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Ten Geleide

Johannes Leonardus Maria Caminada (1926-1981)
Jan Caminada trad op 20-jarige leeftijd in bij de Jezuïeten te Mariëndaal. Vervolgens trok hij naar Indonesië, raakte daar
in conflict met de leiding van de vice-provincie en werd naar Nederland teruggestuurd om zijn emissie te ontvangen.
Daarna ging hij theologie studeren in Duitsland en werd in 1957 tot priester gewijd in het bisdom Hildesheim, waarna hij
vier jaar werkzaam was in Bielefeld. Hierna werkte hij vier jaar in Brazilië, waarna hij terugkeerde naar Duitsland, waar hij
als leerling van Karl Rahner SJ promoveerde op het proefschrift Amt des Dienstes als Dienst des Amtes. (Zie andere titel
bij
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1.Collegedictaat "Conjunctuurleer" gegeven door drs. F.J. Brouwer. 1951-1952
2.Collegedictaat "Monetaire economie. Geldwezen" gegeven door dr. C.F. Scheffer,
medewerker van de Faculteit Economie te Djakarta. Met kanttekeningen. 1951-1952
3.Dissertatie #Der Diakmat im Neuen Testament# door J. Schütz, gepromoveerd aan
de Theologische Faculteit van de Johannes Gutenberg Universiteit te Mainz. Met
kanttekeningen. 1968
4.Verhandeling "Ontologica" van (anoniem). Met kanttekeningen en onderstrepingen.
z.j.
5.Collegedictaat "Geschiedenis der philosophie" gegeven door (anoniem). Met
kanttekeningen, onderstrepingen en aantekeningen. z.j.
6.Collegedictaat "Logica Maior" gegeven door (anoniem). Met kanttekeningen en
onderstrepingen. z.j.
7.Collegedictaat "Ethica" of "Philosophica Moralis" gegeven door [A. van Leeuwen
SJ]. Met kanttekeningen. z.j.
8.Collegedictaat "Sociologie" gegeven door prof.dr. R.F. Beerling. Met
kanttekeningen, onderstrepingen en een voorwoord in het Indonesisch. 1951-1952
9.Tractaat #Compendium ex tractata de gratia Christiana# door (anoniem). z.j.
10.Collegedictaat "Einführung in die Tiefenpsychologie" gegeven door prof.dr.
Winkler. 1969-1970
11.Verhandeling "De interpretatie van de Quarta Via" van [C. Lemaire SJ]. Met
verslagen van discussies over de "Substantia humana". [1951]
12.Verhandelingen van (anoniem) over stellingen uit de theologie en de logica. [1947]
13.Cursus "Dogmatiek Allgemeine Sacramentenlehre" gegeven door prof.dr. J.
Brinktrine, docent aan de Aartbischoppelijke Filosofisch-Theologische Akademie te
Paderborn. Met kanttekeningen en onderstrepingen. 1955-1956
14.Collegedictaat "Die Lehre von der allerseligsten Jungfrau" gegeven door prof.dr. J.
Brinktrine. Met kanttekeningen en onderstrepingen. 1954-1955
15.Collegedictaat "Geschichte der Kirche von den Anfängen bis zum Beginn des 4.
Jahrhunderts" gegeven door prof.dr. B. Kötting, uitgegeven door [medewerkers]
van het Niels Stensen Kolleg te Münster. 1969-1970
16.Collegedictaat "Compendium praelectinum ethica" gegeven door H. Wannemakers
SJ, docent aan het Sint Ignatiuscollege te Jogjakarta. Met kanttekeningen en
onderstrepingen. 1950-1951
17.Collegedictaat "Die Lehre von der Erlösung" gegeven door (anoniem). Met
kanttekeningen en onderstrepingen. z.j.
18.Collegedictaat "Die Existenz der Offenbarung" gegeven door (anoniem). Met
kanttekeningen en onderstrepingen. 1954-1955
19.Collegedictaat "Theses ex universa philosophia defendae" gegeven door (anoniem)
aan het Sint Ignatiuscollege te Jogjakarta. Met kanttekeningen en onderstrepingen.
1952
20.Collegedictaat "Die Lehre von der Kirche" gegeven door prof.dr. E. Stakemeier. Met
kanttekeningen en onderstrepingen. z.j.
21.Stukken betreffende de Mission Ouvriére Sainte Pierre et Paul te Port-de-Bouc
(Frankrijk). 1960-1961, z.j.
22.Collegedictaat "Die Lehre von der Göttlichen Gnade" gegeven door (anoniem). Met
kanttekeningen en onderstrepingen. z.j.
23.Artikelen "Simonis is de dupe van maoïstische priesters" en "De slapeloze nachten
van mgr.dr. A. Simonis, bisschop te Rotterdam" van Herman Eetgerink uit #De
Telegraaf# van 14 en 16 december. 1978
24.Artikel "Calama zoekt Gods Geest bij het proletariaat", houdende een vraaggesprek
van Ton Oostveen met Jan Caminada en prof.dr. K. Rahner in #De Tijd# van 29
september. 1978
25.Artikel "Caminada bereid tot overleg" van (anoniem) uit #De Volkskrant# van 28
december. 1978
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26.Artikel "Priester begint kort geding tegen bisschop" van (anoniem) uit #De
Volkskrant# van 23 december. 1978
27.Artikel "Steun voor Calamagroep" van (anoniem) uit #Het Binnenhof# van 16
december. 1978
28.Brief van mr. P. Sarolea, lid van de reflexiegroep Calama te Voorburg, over de term
"burokratisch atheïsme". 1979
29.Verslag van en aantekeningen over het beraad tussen kerkelijke en religieuze
oversten en de Calamagroep te 's-Gravenhage. 1979
30.Artikelen "Calamagroep in Peru" van L. Janssen en "Parochiemanager in Midden
Java" van Norbert Halsema uit een [tijdschrift van de Jezuïeten]. z.j.
31.Artikel "Paus krijgt oproep: kies voor armen" van Helena Hanselaar uit het #NRCHandelsblad# van 5 juli. 1980
32.Artikel "Deken Gelissen handelde onrechtmatig ten opzichte van Calamagroep" van
(anoniem) uit #Het Binnenhof# van 15 april. 1981
33.Verslag van een vergadering van de Calamagroep gehouden te Oss op 20
november. 1980
34.Verhandeling "Inspiratie en referentiekader van het equipe Calama voor RK
Christenen" van (anoniem). Met correcties en onderstrepingen. 1979
35.Artikel "Simonis vertrouwt Calamagroep weer" van (anoniem) uit #Trouw# van 13
juni. 1979
36.Brieven en kopieën van brieven over het ondernemen van gerechtelijke stappen
naar aanleiding van de artikelen van Herman Eetgerink in #De Telegraaf# van 14 en
16 december 1978. 1978-1979
37.Brief en kopieën van brieven van het Centraal Missie Commisariaat (CMC) te 'sGravenhage over de uitspraken van mgr.dr. A. Simonis in #De Telegraaf#. 1979
38.Verhandeling over de brief van mgr.dr. A. Simonis van 6 december 1978. Met
kopieën van brieven en verklaringen over deze kwestie. 1979
39.Brief aan mr. P. Sarolea, lid van de reflexiegroep Calama te Voorburg, over het
conflict met mgr.dr. A. Simonis. 1979
40.Circulaire houdende een verklaring van de Calamagroep te Rotterdam inzake de
discussie binnen de basisbeweging Nederland. 1978
41.Artikel "De zoete wraak van mgr. Simonis" van Herman Eetgerink uit #De Telegraaf#
van 20 januari. 1979
42.Artikel "Bisschop Simonis vraagt onderzoek" van (anoniem) uit het #Limburgs
Dagblad# van 15 december. 1978
43.Ingezonden brief van B.M. Joore te Schoonhoven over het artikel "Caminada bereid
tot overleg" van (anoniem) uit #De Volkskrant# van 28 december 1978, uit #De
Volkskrant# van 26 maart. 1979
44.Artikel "Leider Jezuïeten verdedigt Marx" van (anoniem) uit #De Volkskrant# van 26
maart. 1981
45.Verslagen van een bijeenkomst tussen mr. T. Claessen, directeur van het CMC, J.
Egberink, provinciaal van de Karmelieten, R. Vaanhold, provinciaal van de
Kruisheren en leden van de Calamagroep, gehouden te Oss op 20 november. Met
aantekeningen over de voorbereiding van deze bijeenkomst. 1980
46.Brief van J. Rietman, lid van de Calamagroep, aan leden van de reflexiegroep
Calama. 1979
47.Verslagen van vergaderingen van de reflexiegroep Calama. Met bijlagen en
aantekeningen. 1979-1981
48.Brief van F. Wijmer SCJ, lid van de Calamagroep te Rotterdam aan dr. H.A. van
Munster OFM over de voorbereiding van een gesprek tussen Van Munster en de
Calamagroep. 1979
49.Verhandeling van de Calamagroep te Rotterdam, bestemd voor de Europese
ontmoeting van christelijke organisaties voor internationale samenwerking met als
thema "Waarden en inspiratie van de christelijke gemeenschappen in de Derde
Wereld vòòr onze wereld hier". 1981
50.Stukken betreffende het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen dr. M.G.H.
Gelissen, deken te Gennep naar aanleiding van diens folder "Waarom twee
vastenacties" gericht tegen de Calamagroep. 1981
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51.Brief van een lid van de reflexiegroep Calama aan R.P.L. Velthuijse SJ over de brief
van A.R.R.P. Arrupe SJ, generaal van de Jezuïeten, aan de provincialen van de
Jezuïeten in Latijns-Amerika. Met als bijlage een kopie van de brief van Arrupe.
1980
52.Brief van de Calamagroep uit Nicaragua aan alle groepen van de equipe Calama
over de stand van zaken aldaar. 1980
53.Verslag van F. Weijmer SJ, lid van de Calamagroep, over het project CalamaNicaragua 1979-1980. [1980]
54.Circulaire van Caminada en dr. T.B. Hansen, lid van de Calamagroep te Rotterdam,
verstuurd uit Callao (Peru) aan de leden van de equipe Calama te Brussel, Callao,
Dortmund, Quebec, Rotterdam en Santiago inzake hun methode. 1976
55.Nota van (anoniem) houdende verklaringen over de naam en het werk van Calama.
[1978]
56.Verhandeling "Beschrijving van de methode van samenwerken tussen de leden en
de groepen van het equipe Calama" van de Calamagroep. 1978
57.Brief aan dr. A. Vermeulen, vicaris-generaal van het aartbisdom Utrecht, met name
over het methodepapier, een soort van statuut, van de equipe Calama. 1978
58.Verhandeling "Pastor und Kirche. Arrangement oder Engagement. Fragen zur
Strategie und Taktik. Beitrag der Calama Gruppen zur Festschrift für K. Rahner" van
Caminada en F. Stahl. 1979
59.Notities houdende opmerkingen over de verhandeling "Pastor und Kirche" van H.
Manschot, B. Schuurman, L. Oranje, H. Koetsier en J. van Hezewijk, leden van de
Calamagroep. 1979
60.Brief van F. Weijmer SCJ, lid van de Calamagroep te Rotterdam, aan dr. W.J.M. van
Paassen SCJ, vicaris van het bisdom Rotterdam, over de breuk die zich heeft
voorgedaan in de equipe Calama. 1980
61.Brief van F. Weijmer SCJ, lid van de Calamagroep te Rotterdam, aan mr. T.
Claessens, directeur van het CMC over de breuk binnen de equipe Calama. 1980
62.Brief van dr. A. Vermeulen, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, aan dr.
T.B. Hansen, lid van de Calamagroep te Rotterdam, houdende een antwoord op het
verzoek van de Calamagroep voor erkenning als seculier instituut. Met als bijlage
de canones, die in de nieuwe Codex gewijd zijn aan het seculier instituut. 1981
63.Circulaire van J. Rietman van de Calamagroep te Rotterdam aan leden van de
Calamagroep inzake de vertaling van de in het Spaans geschreven brief van
Caminada aan de leden van de equipe Calama. Met vertaling van die brief. 1979
64.Verzoekschrift van de Calamagroepen aan de aartsbisschop van Utrecht inzake het
verkrijgen van een kerkelijke erkenning. Met bijlage. 1981
65.Brief van F. Keesen van de Calamagroep te Rotterdam aan H. de Lange over de
studie "De Macht en het Kruis" van de Calamagroep. 1980
66.Circulaire van de commissie voor de Deelname van de Kerken bij Ontwikkkeling
(CCPD) houdende een uitnodiging voor een bijeenkomst inzake het studieproject
"The Church of the poor" van de CCPD, gehouden te Oegstgeest op 13 en 14 juni.
Met bijlagen. 1980
67.Brief aan dr. W.J.M. van Paassen SCJ, vicaris van het bisdom Rotterdam, over een
door mgr.dr. A. Simonis gewenste verduidelijking van een [notitie]. 1979
68.Verhandeling "Strijd voor het socialisme" van F. Weijmers SCJ, lid van de
Calamagroep te Rotterdam, bestemd voor de Theologie-Konferentie georganiseerd
door Christenen voor Socialisme (CvS) en gehouden op 7 en 8 februari. Met bijlage.
1981
69.Stukken betreffende doel, samenstelling en bestaansreden van de Calamagroep te
Rotterdam. 1979
70.Brief aan mr. P. Sarolea over hun ontmoeting. 1961
71.Stukken betreffende zijn dood en begrafenis. 1981
72.Aantekeningen over de Calamagroep, God, primaire en secundaire groepen en
collectiviteit. 1980-1981
73.Verhandeling "Religieuze traditie en politieke praktijk" van A. van Zijl, lid van de
Calamagroep, bestemd voor de Theologie-Konferentie georganiseerd door CvS en
gehouden op 7 en 8 februari 1981. 1980
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schilderij en twee foto's. 1972, 1984, z.j.
74.Stukken betreffende een portret van Caminada en de schilder Don David Sing. Met
75.Verslag van een uitspraak in een kort geding inzake de Calamagroep tegen
pastoor/deken M.Gelissen. 1981
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