
Plaatsingslijst

Archief     

Archief Calama-Groep

Lijst gegenereerd op : 2021-08-31
Archiefnummer : 1191
Archiefnaam : CALA
Datering : 1963-2006
Beschrijving : Verslagen van bijeenkomsten, verhandelingen, een omvangrijke
internationale correspondentie, zowel onderling als met (mogelijke)
geldverstrekkers en aanbevelende personen, reflectiedocumenten; voorts
stukken betreffende het conflict met de bisschop van Rotterdam en verdere
relaties met dit bisdom; stukken betreffende het kort geding tegen deken J.
Gelissen.
Catalogus : Archief Calama-Groep

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-08-30

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 1/13

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110001173
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief Calama-Groep

Ten Geleide

Calama-Groep (1963-2006)
De lekenorganisatie Calama is opgericht in 1971. Een van de grote inspirators was de priesterjezuïet Jan Caminada
(overleden in 1981). De leden (priesters, religieuzen en leken) werkten in onder andere Argentinië, Chili, Peru,
Venezuela, Nicaragua, Rotterdam en op de Filippijnen. De naam Calama kwam van het dorpje in Chili waar de eerste
leden ‘aan de basis' gingen werken met arbeiders en boeren met als doel op het snijpunt van kerk en maatschappij een
kerk van de armen op te bouwen.
Het ‘methodepapier' van 1978, waarin de groep zijn visie en plannen beschrijft, zorgde voor nogal wat commotie. Dit
vanwege de marxistisch-leninistische tendens die uit het papier spreekt. Mgr. Simonis, bisschop van Rotterdam, weigerde
naar aanleiding van dat papier nog aanbevelingsbrieven te schrijven. Andere conflicten waren intern (splitsing naar
aanleiding van de conferentie in Santa Domingo in 1980) of extern (de Vastenaktie van deken Gelissen, te Gennep in
1981).
Na de splitsing gingen de groepen in Guayana (Peru), Rotterdam en op de Filippijnen verder als de Calama-groep;
Brussel, Chicago, Ludwigshafen, Maracay en Santo Domingo splitsten zich af.
Mgr. Labayen, bisschop van Infanta (Filippijnen) was een van de grote ondersteuners van Calama.
Na het overlijden van Jan Caminada gingen de groepen door met de projecten. Pas in oktober 2006 werd de groep
Rotterdam opgeheven.
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 1.Correspondentie met mgr. Mayer en mgr. Janssen, bisschoppen van Hildesheim

(Duitsland) en medewerkers. Met bijlagen.  1963-1968, 1969-1976, 1977-1981
  
 2.Correspondentie met vicaris-generaal A. Sendker en andere medewerkers van het

bisdom Hildesheim (Duitsland). Met bijlagen.  1963, 1967, 1970-1976, 1978-1981
  
 3.Correspondentie met de Finanzrat van het bisdom Hildesheim (Duitsland). Met

bijlagen.  1970-1975, 1977-1978
  
 4.Kopie van een brief aan Eduard Beigel houdende een verzoek om ondersteuning.

  1976
  
 5.Correspondentie met mgr. Adolfo Vander Perre, Collegium pro America Latina, te

Leuven (België) over Zuid-Amerika.  1963, 1967-1971, 1973
  
 6.Correspondentie tussen Frits Stahl en mgr. J.J. Degenhardt, aartsbisschop van

Paderborn (Duitsland). Met brief aan Jan Caminada SJ.  1974-1975, 1979
  
 7.Brief van Bernhard Fraling.  1976
  
 8.Brief van Carlos Oviedo Cavada, secretaris-generaal van de

Bisschoppenconferentie van Chili, aan mgr. H.M. Janssen, bisschop van
Hildesheim (Duitsland).  1971

  
 9.Brief van Carlos Oviedo Cavada aan Fransisco de Borga Valenzuela Ríos,

aartsbisschop van Antofagasta (Chili), over het project van Jan Caminada SJ.  1971
  
 10.Programma van en agenda voor de ontmoeting met Zuid-Amerikaanse

bisschoppen.  1973
  
 11.Verhandeling "Pueblo de Dios - Iglesia del Pueblo" opgesteld ten behoeve van de

ontmoeting met de bisschoppen.  1973
  
 12.Verhandeling door Raul kardinaal Silva Henriquez, president van de

bisschoppenconferentie van Chili, en Carlos Oviedo Cavada over Christendom en
politiek.  1973

  
 13.Verhandeling door Carlos Oviedo Cavada over de kerk na de militaire opstand in

Chili.  1973
  
 14.Lijst van priesters die moeilijkheden hebben ondervonden ten tijde van de militaire

opstand in Chili opgesteld door Carlos Oviedo Cavada.  1973
  
 15.Circulaire van het permanente Bisschoppelijk Comité van Chili over een pauselijke

bul.  1974
  
 16.Correspondentie met Francisco de Borja Valenzuela Rios, aartsbisschop van

Antofagasta (Chili).  1971-1973
  
 17.Correspondentie met Juan Luis Ysern de Arce, bisschop van Calama (Chili). Met

bijlagen.  1972-1974
  
 18.Verslagen van het Presbiterio Prelatura de Calama (Peru) opgesteld door Pedro

Adell.  1972-1973
  
 19."Verslag van de gebeurtenissen in verband met onze uitwijzing uit Chili, te Calama",

door Pablo Meyfroot en Theo Hansen.  1973
  
 20.Informatie over de groep te Santiago (Chili) voor Theo (onbekend) van José

(onleesbaar).  1975
  
 21.Brieven van Marie Odile (onbekend). Met bijlage.  1978-1979
  
 22.Brief van Marcos McGrath, aartsbisschop van Panama (Panama) aan mgr. Adolfo

Vander Perre te Leuven (België) over Jan Caminada SJ.  1970
  
 23.Brief van Fernando Ariztia, vicaris-generaal te Santiago (Chili).  1967
  
 24.Correspondentie met Fernando Ariztia, vicaris-generaal te Santiago (Chili) omtrent

de gebeurtenissen rond Mariano Puga. Met brieven van Mariano.  1974-1975
  
 25.Correspondentie met Juan Ochagavia, decaan van de Theologische Faculteit van

de Katholieke Universiteit te Santiago (Chili). Met vertalingen.  1970-1971
  
 26.Artikel "Vragen aan Juan Ochagavia" door Jan Caminada SJ.  1971
  
 27.Brief van Juan Ochagavia aan Pedro Escobar.  z.j.
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(België).  1971
 28.Brief van Manuel Segura SJ te Santiago (Chili) aan H. Vander Perre te Leuven  
 29.Kopieën van brieven van Theo Hansen te Rotterdam aan Gustavo (onbekend) en

Segundo (onbekend).  1973
  
 30.Lijst met nummers corresponderend met nummers op sommige brieven in de oude

code I.2.  z.j.
  
 31.Aanbevelingsbrief van Karl Rahner, hoogleraar theologie, te München (Duitsland)

aan mgr. Feliciano Gonzalez Ascanio, bisschop van Maracay (Venezuala).  [1978]
  
 32.Kopie van een brief van mgr. Feliciano González Ascanio, bisschop van Maracay

(Venezuela).  1979
  
 33.Kopie van een brief van Frans Weijmer te Maracay (Venezuela) over een gesprek

met mgr. Feliciano González Ascanio, bisschop van Maracay (Venezuela).  1978
  
 34.Brieven van diverse personen over de groep te Ciudad Guayana (Venezuela). Met

inhoudsopgave. Met bijlage.  1979-1980, 1984
  
 35.Notities van Wim van Zeeland over visites van de bisschop, volgens aantekening

gestuurd naar Frans Weijmer in Nicaragua.  1980
  
 36.Kopie van een brief van Theo Hansen aan A. Vermeulen, vicaris-generaal van het

aartsbisdom Utrecht, over de groep te Ciudad Guayana (Venezuela). Met bijlage.
  1981

  
 37.Kopie van een verhandeling "Proyecto para la mision nacional permanente

1985-1992" door het permanent secretariaat van het episcopaat in Venezuela.  z.j.
  
 38.Verslag "Situacion del episcopado venezolano" van een gesprek tussen Richard,

Laboratorio en Caracas.  1978
  
 39.Kopie van verhandeling "Descripción del método de colaboratión entre los

miembros y los grupos del equipo 'Calama' ".  1978
  
 40.Correspondentie met diverse personen over en verklaringen uitgegeven naar

aanleiding van de uitwijzing van de Calamagroep "El Equipo de la Misión Obrera"
(EMO) uit Callao (Peru). Met bijlagen.  1977-1978

  
 41.Correspondentie tussen EMO en het bisdom Callao (Peru). Met verhandelingen.

  1974-1977
  
 42.Correspondentie met de bisdommen Lima en Arequipa (Peru). Met bijlagen.

  1974-1978
  
 43.Kopie van een brief aan de Nederlandse ambassade te Lima (Peru) over de

repatriëring van de EMO-groep. Met verslagen en bijlagen.  1978
  
 44.Correspondentie met de bisdommen Bogotá en Medellín (Colombia).  1975-1976
  
 45.Correspondentie met Segundo Galilea te Medellín (Colombia).  1973-1974
  
 46.Kopie van een brief van J. Hol aan mgr. J. Bluyssen, bisschop van bisdom 's-

Hertogenbosch houdende een verzoek tot overplaatsing.  1976
  
 47.Reactie van (onbekend) op een voorstel genomen op 1 mei in Peru.  1976
  
 48.Correspondentie met B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. Met

bijlagen.  1973-1975
  
 49.Correspondentie met J.G.M. kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht. Met

bijlagen.  1976-1982
  
 50.Brieven van John Cody, aartsbisschop van Chicago, Illinois (Verenigde Staten van

Amerika).  1979
  
 51.Correspondentie met Vermeulen en Berntsen van het aartsbisdom Utrecht. Met

bijlagen.  1973-1981
  
 52.Correspondentie met mgr. J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch.  1975-1979
  
 53.Correspondentie met J.M.C. Klok, econoom van het aartsbisdom Utrecht.  1981
  
 54.Correspondentie met H.A. Munster OFM over de "Thesen". Met de thesen.  1981
  
 55.Verslagen van bijeenkomsten van de groep Rotterdam. Met correspondentie met

mgr. A.H. van Luyn SDB, bisschop van Rotterdam. Met bijlagen.  1993-2002
  
 56.Verslagen van bijeenkomsten van de groep Rotterdam. Met correspondentie met

mgr. R.P. Bär OSB, bisschop van Rotterdam. Met bijlagen.  1981-1985
  
 57.Verslagen van bijeenkomsten van de groep Rotterdam. Met correspondentie met

mgr. R.P. Bär OSB. Met bijlagen.  1986-1993
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 58.Correspondentie met het bisdom Rotterdam. Met bijlagen.  1973-1979
  
 59.Correspondentie met Antonio Díaz Fernandez SJ te Peru. Met bijlage.  1978-1981
  
 60.Brief van J. van Deenen SJ over het opzetten van nieuwe groepen in Zuid-Amerika

en de mogelijke samenwerking met de Jezuïeten.  1975
  
 61.Correspondentie met het St. Stanislascollege te Delft over het houden van een

lezing tijdens een werkweek van de school. Met programmaboekje.  1975
  
 62.Artikel van Leon Janssen SJ over zijn bezoek aan de groep in Peru.  1976
  
 63.Correspondentie met R. Vaanhold, provinciaal van de Kruisheren, te Nijmegen.

  1975-1976, 1978, 1980
  
 64.Brieven van diverse personen aan Maurice Piers OMI over zijn aansluiting bij de

groep. Met adreslijst van het internationale Justice and Peace Network.  1977-1978
  
 65.Brief van Mario van Loon aan José D. Ante OMI over de splitsing in de groep.  1980
  
 66.Brieven aan Rose-Anne Schlitt OP Met bijlagen.  1975, 1977-1978, z.j.
  
 67.Correspondentie tussen Cecilia Ruiz ICM en de congregatie Missionary Sisters of

the Immaculate Heart of Mary.  1980, 1982-1983
  
 68.Correspondentie met Pierangelos Rocco SM te Maracay (Venezuela).  1978-1979
  
 69.Programma en verslag van de lezing gegeven door leden tijdens een studiedag van

de Medische Missiezusters te Heerlen.  1976
  
 70.Correspondentie met de Congregatio Immaculati Cordis Mariae (Missionarissen van

Scheut). Met bijlagen.  1977-1979
  
 71.Correspondentie met de Fraters van Utrecht.  1980-1982
  
 72.Correspondentie met de congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jesus.

Met bijlagen.  1973-1980
  
 73.Correspondentie met het provincialaat van de karmelieten. Met bijlage.  1973-1983
  
 74.Verslagen van congressen van de congregatie der Zusters van Liefde te Schijndel.

Met brieven van Agnes Koekoek.  1976-1978
  
 75.Kopij voor artikelen over en publicaties van de groep. Met correspondentie.  1974,

1976-1981, 1989, z.j.
  
 76.Knipsels en kopieën van publicaties over de groep.  1979-1981, z.j.
  
 77.Krantenknipsels en persberichten over de uitwijzing uit Peru.  1978, 1980
  
 78.Afschrift van de uitspraak in het kort geding aangespannen tegen M.G.H. Gelissen,

deken van Gennep, over het pamflet #Waarom 2 vastenacties?#. Met
correspondentie. Met bijlagen.  1976, 1981

  
 79.Kopij van een artikel voor #De Nieuwe Linie# over de uitspraak van het kort geding

tegen M.G.H. Gelissen, deken van Gennep.  1981
  
 80.Tekst van het interview voor Radio Omroep Zuid met M.G.H. Gelissen, deken van

Gennep.  1981
  
 81.Correspondentie met diverse personen en instellingen over publicaties in de

#Telegraaf# en het kort geding tegen mgr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam.
Met bijlagen.  1975, 1978-1979

  
 82.Krantenknipsels over een conflict met mgr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam.

  1978-1979
  
 83.Conclusie van antwoord inzake het kort geding tegen M.G.H. Gelissen, deken van

Gennep. Met retro acta.  1973-1976, 1978-1981
  
 84.Krantenknipsels over het kort geding tegen M.G.H. Gelissen, deken van Gennep,

naar aanleiding van het pamflet #Waarom 2 Vastenacties?#. Met felicitatiebrieven.
  1981

  
 85.Reactie van Piet Nelen op zijn ongewilde betrokkenheid bij de verwikkelingen rond

het pamflet #Waarom 2 Vastenacties?# van M.G.H. Gelissen, deken van Gennep.
  [1981]

  
 86.Kopieën van krantenknipsels uit de Limburgse pers over het kort geding M.G.H.

Gelissen, deken van Gennep.  1981
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BIS.  1976-1981
 87.Verklaring van het Buro voor Internationale Solidariteit (BIS) naar aanleiding van

het pamflet #Waarom 2 Vastenacties?#. Met brief van A. kardinaal Rossi over de
  
 88.Brief van M.G.H. Gelissen, deken van Gennep, aan de hoofdredactie van (onbekend)

over de oplage van zijn pamflet #Waarom 2 Vastenacties?#.  1981
  
 89.Verhandelingen en kopieën van krantenknipsels over diverse kerkelijke

onderwerpen. Met kanttekeningen.  1981, z.j.
  
 90.Correspondentie met diverse personen over het kort geding aangespannen tegen

M.G.H. Gelissen, deken van Gennep.  1981
  
 91.Kopie van brief aan T. Claessens te Den Haag met een uitleg over het kort geding

aangespannen tegen M.G.H. Gelissen deken van Gennep.  1981
  
 92.Correspondentie met Georg Aschemann te Hildesheim (Duitsland) naar aanleiding

van het vonnis inzake het kort geding aangespannen tegen M.G.H. Gelissen, deken
van Gennep.  1981

  
 93.Kopie van brief van Theo van Loon aan P. Huizing SJ houdende verzoek de groep te

steunen.  1981
  
 94.Correspondentie met F. Kernkamp, inzake de zaak tegen M.G.H. Gelissen, deken

van Gennep. Met bijlagen.  1981
  
 95.Brief van Th. Claessens over een niet overgemaakt bedrag voor het projekt

"Peru-19".  1980
  
 96.Brieven van Kernkamp, advocaat, aan Jan Caminada SJ, J.G.M. kardinaal

Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, mgr. A.J. Simonis, bisschop van
Rotterdam en de #Telegraaf# over een artikel in de #Telegraaf#.  1978-1979

  
 97.Brieven en kopieën van brieven houdende felicitaties na de uitspraak in de zaak

tegen M.G.H. Gelissen, deken van Gennep. Met bijlagen.  1981
  
 98.Aantekeningen voor en over gesprekken gehouden voor het kort geding

aangespannen tegen M.G.H. Gelissen, deken van Gennep. Met adreslijst van
vrienden van Calama.  1981

  
 99.Knipselplakboek over het vertrek van de groep uit Peru en het conflict met mgr. A.J.

Simonis, bisschop van Rotterdam.  1977-1979
  
 100.Correspondentie met diverse personen.  1974-1978
  
 101.Correspondentie tussen de groepen Arequipa en Callao (Peru). Met bijlagen.

  1976-1978
  
 102.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Callao (Peru). Met bijlagen.

  1973-1979
  
 103.Verslagen van reflectiebijeenkomsten in de zomer te St. Thérèse (Canada). Met

bijlagen.  1974-1977
  
 104.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Quebec (Canada). Met

bijlagen.  1973-1979
  
 105.Correspondentie met Guido Boulanger over de splitsing van de groep.  1980-1981
  
 106.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Santiago (Chili). Met bijlagen.

  1973-1979
  
 107.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Chicago, Illinois (Verenigde

Staten van Amerika). Met bijlagen.  1978-1980
  
 108.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Santo Domingo

(Dominicaanse Republiek). Met bijlagen.  1977-1980
  
 109.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Parijs (Frankrijk). Met bijlagen.

  1972, 1975-1980
  
 110.Correspondentie tussen Calamaleden en de groep te Dortmund (Duitsland). Met

bijlagen.  1974-1981
  
 111.Correspondentie met de groep te Brussel (België). Met bijlagen.  1973-1980
  
 112.Correspondentie met diverse bisschoppen over de uitzetting uit Peru. Met bijlagen.

Met verklaring van de groep.  1974-1978
  
 113.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de verklaring van de

groep naar aanleiding van de uitzetting uit Peru. Met bijlagen.  1978
  
 114.Correspondentie tussen EMO en de CEBEMO (katholieke organisatie voor

medefinanciering van ontwikkelingsprogramma's) te Den Haag over het project
"UPIS Santa Rosa". Met bijlagen.  1976-1977, z.j.
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 115.Stukken betreffende een project van EMO te Bambamarca (Peru).  1977, z.j.
  
 116.Stukken betreffende het project "Cepramon" te Lima (Peru).  1973, 1978
  
 117.Studiemateriaal voor een politiek-economische cursus gehouden in Peru.  1976
  
 118.Krantenknipsels over Nicaragua.  1979-1980
  
 119.Correspondentie van de groep en de Socialistische Partij (SP) met de vakbond

Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) in Nicaragua.  1979-1980
  
 120.Correspondentie van de groep en NOVIB (Nederland) met het ATC in Nicaragua.

  1979-1980
  
 121.Aanbevelingsbrieven voor leden van de groep die in Nicaragua willen werken.

  1978-1981, 1984, 1994, z.j.
  
 122.Verklaringen over ontvangen gelden in Nicaragua. Met bijlagen.  1979-1980
  
 123.Verslagen van vergaderingen met het ATC in Nicaragua.  1980
  
 124.Correspondentie met het Nationaal Planburo te Managua (Nicaragua).  1980
  
 125.Correspondentie van de groep en de SP en het ATC in Nicaragua over de breuk van

de groep met de SP. Met bijlagen.  1979-1980
  
 126.Stukken betreffende de aankoop en verscheping van twee Toyota's voor Nicaragua.

  1979-1980
  
 127.Verhandeling "Analyse van de actuele situatie" door (onbekend). Met

kanttekeningen.  1979
  
 128.Doorslagen van kopij van artikelen geschreven door Frans Weijmer voor #de

Tribune#, het periodiek van de SP.  1980
  
 129.Biografische gegevens van leden van het ATC in Nicaragua.  1980
  
 130.Verklaring van het ATC-bestuur van Cinandega (Nicaragua) bij het afscheid van de

groep.  1980
  
 131.Verslagen van reizen naar Nicaragua en brieven over het opzetten van een Calama-

groep in Nicaragua.  1979-1980
  
 132.Doorslagen van verslagen van de organisatorische vergaderingen van de groep in

Nicaragua.  1980
  
 133.Correspondentie met de groep te El Viejo (Nicaragua).  1978-1980
  
 134.Brieven van T. Kint, pastoor te El Viejo (Nicaragua).  1980
  
 135.Correspondentie met R. Ortiz, priester te El Viejo (Nicaragua).  1979-1980, z.j.
  
 136.Krantenknipsels over de opstand in El Viejo (Nicaragua).  1980
  
 137.Verslag van het project "Calama-Nicaragua 1979-1980". Met financieël overzicht.

Met bijlagen.  1979-1980
  
 138.Publicaties van het episcopaat in Nicaragua.  1978-1979
  
 139.Stukken betreffende het verschepen van goederen vanuit Nicaragua naar

Nederland.  1980
  
 140.Stukken betreffende financiële aangelegenheden van de groep in Nicaragua.  1978,

1980
  
 141.Circulaires van het ATC in Nicaragua over de vorming van arbeiders. Met

verhandelingen.  1980, z.j.
  
 142.Correspondentie tussen het ATC in Nicaragua en het "Instituto Nicaraguense de

Cine" over de samenwerking met de IKON-filmploeg.  1980
  
 143.Oproepen voor een demonstratie van het ATC te Managua (Nicaragua).  1980
  
 144.Publicaties van het ATC, afdeling Chinandega (Nicaragua).  1980
  
 145.Publicaties "El Machete/Machetazos" van het ATC, afdeling Chinandega

(Nicaragua).  1980
  
 146.Correspondentie met het ministerie van Cultuur in Nicaragua over een donatie.

  1980
  
 147.Correspondentie met P. Kühn van #Der Spiegel# over het abonnement op het

periodiek.  1980
  
 148.Verslag van een vergadering van het ATC in Nicaragua.  z.j.
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 149.Brief van het ATC in Nicaragua houdende een aanvraag voor ondersteuning van

een project.  1979
  
 150.Verslag "Korte beschrijving van het werk en de projekten van leden van de Calama-

groep in het ATC in Chinandega (Nicaragua)" door (onbekend).  1980
  
 151.Verslag van de landelijke Nicaraguavergadering gehouden in Nederland.  [1980]
  
 152.Kopieën van brieven van Carlos Centeno van het ATC aan ambtenaren in

Nicaragua.  1980
  
 153.Verslag van de gezamenlijke organisatorische vergadering van de groep Rotterdam

en de groep in Nicaragua.  1980
  
 154.Brief van Erick Blandon aan het Nicaragua Komitee Nederland.  1980
  
 155.Kopie van brief van aan Erick Blandon over het conflict tussen het Nicaragua

Komitee en de SP in relatie tot het project van het ATC.  1980
  
 156.Kopie van brief aan mgr. Espinosa te Leon met voorstellen voor een werkplan in de

parochie te El Viejo (Nicaragua).  1980
  
 157.Verhandelingen "Seminario Politico Educativo" door A. Lopez.  1979
  
 158.Diverse aantekeningen van (onbekend).  z.j.
  
 159.Verslagen en evaluaties van de werkzaamheden met betrekking tot de

voorbereiding van een groep op de Filippijnen. Met verhandelingen over de situatie
op de Filippijnen.  1973, 1975-1977

  
 160.Beschrijving van de opzet van een project op de Filippijnen door Jan Caminada SJ.

  1978
  
 161.Correspondentie tussen diverse leden over het begin van een groep op de

Filippijnen.  1975-1977
  
 162.Verzoeken om en aanbevelingsbrieven voor leden die op de Filippijnen willen

werken.  1976-1977
  
 163.Correspondentie met de Advieskommissie Missionaire Aktiviteiten (AMA) met

betrekking tot het opstarten van een groep op de Filippijnen. Met bijlagen.  1976
  
 164.Correspondentie met de karmelieten op de Filippijnen en in Nederland.  1976-1977
  
 165.Correspondentie met pater Linssen CICM.  1976-1977
  
 166.Correspondentie tussen leden over het conflict met de groep op de Filippijnen. Met

bijlagen.  1979-1981
  
 167.Beschrijvingen van en begrotingen voor het opstarten van een groep op de

Filippijnen. Met bijlagen.  1975, 1978
  
 168.Correspondentie met F. Houtart, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven

(België), over een mogelijke aanbevelingsbrief. Met bijlagen.  1975-1976
  
 169.Correspondentie met diverse personen betreffende de oprichting van een groep op

de Filippijnen.  1975-1977
  
 170.Verhandeling "Kristendemokratie in de Filippijnen" door [onbekend].  1973
  
 171.Verslagen en evaluaties van bijeenkomsten gehouden tijdens de reflectieperiode te

Manila (Filippijnen). Met bijlagen.  1977
  
 172.Motie van de groepen Manila en Maria Aurora op de Filippijnen.  1979
  
 173.Correspondentie met de groepen Manila en Maria Aurora op de Filippijnen. Met

bijlagen.  1977-1979
  
 174.Financiële overzichten. Met situatieschets.  1977
  
 175.Correspondentie over het conflict met de groep op de Filippijnen. Met verslagen

van bijeenkomsten.  1980
  
 176.Verhandeling "Profile of the Baler Valley, Aurora" door het Mivo-team.  1980
  
 177.Correspondentie met diverse personen betreffende de kerkelijke legitimatie van de

groep te Manila (Filippijnen). Met verslagen van gesprekken met bisschoppen.
  1979-1980

  
 178.Correspondentie tussen de congregatie der Zusters van Liefde en verschillende

instellingen betreffende de visaproblemen van Louisa van Amersfoort op de
Filippijnen.  1979-1980
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 179.Kopie van een evaluatieverslag door [onbekend] over een maand werken in een
kledingfabriek op de Filippijnen.  1980

  
 180.Correspondentie met de groep te Maracay (Venezuela). Met bijlagen.  1977-1980
  
 181.Correspondentie tussen leden te Rotterdam en leden in het buitenland.  1978-1979
  
 182.Formulier voor een visumaanvraag voor Jan Caminada SJ.  1978
  
 183.Correspondentie met de groep te Guayana (Venezuela). Met bijlagen.  1979-1980
  
 184.Correspondentie over en verslagen van de overval in Maracay (Venezuela) en van

het conflict met de leden aldaar. Met bijlagen.  1979-1980
  
 185.Plattegrond van Maracay (Venezuela) met daarop aangegeven welke fabrieken

hoeveel loon betaalden.  z.j.
  
 186.Verhandelingen door diverse auteurs over de relatie van de kerk met de politiek.

  1973, 1975, z.j.
  
 187-196.Verhandelingen waaruit het "methodepapier" is ontstaan. Geordend op stad en jaar.

  1973-1975, 1977-1978
Bevat 10 stukken

  
  187.Calama (Chili), januari 1973.  1973
  
  188.Rotterdam, maart 1973.  1973
  
  189.Rotterdam, december 1973.  1973
  
  190.Canada, juli 1974.  1974
  
  191.Waterloo-de Zilk (België), september 1975.  1975
  
  192.Callao-Naña (Chili), januari 1977.  1977
  
  193.Rotterdam, maart 1975.  1975
  
  194.Rotterdam, juni 1978.  1978
  
  195.Rotterdam, juni 1978, bijdrage Canada.  1978
  
  196.Brussel (België), november 1978.  1978
  
 197.Verhandeling "De konstitutieve elementen van de hypothese" door (onbekend).  z.j.
  
 198.Verhandeling "Tito a Reinaldo" over het theologisch fundament door (onbekend).

  1973
  
 199.Verklaring met de wens het werk voort te zetten, opgesteld door de groep na de

oriëntatieperiode te Zilk (België).  1974
  
 200.Correspondentie met Karl Rahner, hoogleraar theologie te München (Duitsland).

  1971-1976, 1978-1979
  
 201.Correspondentie tussen Frits Stahl en Karl Rahner, hoogleraar theologie te

München (Duitsland). Met maandverslagen.  1974-1978
  
 202.Correspondentie van Karl Rahner, hoogleraar theologie te München (Duitsland),

met diverse personen.  1971, 1973, 1977
  
 203.Advies van Karl Rahner, hoogleraar theologie te München (Duitsland), over het

opzetten van een groep te Calama (Chili).  1972
  
 204.Correspondentie met Werner Rücker. Met bijlagen.  1971-1974
  
 205.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1973
  
 206.Correspondentie met Alois Winter. Met bijlagen.  1971-1972
  
 207.Correspondentie tussen verschillende personen ten tijde van de voorbereiding van

het "Projekt Calama". Alfabetisch geordend. Met bijlagen.  1969-1974
  
 208.Verslagen en samenvattingen van gesprekken gehouden ten tijde van de

voorbereiding van het "Projekt Calama".  1969, 1971, 1973
  
 209.Voorstellen betreffende discussiepunten voor het symposium met Kaufmann en

Metz.  1971
  
 210.Verslag van de interdisciplinaire reflectiedag gehouden te München (Duitsland).

  1972
  
 211.Verslagen van de oriëntatiemaand gehouden te Mejillones (Chili). Met

aantekeningen en verhandelingen.  1971-1972
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 212.Brief van Carlos Oviedo Cavada aan mgr. Francisco de Borga Valuenzuela Ríos,
aartsbisschop van Antofagasta (Chili), over de uitkomst van een oriëntatiemaand
van het Projekt Calama aldaar. Met bijlagen.  1971

  
 213.Samenvatting van de verhandeling "Aggiornamento de la provincia" door Jan

Caminada SJ.  1972
  
 214.Verhandeling van Jan Caminada SJ ter voorbereiding van de thema's voor een

seminair gehouden op de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit van
Chili.  1972

  
 215.Verslag voor de groep in Duitsland van het reflectieteam van Santiago (Chili)

betreffende een half jaar Calama in Chili.  1972
  
 216.Agenda voor en verslagen van een reflectiemaand te Calama (Chili). Met

aantekeningen.  1972
  
 217.Overeenkomst tussen de groep en het Centro de estudios y capacitacion laboral te

Calama (Chili). Met bijlagen en aantekeningen.  1973
  
 218.Verklaringen opgesteld en ondertekend door diverse leden.  1971, 1973-1977
  
 219.Verhandelingen met informatie over de voortgang van het Projekt Calama (Chili)

geschreven door leden van de groep.  1971-1973, 1977-1978, z.j.
  
 220.Correspondentie met A. Sendker, vicaris-generaal van bisdom Hildesheim

(Duitsland), over financiële steun bij het opzetten van het "Projekt Calama". Met
bijlagen.  1970-1972

  
 221.Correspondentie met Alois Winter over een reflectiegroep onder diens leiding. Met

bijlagen. Met aantekeningen.  1971
  
 222.Correspondentie met Franz Wohte van het bisdom Hildesheim (Duitsland).

  1971-1972
  
 223.Correspondentie van Jan Caminada SJ met verschillende personen over zijn eerste

reizen naar Zuid-Amerika. Met bijlagen.  1970-1972
  
 224.Verslagen van verschillende oriëntatiedagen en -weken gehouden te Wassenaar.

Met bijlagen.  1973
  
 225.Lijst met en motivatie van mogelijk nieuwe leden. Met bijlagen.  1974
  
 226.Uitnodiging voor met programma van een oriëntatieweek te houden te Brussel

(België). Met bijlagen.  1975
  
 227.Verslagen van bijeenkomsten van oriëntatiedagen gehouden te Schijndel. Met

bijlagen.  1975-1976
  
 228.Verslagen van bijeenkomsten van de oriëntatieweken gehouden te Brussel (België).

Met bijlagen.  1976-1977
  
 229.Verslagen van bijeenkomsten van oriëntatieweken gehouden in Nederland, België

en Duitsland. Met bijlagen.  1977-1978
  
 230.Verslagen van bijeenkomsten van de oriëntatieweken gehouden te Boxmeer en te

Rotterdam. Met bijlagen.  1979
  
 231.Verslag van de oriëntatieweek gehouden te Huijbergen. Met bijlagen.  1980
  
 232.Verslagen van bijeenkomsten van de oriëntatieweek gehouden te Ricardo Palma

(Peru). Met bijlagen.  1975
  
 233.Verslagen van bijeenkomsten van de oriëntatieweken gehouden te Callao en Naña

(Chili).  1977
  
 234.Verslag van de planningbijeenkomst van de EMO gehouden te Santiago (Chili). Met

bijlagen.  1973
  
 235.Verslagen van de halfjaarlijkse planning van de groep Rotterdam.  1974
  
 236.Verslag van het evaluatieweekend van de groepen Brussel en Rotterdam gehouden

te Rotterdam. Met correcties.  1975
  
 237.Voorstel tot formulering van de autonomie van de groep te Brussel (België).  [1975]
  
 238.Agenda en verslag van het planningsweekend te Brussel (België).  1975
  
 239.Verslag van een evaluatieweekend van de groep Rotterdam gehouden in de

Tiltenberg te Vogelenzang.  1975
  
 240.Verslag van de reflectiedagen tijdens de Europese conferentie gehouden te

Serkenrode (Duitsland). Met bijlagen en correspondentie.  1975
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 241.Verslagen van plannings- en reflectieweekenden van de groep Rotterdam gehouden
te Schijndel. Met bijlagen.  1975-1976

  
 242.Verslagen van de Europese conferentie gehouden te Namen (België). Met bijlagen.

  1976
  
 243.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Bonnelles (Frankrijk). Met

bijlagen.  1977
  
 244.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Schijndel. Met bijlagen.  1977
  
 245.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Bonn (Duitsland). Met bijlagen.

  1978
  
 246.Verslagen en evaluaties van het planningsweekend gehouden te Gent (België). Met

bijlagen.  1978
  
 247.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Fontenay (Frankrijk). Met

bijlagen.  1978
  
 248.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Bonn (Duitsland). Met bijlagen.

  1979
  
 249.Verslagen van planningsweekenden gehouden te Boxmeer en te Schalkwijk. Met

bijlagen.  1979-1980
  
 250.Verslag van de Europese conferentie gehouden te Gent (België). Met bijlagen.

  1979-1980
  
 251.Verslagen van de Europese conferentie gehouden te Bonn (Duitsland). Met bijlagen.

  1980
  
 252.Verslag van het planningsweekend van de Europese groepen gehouden te

Huijbergen.  1980
  
 253.Brieven aan en adreslijsten van leden van de reflectiegroep. Met verslag van een

bijeenkomst van de groep.  1978, 1980
  
 254.Verslagen van bijeenkomsten van de reflectiegroep. Met bijlagen.  1978-1980
  
 255.Correspondentie tussen de leden van de reflectiegroep onderling. Met bijlagen.

  1977-1981
  
 256.Verhandeling "Partei un Kirche, Fragen zur Strategie und Taktik" door Jan

Caminada SJ en Fritz Stahl. Met commentaren en correspondentie.  1979-1980
  
 257.Argumenten tegen de groep Calama naar aanleiding van het Naña-document.

  [1977]
  
 258.Verhandeling "Imperialisme - verschijnsel en interpretaties" door Dieter Senghaas.

  z.j.
  
 259.Verhandeling "Fey Justicia" door Karl Rahner, hoogleraar theologie aan de

universiteit te München, en anderen.  z.j.
  
 260.Teksten van presentaties van de groep Rotterdam gehouden op diverse scholen.

  1978-1979
  
 261.Brief van de groep te Callao (Peru) aan H. Oudejans SCJ.  1976
  
 262.Brief van de groep te Callao (Peru) aan de redaktie van het periodiek #Forum#.

  1976
  
 263.Correspondentie tussen leden van de internationale groepen onderling over de

interne splitsing. Met bijlagen.  1979-1981
  
 264.Verhandelingen over verschillende onderwerpen opgesteld door diverse groepen.

  1974-1975, 1977, 1979, 1980-1981
  
 265.Verhandeling "Over de methode van vorming van op de 'basis' georienteerde

kerkelijke groepen" door de groep Rotterdam. Met brief aan K. de Rooy SCJ.  1975
  
 266.Verhandeling "De formele structuur van kerkelijke basisgroeperingen" door de

groep Rotterdam.  z.j.
  
 267.Verhandeling "De Kerk, het Ambt en de Diakens" door (onbekend).  z.j.
  
 268.Verhandeling "Exploratie-verslag" door Albert Koot over het permanent

diakenschap.  1980
  
 269.Korte stellingname van de groep Rotterdam en anderen over de agenda van de

bisschoppensynode.  1980
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in Nederland met het verzoek tot steun aan de mijnwerkersstaking in Peru.  1978
 270.Brief van de groep Rotterdam aan de oversten van religieuze orden en congregaties  
 271.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en W. Kreeftmeijer, directeur

van de Vastenaktie. Met bijlagen.  1978-1979,1981-1983
  
 272.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en M. de Kruif van de

Vastenaktie. Met bijlagen.  1983-1985
  
 273.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en M. de Kruif. Met bijlagen.

  1985-1987
  
 274.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en de AMA betreffende steun

voor het 'Bataris Formation House' te Baler (Filippijnen).  1987-1988
  
 275.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en de congregatie Zusters van

Liefde te Schijndel. Met bijlage.  1988
  
 276.Correspondentie tussen de groep op de Filippijnen en Memisa te Rotterdam. Met

bijlagen.  1980-1982, 1984-1985
  
 277.Correspondentie met het provincialaat van de karmelieten over projecten op de

Filippijnen. Met bijlage.  1978-1981
  
 278.Correspondentie met de Zusters Ursulinen van Bergen over projecten op de

Filippijnen. Met bijlagen.  1979-1980
  
 279.Correspondentie met J. van Hezewijk van de Nederlandse Missieraad (NMR). Met

bijlagen.  1977, 1979, 1981
  
 280.Correspondentie met het Solidariteitsfonds WNM.  1981-1983
  
 281.Legitimaties voor Theo van Loon op de Filippijnen opgesteld door het aartsbisdom

Utrecht.  1978, 1980, 1982, 1984, z.j.
  
 282.Correspondentie met Efrem van Eijl, secretaris van het provincialaat OFM, over

financiële steun voor werk op de Filippijnen.  1981
  
 283.Kopie van brief van Theo van Loon aan J. Klok, econoom van het aartsbisdom

Utrecht, over vergoeding van reiskosten naar de Filippijnen. Met bijlage.  1984
  
 284.Schema's van voorbereidingen voor vertrek naar de Filippijnen. Met bijlagen.  1981
  
 285.Financiële overzichten van diverse groepen.  1977-1983
  
 286.Betalingsbewijzen en -verklaringen.  1978-1979, 1981, 1984
  
 287.Kopie van brief van B. Meerts aan E. de Boer van het JVC-secretariaat.  1982
  
 288.Kopieën van brieven van Jim Schorsch en Wim Geertman aan J. Egberink over het

opzeggen van hun lidmaatschap van de orde der karmelieten.  1983
  
 289.Verslagen van bijeenkomsten en gesprekken gehouden door de groepen op de

Filippijnen. Met evaluaties. Met financiële overzichten en bijlagen.  1977-1979
  
 290.Verslagen van bijeenkomsten en gesprekken gehouden door de groepen op de

Filippijnen. Met evaluaties. Met financiële overzichten en bijlagen.  1980-1983
  
 291.Verhandeling "History of Calama Philippines 1975-1980" door de groep te Manila

(Filippijnen).  1983
  
 292.Verhandeling "De objectieve en subjectieve condities van de arme boeren in de

provincie Aurora" door de groep te Baler (Filippijnen). Met brieven van Jim
Schorsch en Cecilia Ruiz.  1981-1982

  
 293.Verhandeling "Profile of the Balervalley and the Dinalunganplains" door de groep te

Baler (Filippijnen).  1982
  
 294.Verhandeling "The history of the Worker's movement in the Philippines" door

[onbekend].  1982
  
 295.Verhandeling "Vocation and mission of the Laity in the church and in the world"

door mgr. J..X. Labayen, titulair bisschop van Sinnuara, in samenwerking met de
groep.  1987

  
 296.Correspondentie tussen leden en de groepen op de Filippijnen. Met bijlagen.

  1981-1984
  
 297.Verklaringen van leden die zich terugtrekken uit de groep.  1980-1981, 1983-1984
  
 298-301.Brieven met informatie en evaluaties van de groep op de Filippijnen. Met bijlagen.

  1984-1987
Bevat 4 stukken

  
  298.1984

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 12/13

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067751
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067751
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067759
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067759
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067760
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067760
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067761
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067762
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067762
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067763
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067763
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067764
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067764
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067765
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067765
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067766
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067766
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067767
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067767
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067768
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067769
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067769
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067770
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067770
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067771
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067771
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067772
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067773
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067774
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067775
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067776
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067776
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067777
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067777
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067778
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067778
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067779
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067779
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067780
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067781
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067781
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067782
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067782
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067783
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067783
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067783
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067784
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067785
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067786
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110067787
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  299.1985
  
  300.1986
  
  301.1987
  
 302-316.Brieven met informatie en evaluaties van de groep te Guayana (Venezuela). Met

bijlagen.  1981-1995
Bevat 13 stukken

  
  302.1981
  
  303.1982
  
  304.1983
  
  305.1984
  
  306.1985
  
  307.1986
  
  308.1987
  
  309.1988
  
  310.1989
  
  311.1990
  
  312.1991
  
  313.1992
  
  314.1993
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