingsbestuur. Dan waren er de commissies: Redactie Informatiebrief, Scholing en
Vorming, Christenen voor het Socialisme, Leefgroepen, Internationale Publiciteit en Interne Contacten. Verder was er het
secretariaat en de twee landelijke coördinatoren.
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 5 stukken
  
 1.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de werkgroep Dienst aan

Basisgroepen en Kritische Gemeenten in Nederland. Met bijlagen.  1976-1979
  
 2.Informatiestencils aan kritische groepen en gemeenten.  1973-1979
  
 3.Circulaire "Voor een basisbeweging: Oproep!" inzake de opbouw van een landelijk

verband voor basisgroepen.  1977
  
 4.Brieven, doorslagen van brieven en briefkaarten over de circulaire "Voor een

basisbeweging: Oproep!"  1978
  
 5.Lijst houdende namen en adressen van basisgroepen en kritische gemeenten.  1977
  
 6.Circulaires inzake aanmelding voor het eerste landelijke congres ter oprichting van

de beweging gehouden te Amsterdam op 11 maart.  1978
  
 7.Circulaire "Info", nr 1, aan basisgroepen en kritische gemeenten in Nederland.  1978
  
 8.Circulaire aan de media in Nederland inzake het Eerste Landelijke Congres. Met

agenda en dagprogramma.  1978
  
 9.Circulaire bestemd voor deelnemende basisgroepen en kritische gemeenten inzake

het dagprogramma van het Eerste Landelijke Congres. Met bijlage en
kanttekeningen. Concept.  1978

  
 10.Lijsten houdende een vergelijking van opgegeven en aanwezige leden van

basisgroepen en kritische gemeenten op het Eerste Landelijke Congres. Alfabetisch
op plaatsnaam.  1978

  
 11.Lijsten houdende een opgave van niet aangemelde basisgroepen en kritische

gemeenten, die het Eerste Landelijke Congres bezocht hebben.  1978
  
 12.Informatiestencils houdende gegevens over de vertegenwoordiging van

basisgroepen en kritische gemeenten in de Landelijke Raad.  1978
  
 13.Brieven van basisgroepen en kritische gemeenten houdende hun mening over

activiteit, inhoud, vormgeving en financiële ondersteuning van een landelijke
basisbeweging.  1977-1978

  
 14.Brieven houdende berichten van verhindering tot het bijwonen van het Eerste

Landelijke Congres.  1978
  
 15.Stukken betreffende de opgave van deelnemers aan het Eerste Landelijke Congres.

  1978
  
 16-17.Lijsten houdende een opgave van particuliere deelnemers aan het Eerste Landelijke

Congres.  1978
Bevat 2 stukken

  
  16.Alfabetisch op naam.  1978
  
  17.Alfabetisch op woonplaats.  1978
  
 18.Stukken betreffende de organisatorische voorbereiding van het Eerste Landelijke

Congres en de organisatie van de dag zelf.  1978
  
 19.Circulaire aan de basisgroepen en kritische gemeenten die deelnemen aan het

Eerste Landelijke Congres inzake het dagprogramma. Met bijlage.  1978
  
 20.Mistekst van de eucharistieviering, gehouden op het Eerste Landelijke Congres.

  1978
  
 21-23.Redevoeringen uitgesproken op het Eerste Landelijke Congres.  1978

Bevat 3 stukken
  
  21."Historisch moment voor basisgroepen en kritische gemeenten" van K. Derksen.

  1978
  
  22."Basisbeweging en Kerken" van J. Höhne-Sparborth.  1978
  
  23."De Basisbeweging: een maatschappelijke keuze" van R. Plomp. Met concept.  1978
  
 24.Rapport "The Chinese minorities of South-East Asia and the refugees of Vietnam"

van het Centre Tricontinental (CETRI).  [1979]
  
 25.Telegram van de Italiaanse basisgroepen over het Eerste Landelijke Congres.  1978
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 26.Telegram van de delegatie van het Landelijk Pastoraal Overleg, aartsbisdom
Utrecht, over het Eerste Landelijke Congres.  1978

  
 27.Persbericht van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) over het Eerste

Landelijke Congres.  1978
  
 28.Programma voor en verslag van het Eerste Landelijke Congres. Met

kanttekeningen.  1978
  
 29.Lijsten houdende een opgave van korte indrukken van deelnemers aan het Eerste

Landelijke Congres.  1978
  
 30-40.Stukken betreffende op het Eerste Landelijke Congres aangenomen moties.  1978

Bevat 11 stukken
  
  30.Afbouw van vrijheidsrechten in de Bondsrepubliek Duitsland.  1978
  
  31.Het bevorderen van de oecumene binnen links.  1978
  
  32.Indonesië.  1978
  
  33.Werkzaamheden van de commissie Pluriformiteit van het Nederlands Episcopaat.

  1978
  
  34.Opvolging van prof.dr. K. Strijd aan de Theologische Faculteit van de Universiteit

van Amsterdam.  1978
  
  35.Anti-kraakwet.  1978
  
  36.KSH  1978
  
  37.Neutronenbom.  1978
  
  38.Boycot van de wereldkampioenschappen voetbal in Argentinië.  1978
  
  39.Levering van verrijkt uranium door Nederland aan Brazilië.  1978
  
  40.Vastenactie in het bisdom Roermond.  1978
  
 41.Lijst van de basisgroepen en kritische gemeenten, die de aangenomen moties op

het Landelijke Congres onderschreven hebben.  1978
  
 42.Stukken betreffende de visie van basisgroepen en kritische gemeenten op het

landelijk verband van de Basisbeweging Nederland.  1978
  
 43.Stuk houdende een opgave van drie modellen, die elk een mogelijke

organisatorische vorm voor de Basisbeweging Nederland weergeven. Kopie.  [1978]
  
 44.Interview van de Katholieke Radio Omroep (KRO) met Fred Keesen, één van de

organisatoren van het Eerste Landelijke Congres.  1978
  
 45.Lijst van bestellingen voor het verslagboek van het Eerste Landelijke Congres.

  1978
  
 46.Artikelen uit kranten en tijdschriften over het Eerste Landelijke Congres.  1978
  
 47.Verslag van een evaluatie-bijeenkomst naar aanleiding van het Eerste Landelijke

Congres. Met bijlage.  1978
  
 48.Brief van H.W. Bon te Deventer over de mogelijkheid om in de Basisbeweging

Nederland aandacht te besteden aan het (snel)verkeer, omdat hijzelf viermaal aan
de dood ontsnapt is.  1978

  
 49.Brief van P. Lindner SG van de Gemeenschap Oudezijds 100 te Amsterdam over

hun relatie met de Landelijke Raad van de Basisbeweging Nederland.  1978
  
 50.Uittreksel van een artikel van C. Mesters OCARM over de toekomst van

basisgemeenschappen in #De Pastorale Reeks#.  1976
  
 51.Nota "Visie en program" van de Basisbeweging van Kritische Groepen en

Gemeenten in Nederland. Met concept en aantekeningen.  1978
  
 52.Verslagen en brieven van basisgroepen en kritische gemeenten houdende reacties

op de concept-nota "Visie en program".  1978
  
 53.Stukken betreffende het studieweekend van de Landelijke Raad gehouden in

vormingscentrum Den Alerdinck te Laag-Zuthem over de nota "Visie en program".
  1978

  
 54-55.Notulen van de Landelijke Raad. Met bijlagen.  1978-1979

Bevat 2 stukken
  
  54.1978
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  55.1979
  
 56.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1978
  
 57.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met

bijlagen.  1979
  
 58.Stukken betreffende de werkzaamheden van het secretariaat.  1977-1978
  
 59.Informatiestencils "Info" aan basisgroepen en kritische gemeenten. Met bijlagen.

  1978-1979
  
 60.Brieven van leveranciers van kantoorbenodigdheden. Met rekeningen.  1978-1979
  
 61.Verslagen, werkplan en concept-nota inzake de werkzaamheden van de

coördinatoren J. Swart en F. Keesen.  1978-1979
  
 62.Lijsten houdende namen en adressen van leden van bestuurlijke organen en

commissies van de Basisbeweging Nederland.  1979
  
 63.Lijsten houdende een overzicht van betaalde, toegezegde en nog te verwachten

financiële bijdragen van basisgroepen en kritische gemeenten.  1978-1979
  
 64.Lijsten houdende namen en adressen van contactpersonen van basisgroepen en

kritische gemeenten. Alfabetisch op plaatsnaam.  1978-1979
  
 65.Brief van de Doopsgezinde Vredesgemeente in Nederland te Oosterbeek aan het

landelijk secretariaat van de Beweging Christenen voor het Socialisme te Zeist.
  1979

  
 66.Stukken betreffende de benoeming van een part-time coördinator.  1979
  
 67.Stukken betreffende de aanstelling van een administratief medewerkster voor het

secretariaat.  1978-1979
  
 68.Brief van Tjasse Biewinga, voorzitter van het stichtingsbestuur, aan J. Ernst,

voorzitter van het dagelijks bestuur, over een tekort op de begroting.  1979
  
 69.Brief van Tjasse Biewinga, voorzitter van het stichtingsbestuur, aan J. Ernst,

voorzitter van het dagelijks bestuur, over de kwestie van de overgang van stichting
naar vereniging.  1979

  
 70.Curriculum vitae van Tjasse Biewinga.  [1978]
  
 71.Stuk houdende taakomschrijvingen van de landelijke coördinatoren.  1977
  
 72.Stukken betreffende het functioneren van het secretariaat binnen de

basisbeweging.  1978
  
 73.Brief aan het bestuur van basisgroep Maranatha te Tilburg over hun financiële

bijdrage.  1979
  
 74.Brief aan de dominicaanse communiteit Procedamus te Utrecht over een

gezamenlijke verhuizing.  1979
  
 75.Brieven over de benoeming van een vertegenwoordiger vanuit de basisbeweging in

de Nationale Commissie Voorlichting, Bewustwording en
Ontwikkelingssamenwerking (NCO).  1979

  
 76.Circulaire van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind -

1979 te 's-Gravenhage inzake de informatieve bijeenkomst "Het Kind in de Derde
Wereld". Met bijlagen.  1979

  
 77.Brieven over reiskostenvergoeding voor vertegenwoordigers van de Iglesia Popular

uit Spanje.  1979
  
 78.Brief van C. van Kappen van de sectie Externe Betrekkingen van de Evangelische

Universiteits Gemeente te Utrecht.  1979
  
 79.Persbericht inzake een door bisschop Ernst overhandigde tekst aan paus Johannes

Paulus over de Basisbeweging Nederland.  [1979]
  
 80.Circulaire aan de abonnees van de #Informatiebrief# inzake het doorgeven van

namen en adressen aan mensen, die plaatselijk of regionaal tot groepsvorming
willen komen.  [1979]

  
 81.Circulaire aan groepen, die (nog) niet officieel zijn aangesloten bij de

Basisbeweging Nederland, houdende een uitnodiging om lid te worden.  1979
  
 82.Notulen van de redactie van de #Informatiebrief#. Met bijlagen.  1978-1979
  
 83.Verslagen van vergaderingen van de congrescommissie, ter voorbereiding van het

Tweede Landelijke Congres "Basis en bevrijding" gehouden te Amsterdam op 12
mei. Met bijlagen.  1979
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 84.Brief van M. van [Teste] te Brussel over de basisbeweging in Vlaanderen. Kopie.

  1979
  
 85.Brief aan G. Gutierrez te Lima (Peru) houdende een uitnodiging voor het Tweede

Landelijke Congres.  1979
  
 86.Brief van H. Tournès te Parijs over het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 87.Brief van Elseviers Magazine te Amsterdam over de toezending van het boek door

G.P.A. Dierick over de Basisbeweging Nederland.  1979
  
 88.Brief van G. Dilweg, algemeen secretaris van Pax Christi Nederland, Katholieke

Internationale Vredesbeweging te 's-Gravenhage, over samenwerking.  1979
  
 89.Brieven houdende berichten van verhindering tot het bezoeken van het Tweede

Landelijke Congres.  1979
  
 90.Lijst houdende een opgave van op het Tweede Landelijke Congres aanwezige

buitenlandse delegaties.  1979
  
 91.Lijst houdende een opgave van op het Tweede Landelijke Congres aanwezige en

verhinderde speciale gasten en vertegenwoordigde organisaties.  1979
  
 92.Stukken betreffende uitnodiging en aanwezigheid van schrijvende pers, radio en

televisie op het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 93.Persbericht inzake het Tweede Landelijke Congres. Met bijlage.  1979
  
 94.Circulaire houdende een uitnodiging voor het Tweede Landelijke Congres. Met

bijlage.  1979
  
 95.Lijst houdende namen en adressen van buitenlandse deelnemers aan het Tweede

Landelijke Congres.  1979
  
 96.Brief van W. Wameck, lid van de basisgroep Church and Peace te Schöffengrund

(West-Duitsland), over zijn deelname aan het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 97.Briefkaart van P. Bosse, journalist te Keulen (West-Duitsland), over zijn deelname

aan het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 98.Lijst van genodigden voor het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 99.Lijst van personen, die de uitnodiging voor het Tweede Landelijke Congres hebben

aangenomen.  1979
  
 100.Lijst van kerkelijke groeperingen, aan wie informatiemateriaal over en een

uitnodiging voor het Tweede Landelijke Congres is gestuurd.  1979
  
 101.Lijst van personen, die de nota "Visie en program" besteld hebben.  z.j.
  
 102.Lijst van particuliere deelnemers aan het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 103.Lijsten houdende naam, adres, contactpersoon en telefoon van basisgroepen en

kritische gemeenten. Alfabetisch op plaatsnaam. Met aantekeningen.  1979
  
 104.Stukken betreffende "Maranatha", pastoraal centrum voor studerende jongeren in

het bisdom 's-Hertogenbosch, gevestigd te Tilburg.  1979
  
 105.Solidariteitsbetuigingen met de verzetsbeweging in Chili.  1979
  
 106.Mistekst van de viering gehouden op het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 107.Circulaire van het secretariaat inzake opgave van deelname aan het Tweede

Landelijke Congres. Met bijlage.  1979
  
 108.Inschrijvingsformuli eren voor het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 109.Concept-programma voor het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 110.Stuk houdende een groet van de Beweging Christenen voor het Socialisme in

Nederland aan het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 111.Overzicht van de resultaten van 275 enquêteformulieren inzake het Tweede

Landelijke Congres.  1979
  
 112.Brief van A. van het Hof, lid van de Nikola-kommuniteit te Utrecht, over deelname

aan de landelijke basisbeweging.  1979
  
 113.Brief van W. Reneman, lid van het dagelijks bestuur van de basisgroep De Vier

Handen te Groningen, houdende enkele kanttekeningen bij het Tweede Landelijke
Congres.  1979
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Basisbewegung kritischer Gruppen und Gemeinden in den Niederlanden".  1979
 114.Verhandeling "Erste Positionsbestimmung und erstes Programm der  
 115.Artikelen over het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 116.Verhandeling "Some paradises lost" van W.F. Wertheim.  [1979]
  
 117.Jaarverslag van de basisgroep Church and Peace te Schöffengrund (West-

Duitsland) over 1979.  [1980]
  
 118.Circulaire van de Italiaanse Christelijke Basisbeweging inzake het Vijfde Nationale

Congres van de Italiaanse Christelijke Basisbeweging, gehouden te Verona.  1980
  
 119.Programma van het Vijfde Nationale Congres van de Italiaanse Christelijke

Basisbeweging, gehouden te Verona.  1980
  
 120.Correspondentie met P. Gee, redacteur van #Movement#, the student Christian

Journal te Birmingham.  1980
  
 121.Correspondentie met G. Uttenthal Nibler, pastoor te Lyngby (Denemarken).  1980
  
 122.Correspondentie met J. La Gro, redacteur van #Fluchblatt# te Tübingen.  1980
  
 123.Verslag van een internationale bijeenkomst van basisgroepen met als thema "Die

Christen und die Verantwortung für den Frieden", gehouden te Warschau op 1 en 2
september.  1979

  
 124.Verhandelingen van Wolfgang over de Nederlandse oecumenische gemeente te

Berlijn ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan.  1979
  
 125.Circulaire van het comité ter Verdediging van Christenrechten in de Kerk te

Tübingen, houdende informatie over dit comité.  1979
  
 126.Verslag van een internationale bijeenkomst van basisgroepen met als thema

"Christen im Revolutionären Prozesz für eine Zukunft der Menschen", gehouden te
Lyon van 16 tot en met 18 november.  1973

  
 127.Artikel "Alternatieve groepen of een kerkelijke tegencultuur" van T. Nuij van de

Benedictusgroep te Nijmegen.  z.j.
  
 128.Circulaire van de Stichting Fugitive Cinema Holland te Amsterdam inzake de

mogelijkheid films te huren over de politieke rol van de kerk.  1978
  
 129.Herderlijke brief van een Nationale Bisschoppen Conferentie van Brazilië, opgesteld

door de vertegenwoordigende commissie over de Vastenactie Nederland.  1976
  
 130.Circulaire inzake de activiteiten van "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" in

Nederland.  [1976]
  
 131.Agenda voor de vergadering van afgevaardigden van de Arbeitsgemeinschaft

Katholischer Studenten- und Hochschulgemeinden in West-Duitsland.  1977
  
 132.Stukken betreffende de Communion de Boquen, een basisgroep te Saint-Brieuc

(Frankrijk).  1973-1977
  
 133.Stukken betreffende een internationale bijeenkomst van basisgroepen met als

thema "Friedenzeugnis und Lebensgestalt der Kirche", gehouden te Bendorf (West-
Duitsland) van 17 tot en met 20 februari 1977.  1976

  
 134.Stukken betreffende de basisbeweging in West-Duitsland.  1975-1976
  
 135.Stukken betreffende buitenlandse werknemers in Nederland.  1973-1977
  
 136.Stukken betreffende het Bureau Dienst over Grenzen te Utrecht.  1976-1977
  
 137.Circulaires inzake de jubileum-uitgave van Emmaus Nederland.  1976
  
 138.Brief van A. Zöller van Ecumenical Research Exchange te Rotterdam over de

verklaring van de bisschoppen aangaande bewapeningswedloop en ontwapening.
Met bijlage.  1976

  
 139.Brief en werkprogramma van de stuurgroep Franciscaanse Samenwerking te

Utrecht, een samenwerkingsverband van 40 Franciscaanse ordes en congregaties.
  1976-1977

  
 140.Stukken betreffende de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking te Utrecht.

  1972-1977
  
 141.Nota's en brief van pastoor B. Honsel te Ibbenbüren (West-Duitsland) over zijn

parochie.  1974
  
 142.Stukken betreffende de International Fellowship of Reconciliation te Alkmaar.

  1977-1978
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Amsterdam.  1978
 143.Stukken betreffende de bezetting van de Katholieke Theologische Hogeschool te  
 144.Stukken betreffende de Lorscheidbeweging Nederland te Utrecht.  1975-1978
  
 145.Stukken betreffende het initiatief van G. Hédin om het dorpje Manas in de Franse

Provence nieuw & leven in te blazen.  1977
  
 146.Notulen van de Pastorale Raad Utrecht. Met bijlagen.  1978
  
 147.Stukken betreffende de landelijke beweging Open Kerk, waaronder de regio

Limburg en de regio Zuid-Holland.  1975-1977
  
 148.Stukken betreffende het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek, uitgaande

van de Partij van de Arbeid.  1977
  
 149.Stukken betreffende de Arbeitsgemeinschaft von Priester- und Solidaritätsgruppen

in West-Duitsland.  1976-1977
  
 150.Verslagen van werkzaamheden van de twee landelijke coördinatoren F. Keesen en

J. Swart.  1976-1978
  
 151.Overdruk van en circulaire inzake de Sint Willibrord Vereniging, Adviesorgaan en

Servicecentrum voor Oecumene te 's-Hertogenbosch.  1976-1977
  
 152-170.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1979

Bevat 19 stukken
  
  152.A  1979
  
  153.B  1979
  
  154.C  1979
  
  155.D  1979
  
  156.E  1979
  
  157.F  1979
  
  158.G  1979
  
  159.H  1979
  
  160.I-J  1979
  
  161.K  1979
  
  162.L  1979
  
  163.M  1979
  
  164.N-O  1979
  
  165.P-Q  1979
  
  166.R  1979
  
  167.S  1979
  
  168.T-U  1979
  
  169.V  1979
  
  170.W-Z  1979
  
 171-184.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam. Met bijlagen.  1977-1978

Bevat 14 stukken
  
  171.A  1977-1978
  
  172.B  1977-1978
  
  173.C  1977-1978
  
  174.D  1977-1978
  
  175.E  1977-1978
  
  176.F-G  1977-1978
  
  177.H  1977-1978
  
  178.I-J  1977-1978
  
  179.K  1977-1978
  
  180.L-M  1977-1978
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  181.N-P  1977-1978
  
  182.R-S  1977-1978
  
  183.T-U  1977-1978
  
  184.V-W  1977-1978
  
 185.Stukken betreffende de H. Dominicus-kerk te Amsterdam.  1976-1977
  
 186.Stukken betreffende de Amsterdamse Studentenekklesia.  1970-1971, 1975-1978
  
 187.Stukken betreffende het Mozeshuis, een ontmoetingscentrum.  1974, 1976-1978
  
 188.Stukken betreffende de stuurgroep Politiek Avondgebed te Amsterdam.  1976
  
 189.Stukken betreffende de stuurgroep Politiek Avondgebed te Amersfoort.  1974-1977
  
 190.Stukken betreffende de basisgroep Apeldoorn.  1977-1979
  
 191.Stukken betreffende de Nederlands hervormde gemeente te Berkenwoude.  1976
  
 192.Stukken betreffende de Nederlands hervormde gemeente te Bloemendaal.

  1976-1977
  
 193.Stukken betreffende de onderdrukking door de militaire dictatuur in Brazilië.

  1976-1977
  
 194.Stukken betreffende het project "De Fransche Kamp", georganiseerd door de Raad

van Kerken te Naarden-Bussum.  1974-1975
  
 195.Stukken betreffende de Jozef-parochie te Bussum.  1973-1976
  
 196.Stukken betreffende de kritische gemeente Gooi te Bussum.  1976-1978
  
 197.Stukken betreffende de Palmpitgemeenschap te Bussum.  1976-1977
  
 198.Stukken betreffende de Stichting Capelse Gemeenschap te Capelle aan de IJssel.

  1977
  
 199.Verslag en brief over de werkzaamheden in het eerste jaar van de

werkgemeenschap PRO te Deventer.  1976
  
 200.Stukken betreffende de werkgroep Oekumenische Diensten te Enschede.

  1976-1979
  
 201.Stukken betreffende de werkgroep Ekklesia, een oecumenische vereniging te 's-

Gravenhage.  1977-1978
  
 202.Stukken betreffende basisgroep De Vier Handen te Groningen.  1978-1979
  
 203.Afbeeldingen met als thema "Samen kerkzijn", ontworpen door A. van Stokkum te

Groesbeek.  1976-1978
  
 204.Stukken betreffende de ontmoetingsgroep Kerk en Samenleving te Beverwijk-

Heemskerk.  1976-1978
  
 205.Stukken betreffende de kritische gemeente IJmond te Heemskerk.  1977-1979
  
 206.Stukken betreffende de werkgroep Appèlkamer te Heemstede.  1975-1977, 1979
  
 207.Stukken betreffende de kapelgemeenschap Mariënheuvel te Heemstede.  1977
  
 208.Circulaire inzake het functioneren van de basisgemeenschap Zomaar Mensen te

Heerlen.  1976
  
 209.Stukken betreffende de studentenekklesia te Leiden.  1974, 1976-1979
  
 210.Stukken betreffende de oecumenische werkgroep Op Weg te Lelystad.  1977
  
 211.Verhandeling van (onbekend) houdende de visie op basisgroepen van de

Interkerkelijke Tafelgemeenschap te Loosduinen.  1976
  
 212.Stukken betreffende de City-kerk te Maastricht.  1975, 1977-1979
  
 213.Stukken betreffende leefgemeenschap De Dam te Nederhorst den Berg.  1976
  
 214.Stukken betreffende de gemeenschap van de Jonge Kerk te Roermond.  1976
  
 215.Stukken betreffende de Interparochiale Vereniging van het kerkelijk district

Alexanderstad/Capelle van het dekenaat Rotterdam te Rotterdam.  1976-1978
  
 216.Stukken betreffende basisgroep De Werkplaats te Rotterdam.  1978-1979
  
 217.Stukken betreffende de christelijke nederzetting Nes Ammin in Galilea (Israël).  1975
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 218.Stukken betreffende de Stichting Mensen in Nood te 's-Hertogenbosch.  1960, 1974
  
 219.Stukken betreffende de actie "Week voor de Nederlandse missionaris".  1978
  
 220.Stukken betreffende #Italian Ecumenial News Agency# te Rome.  1973, 1977
  
 221.Stukken betreffende de streekparochie 't Eikske te Schaesberg.  1978-1979
  
 222.Stukken betreffende de parochie Maranatha te Tilburg.  1975, 1977, 1979
  
 223.Stukken betreffende de Evangelische Universiteits Gemeente te Utrecht.  1975-1977
  
 224.Stukken betreffende de Vredeshuisgroep te Utrecht.  1970-1971, 1974-1977
  
 225.Stukken betreffende de Stichting Jongerenkerk te Venlo.  1974, 1977, 1979
  
 226.Stukken betreffende de Zaanstadekklesia te Zaandam.  1976-1977, 1979
  
 227.Stukken betreffende de werkplaats Papenpad te Zaandam.  1976
  
 228.Stukken betreffende de basisgemeente De Werkplaats te Zwolle.  1975, 1977, 1979
  
 229.Jaarprogramma's van het studentenpastoraat van de Landbouwhogeschool te

Wageningen.  1977-1979
  
 230.Stukken betreffende parochie De Duif te Amsterdam.  1978-1979
  
 231.Stukken betreffende basisgroep De Keerkring te Amersfoort.  1980-1981, 1985
  
 232.Stukken betreffende de oecumenische diensten Rijnstroom te Alphen aan de Rijn.

  1977-1979
  
 233.Stukken betreffende de basisgroep Open Kerk te Roermond.  1976
  
 234.Stukken betreffende de basisgemeente Benediktusgroep te Nijmegen.  1978
  
 235.Brieven van de basisgemeente Laren over de nota "Visie en Program".  1979
  
 236.Stukken betreffende werkgroep Oecumenische Diensten te Delft.  1979
  
 237.Brieven van de Oecumenische Werkgroep te Terneuzen. Met bijlage.  1978
  
 238.Verslag van de werkzaamheden van stuurgroep Onze Opdracht te Nijmegen.  1977
  
 239.Verhandeling "Een parochie met toekomst. Basisgemeenschappen: een

persoonlijke aangelegenheid".  1977
  
 240.Verslagen van communiteiten in Nederland over hun pastorale werkzaamheden,

bestemd voor de landdag van communiteiten gehouden te Nijmegen op 28 mei.
Alfabetisch op plaatsnaam.  1976

  
 241.Brief van R. van Doremalen, lid van de Open Oecumenische Beweging te

Badhoevedorp. Met bijlagen.  [1979]
  
 242.Stukken betreffende oecumenische basisgroep Het Kompas te Amsterdam.  1979
  
 243.Circulaires van Arauna, leerhuis te Rotterdam.  1978-1979
  
 244.Stukken betreffende het Bedrijfsapostolaat Rotterdam-Zuid.  1974-1978
  
 245.Stukken betreffende de Tienerdiensten Alexanderpolder te Rotterdam.  1979
  
 246.Stukken betreffende de werkgroep Oecumene Z-W Friesland te Sneek.  1976-1977
  
 247.Brief van E. Jaspers, lid van de vereniging Jonge Kerk te Gennep, houdende

informatie over deze vereniging. Met bijlage.  1977
  
 248.Stukken betreffende de basisgroep Harderwijk te Harderwijk.  1977-1979
  
 249.Beleidsnota "Naar een pastoraal beleid in Den Bosch-Noord" van het pastores-team

van de San Salvator-parochie te 's-Hertogenbosch.  [1976]
  
 250.Circulaire van H. Meyboom, lid van de hervormde en gereformeerde gemeente

Arnhem-West, inzake het initiatief om in deze gemeente op een nieuwe manier om
te gaan met de bijbel. Met bijlage.  1978

  
 251.Brief van J. Mijnhardt-Norde, lid van het IKV Leersum, over de geschiedenis en

activiteiten van het IKV Leersum. Met bijlagen.  1976
  
 252.Stukken betreffende de werkgroep Studentenpastoraat te Leeuwarden.  1978-1979
  
 253.Verslagen en brief van de basisgemeenschap Kerkzijn te Monnickendam.

  1978-1979
  
 254.Brief van T. van Straaten, lid van geloofsgemeenschap 't Gebouwke te Roosendaal,

over het functioneren van de Landelijke Raad.  1979
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 255.Stukken betreffende de studentenparochie van de H. Geest te Nijmegen.  1976-1979
  
 256.Mistekst van een ontmoetingsdienst in de gereformeerde kerk te Nieuw Vennep,

voorbereid door de Oecumenische Werkgroep aldaar, met als thema "Opvoeding tot
vrede".  1978

  
 257.Circulaire en programma van het Politiek Leerhuis te Utrecht.  1976
  
 258.Stukken betreffende het jongerenpastoraat De Pit te Rotterdam.  1977
  
 259.Verslag van de werkgroep Kontaktdag Limburgse Basisgroepen.  1979
  
 260.Stukken betreffende de werkgroep Interkerkelijk Beraad te Groningen.  1976-1978
  
 261.Brieven van G. Klomp-van Kemenade, lid van basisgemeenschap De Hooge Berkt te

Bergeyk.  1975, 1978
  
 262.Brief van de Societas Studiosorum Reformatorum Lugdunensis te Leiden over het

verzorgen van een inleiding door een vertegenwoordiger van de landelijke
basisbeweging.  1978

  
 263.Correspondentie met de basisgroep Wageningen te Wageningen.  1979
  
 264.Brief en programma van de oecumenische basisgroep Baarn te Baarn.  1979
  
 265.Stukken betreffende de werkgroep Blauwkapel te Utrecht.  1975-1977
  
 266.Stukken betreffende Academie De Nijenburgh te Culemborg.  1977-1978
  
 267.Stukken betreffende de basisgroep 't Sticht te Utrecht.  1978-1979
  
 268.Programma en informatiemap voor een studiedag over de basisbeweging te

Amsterdam met als thema "Basis van theologie", georganiseerd door het
theologisch dispuut AMOS te Amsterdam.  1980

  
 269.Circulaire van het theologisch dispuut AMOS te Amsterdam aan leden,

medewerkers en belangstellenden inzake te verwachten activiteiten. Met bijlagen.
  1979-1980

  
 270.Activiteitenprogramm a van het studentenpastoraat van de Technische Hogeschool

Twente te Enschede. Met bijlagen.  1978-1979
  
 271.Stukken betreffende het initiatief van de werkgroep Oecumene te Bussum om te

komen tot een "Politiek avondgebed".  1977
  
 272.Circulaire van de Open Kerk Beweging, regio Zuid-Holland te Voorburg, inzake een

ontmoetingsdag over de maatschappelijke consequenties van het christendom.
  1978

  
 273.Stukken betreffende de Nikola-communiteit te Utrecht.  1979
  
 274.Verslag van een vergadering van de Contact Agendacommissie Dekensvergadering

bisdom Haarlem met onder meer als deelnemer F. Keesen, landelijk coordinator.
  1978

  
 275.Overzicht van het actieplan voor de totstandkoming van een landelijk beraad van

basisgroepen en kritische gemeenten.  1978
  
 276.Brief van de oecumenische werkgroep te Ede houdende een reactie op het Eerste

Landelijke Congres.  1978
  
 277.Brief aan de oecumenische basisgroep De Opperzaal te Haarlem over de nota "Visie

en Program".  1979
  
 278.Brief van J. Ernst, voorzitter van het dagelijks bestuur, aan de leden van het

stichtingsbestuur over een aantal besluiten van de Landelijke Raad.  1979
  
 279.Stukken betreffende de totstandkoming van een folder over de mogelijkheden van

scholing en vorming voor de Basisbeweging Nederland op een viertal
vormingscentra in Nederland.  1979

  
 280.Overzicht van ideeën en activiteiten van de dominicaanse communiteit Procedamus

te Utrecht vanaf 1967.  [1979]
  
 281.Overzicht van taken van secretariaat en landelijke coördinatoren.  [1978]
  
 282.Overdruk van en circulaire inzake de "Open Brief" in #De Bazuin# van F. Keesen,

landelijk coördinator, aan mgr. Simonis, bisschop van Rotterdam.  1978
  
 283.Stukken betreffende het liturgisch oefenhuis te Lochum.  1977-1978
  
 284.Stukken betreffende de basisgroep te Kampen.  1979
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 285.Brief en werkplan van de Stichting Leefgemeenschap De Meent te Kampen.  1978
  
 286.Stukken betreffende de oecumenische basisgroep De Opperzaal te Haarlem.  1978
  
 287.Brief van Carla Ubbink te Amsterdam aan Jaap (onbekend).  1979
  
 288.Overzicht van ideeën en activiteiten van leef- en werkgemeenschap Rosenstock-

Huessy-Huis te Haarlem.  1975
  
 289.Stukken betreffende een brief van D. Groeneboer te Haarlem aan de generale

synoden van de gereformeerde kerken en van de Nederlands Hervormde Kerken.
Met aantekeningen.  1976

  
 290.Stukken betreffende de Calamagroep te Rotterdam.  1977-1978
  
 291.Stuk houdende vragen aan E. Schillebeeckx naar aanleiding van diens boek

#Gerechtigheid en Liefde, Genade en Bevrijding#. Met kanttekeningen.  [1978]
  
 292.Correspondentie van het dagelijks bestuur met de Jonge Kerk Roermond over de

deelname aan de Landelijke Raad. Met bijlage.  1978
  
 293.Stukken betreffende het Laurenspastoraat te Rotterdam.  1979
  
 294.Stukken betreffende de basisgroep Antenne te Salland (BAS).  1977-1978
  
 295-297.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting

Dienst aan Basisgroepen en Kritische Gemeenten in Nederland. Met bijlagen.
  1976-1979
Bevat 3 stukken

  
  295.1976
  
  296.1977
  
  297.1978-1979
  
 298.Artikelen over de basisbeweging.  1978-1980
  
 299.Verslag van de vergadering van het landelijk bestuur van Pax Christi Nederland,

Katholieke Internationale Vredesbeweging over spiritualiteit, gehouden op 11
januari.  1977

  
 300.Stuk houdende de tekst van een publicatie van Pax Christi Nederland, Katholieke

Internationale Vredesbeweging, over het Midden-Oosten.  1973
  
 301.Stuk houdende een introductie en een aantal stellingen ten behoeve van de plenaire

discussie tijdens de "Grassroot conference" van Pax Christi Internationaal,
Katholieke Internationale Vredesbeweging, gehouden te Bemelen op 31 oktober.
  1976

  
 302.Stukken betreffende het Sociaal-Cultureel Centrum De Populier te Amsterdam.  z.j.
  
 303.Catalogus houdende titels van korte films, uitgegeven door Fugitive Cinema

Holland.  z.j.
  
 304.Programmaboekje voor de 17de educatieve filmweek van het VNFI "Festikon '78",

gehouden te Hilversum, in samenwerking met Fugitive Cinema Holland.  1978
  
 305.Stukken betreffende de Amsterdamse Studentenekklesia.  z.j.
  
 306.Programma's en agenda voor het Eerste Landelijke Congres ter oprichting van de

beweging.  1978
  
 307.Stukken betreffende het Tweede Landelijke Congres.  1979
  
 308.Programma voor de discussiebijeenkomst over de resultaten van de bijzondere

Bisschoppensynode, gehouden te Amsterdam op 23 februari.  z.j.
  
 309.Circulaires aan de pers en aan lezers van #Uittocht#.  1981
  
 317.Stukken betreffende de brochure #Het afgedankte volk#.  1981
  
 318.Stukken betreffende vluchtelingen.  1978-1981
  
 319.Stukken betreffende de totstandkoming van een beleidsstuk over buitenlandse

arbeiders.  1981
  
 320.Verslag van de betrokkenheid van de beweging in de actie tegen de Wet Arbeid

Buitenlandse Werknemers.  [1979]
  
 325.Rapport van de Bossche Bezinnings en Basis Beweging inzake het conflict in de

Nederlands Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch.  1983
  
 326.Stukken betreffende ontmoetingsdagen van basisgroepen.  1978-1980
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 327.Stukken betreffende de totstandkoming van het congresboek.  1983
  
 328.Stukken betreffende de stuurgroep Politiek Avondgebed te Amersfoort.  1980-1984
  
 329.Stukken betreffende de Basisgroep Alkmaar.  1980-1983
  
 330.Stukken betreffende de Basisgroep Alphen aan de Rijn.  1981-1983
  
 331.Stukken betreffende de Amsterdamse Studentenekklesia.  1979-1980, 1986
  
 332.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1979-1980
  
 333.Stukken betreffende werkzaamheden, vergaderingen en financiën.  1979-1980
  
 334.Stukken betreffende het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN).  1983
  
 335.Stukken betreffende de werkgroep Pluriformiteit.  1981
  
 336.Stukken betreffende het Breed Platform tegen de VS-inmenging in El Salvador.

  1981
  
 337.Stukken betreffende de basisgroep Lochem.  1979-1980
  
 338.Stukken betreffende de basisgroep Helmond.  1980
  
 339.Circulaires van het Oecumenisch Citypastoraat Rotterdam.  1980, 1982
  
 340.Stukken betreffende de Open Oecumenische Groep Hoofddorp-Nieuw Vennep.

  1981-1982
  
 341.Stukken betreffende de City-kerk Maastricht.  1980
  
 342.Stukken betreffende de Maatschappij- en Kerk-Kritische Kristenen (MKK) te

Antwerpen.  1984-1985
  
 343.Stukken betreffende de Oecumenische Basisgroep Delft (OBD).  1980-1984
  
 344.Stukken betreffende het studieweekend "Theologie aan de basis" gehouden te

Woudschoten.  1982-1983
  
 345.Stukken betreffende het rapport "Op weg naar een kerk die solidair is met de

armen" van de Wereldraad van Kerken.  1983
  
 346.Stukken betreffende de werkgroep Kerk en Samenleving.  1981-1983
  
 347.Stukken betreffende de oecumenische werkgroep Grote Kerk te Enschede.  1980
  
 348.Stukken betreffende de basisgroep 's-Hertogenbosch.  1984
  
 349.Stukken betreffende de Open Kerk Beweging.  1978-1980, z.j.
  
 350.Stukken betreffende de oecumenische basisgroep De Opperzaal te Haarlem.

  1981-1983
  
 351.Stukken betreffende de liturgieviering van de oecumenische basisgroep Het

Kompas te Amsterdam.  1984, z.j.
  
 352.Stukken betreffende de Dagmaat-bijbelcursus gehouden te Lisse van 4 september

1980 tot en met 7 mei 1981.  1980
  
 353.Uitnodiging voor de viering van het tweede lustrum van Werkplaats, Kritiese

Gemeente Gooi-Noord op 12 oktober.  1980
  
 354.Stukken betreffende het congres "Comunita' chiesa società" gehouden van 11 tot

en met 13 november.  1983
  
 355.Stukken betreffende de commissie Visie.  1978-1982, z.j.
  
 356.Rapport van het Deputaatschap voor onderzoek naar de relatie van alternatieve

gemeenten met de Gereformeerde Kerken.  1980
  
 357.Programma voor de activiteiten van het Studentenpastoraat van de Technische

Hogeschool Twente voor het studiejaar 1979/1980.  1979
  
 358.Circulaires van de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK).

  1982-1983
  
 359.Stukken betreffende solidariteit met de Derde Wereld.  1979-1983, z.j.
  
 360.Stukken betreffende de vorming van een documentatie-centrum ten behoeve van

het secretariaat.  1983, z.j.
  
 361.Verslag van de bespreking met de dekens van het bisdom Haarlem van 4 december.

  z.j.
  
 362.Circulaire van de kritische werkgroep Pausbezoek.  1985
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 363-369.Stukken betreffende vieringen, vergaderingen en financiën van de Ekklesia Den

Haag.  1979-1983, z.j.
Bevat 7 stukken

  
  363.1979
  
  364.1980
  
  365.1981
  
  366.1982
  
  367.1983
  
  368.1985
  
  369.z.j.
  
 370.Stukken betreffende de Palmpitgemeente te Bussum.  1981
  
 371.Stukken betreffende de activiteiten van Maranatha.  1980-1982
  
 372.Manifest van de oecumenische basisgroep Son en Breugel en Sint-Oedenrode.

  1983
  
 373.Stukken betreffende de basisgroep Arnhem.  1980-1981
  
 374.Stukken betreffende de ledenvergaderingen van de Kritische Gemeente IJmond.

  1978-1983
  
 375.Stukken betreffende de bijeenkomsten van de basisgroep 't Sticht.  1980
  
 376.Stukken betreffende de basisgroep Helmond.  1980, 1982
  
 377.Stukken betreffende de Nederlandse Oecumenische Gemeenten in Berlijn en de

DDR.  1982-1983
  
 378.Stukken betreffende de Platformdag gehouden te 's-Hertogenbosch op 3 april.  1982
  
 379.Programma voor de Tweede Europese Basisgroep gehouden te Laren van 11 tot en

met 15 mei.  1983
  
 380.Stukken betreffende de basisgoep Breda.  1982
  
 381.Brief van de Arbeitsgemeinschaft von Priester- und Solidaritätsgruppen in der

Bundesrepublik Deutschland over deelname aan een congres.  1978
  
 382.Circulaire van de Kapucijnerleefwerkgroep te Amsterdam.  1976
  
 383.Circulaire van de Stichting Vedere te Nijmegen inzake het plaatsen van een

advertentie tegen de "Berufsverbote".  1978
  
 384.Jaarprogramma's van de basisgroep Jonge Kerk Roermond. Met bijlage.  1985-1987
  
 385.Stukken betreffende de basisgroep Meppel.  1986
  
 386.Stukken betreffende de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ).  1983-1984
  
 387.Stukken betreffende vieringen van de KGIJ.  1982-1986
  
 388.Uitnodiging van de Open Oecumenische Beweging voor een gezamenlijk dagje uit.

  z.j.
  
 389.Stukken betreffende de basisgroep Alkmaar.  1984
  
 390.Programma van de Oecumenische Werkplaats Zaandam.  1983-1984
  
 391.Besluit genomen tijdens de ledenvergadering van de basisgroep Maranatha te

Tilburg gehouden op 28 september. Met bijlagen.  1983
  
 392.Programma van bijeenkomsten van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden.

  z.j.
  
 393.Uitnodigingen, agenda's en verslagen van kerngroepvergaderingen van de

oecumenische basisgroep Delft.  1984
  
 394.Stukken betreffende de basisgroep Ekklesia Den Haag te 's-Gravenhage.  1984
  
 395.Stukken betreffende de Open Oecumenische Beweging (OOB) te Badhoevedorp.

  1977, 1986
  
 396.Stukken betreffende de basisgroep 't Sticht te Utrecht.  1986
  
 397.Stukken betreffende de basisgroep Voorne-Putten-Rozenburg.  1986
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 398.Stukken betreffende de basisgroep Tilburg.  1985-1987
  
 399.Stukken betreffende de oecumenische basisgroep Delft.  1985-1987
  
 400.Agenda voor een vergadering van de Oecumenische Basisgroep Het Kompas,

Haarlemmerdijk, Amsterdam.  1985
  
 401.Kerkboekjes van gebedsvieringen van de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ).

  1985-1988
  
 402.Stukken betreffende de KGIJ.  1984-1987
  
 403.Inschrijvingsformulier voor een basisweekend te houden op 28, 29 en 30

september.  1984
  
 404-420.Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur.  1988-1997

Bevat 17 stukken
  
  404.18 april.  1988
  
  405.12 september.  1988
  
  406.19 december.  1988
  
  407.3 april.  1989
  
  408.23 september.  1989
  
  409.11 december.  1989
  
  410.7 mei.  1990
  
  411.10 september.  1990
  
  412.3 december.  1990
  
  413.Januari - juni.  1991
  
  414.Juli - december.  1991
  
  415.1992
  
  416.1993
  
  417.1994
  
  418.1995
  
  419.1996
  
  420.1997
  
 421-432.Stukken betreffende bijeenkomsten van de Algemene Raad van de BBN.  1987-1996

Bevat 12 stukken
  
  421.Raadsvergaderingen.  1988
  
  422.Basiscongres Bilbao; oktober.  1987
  
  423.Raadsmiddag over vrede; 10 december.  1988
  
  424.Anti-racisme; 10 mei.  1988
  
  425.Raadsvergaderingen.  1989
  
  426.Raadsvergaderingen.  1990
  
  427.Raadsvergaderingen.  1991
  
  428.Raadsvergaderingen.  1992
  
  429.Raadsvergaderingen.  1993
  
  430.Raadsvergaderingen.  1994
  
  431.Raadsvergaderingen.  1995
  
  432.Raadsvergaderingen.  1996
  
 433-439.Stukken betreffende de Raad van Kerken van Nederland.  1974-1993

Bevat 7 stukken
  
  433.1974, december - 1992, oktober.  1974-1992
  
  434.1982, oktober - 1984, juni.  1982-1984
  
  435.1984, juli - 1985, november.  1984-1985
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  436.1985, december - 1986, juni.  1985-1986
  
  437.September - december.  1986
  
  438.1987, januari - 1989, december.  1987-1989
  
  439.1990, januari - 1993, maart.  1990-1993
  
 440-460.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Met bijlagen.

Chronologisch geordend.  1990-1992, 1995-1996
Bevat 21 stukken

  
  440.Januari - april.  1990
  
  441.Mei - augustus.  1990
  
  442.September - december.  1990
  
  443.Januari - april.  1991
  
  444.Mei - augustus.  1991
  
  445.September - oktober.  1991
  
  446.November - december.  1991
  
  447.Januari - maart (inkomend).  1992
  
  448.Januari - maart (uitgaand).  1992
  
  449.April - augustus (inkomend).  1992
  
  450.April - augustus (uitgaand).  1992
  
  451.September - december (inkomend).  1992
  
  452.September - december (uitgaand).  1992
  
  453.Januari - maart (inkomend).  1995
  
  454.April - juli (inkomend).  1995
  
  455.Januari - juli (uitgaand).  1995
  
  456.Augustus - september (inkomend).  1995
  
  457.Oktober - december (inkomend).  1995
  
  458.Augustus - december (uitgaand).  1995
  
  459.Januari - december (inkomend).  1996
  
  460.Januari - december (uitgaand).  1996
  
 461-470.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Met bijlagen.

Chronologisch geordend.  1988-1991
Bevat 10 stukken

  
  461.Overzichten.  1988-1991
  
  462.Januari - juni.  1988
  
  463.Juli - december.  1988
  
  464.Januari - april (ingekomen).  1989
  
  465.Mei - augustus (ingekomen).  1989
  
  466.September - december (ingekomen).  1989
  
  467.Januari - december (uitgegaan).  1988
  
  468.Januari - december (uitgegaan).  1989
  
  469.Januari - december (uitgegaan).  1990
  
  470.Januari - december (uitgegaan).  1991
  
 471.Stukken betreffende de projectgroep Raad van Kerken.  1990-1994
  
 472-494.Stukken betreffende plaatselijke en regionale afdelingen (Basisgroepen).

  1985-1996, z.j.
Bevat 23 stukken

  
  472.Almelo.  1987-1988
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  473.Apeldoorn.  1992
  
  474.Brunsum.  1987-1988
  
  475.Deventer.  1986-1990
  
  476.Drachten.  1987-1990
  
  477.Dronten.  1990-1993
  
  478.Ede.  1988
  
  479.Eindhoven.  1992
  
  480.Emmen.  z.j.
  
  481.Groningen.  1990
  
  482.Haarlem.  1996
  
  483.Heerlen.  1986
  
  484.'s-Hertogenbosch.  1990
  
  485.Leeuwarden.  z.j.
  
  486.Maastricht.  1987-1988
  
  487.Meppel.  1985, 1993
  
  488.Nijmegen.  z.j.
  
  489.Ommen.  1989
  
  490.Salland.  1989
  
  491.Schaesberg.  1988-1989
  
  492.Tilburg.  1993
  
  493.Venlo.  1989-1990
  
  494.Zwolle.  1985-1986
  
 495-528.Stukken betreffende bijeenkomsten en activiteiten in het buitenland.  1985-1992, z.j.

Bevat 34 stukken
  
  495.Documentatie vertaald in het Nederlands.  1989-1991
  
  496.Ingekomen post internationaal.  1988-1992
  
  497.West-Europees collectief.  1989-1991
  
  498.Affiche logo Parijs.  1990-1992
  
  499.Tolken-bureau.  1991
  
  500.Spanje.  1991
  
  501.Financiën Parijs.  1989-1992
  
  502.Organisatorisch dossier Parijs.  1989
  
  503.Subsidieaanvraag Parijs.  1991
  
  504.Documentatie Engels.  1986-1991
  
  505.Documentatie Frans.  1989-1991
  
  506.Documentatie Duits.  1989-1991
  
  507.Documentatie Spaans en Hongaars.  1989
  
  508.Colloquium te Parijs, 20 - 21 januari.  1990
  
  509.Australië.  1989-1990
  
  510.Internationale liederen.  z.j.
  
  511.Italië.  1991
  
  512.Probleemanalyses.  1988-1992
  
  513.Correspondentie Oost-Europa.  1988-1989
  
  514.Vlaanderen.  1991-1992
  
  515.Inleidingen en scholingsmateriaal.  z.j.
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  516.Dossier Derde Europees Basis Congres, Bilbao.  1987
  
  517.Financiën Bilbao.  1985-1987
  
  518.Breed Beraad Bilbao.  1987
  
  519.Adressen Breed Beraad Bilbao.  1987
  
  520.Nederlandstalige bijdragen Bilbao.  1987
  
  521.Evaluaties Bilbao.  1987
  
  522.Liturgie Notre Dame.  1987
  
  523.Deelnemers Tweede Congres Turijn.  1985
  
  524.Materiaal Turijn.  1985
  
  525.Breed Beraad Turijn.  1985
  
  526.Vragenlijst Turijn.  1985
  
  527.Evaluatie Turijn.  1985
  
  528.Adressen buitenland.  z.j.
  
 529.Stukken betreffende de sectie Eredienst van de Raad van Kerken in Nederland.

  1988-1990
  
 530-565.Stukken betreffende inhoudelijke zaken.  1979-1997

Bevat 36 stukken
  
  530.Christelijke Basisbeweging Vlaanderen.  1985-1987
  
  531.Raadsweekend Elst.  1988
  
  532.Raadsweekend Elst.  1986
  
  533.Simbayan, Filippijnen.  1986-1989
  
  534.Raadsweekend Ossendrecht.  1985
  
  535.Latijns-Amerika-dag.  1985
  
  536.Raadsweekend Rhijnauwen.  1984
  
  537.10 Jaar BBN.  z.j.
  
  538.Tijdschrift "Vooruitzicht".  1985-1991
  
  539.Raad voor kerkelijke medewerkers.  1984-1991
  
  540.Pers en publiciteit.  1979-1988
  
  541.Centre Tricontinental (Catri).  1986-1989
  
  542.Netwerk van christelijke basisgroepen in Vlaanderen.  1985-1989
  
  543.SOS-torture.  1989
  
  544.Vluchtelingen; Asielzoekenden.  1980-1992
  
  545.Maatschappelijke veranderingen.  1984-1995
  
  546.Theologie en liturgie.  1991
  
  547.Werkdag Kairos.  1991-1992
  
  548.Inhoudelijk Congres.  1992
  
  549.Inhoudelijk Congres.  1993
  
  550.Spelregels van de Basisbeweging.  z.j.
  
  551.Deskundigheidsbevordering.  1992-1993
  
  552.Europees collectief, 11-13 oktober 1996 -1997 (1e gedeelte).  1996-1997
  
  553.Europees collectief, 11-13 oktober 1996 -1997 (2e gedeelte).  1996-1997
  
  554.Europees collectief, 11-13 oktober 1996 -1997 (3e gedeelte).  1996-1997
  
  555.Kairos Europa.  1988-1992
  
  556.Toespraken.  1991-1992
  
  557.Mensen in Nood.  1989-1992
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  558.Diverse adreslijsten.  1979-1990
  
  559.Huisvesting Mariahoek.  1987-1988
  
  560.Jonge Kerk Roermond.  1987-1993
  
  561.Inter Kerkelijk Vredesberaad (IKV).  z.j.
  
  562.Dossier IKV-contacten.  1989
  
  563.Antwerpen brochures.  z.j.
  
  564.Jaarplanning 1990-1991.  1990-1991
  
  565.Financiën OIKOS.  1988-1989
  
 566-567.Stukken betreffende basiscongressen.  1983-1991

Bevat 2 stukken
  
  566.Amsterdam, Turijn, Bilbao.  1983-1987
  
  567.Parijs.  1991
  
 568.Adreslijjsten van basisgroepen in Nederland.  1992
  
 569.Notitie "Over theologie aan de basis; drempels, wegen, grenzen" van een

werkgroep ad hoc ter bespreking op het werkweekend te Zeist op 13 en 14
november.  1982

  
 570.Vertel- en zangspel "Weg uit Kapitalië", voor groepen vanaf 16 jaar.  z.j.
  
 571.Evaluatienota "Van kerkgenootschap tot bondgenootschap" van de tweede periode

van het waarnemerschap van de Nederlandse basisbeweging in de Raad van
Kerken in Nederland.  1984

  
 572.Eindrapport "Samen wijzer" van een onderzoek naar mogelijkheden tussen de

Basisbeweging Nederland en twaalf van haar bevriende organisaties.  1993
  
 573.Verslag "Sociale rechtvaardigheid in Europa en in Nederland" van een studiedag op

20 april.  1991
  
 574-575.Stukken betreffende Europese seminars.  1995-1997

Bevat 2 stukken
  
  574.Genève.  1995
  
  575.Graz.  1997
  
 576.Verhandeling "Signalement van de Basisbeweging van Groepen en Critische

Gemeenten in Nederland" van (onbekend). Vertalingen in het Engels, Frans en
Spaans.  1985

  
 577.Rapport van de Raad van de Basisbeweging over "Onderdrukking en verzet in

Latijns-Amerika; de Basisbeweging op zoek naar een beleid".  z.j.
  
 578.Dissertatie over het profiel van een basiscommuniteit.  z.j.
  
 579.Verslagen van bijeenkomsten, interviews in verschillende landen.  1981-1986
  
 580.Stukken betreffende Le Parlement Parlementaire van Kairos Europa te Straatsburg,

van 5 tot 10 juni.  1992
  
 581.Notities voor de organisatie van zes bijeenkomsten van De Dorsvloer, het politiek

theologisch café van de VTM (Vereniging voor Theologie en Maatschappij). Met
bijlagen.  1991

  
 582.Beleidsaanbevelingen van de Oecumenische Vrouwensynode te Driebergen op 29

augustus.  1987
  
 583.Informatie over kritische christelijke basisgroepen.  1991, z.j.
  
 584.Verslag van een landelijke ontmoetingsdag Kerkvrouwen - Bijstandsvrouwen te

Utrecht op 28 februari.  1992
  
 585.Verhandeling "Analyse van de Basisbeweging in België, afgeleid uit de antwoorden

op een vragenlijst, opgesteld in Lyon", van Heinz Ritzen.  1984
  
 586.Open brief aan de Basisgemeenschappen, van de basisgroep Les Jeudis du

Caillou.  1983
  
 587.Informatie over basisgroepen in Duitsland.  1984-1985
  
 588.Verslag "Sociale rechtvaardigheid in het Europa van 1992: een uitdaging voor

basisgroepen".  1991
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 589.Adressenlijst van aangesloten en waarnemende groepen, bestuur en secretariaat.

Met bijlagen.  1992
  
 590.Inleiding op het jaarplan 1990-1991. Met bijlagen.  [1991]
  
 591.Jaarverslag 1989-1990. Met bijlagen.  1989-1991
  
 592.Jaarverslag. Met bijlagen.  1988-1989, 1995-1996
  
 593.Documentatie ten behoeve van diverse subthema's en de geïnteresseerde groepen

in Nederland en buitenland.  1990
  
 594.Stukken betreffende het Europees Collectief te Berlijn op 9, 10 en 11 oktober.  1992
  
 595.Correspondentie van Gea Boesenkool met buitenlandse basisbewegingen. Met

bijlagen.  1984-1985
  
 596-598.Stukken betreffende de werkgroep Muziek en Liturgie.  1983-1992

Bevat 3 stukken
  
  596.Eerste gedeelte.  1983-1992
  
  597.Tweede gedeelte.  1983-1992
  
  598.Derde gedeelte.  1983-1992
  
 599.Stukken betreffende bevrijdingsorganisaties, missie en oecumene.  1992
  
 600.Stukken betreffende werkgroep vrouwenstrijd.  1989-1992
  
 601.Stukken betreffende de financiën van de Landelijke Kadervorming van

Vrouwenorganisaties.  1990-1991
  
 602.Stukken betreffende een studiedag voor jongeren.  1991-1992
  
 603.Verslag van de Raadscommissie. Met bijlagen.  1990
  
 604.Stukken betreffende het thema "Verbindingen Conciliair Proces".  1983-1988
  
 605.Aantekeningen van een vergadering van de basislectuurdienst (BLD). Met bijlagen.

  1985-1990
  
 606.Verslag van de eerste vergadering van de werkgroep Basis Nieuwe Stijl over

contacten Kerk en Vrede 27 oktober. Met bijlagen.  1988
  
 607.Stukken betreffende de themadag Conciliair Proces op 28 mei te Utrecht.  1988
  
 608.Stukken betreffende de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (VTM).

  1983-1987
  
 609.Brieven van Jan Ernst, voorzitter, aan J. Bluyssen, bisschop en J. van Laarhoven,

vicaris van 's-Hertogenbosch, over het Paarsboek, verslag van aktie rond "200 Sint
Jan". Met bijlagen.  z.j.

  
 610.Viering aan het slot van een werk/studiedag over vrede te Utrecht op 19 april.  1980
  
 611.Vertel- en zangspel "Weg uit Kapitalië" voor groepen vanaf 16 jaar, van Gea

Boesenkool en Jan-Willem van de Velde.  z.j.
  
 612.Programma "Om nieuwe adem, 10 jaar visie en program", voor 15 april.  1989
  
 613.Viering "Gemeente als leerhuis van het geweten", voor het congres te Amsterdam

11 maart.  1978
  
 614.Themafolder "'n Laatste omhulsel - 'n Laatste eerbewijs" van de Vereniging

Basisgroep Tilburg.  1997
  
 615.Jaarprogramma 1991-1992 van het Vier- en Leerhuis Sint Aloysius Instituut voor

Verpleegkunde te Lier (B).  1991
  
 616.Bivak Vredesmateriaal.  1986
  
 617.Stukken betreffende de Werkgroep Kerken van de Beweging Weigering

Defensiebelasting.  1986
  
 618.Stukken betreffende een bezoek aan de basisgemeente van Pinerolo, Italië, in 1985.

  1985-1986
  
 619.Stukken betreffende de contacten met Polen.  1986-1987
  
 620-624.Stukken betreffende commissies en activiteiten.  1987-1992

Bevat 5 stukken
  
  620.Invoeringscommissie.  1990-1991
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  621.Themadag 20 april.  1991
  
  622.Oikos-vergaderingen.  1990-1991
  
  623.Collega-vergaderingen.  1987-1989
  
  624.Publiciteit-Projectgroep.  1990-1992
  
 625.Verslagen van vergaderingen van de redactie van Uittocht.  1986-1996
  
 626.Stukken betreffende Kairos Europa / Nederland.  1991-1992
  
 627.Stukken betreffende "Signalement", een uitgave van de BKGGN.  1984-1985
  
 628.Stukken betreffende een training geweldloze weerbaarheid.  1985-1987
  
 629-630.Stukken betreffende Uittocht.  1984-1993

Bevat 2 stukken
  
  629.Redactioneel.  1984-1993
  
  630.Financieel.  1984-1993
  
 631.Stukken betreffende personeel, arbeidscontracten, ontslagen en

functiebeschrijvingen.  1982-1993
  
 632.Beleidsstuk. Met bijlagen.  1981
  
 633.Stukken betreffende het ontslag van Marike de Valk als coördinator.  1987-1990
  
 634.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Oost-Europa. Met bijlagen.

  1984-1986
  
 635.Circulaire van Rikus Kieft, penningmeester, aan de bestuursleden over

belastingcontrole voor de loonbelasting. Met bijlagen.  1995
  
 636.Stukken betreffende de financiële werkgroep.  1987-1990
  
 637.Toelichting op het financieel verslag 1987. Met bijlagen.  1987
  
 638.Financieel verslag 1991 en 1993. Met bijlagen.  1991-1994
  
 639.Stukken betreffende de VTM.  z.j.
  
 640.Ingekomen post.  1996
  
 641-642.Brieven en kopieën van brieven aan diverse personen en instellingen.  1991

Bevat 2 stukken
  
  641.Ingekomen post.  1991
  
  642.Uitgaande post.  1991
  
 643.Stukken betreffende het basiscongres te Parijs in de maand juli.  1991
  
 644.Stukken betreffende de coördinatiegroep Maatschappelijke Verandering.  1991-1992
  
 645.Verhandeling "Basisgroepen in Nederland: Signalementen" van Gerard Dierick.  z.j.
  
 646-651.Stukken betreffende de Werkgroep Bijbels Theologische Vorming.  1978-1992

Bevat 6 stukken
  
  646.1978-1982
  
  647.1983-1984
  
  648.1985
  
  649.1986
  
  650.1987
  
  651.1988-1992
  
 652-655.Stukken betreffende de Vredeswerkgroep.  1984-1987

Bevat 4 stukken
  
  652.1984
  
  653.1985
  
  654.1986
  
  655.1987
  
 656.Evaluatienota "Van kerkgenootschap tot bondgenootschap" over de tweede

periode van het waarnemerschap van de NBB in de RKN.  1984
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 657.Stukken betreffende de werkwijze en de structuur van de BBN.  z.j.
  
 658.Originelen van brochures van de Basisbeweging.  1991-1993
  
 659.Adreslijsten van contactpersonen. Met bijlagen.  1992
  
 660.Notulen van vergaderingen van de BOC (onbekend). Met bijlagen.  1994
  
 661.Verhandeling "Bondgenoot worden, een bijdrage vanuit de Basisbeweging aan het

Conciliair Proces".  z.j.
  
 662.Cursus Christendom / Socialisme.  z.j.
  
 663.Verslag van een studiedag over economie en theologie op 1 juni.  1991
  
 664-669.Stukken betreffende verschillende acties.  z.j.

Bevat 6 stukken
  
  664.Een verbond voor het leven.  z.j.
  
  665.Vrouwen.  z.j.
  
  666.Vrede.  z.j.
  
  667.Liturgie.  z.j.
  
  668.Kruis of munt.  z.j.
  
  669.De tijd dringt.  z.j.
  
 670.Verhandeling "Onderdrukking en verzet in Latijns-Amerika; een basisbeweging op

zoek naar een beleid".  z.j.
  
 671.Informatiepakket over minderheden.  1980
  
 672-680.Stukken betreffende personeelszaken.  1991-1992

Bevat 9 stukken
  
  672.Centrale Loon Administratie.  1991-1992
  
  673.Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen.

  1991-1992
  
  674.BVG.  1991-1992
  
  675.Arbeidsovereenkomst.  1991-1992
  
  676.Verslagen.  1991-1992
  
  677.Fondsen.  1991-1992
  
  678.Joke Kochler.  1991-1992
  
  679.Gea Boessenkool.  1991-1992
  
  680.Greet van Erp.  1991-1992
  
 681.Stukken betreffende pers en publiciteit.  1981-1992
  
 682.Statuten van de BBN en van Uittocht. Met bijlagen.  1976-1993
  
 683-688.Stukken betreffende coördinatiegroep buitenland.  1989-1993

Bevat 6 stukken
  
  683.Externe BBC-verslagen.  1989-1993
  
  684.Europees Collectief.  1989-1993
  
  685.Verslagen vergaderingen.  1989-1990
  
  686.Brieven aan anderen.  1989-1993
  
  687.Vierde Europees Congres.  1989-1993
  
  688.Verslagen vergaderingen.  1991-1992
  
 689.Stukken betreffende de werkgroep Oost-Europa.  1987-1990
  
 690-697.Stukken betreffende de coördinatiegroep Liturgie en Theologie.  1991-1992

Bevat 8 stukken
  
  690.Algemeen.  1991-1992
  
  691.Notulen.  1991-1992
  
  692.Landelijk congres.  1991-1992
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  693.Extern.  1991-1992
  
  694.Maaltijd en ambt.  1991-1992
  
  695.Symposiums.  1991-1992
  
  696.Congresaantekeningen.  1991-1992
  
  697.Contacten met groepen.  1991-1992
  
 698.Stukken betreffende het Landelijk Oecumenisch Platform en de coördinatiegroep

Maatschappelijke Verandering.  1991-1993
  
 699.Publicaties van de BBN.  1983-1998
  
 700-708.Stukken betreffende de vrouwenstrijd.  1984-1991

Bevat 9 stukken
  
  700.Aanmeldingen themadag 3 mei.  1985
  
  701.Aanmeldingen themadag 14 mei.  1984-1991
  
  702.Lijsten van de vrouwengroep voor de vrouwendag, Wageningen 13 mei.  1984
  
  703.Themadag 19 maart.  1988
  
  704.Studiedag 20 april.  1991
  
  705.Verslagen met bijlagen.  1984-1991
  
  706.Correspondentie.  1988-1989
  
  707.Correspondentie.  1989-1991
  
  708.Overige.  z.j.
  
 709-711.Stukken betreffende sollicitaties voor vacatures.  1984-1990

Bevat 3 stukken
  
  709.Staflid.  1990
  
  710.Coördinator BBN.  1984
  
  711.Parttime coördinator.  1984
  
 712-716.Stukken betreffende het buitenland.  1984-1987

Bevat 5 stukken
  
  712.Contactgroep Europa.  1985-1987
  
  713.Europees congres.  1984
  
  714.Latijns-Amerika.  1984-1987
  
  715.Werkgroep Basisbeweging Amsterdam Managua (WEBAM).  1985-1986
  
  716.Filippijnen-actie.  1985-1986
  
 717-720.Stukken betreffende het bestuur.  1974-1978

Bevat 4 stukken
  
  717.Dagelijks bestuur.  1974-1978
  
  718.Correspondentie, discussiestukken, verslagen.  1974-1978
  
  719.Oprichtings- en werkgroepvergaderingen.  1974-1978
  
  720.Werkgroep Dienst aan Basisgroepen.  1974-1978
  
 721-725.Stukken betreffende verschillende werkgroepen.  1984-1986

Bevat 5 stukken
  
  721.Anti-racisme.  1984-1986
  
  722.Werkgroep Vorming.  1984-1986
  
  723.Werkgroep Politiek.  1984-1986
  
  724.Werkgroep Politieke Vorming.  1984-1986
  
  725.Werkgroep Liturgie.  1984-1986
  
 726.Stukken betreffende financiën.  1987-1991
  
 727.Vijf geluidsbanden en twee video-cassettes.  z.j.
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Archief Basisbeweging v. Kritische Groepen en Gemeenten

 728.Correspondentie over een geloofsbrief over gerechtigheid en vrede.  1985-1988
  
 729.Stukken betreffende de Werkgroep Raad van Kerken.  1984-1986
  
 730.Profielschets van een voorzitter van de BBN.  1989
  
 731.Brief van de landelijke vrouwengroep over hun situatie binnen de BBN.  1983
  
 732.Formulieren van individuele basisgroepen om zich aan te sluiten bij de BKGGN.

  1985
  
 733.Adreslijsten.  1989-1995
  
 734.Overzicht van activiteiten van de raad in het vergaderseizoen 1980-1981. Met

bijlagen.  [1981]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 24/24

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007515
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007516
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007517
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007518
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007519
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007520
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007521
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110007521
http://www.tcpdf.org
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/

