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Ten Geleide

Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986)
Klompé studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijks Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 1941. Van 1932 tot 1949
doceerde ze natuur- en scheikunde aan het meisjeslyceum Mater Dei in Nijmegen. Ze was in deze tijd tevens actief in de
katholieke vrouwenbeweging. Vier maal maakte ze in de jaren 1947-1952 deel uit van de Nederlandse delegatie naar de
Algemene Vergadering van de VN. Haar politieke loopbaan begon in 1948 toen ze lid werd van de Tweede Kamer voor
de KVP. Haar belangstelling voor de Europese eenwording kristalliseerde in het lidmaatschap van de Raadgevende
Vergadering van de Raad van Europa in de jaren 1949-1956 en in dat van het Parlement van de Europese Kolen- en
Staalgemeenschap van 1952 tot 1956. In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke minister van Nederland en wel voor het
Departement van Maatschappelijk Werk. Het ministerschap zou ze, met een onderbreking tussen 1963-1966, tot 1971
blijven uitoefenen (vanaf 1966 als minister van CRM). Na het verlaten van de politiek in 1971 wijdde ze zich aan talloze
activiteiten op kerkelijk en internationaal-politiek gebied, waarvan het lidmaatschap van de pauselijke Commissie Justitia
et Pax de bekendste was. Ze overleed op 28 oktober 1986.
Bron: Michel van der Plas (red.) Herinneringen aan Marga Klompé, Baarn, 1989.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 1 stukken
1.Memorandum "Welzijnsbeleid van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de
KVP", opgesteld door de stuurgroep Welzijn van het Centrum voor Staatkundige
Vorming. Met bijlagen. 1972
2.Discussienota inzake het sociaal-economische beleid van de Katholieke Volkspartij
(KVP). Met kanttekeningen. 1969
3.Overzicht van de verdeling van voorzitterschappen naar politieke kleur. z.j.
4.Nota's van de [KVP] inzake een streven naar politieke duidelijkheid van deze partij.
1969
5.Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stellingen aangaande het thema
"Geloof en Politiek" van prof.dr. B. Delfgaauw. Met bijlage. 1974-1978
6.Brief aan mr. F.H.J.J. Andriessen, fractievoorzitter van de KVP, over de
Bijstandswet. 1971
7.Nota "Concept-probleemstellingen voor de partijgeledingen" uitgebracht ten
behoeve van deelnemers aan bezinningsdagen van de KVP. Met bijlage. 1973
8.Ontwerp-resolutie voor de partijraden van de christelijke partijen over de vorming
van het CDA. Met bijlagen. 1973
9.Stukken betreffende de vergadering van de partijraad van de KVP van 15 december.
1973
10.Artikel "De toekomst van de christen-democratische partijen" van prof. dr. W.
Albeda uit #Antirevolutionaire Staatkunde# van oktober. 1971
11.Brief van S.L. Mansholt uitgegeven door de Voorlichtingsdienst der Europese
Gemeenschappen te 's-Gravenhage over het testament van de commissie Mansholt.
z.j.
12.Nota "Van diagnose tot therapie" van P.G.J. Zelissen uitgebracht ten behoeve van
de jongeren van de KVP. Met aantekeningen. 1972
13.Nota "De behoefte aan een omgekeerde Marx" van G.G. van Blokland, N.J. Prinsen,
E.M. Schuyer, F.W.M. van der Ven en J. Wessel. Met kanttekeningen. 1972
14.Stukken betreffende de strategienota "De mens en zijn ontplooiing" van dr. E.
Bleumink ten behoeve van de leden van de Contactraadswerkgroep van de Jhr.mr.
A.F. de Savornin Lohmanstichting. 1972
15.Notitie van F.A. Bibo, directeur van het partijbureau van de KVP, naar aanleiding
van twee bijeenkomsten van de "Modellenclub". Met kanttekeningen. 1972
16.Redevoering van mr. F.H.J.J. Andriessen, uitgesproken in "De Werft" te
Kaatsheuvel op 18 mei. Met bijlage. 1972
17.Strategienota van de Contactraadswerkgroep van de Jhr.mr. A.F. de Savornin
Lohmanstichting. Met bijlage. 1972
18.Redevoering van dr. ir. D. de Zeeuw uitgesproken voor de partijraad van de KVP.
Met bijlage. 1971
19.Nota's van F.M. Rochard, G.P. Noordzij, H. Daudt en L.P.J. de Bruyn inzake kiezers
en kiezersgedrag, beleidsoriëntatie en deconfessionalisering. z.j.
20.Nota "De progressieve christen en zijn politieke partijkeuze" van prof.dr. E.
Schillebeeckx. 1972
21.Brief van mr. F.H.J.J. Andriessen, fractievoorzitter van de KVP, over moeilijkheden
rond de bouw van bejaardenflats in Nijmegen. Met bijlagen. 1971-1972
22.Brief van dr. K.J. Hahn uit Rome. Met bijlage. 1972
23.Strategienota "De mens en zijn ontplooiing" van Klompé, prof.dr. W. Albeda en dr.
E. Bleumink. Met kanttekeningen. 1972
24.Artikel "De cirkelgang van de onmacht; hardop denken over de huidige politieke
situatie" van mr. W.C.D. Hoogendijk uit #Antirevolutionaire Staatkunde# van mei.
1971
25.Stukken betreffende de beleidscommissie van de KVP. 1971-1972
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26.Stukken betreffende de begeleidingscommisie van de KVP. 1971-1972
27.Correspondentie met kardinaal M. Roy, voorzitter van de pauselijke commissie
Justitia et Pax. 1967
28.Programma voor de Round Table Preparatory Meeting van de pauselijke commissie
Justitia et Pax. Met bijlage. 1968
29.Bulletins van de pauselijke commissie Justitia et Pax. 1968-1970
30.Rapporten van de pauselijke commissie Justitia et Pax. 1970-1971
31.Nota's van A. Vanistendael, lid van de pauselijke commissie Justitiae et Pax, over
de werkwijze en de toekomst van genoemde commissie. 1971
32.Artikel "L'actual après les décisions de Paul VI; Créations prudentes" van J.
Nobécourt uit #Le Monde# van 12 januari. Met bijlage. 1967
33.Nota "Integrated Development for India and the East" van (onbekend). z.j.
34.Brief van kardinaal A.G. Acognani aan de staatssecretaris van de paus over de
pauselijke commissie Justitia et Pax. 1967
35.Nota "Our general purpose" van Barbara Ward. Met kanttekeningen. z.j.
36.Brief aan kardinaal B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de oprichting van
een nationale commissie Justitia et Pax. z.j.
37.Rapport "Remarques concernant l'agenda de la réunion de la Commissions Justitia
et Pax: 18-25 avril" van F. Houtart. Met kanttekeningen. 1967
38.Circulaire van C.F. Kleisterlee, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
inzake de oprichting van een nationale commissie Justitia et Pax. 1968
39.Brief van mgr. J. Gremillion, secretaris-generaal van de pauselijke commissie
Justitia et Pax, aan mgr. Benelli, plaatsvervangend staatssecretaris voor Gewone
Zaken van het Vaticaan. 1967
40.Brief van T. Loerakker, voorzitter van de Stichting Katholiek Maatschappelijk
Beraad, over de nationale commissie Justitia et Pax. Met kanttekeningen. 1967
41.Programma voor een bijeenkomst van de nationale commissie Justitia et Pax. Met
kanttekeningen en bijlage. 1967
42.Brief aan kardinaal B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de nationale
commissie Justitia et Pax. Met bijlagen. 1967
43.Notities ten behoeve van een preek over de wereldvrede. Met kanttekeningen. z.j.
44.Brief van F. Bergmeyer uit Delft aan paus Paulus VI over Klompé. 1971
45.Nota van de Alliance Internationale Jeanne d'Arc, een katholieke vrouwenbeweging
te Londen, over de werkwijze en bedoeling van hun organisatie. z.j.
46.Brief van A. Vanistendael, secretaris-generaal van de Coöperation Internationale
pour le Développement Socio-Economique (CIDSE) te Brussel. 1971
47.Stukken betreffende de Committee on Society, Development and Peace of the
World Council of Churches and the Pontificial Commission Justice and Peace
(SODEPAX) te Genève. 1971
48.Correspondentie met V. Veronese, president van het Vredes Comité te Rome, over
een uitnodiging voor een bijeenkomst van genoemd comité op 23 mei. 1971
49.Brief van A. Vanistendael, secretaris-generaal van de CIDSE, aan mgr. J. Gremillion.
1971
50.Correspondentie met mgr. J. Gremillion naar aanleiding van de dood van
aartsbisschop Castelli, de vroegere vice-president van genoemde commissie. 1971
51.Persbericht inzake het blijven voortbestaan van de Vaticaanse Lekenraad. 1972
52.Nota van A. Vanistendael, secretaris-generaal van de CIDSE, over het beter
functioneren van de pauselijke en de nationale commissies Justitia et Pax. 1971
53.Nota "La Seigneurie du Christ sur l'Eglise et sur le Monde" van Y.M.J. Congar. z.j.
54.Circulaires van de pauselijke commissie Justitia et Pax inzake de vijfde Algemene
Vergadering. 1970
55.Brief van mgr. J. Gremillion naar aanleiding van Klompé's verblijf in een ziekenhuis.
1971
56.Correspondentie met mgr. J. Gremillion over vredeszaken. 1970
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57.Communiqué van kardinaal M. Roy over gebeurtenissen in de republiek Guinée.
1971
58.Verhandeling van paus Paulus VI naar aanleiding van de viering van de dag van de
vrede. Met bijlage. 1970
59.Brief en circulaire van mgr. J. Gremillion betreffende een evaluatie van het werk van
SODEPAX. 1970
60.Memoranda en schema's voor werkzaamheden van de pauselijke commissie
Justitia et Pax. 1969
61.Brief van kardinaal M. Roy aan J. Gremillion over zijn bezoek aan U-Thant,
secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Met bijlage. 1970
62.Redevoering van kardinaal M. Roy ter gelegenheid van de lancering van de Second
Development Decade. 1970
63.Circulaires van [L.J. Hogebrink] inzake de vredesweek en het Interkerkelijk Vredes
Beraad (IKV). 1969-1970
64.Brief aan mgr. J. Gremillion over vlucht-reserveringen voor Rome. 1970
65.Brief van mgr. G. Mahon, hulpbisschop van Westminster. 1970
66.Brief aan mgr. G. Mahon houdende felicitaties ter gelegenheid van diens benoeming
tot hulpbisschop van Westminster. Met bijlage. 1970
67.Verhandeling van kardinaal J. Willebrands, president, en J. Helmer, secretaris van
het Secretariaat voor de Eenheid van Christenen, houdende aanwijzingen voor de
applicatie van concilie-besluiten. 1970
68.Nota's van J.P. (onleesbaar) over de noodzaak van de missie. z.j.
69.Verhandeling "Memorandum sur les structures de l'Eglise à la Suite du Concile"
van (onbekend). z.j.
70.Codebericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verbindingen,
over een ontmoeting tussen kardinaal Villot en kardinaal B.J. Alfrink in Parijs. 1970
71.Nota "Population Growth and Economic and Social Development" van A.
McCormack. 1969
72.Brief van mgr. J. Gremillion over zijn aanwezigheid op een Unesco Conferentie in
oktober en november. 1968
73.Artikelen houdende reacties op de encycliek #Humanae Vitae# door paus Paulus VI.
1968
74.Telegram van mgr. J. Gremillion over een pauselijke audiëntie op 27 maart. Met
kanttekeningen. 1968
75.Brief van V. Veronese, voorzitter van het studiecomité voor de Vrede, over het
programma van de eerste bijeenkomst van genoemd comité op 12 tot en met 15
juni. 1968
76.Correspondentie met kardinaal M. Roy. 1968
77.Nota's van (onbekend) inzake ontwikkelingssamenwerking. Met bijlagen. 1965-1967
78.Stukken betreffende de pauselijke commissie Justitia et Pax. 1967-1970
79.Nota "Uitgangspunten bij de agendabepaling van het pastoraal concilie" van de
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking van de Katholieke Hogeschool Tilburg. Met
bijlage. 1967
80.Redevoering van R. Maheu, directeur-generaal van de UNESCO, over de encycliek
#Populorum Progressio# gehouden bij de aanbieding van genoemde encycliek te
Parijs op 19 april. Met bijlage. 1967
81.Brieven aan en doorslagen van brieven aan Klompé gevoerd in haar hoedanigheid
van lid van de pauselijke commissie Justitia et Pax. Met bijlagen. 1965-1968
82.Verhandeling van (onbekend) over de taak van de christen-mens in de
ontwikkelingslanden in het kader van een congres. z.j.
83.Verhandeling van (onbekend) over de taak van de katholieke vrouw in het openbare
leven. z.j.
84.Verslag van een plenaire vergadering van de oecumenische kerkgemeenschappen
van 22 maart. 1968
Pagina 5/14

Archivalia M.A.M. Klompé
kerkprovincie uit #Het Kruispunt# van januari. z.j.
85.Overdruk houdende een schema van de organisatie-structuur van de Nederlandse
86.Circulaires houdende concilie-journalen van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie. Met bijlagen. 1966-1968
87.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.
1966-1967
88.Circulaires houdende reacties op besluiten van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie, ter kennisgeving aan concilie-adviseurs gestuurd. Met
kanttekeningen. 1966-1967
89.Notulen van de Centrale Commissie en de Concilie-Raad van het Pastoraal Concilie
van de Nederlandse Kerkprovincie. 1966
90.Nota "Over de huidige situatie van de Confédération Internationale Catholique des
Institutions Hospitalières" van A.A.M. Sanders, secretaris-generaal van de
genoemde confederatie. Met bijlagen. 1965
91.Circulaire houdende pers-informatie over de stand van de voorbereiding voor het
Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. 1966
92.Artikel "De samenwerking tussen geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg
en algemeen maatschappelijk werk, theoretisch uitgangspunt voor onderzoek" van
A. Brand, A.S. Frowijn en H.G. Ras. z.j.
93.Verhandeling "Aperçu de la position de l'Eglise Catholique aux Pays-Bas" van
(onbekend). 1960
94.Artikel "Toekomstig christendom: de leer van het Concilie over de kerk en de
werkelijkheid van het christelijk leven in de toekomst" van K. Rahner SJ uit #De
Heraut# van mei. 1965
95.Aantekeningen over het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. z.j.
96.Circulaire van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI) houdende een
aankondiging van het verschijnen van de brochure #De Nederlandse kerk gaat in
concilie#. 1966
97.Stukken betreffende de consultatie met betrekking tot bestrijding van racisme,
georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland, in november 1979.
1978-1980
98.Stukken betreffende de Stichting Praemium Erasmianum, een stichting die zich ten
doel stelt één of meer geldprijzen uit te reiken als onderscheiding of aanmoediging
voor personen die voor Europa belangrijke bijdragen op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein hebben geleverd. 1971-1982
99.Stukken betreffende de toekenning van de theologieprijs Praemium Erasmianum
1982 aan prof.dr. E. Schillebeeckx. 1981-1982
100.Stukken betreffende de commissie Rassendiscriminatie van de KVP. Met
kanttekeningen. 1964-1966
101.Stukken betreffende de consultatie met betrekking tot het antwoord van de kerken
op het racisme in de tachtiger jaren, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken,
op 16 tot en met 21 juni. 1980
102.Correspondentie met de Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques.
Met bijlagen. 1954-1955
103.Stukken betreffende het anti-militaristisch programma van de Wereldraad van
Kerken. 1975-1976
104.Stukken betreffende het Comité Vrienden van Toumliline in Nederland, een comité
dat zich ten doel stelde de abdij Toumliline in Marokko te steunen. 1957-1963
105.Stukken betreffende het symposium over een nieuwe economische wereldorde,
georganiseerd door het Interreligious Peace Colloquium van 7 tot en met 11
november 1977. Met aantekeningen. 1974-1978
106.Stukken betreffende het eerste congres van de Interreligious Peace Colloquium
gehouden te Bellagio (Italië) van 26 tot en met 30 mei 1975. 1974-1975
107.Stukken betreffende het energiebeleid. 1977-1982
108.Stukken betreffende het herdenkingsfeest van Sint Ulrich, bisschop van Augsburg
gehouden van 3 tot en met 10 juli. 1955
109.Stukken betreffende de Beleidsconferentie van de Raad van Kerken in Nederland op
25 en 26 november. 1974
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en het congres gehouden naar aanleiding van dit rapport op 30 en 31 oktober 1980.
1980-1981
110.Stukken betreffende het rapport "Kiezels of tegels (kiezen of delen in welzijnsland)"
111.Stukken betreffende de studiedag "Van wegen naar bewegen", georganiseerd door
de Vereniging van Instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening Gelderland,
op 7 november. 1981
112.Stukken betreffende de interkerkelijke actie "Naar een nieuwe levensstijl".
1974-1981
113.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg van de Nederlandse
Kerkprovincie. 1971-1981
114.Rapport van de jury van de zevende International Christian Television Week van 17
tot en met 23 mei inzake bekroonde televisie-programma's. Met bijlage. 1981
115.Stukken betreffende de "Berufsverbote" in de Bondsrepubliek Duitsland. 1976-1978
116.Lezing over het bestaansrecht van CRM, te houden bij de behandeling van de
begroting CRM 1981 in de Tweede Kamer. Met bijlage. 1981
117.Stukken betreffende de Europese Conferentie voor Veiligheid en Vrede van 1975, de
vierde post-Helsinki consultatie van 29 mei tot en met 3 juni 1980 en Helsinki-follow
up conferentie van november 1980. Met aantekeningen. 1976-1981
118.Stukken betreffende het Politiek Beraad van de Raad van Kerken. 1975-1980
119.Stukken betreffende de vijfde Assemblée van de Wereldraad van Kerken van 23
november tot en met 10 december 1975 en het Beraad Nairobi in Nederland van 23
tot en met 25 januari 1976. Met aantekeningen. 1975-1976
120.Stukken betreffende een programma tot bestrijding van het militarisme opgesteld
door de Wereldraad van Kerken. 1975-1978
121.Stukken betreffende de Turks-Christelijke asielzoekers in Nederland. 1977-1983
122.Stukken betreffende de problematiek rond de Zuid-Molukse bevolkingsgroep in
Nederland. 1970-1985
123.Lustrumverslag van vijf jaren jongerenpastoraat in Voorschoten-Wassenaar. Met
aantekeningen. [1977]
124.Verslag van het negende studieweekend van het RK Vrouwendispuut betreffende
het katholiek isolement en de interconfessionele samenwerking, gehouden op 18 en
19 november. 1950
125.Werkprogramma's van de KVP. Met aantekeningen. 1956, 1963
126.Stukken betreffende de Conférence des Organisations Internationales Catholiques
(COIC), het permanente orgaan van samenwerking van katholieke internationale
organisaties. 1954, 1965
127.Verslagen van het 23ste Wereldcongres van de Pax Romana gehouden van 17 tot
en met 25 augustus. 1955
128.Rapport van de commissie Nolte inzake de wijze waarop door de KVP de
belangstelling van de katholieke vrouwen voor de politiek en haar politieke activiteit
kan worden vergroot. Met bijlagen. 1957
129.Nota "Daarom KVP" van (onbekend) bestemd voor het Partijkader van de KVP ten
behoeve van de voorlichting. 1964
130.Rapport "Een nieuwe industrialisatieronde" van de KVP. z.j.
131.Rapport "Energiebeleid" van de KVP. z.j.
132.Stukken betreffende de studiecommissie van Pax Christi inzake het vraagstuk van
oorlog en vrede en het vraagstuk aangaande atoombewapening. 1963-1966
133.Stukken betreffende de studiecommissie Hoger-Onderwijsbijstand in de
Ontwikkelingslanden van de Stichting voor Internationale Samenwerking der
Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Met kanttekeningen. 1962-1966
134.Rapport inzake de conferentie "Christians and the European Community",
gehouden van 16 tot en met 20 april. Met bijlage. 1974
135.Correspondentie met O.H. Fuchs over de conferentie van Europese katholieken te
Berlijn. 1979
136.Stukken betreffende reacties op de nota "De rechten van de mens in het
buitenlands beleid". 1974, 1980
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haar tienjarig bestaan. 1976
137.Brief aan de Arnhemse jongerenkerk [van de H. Hartparochie] naar aanleiding van
138.Circulaire van E. Tillich, lid van de Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit te Berlijn,
inzake strijd tegen terreur. 1953
139.Artikel "Dieu revient à la mode au pays de l'Athéisme militant" van prof. J. Malvec
uit #Omnis Terra# van februari. 1976
140.Krantenartikel "Coggan appeal for full communion with Rome" van C. Longley.
1978
141.Verslag "Geloof, wetenschap en de toekomst" van H.M. de Lange over de
wereldconferentie voor Kerk en Samenleving gehouden van 12 tot en met 24 juli.
1979
142.Verhandeling "Mission in the Netherlands" van (onbekend). z.j.
143.Circulaire van P. Totte, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, aan de
Presiding Officers of the General Synod of the Reformed Churches in the
Netherlands. Met bijlage. 1975
144.Artikel "Onbehaaglijke stemming-resultaten van een kiezersonderzoek" van L.P.J.
de Bruyn en P.L.C. Nelissen, bestemd voor de #Sociologische Gids#. [1966]
145.Correspondentie tussen drs. R.F.M. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA, en mgr.
H. Ernst, bisschop van Breda, over het Pax Christi-rapport inzake kernwapens. Met
bijlagen. 1980
146.Stukken betreffende de Bisschoppenconferentie. 1975-1981
147.Stukken betreffende het Oekumenisch Centrum voor Kerk en Samenleving te
Brussel. 1978-1980
148.Stukken betreffende de kwestie van de gewetensbezwaarden militaire dienst in
Griekenland. 1977-1979
149.Stukken betreffende de kerken en het vraagstuk van het militarisme in Nederland.
1978-1980
150.Stukken betreffende de encycliek #Laborem exercem# van paus Johannes Paulus
II, zijn derde encycliek, handelend over de menselijke arbeid. 1980-1981
151.Stukken betreffende de Stichting Lavra Netafa en de Nederlands-Belgische
werkgroep Lavra Netafa, een stichting en werkgroep die streven naar ontmoeting en
verzoening tussen joden en palestijnen. 1978-1986
152.Stukken betreffende de Ecumenical Research Exchange (ERE). 1984-1985
153.Verhandeling "Elementen voor de beantwoording van de Lineamenta ter
voorbereiding van de komende bisschoppensynode" van (onbekend). Met
kanttekeningen. z.j.
154.Aantekeningen betreffende charisma en kerk. z.j.
155.Stukken betreffende de Oecumenische Commissie voor Kerk en Samenleving
(ECCSEC). 1980-1982
156.Stukken betreffende de Pax Christi-brochure betreffende de kernwapenproblematiek. 1981
157.Uitnodiging van de stuurgroep Katholieke Landelijke Open Dag voor de Katholieke
Landelijke Open Dag van de Vernieuwing van de Geest van 29 september. Met
kanttekeningen. 1984
158.Stukken betreffende de speciale zitting van de Verenigde Naties over ontwapening
in juni-juli. 1982
159.Stukken betreffende het Katholiek Vrouwengilde (KVG). 1977
160.Stukken betreffende de Ecumenical Research Exchange (ERE). 1982-1984
161.Stukken betreffende Opus Dei, een internationale orthodox-katholieke
lekenbeweging. 1964, 1981-1986
162.Stukken betreffende de RK Charismatische Vernieuwing in Nederland, een
werkgroep met als doel de kerk en de samenleving te vernieuwen. 1981-1983
163.Stukken betreffende de Sions Poorten (SP)-vormingscursus, een cursus met als
doel Rooms-Katholieken te vormen en te onderrichten uitgaande van een
persoonlijke, levende relatie met Jezus Christus. 1978-1982
164.Stukken betreffende de rol van de vrouw in de katholieke kerk. 1969-1977
165.Stukken betreffende de rol van de vrouw in de katholieke kerk. 1980-1985
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166.Plakboek van een reis naar Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. 1957
167.Verslagen van studie-weekenden van het Katholiek Vrouwendispuut. 1956-1984
168.Circulaires houdende een ledenlijst en de statuten van de Ecumenical Research
Exchange (ERE). 1972
169.Stukken betreffende de Ecumenical Research Exchange (ERE). 1976-1978
170.Rapport "De kerken en het vraagstuk van het militarisme in Nederland" van de
werkgroep Militarisme. 1978
171.Stukken betreffende het Landelijk Charismatisch Overleg. 1979-1983
172.Stukken betreffende de regio Oost Brabant van het Dienstcentrum van de RK
Charismatische Vernieuwing. 1983-1985
173.Stukken betreffende de KVP. 1976-1978
174.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. 1982-1985
175.Stukken betreffende de benoeming van mgr. A. Simonis, bisschop van Rotterdam,
tot aartsbisschop van Utrecht. Met bijlagen. 1972-1973, 1983-1985
176.Stukken betreffende de RK Charismatische Vernieuwing in Nederland, een
werkgroep met als doel de kerk en de samenleving te vernieuwen. 1981-1985
177.Verhandeling "L'élargissement de la Communauté Européenne; contribution en vue
d'une reflexion critique" van de Echange Oecuménique Recherches (ERE). 1981
178.Stukken betreffende de Ecumenical Research Exchange (ERE). 1980-1981
179.Stukken betreffende het Katholiek Vrouwendispuut en het Katholiek Vrouwengilde
inzake het verbod van mgr. A. Simonis, opgelegd aan prof.dr. T. Halkes, hoogleraar
feministische theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, om als
woordvoerdster voor de katholieke vrouwenorganisaties te spreken tijdens de
bijeenkomst met paus Johannes Paulus II op 12 mei. 1985
180.Correspondentie met het Katholiek Vrouwendispuut. Met bijlagen. 1986
181.Correspondentie met dr. N. Greitemann. 1981-1983
182.Gedichten van (onleesbaar) over Thérésia van Avila en Klompé. 1970
183.Brief van Elsbeth (onbekend) aan Hilde, Marga [Klompé], Frans, Clarita en Charlot.
1981
184.Audiocassettes over de Oostenrijkse Katholiekendagen, een congres ingeleid door
onder meer Klompé. z.j.
Bevat 1 stukken
185.Audiocassette houdende de extra uitzending van Brandpunt, het
actualiteitenprogramma van de Katholieke Radio Omroep (KRO), over de
benoeming van mgr. Simonis tot aartsbisschop van Utrecht, waaronder een
interview met Klompé. z.j.
Bevat 1 stukken
186.Persbericht houdende de aankondiging van het verschijnen van het rapport
"Sociale Integratie Probleemgezinnen" van de adviescommissie Bestrijding
Onmaatschappelijkheid. 1961
187.Brief van dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, aan drs. T.C.J. Beemer te
Nijmegen over een open brief aan de Tweede de Kamer der Staten Generaal. 1977
188.Foto's genomen tijdens een verblijf te Rome. [1977], z.j.
189.Plaatsingslijst van archivalia, lopende over de jaren 1929-1971. z.j.
190.Correspondentie met B. Alfrink, de Aartsbischop-Coadjutor van Utrecht. 1952
191.Brief van L.G.A. Schlichting, over o.a. een (eventuele) christelijke coalitie. 1953
192.Correspondentie met C.P.M. Romme over de diverse politieke onderwerpen. 1953
193.Brieven aan L.J.C. Beaufort, pater Franciscaan. 1955, 1963
194.De brief aan W.J. Adriessen over de "buitenlandse sector van te toekomstige
fractie". 1952
195.De brief aan C.C.V. van Lier-Schmid Emshausen over de rol van vrouwen in de
politieke leven. 1952
196.De brief aan N. Geitemann over "de afsplitsing van de PPR". Met bijlage. 1969
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197.De brief aan A. Nolte over de samenstelling van de commissie Vrouw en Partij.
1965
198.De brief aan K.J. Kahn over de spanningen in de partij. 1963
199.Het rapport "Nabeschouwing van de formatie". 1965
200.De brief aan de redactie van dagblad "Het Parool" n.a.v. een artikel van mevr.
Singer over de rol van vrouwen in de Tweede Kamer. Met bijlage. 1952
201.De brief van W. Drees over, o.a., toetredens van M. Klompé in het Kabinet. 1958
202.De brief van H.J. Hofstra over een redevoering van minister Klompé in Amsterdam
op 12 februari. Met bijlage. 1959
203.De brief aan P.J.M. Aalberse over de deelname op de KVP-lijst voor de verkiezingen
van 1963. Met bijlage. 1962-1963
204.Dagboek/agenda. 1956, 1963
205.Toespraak gehouden tijdens de afscheidsbijeenkomst van de besturen van de
Nederlandse Radio Unie (NRU) en de de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) op
29 mei. 1969
206.Toespraak gehouden tijdens de installatie van het bestuur van de Nederlandse
Omroep Stichting (NOS) op 29 mei. 1969
207.Oorkonde van de benoeming tot lid van verdienste van het dispuut Religione
Iunctae Amicitiaque (RIA) van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas
Aquinas, Amsterdam. 1958
208.Kaart met het opschrift “Bij gelegenheid van het huldebetoon aan Mevrouw Marga
Klompé verlenen Wij gaarne Onze Apostolische Zegen”, ondertekend door (en met
foto van) paus Paulus VI. 1977
209.Kaart met op de voorzijde een foto van paus Paulus VI en de patriarch van
Constantinopel Athenagoras I, tijdens hun ontmoeting op de Olijfberg te Jeruzalem
05-01-1964. z.j.
210.Circulaires van priester A.C. Ramselaar over het verloop van het Tweede Vaticaans
Concilie. 1963
211.Nota “De vrouw en de r.k. kerk” van het Documentatie Centrum Concilie (DO-C),
getekend 'Tine (onleesbaar)-H' [Tine Halkes]. Met bijlage. 1963-1964
212.Correspondentie met uitgeverij De Horstink (Amersfoort), over een bijdrage aan een
boek, te verschijnen bij gelegenheid van het bezoek van paus Johannes Paulus II
aan Nederland in 1985. 1983
213.Brief van zr. F. Egberts, Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen, over
activiteiten voor bejaarde zusters. Met bijlage. 1980
214.Brief van en doorslag van een brief aan zr. A. van der Marck OCD naar aanleiding
van een artikel van laatstgenoemde in het bisdomblad van Den Bosch en over een
aantal artikelen in het internationaal theologisch tijdschrift "Concilium". Met bijlage.
1981
215.Ingekomen stukken houdende haar uitvaart. 1986
216.Brief van mr. B. Engbersen over een onderzoek onder rooms-katholieke vrouwen in
Nederland. Met een algemene opzet voor een onderzoek door het KASKI. 1982
217.Doorslagen van brieven aan diverse (oud-)leden van de Bisschoppelijke
Beleidscommissie (BBK), over hun bijdrage aan een Vriendendankboek bij
gelegenheid van het afscheid van Klompé van de BBK. 1986
218.Brieven van Tiny Muskens over een aankomende reis van Klompé naar Rome en
diverse (in)formele zaken. 1981-1982
219.Twee knipsels van artikelen over haar, “Prijzen met een bloemetje” uit "De Bazuin"
van 23 juli 1999 en “De kordate juffrouw die bijstand tot recht maakte” [uit "De
Volkskrant" van 2 december 1998]. [1998], 1999, z.j.
220.Doorslag van een brief aan prof. dr. Cornelia de Vogel, over haar boek "Aan de
katholieken van Nederland". Met visitekaartje van De Vogel. 1973
221.Correspondentie met C. v.d. Schoot, leraar katechese en maatschappijleer, over het
verzoek van laatstgenoemde om bij te dragen aan een onderwijsproject. Met bijlage.
1979
222.Correspondentie met A. Gelekerken en E.J.M.Th. Meuwissen van de Stichting
Benevolentia over (de financiering van) de priesterstudie van Gelekerken in het
bisdom van Fribourg (Zwitserland). 1973-1974
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223.Correspondentie met de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds over het verzoek om
zitting te nemen in het aanbevelingscomité voor een fondswervingscampagne. Met
bijlagen. 1980
224.Brief van Vera Hamm-Rijsdijk naar aanleiding van een subsidie voor de Unie
Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, van de Stichting Clementer et Auguste,
voor deelname aan de World Union of Catholic Women's Organizations. 1979
225.Correspondentie met John van Laarhoven, vicaris-generaal Den Bosch en lid van
de Bisschoppelijke Beleidscommissie, over een brief van Jan ter Laak namens de
landelijke IKV Pax Christi kern binnen de R.K. kerk (als bijlage toevoegd) aan de
leden van de Verenigingen van Pastoraal Werkenden, over het activeren van
parochies en instellingen voor het vredeswerk (in het bijzonder denuclearisering).
1981
226.Correspondentie met Joke Hermsen, over het optreden van laatstgenoemde in het
televisieprogramma “Ot en Sien” en over haar uittreden en bezinning op kloosteren kerkleven. 1979
227.Ingekomen stukken houdende het bevel van mgr. J. Gijsen aan drs. Jos Schreurs,
priester-senator, om de Eerste Kamer te verlaten, vanwege zijn stem voor het
abortuswetsontwerp. Met brieven van en doorslagen van brieven aan Schreurs,
Gijsen en het Partijbestuur van het Christen-Domocratisch Appèl (CDA), een
communiqué van onbekend aan de redactie van “Geestelijk Leven” en een
communiqué van Schreurs. Met knipsels en druksels. 1981, z.j.
228-230.Ingekomen stukken houdende een conflict tussen mgr. J. Gijsen en dr. M. Gelissen,
deken (Gennep), naar aanleiding van een door Gelissen verspreide folder over de
missie- en ontwikkelingsorganisaties en met name de Bisschoppelijke Vastenactie.
1978-1979, 1981, z.j.
Bevat 3 stukken
228.Brieven van en doorslagen van brieven aan onbekend, mgr. Lucas Neves, mgr. J.
Gijsen, zr. Theresita Baeten OCD, zr. Johanna Verheijden OCD, zr. Martine
Moolenschot OCD, de Bisschoppelijke Vastenactie Nederland en correspondentie
tussen de Commissie Justitia et Pax Nederland en het bestuur van het Nationaal
Bureau van de Pauselijke Missiewerken (Den Haag), over een brief die de
Commissie Justitia et Pax heeft verzonden aan mgr. J. Gijsen. Met bijlage.
1978-1979, 1981
229.Pamflet “Waarom 2 Vastenacties?” en een toelichting bij het pamflet door de raad
van het Buro voor Internationale Solidariteit (B.I.S.). 1981, z.j.
230.Diverse knipsels. 1981, z.j.
231.Notities (in drie talen) van onbekend bij een lezing van J. Gijsen, “Das Erleben einer
Glaubens- und Kirchenspaltung. Die aktuelle Lage der Kirche in historischer und
theologischer Sicht” (Düsseldorf 1975). z.j.
232.“Note sur la forme de ‘vie apostolique’ des Auxiliaires de l’Apostolat” z.j.
233-240.Ingekomen stukken houdende de benoeming van (hulp)bisschoppen in de
Nederlandse kerkprovincie. 1972, 1975, 1979-1984, z.j.
Bevat 8 stukken
233.Programmateksten van de Katholieke Radio Omroep (KRO) (KRO-radio) en de
Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO-radio), over de benoeming van J.
Willebrands tot opvolger van B. Alfrink als aartsbisschop van Utrecht en over de
benoeming van J. Gijsen tot bisschop van Roermond. 1972, 1975
234.Brief ondertekend door haar, dr. L.J.M. Beel, P.J.S. de Jong, Th. Loerakker, dr. J. de
Quay, W. Spit en dr. G. Veringa aan het Vaticaan, over de opvolging van kardinaal
Bernard Alfrink als aartsbisschop van Nederland. 1975
235.Brief ondertekend door Klompé, dr. R.J. Nelissen, P.J.J. Mertens en dr. G.H. Veringa
aan de Heilige Stoel over de benoeming van twee hulpbisschoppen voor
aartsbisschop J. Willebrands, over het functioneren van de Nederlandse
bisschoppenvergadering en over de opstelling van de bisschoppen J. Gijsen
(Roermond) en A. Simonis (Rotterdam), met een audiëntieverzoek. 1979
236.Correspondentie met C.L.M. Grasveld OFM over haar uitlatingen tijdens een
vergadering van de Bisschoppelijke Beleidskommissie (BBK), over de uitkomsten
van de Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland en over de toename
van het aantal bisschoppen (in landelijke colleges) en bisdommen. 1980
237.Brief van en doorslag van een brief aan J. kardinaal Willebrands over zijn
benoeming tot aartsbisschop van Utrecht, over zijn dubbelfunctie (in het Vaticaan
tevens president van het Secretariaat voor de Eenheid der Christenen) en over de
benoeming van twee van zijn hulpbisschoppen. Met knipsels. 1981-1982, z.j.
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238.Brief van en doorslagen van brieven aan (mede ondertekend door dr. G. Veringa)
aan mgr. G. Danneels, over bisschopsbenoemingen door de Heilige Stoel en in het
bijzonder over de benoeming van twee hulpbisschoppen voor kardinaal
Willebrands. Met notitie over de crisis in het functioneren van de bisschop in de
Nederlandse kerkprovincie en de gegroeide afstand tussen gelovigen, priesters en
de bisschoppen. 1981, z.j.
239.Correspondentie met mgr. Lucas Neves, een brief van Franciscus H.J. Mooren en
een brief van Mooren aan kadrinaal Baggio, Sacra Congregatio pro Episcopis,
betreffende de benoeming van hulpbisschoppen voor J. Willebrands, de
aartsbisschop van Utrecht, de opvolging van de bisschoppen Simons, Bär en
Zwartkruis en de herindeling van de Nederlandse bisdommen. 1981-1982
240.(Dagboek)notities van onbekend betreffende (gesprekken over) de benoeming van
hulpbisschoppen voor de Nederlandse kerkprovincie en notities ten behoeve van
een Romereis. Bovenaan sommige notities staat genoteerd ‘(strikt) geheim’.
1981-1983, z.j.
241.Brief van en een doorslag van een brief aan J.G. ter Schuere s.d.b. over
bijeenkomsten en besluiten van de Bisschoppelijke Beleidscommissie (BBK), onder
andere over een gebed van Klompé tijdens een bijeenkomst van de BBK. Met
bijlage. 1981, 1984
242.Brief (‘vertrouwelijk’) aan mgr. B. Alfrink over gesprekken met mgr. Benelli en een
audiëntie bij paus Paulus VI, over de encycliek "Humanae Vitae", de samenstelling
van de Commissie Justitia et Pax en de situatie van de kerk in Nederland. Met
bijlagen A-D. Brief van B. Alfrink over de deelname van Klompé aan de sectie
internationale zaken van de Raad van Kerken. 1968, 1971
243-257.Ingekomen stukken houdende de situatie in de Nederlandse kerkprovincie, met
name over (en naar aanleiding van) het Landelijk Pastoraal Overleg en de
Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland. 1972-1973, 1978-1983, z.j.
Bevat 15 stukken
243.Nota “Aperçu de la position de l’Eglise Catholique aux Pays-Bas” z.j.
244.Artikelen: “Een jaar na de bijzondere Synode van de Nederlandse bisschoppen”
van dr. J. Bots s.j. (drukproef met kanttekeningen) en “Persoonlijke pastoraalpsychologische notities over kerkgeloof en kerkbeleving na de Synode van de
Nederlandse bisschoppen in Rome, januari 1980” van W.J. Berger. z.j.
245.Verslag van gesprekken met kardinaal Wright over de opschorting van de
Landelijke Pastorale Raad. 1972
246.“Memorandum sur la situation de l’Eglise Catholique aux Pays Bas”, door Klompé
in Rome bij verschillende (onleesbaar) [prelaten] achtergelaten. 1972
247.Tekst van een interview met Klompé voor "Hier en Nu", over de (gebrekkig geachte)
communicatie tussen de Nederlandse kerkprovincie en de Heilige Stoel, de
benoeming van mgr. J. Gijsen. Interviewer: Wim Jansen. 1972
248.Afschrift van een brief, ondertekend door geestelijken van diverse orden en
congregaties, aan mgr. B. Alfrink over het pastorale beleid, correspondentie tussen
de subcommissie Landelijk Pastoraal Overleg van de Bisschoppelijke
Beleidskommissie en mgr. J. Gijsen, met een verslag van een gesprek tussen
dezelfde subcommissie en Gijsen, en een brief van mgr. J. Gijsen aan mgr. B.
Alfrink over laatstgenoemd verslag. Met notitie over de toestand van de
Nederlandse Kerkprovincie. 1972-1973, z.j.
249.Dagboek Rome-Nederland 1978-1979, vooral notities over gesprekken met prelaten,
leden van de Bisschoppelijke Beleidscommissie (BBK), onder andere over de
pauselijke commissie, de situatie in Nederland en mgr. J. Gijsen en mgr. A. Simons.
1978-1979
250.Doorslag van een brief aan J. van der Pluijm, hoofdredacteur van #De Volkskrant#,
over de teneur van berichtgeving van deze krant over de katholieke kerk. Met
knipsel. 1979
251.Nota ('vertrouwelijk') "Inleiding voor de Algemene Vergadering van de SNPR
[Stichting Nederlandse Priester Religieuzen] (van 31 maart tot 2 april 1980) over de
Particuliere Synode van de Bisschoppen van Nederland" door A. van Luyn s.d.b. en
een nota ('très confidentiel') "Aux participants du Synode spécial aux bons soins du
secrétaire général Mgr. Josef Tomko", ondertekend door J.P.M. Hendriks.
1979-1980
252.Programmatekst “Kruispunt” uitgezonden door de Katholieke Radio Omroep (KRO)
(KRO-radio), over een gesprek met twee vicarissen (Harrie Kuipers van het bisdom
Haarlem en Ronald Bär van het bisdom Rotterdam) en twee paters jezuïeten (Bots
en Van Kilsdonk) over de katholieke kerk in Nederland, met een presentatie van de
resultaten van een enquête. 1981
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253.Persbericht (onder embargo) “N.M.R.: kiezen voor de armen; binnenkerkelijke strijd
overstijgen” van de Nederlandse Missieraad, met kritiek op de opstelling van mgr.
J. Gijsen als bisschop van Roermond, ondertekend door R. Staverman o.f.m. en A.
van Elven. 1981
254.Notitie (‘geheim’) van onbekend over vertrouwelijke besprekingen (onder van de
Bisschoppelijke Beleidskommissie) betreffende de Nederlandse kerkprovincie,
onder meer over de vermeende benoeming van mgr. Bär tot legerbisschop, de
priesteropleiding en een nieuw katholiek dagblad. Met kanttekeningen en knipsels.
1982
255.Notities over gesprekken in Rome tussen 3 en 10 februari 1982 met mgr. Lajolo,
mgr. Re en aartsbisschop Neves, onder andere over gehuwde priesterdocenten,
pastorale werkers, het optreden van mgr. J. Gijsen als bisschop van Roermond, het
gebrek aan roepingen, bisschopsbenoemingen en de katechese. 1982
256.Brief en doorslag van een brief aan drs. H.H. Schure betreffende een notitie, een
open brief en een boek van laatstgenoemde over centralisme in de roomskatholieke kerk, de katholieke traditie en het secularisatieproces. 1983
257.Diverse knipsels over bisschopsbenoemingen, mgr. A. Simonis, mgr. J. Gijsen, de
uitkomsten van de Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland en de
celibaatskwestie. 1981, z.j.
258.Brieven van mgr. J. Gijsen aan drs. W. Snels c.s.s.r., pater provinciaal, over
pastorale benoemingen en de 'Jonge Kerk' in het bisdom Roermond. 1979
259.Brief (in het Frans met een concept in het Nederlands) ondertekend door Klompé,
dr. R.J. Nelissen, P.J.J. Mertens en dr. G.H. Veringa aan paus Johannes Paulus II,
over de benoeming van mgr. J. Willebrands tot de opvolger van kardinaal B. Alfrink
als aartsbisschop van Utrecht en over tegenstellingen binnen het
Bisschoppencollege. 1979
260.Druksels: "Het éne bisdom 's-Hertogenbosch: discussienota rond de vraag van
herindeling", "Analecta Aartsbisdom Utrecht" (november 1981), "'Justitia et pax' en
de emancipatie van de vrouw" van Klompé en "Brief van de bisschop aan alle
priesters van het bisdom Roermond en in dit bisdom werkzaam" van mgr. J. Gijsen.
z.j., 1975, 1981
261.Verslag van de Nederlandse delegatie te Rome op 10 en 11 januari 1974, opgesteld
door R.G.W. Huysmans, H.A. Munster en A.C. van Rijen, over gesprekken met
prelaten van de congregaties voor de geloofsleer en voor de katholieke opvoeding.
1974
262.Brief van mgr. drs. P. van Odijk (voorzitter kathedraal kapittel) en dr. P. Coenen
(officiaal) (beiden te Roermond), niet ondertekend, aan mgr. Joannes Willebrands,
over de toestand in het bisdom Roermond onder het bestuur van mgr. J. Gijsen en
over drie kritische rapporten daarover, ondertekend door diverse prelaten en leken,
verzonden naar Rome. 1977
263.Brief van de Apostolische Nuntiatuur (Brussel), ondertekend "H.E. Cardinal", met
een woord van dank voor boeken verstuurd door Klompé. 1973
264.Artikel "Entwurf eines Programms" van mgr. J. Gijsen, bisschop van Roermond,
vertaald door Gerhard Fittkau naar een samenvatting in het "Limburgs Dagblad"
van 14 april 1972. Bovenaan het artikel staat genoteerd: "B.B.K. [Bisschoppelijke
Beleidskommissie] 30 juni". 1972
265.Doorslag van een brief aan drs. J.J.M. Knaapen, teamleider DCP, over een brief van
laatsgenoemde met kritiek op Klompé. 1979
266.Brief van H.M. De Lange (Interuniversitair instituut normen en waarden in de
samenleving), over een brief (als bijlage toegevoegd) die laatstgenoemde heeft
ontvangen van G. van Dieten, secretaris van de Kommissie voor de projekten in
Nederland (PIN), over studie van maatschappelijke en kerkelijke veranderingen en
een interkerkelijk project. 1980
267.Brief van dr. H.A. van Munster o.f.m. over een curriculum vitae van Franciscus
H.G.M. Timmermans, algemeen overste van de Congregatie van de H. Geest. Met
bijlage. 1982
268.Brief van dr. G.H. Veringa aan mgr. B. Wüstenberg, Pro-Nuntius Apostolicus, over
kanttekeningen van Veringa bij het artikel "De Nederlandse bisschoppen over
priesteropleiding" in het informatiebulletin van het bisdom Roermond. Met bijlage.
1983
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van Nederland in 1980 en (hulp)bisschopsbenoemingen. z.j.
269.Nota van onbekend over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen
270.Brief
van Joseph
over
de met
benoeming
Johannes Paulus
II, de
aan Rome
van 17 (onbekend)
tot 23 januari
1983,
notities van
overpaus
ontkerkelijking
en
1978
bevrijdingstheologie,
het Landelijk
Pastoraal
OverlegSynode
en de celibaatskwestie.
geloofsafval in Nederland,
de liturgie,
de Bijzondere
van de Bisschoppen
271.Notitie "Lesgelden onderscheidingen" van drs. J.A.J. Verheijen, secretaris van het
bisdom Rotterdam, betreffende een verdubbeling van de kosten voor kerkelijke
onderscheidingen, verleend door de Heilige Stoel. Met op de achterzijde een (deel
van een) notitie over de adviserende taak ten opzichte van bisschop en
bisdombestuur. [Bladzijden 11-12 uit notulen van onbekend] z.j.
272.Nota van onbekend over de opzet van een "Cursus Charismatische Basisvorming"
en de "Charismatische Vernieuwing" binnen de katholieke kerk in Nederland.
Bovenaan de nota staat genoteerd: Fr. [Frans] Haarsma [hoogleraar pastorale
theologie in Nijmegen]. Met kanttekeningen. z.j.
273.Verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer (pp. 240-241 uit "Acta
Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale") door Franciscus kardinaal Seier
(prefect) en fr. Hieronymus Hamer OP (secretaris). z.j.
274.Brief van (onleesbaar) [Anne] over diverse informele zaken. 1973
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