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386.Spoedwerkstuk voor de werkgroepen over "Millioenennota 1968". 1967
387.Kennisgeving over (her-)oprichting van de Politieke Jongeren Contactraad
Amsterdam (PCJA). z.j.
388.Werkprogram voor Amsterdam 1966-1970. Met bijlage. z.j.
389.Politieke geloofsbelijdenis van A. Lexmond (onbekend). Aanvulling. 1967
390.Uitnodiging en agenda voor en verslag van een bespreking van de leden van de
gemeenteraadsfractie met de leden van het kringbestuur. 1967
391.Krantenartikelen betreffende partijcongressen en Statenverkiezingen. 1969-1970
392.Brief van Th. van Kleef, secretaris, aan de kaderleden over een via tv uitgezonden
discussie. 1967
393.Uitnodiging voor een openluchtbijeenkomst op 4 februari. Met bijlagen. 1967
394.Lijst van vragen voor een kaderdag van de kring Haarlem. 1967
396.Lijst van vragen en antwoorden over het onderwerp: "Rapport Groep van achttien".
Met bijlage. 1968
397.Stukken betreffende propaganda. 1968
398.Artikel "Lang leve de Volkskrant" in #Jongeren voorop# over het partijwezen in
Nederland. 5e jaargang, nr. 3. z.j.
399.Brief van F. Schneider, voorzitter, aan de leden van het kringbestuur over nieuwe
bestuursleden. 1967
400.Ontwerpstreekplan voor het Noordzeekanaalgebied. Commentaar. 1967
401.Werkstuk voor de werkgroepen van de KVP over subsidie aan politieke partijen.
1966
402.Voorstellen voor het programcongres op 10 en 11 november. 1967
403.Lijst van alternatieven van het kringbestuur Leiden ten aanzien van de
samenstellingen en de taken van de centrale partij-instanties. 1966
404.Stukken betreffende de partijraad op 11 en 12 maart. 1966
405.Verhandeling "Een nieuwe industrialisatieronde". 1965
406.Overzicht van de sociale-verzekeringswetten. 1968
407.Nota inzake begrotingsbeleid voor de partij. 1967
408.Brief van A. v.d. Stee, penningmeester van de KVP, over contributie voor het
boekjaar 1967-1968. 1967
409.Openingsrede van mr. P.J.M. Aalberse op de partijraad te Den Bosch op 20 mei.
1967
410.Werkstuk voor de werkgroepen over vrede en veiligheid. 1967
411.Brief van Th. van Kleef over de opheffing van de financiële commissie. 1967
412.Stukken betreffende herziening van de afdelingsopbouw. 1967
413.Persbericht over een werkgroep Christen-Radicalen. 1967
414.Brief van enkele leden van de kringvergadering over een ploeg aspirantkringbestuursleden. 1967
415.Brief van P. Aalberse over een bespreking met ARP en CHU en over de financiële
positie van de partij. 1967
416.Programma voor een kringbestuur van de KVP-Amsterdam. z.j.
417.Stukken betreffende kringvergaderingen. 1968
418.Stukken betreffende een Nieuwjaars-Wens-In in Krasnapolsky te Amsterdam. 1968
419.Jaarverslag van de secretaris van 4 april tot 1 oktober. 1967
420.Stukken betreffende het partijcongres op 9 december. 1967
421.Nota betreffende de "Aanleg Stadsspoorweg". z.j.
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422.Uitnodiging van P. Westerlaken, secretaris van de Europese Beweging, voor een
forum van leden van het Europees Parlement. 1968
423.Brieven van W. Perquin over financiële moeilijkheden van de partijkas. 1968
424.Stukken betreffende de reorganisatie van de KVP in de kring Amsterdam.
1967-1968
425.Brief van de nieuwe kringvoorzitter A. v.d. Eyden aan de leden. 1968
426.Voorstel van het partijbestuur tot reglementswijziging met betrekking tot de
omvang van het Dagelijks Bestuur. Met bijlage. 1967
427.Agenda en verslag van de vergadering van de bestuursraad van de KVP op 17
december. 1966
428.Lijsten van kringafgevaardigden. 1967
429.Kandidatenlijsten Eerste-Kamerverkiezingen 1969. 1968
430.Uitnodiging voor een ledenvergadering in verband met bestuursverkiezing. Met
aantekeningen. 1967
431.Circulaire over de samenvoeging van de afdelingen Sloten en Osdorp. 1968
432.Nota over de bijdrage van huurders van woningwetwoningen. z.j.
433.Brieven van R. Receveur aan de afdelingen. 1968
434.Brief van R. Receveur aan een nieuw lid. z.j.
435.Uitnodiging voor een discussievergadering over het "Interim rapport in de Groep
van 18" op 5 februari in Krasnapolsky. 1969
436.Uitnodigingen voor openbare bijeenkomsten van de leden en belangstellenden van
de KVP. 1968
437.Uitnodiging voor een bijeenkomst waarin gesproken wordt door A.M.C. Groensmitvan der Kallen over "Het belang van het betrokken zijn in de politiek". 1968
438.Notulen van de vergadering van de voorzitters van de afdelingen op 10 oktober.
1968
439.Uitnodiging en agenda voor een vergadering met de leden van de
gemeenteraadsfractie op 19 november. 1968
440.Uitnodiging voor een bijeenkomst van het partijbestuur met de besturen van de
kringen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 1968
441.Uitnodiging van de Jongeren-KVP (JOKVP) voor een openbare debatavond over de
binnenstadsnota's. 1968
442.Financiële verslagen JOKVP. 1968
443.Brief van J. Dijks, penningmeester, over betaling van contributie. 1968
444.Mededeling van adreswijziging. 1968
445.Kennisgeving van inschrijving van een nieuw lid. 1968
446.Circulaire aan de afgevaardigden over amendementen op het provincieprogram.
1969
447.Artikel "Tekorten in Amsterdam worden nog groter". z.j.
448.Artikel "Biesheuvel: samengaan leeft al heel lang bij AR" in #De Tijd# van 16
februari. 1968
449.Artikel "CHU niet langer symbool van vrijblijvendheid" in #De Tijd# van 3 februari.
1968
450.Artikelen uit kranten over de katholiciteit van de vervoersbond. 1969
451.Artikel "Leden willen wel, leiders niet" over fusie vakcentrales, in #De Volkskrant#
van 13 december. 1969
452.Verslag van de kaderbijeenkomst van de districten Amsterdam en Ymond op 24
januari te Amsterdam. 1967
453.Stukken betreffende kringbestuursvergaderingen. 1969
454.Verslag van de KVP-fractie van de gemeenteraad Amsterdam over 1968-1969. 1969
455.Notitie betreffende voorstellen die voor de partijraad ingediend zullen worden. 1968
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456.Brief van het partijbureau aan de kringbesturen houdende mededelingen ten
aanzien van de bestuursraad en de partijraad. 1968
457.Plan voor de ontwikkeling van Noord-Holland, door J.M. Ligthart. 1968
458.Brief van de kringsecretaris aan de kringbesturen over inspraak. 1968
459.Verhandeling "Het stembusaccoord: een middel tot duidelijkheid" door D.H.M.
Meuwissen. 1968
460.Verhandeling "Gewogen doch helaas te licht bevonden" door W.A. van der Donk,
over het stembusakkoord. 1968
461.Stukken betreffende het convent van (afdelings-)voorzitters. 1968
462.Brief van de secretaris van de KVP aan de kringbesturen over rapporten die op de
partijraad besproken zullen worden. 1969
463.Advies over de samenstelling van het kringbestuur. 1969
464.Stukken betreffende het gemeenteprogram 1970-1974. 1969
465.Verslag van de activiteiten van de JOKVP-Amsterdam over de periodes 1 maart
1968 tot 1 april 1969 en 1 oktober 1967 tot 30 september 1968. 1968, 1969
466.Uitnodiging voor het bijwonen van een lezing door F. Andriessen over woningbouw,
huurbeleid en krotopruiming. 1969
467.Tijdschema voor de kring Amsterdam in verband met de gemeenteraads- en
Provinciale-Statenverkiezingen. 1969
468.Werkprogramma "De mens centraal" van de KVP voor de periode 1970-1974. 1969
469.Verslag van de secretaris over het activiteitsjaar 1967-1968. 1968
470.Uitnodiging voor een discussieavond over vredespolitiek. Met bijlage. 1968
471.Brief van het secretariaat van de KVP over politieke bijeenkomsten. Met bijlage.
1968
472.Brief van het secretariaat KVP, houdende verzoek om inzending van activiteiten van
werkgroepen. 1968
473.Programma voor de Waddenhavendag op 21 september te Den Helder. 1968
474.Richtlijnen voor contactbesprekingen met de kringbesturen betreffende de UnitRecord-Afdeling (URA). 1968
475.Gedenkschrift "Oost-west, thuis best" bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van de woningbouwvereniging Het Oosten te Amsterdam. 1961
476.Verslag van de vergadering van de bedrijfsgroep Metaalindustrie. 1969
477.Agenda voor de vergadering van de partijraad op 15 maart. 1969
478.Stukken betreffende de financiering van gemeenschappelijk urgentieprogram. 1971
479.Brief van H. Gribnau, directeur partijbureau, aan de kringen en afdelingen. Met
bijlage. 1971
480.Stukken betreffende verkiezingen voor de Tweede Kamer 1971. 1971
481.Stukken betreffende kringvergaderingen. 1970
482.Rapport betreffende het kernprogram van de KVP en het regeerakkoord. 1971
483.Verhandeling over "Grondslag en toekomst van de confessionele partijen". 1971
484.Uitnodiging en agenda voor een partijbestuursvergadering op 13 september in het
Jaarbeurscentrum te Utrecht. 1971
485.Bewijs van kennisgeving van het organiseren van een optocht voor verkiezingen.
1970
486.Brief van A. van der Stee, partijvoorzitter, aan de leden van de besturen over de
gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten. 1970
487.Informatiestencil over activiteiten voor de verkiezingen. Met bijlage. z.j.
488.Voorlopige lijst van kandidaten voor de Provinciale Staten. z.j.
489.Vragenlijst voor een enquête onder KVP-ers in Amsterdam. z.j.
490.Krantenartikelen over de uitslag van de Kamerverkiezingen. 1972
491.Commentaar op het conceptgemeenteraadsprogramma "De Mens Centraal". 1970
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492.Brief van R. Receveur, secretaris, aan de leden van de kringvergadering over zijn
ontslag. 1970
493.Brief van R. Receveur over een checklist voor de discussie over het
conceptprogramma. Met deze checklist als bijlage. 1970
494.Werkprogramma voor 1970-1974 voor de gemeente Amsterdam. 1969
495.Lijst van vergaderdata voor het kringbestuur voor 1973. 1972
496.Nota van A. Prins over de koers van de KVP. 1972
497.Persbericht over stadsvernieuwing. 1970
498.Stukken betreffende propaganda voor de verkiezingen 1970. 1970
499.Verslagen van ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1972-1973
500.Rede van partijvoorzitter D. de Zeeuw op de partijraad van 4 november. 1972
501.Brief van H. Gribnau, directeur partijbureau, aan de leden van de bestuursraad en
partijraad van de KVP over de begroting. 1971
502.Brief van het kringbestuur aan de afdelingsbesturen over aftreden en herbenoemen
van bestuursleden. 1971
503.Stukken betreffende de begroting van de partij. 1972
504.Amendementen van het hoofdbestuur van de KVP-jongerengroepen (KVPJG). 1971
505.Besluit van de bestuursraad van 18 september betreffende verhoging van de
afdracht door afdelingen aan de centrale partijkas. Ontwerp. 1971
506.Verslag van de vergadering van de bestuursraad op 27 maart. 1971
507.Uitnodiging en agenda voor een gecombineerde vergadering van bestuursraad en
partijraad. 1971
508.Besluiten van de bestuursraad. z.j.
509.Brief van H. Gribnau aan de kringbesturen over reorganisatie. 1971
510.Rede van Th. Laan op de partijraad van de KVP. 1971
511.Verhandeling "De critiek op de priesters" door dr. H. van Rooyen. Uittreksel. z.j.
512.Stukken betreffende kringbestuursvergaderingen. 1971
513.Krantenartikelen over KVP-jongeren. 1970
514.Krantenartikelen over de rede van Fr. Andriessen over partijvernieuwing. 1972
515.Stukken betreffende vergaderingen van het PCNH. 1972
516.Verslag van een vergadering van het bestuur van de Sociale School Amsterdam.
1972
517.Verslag van een bijeenkomst van het plaatselijk overlegorgaan van de drie
vakcentrales te Amsterdam op 10 mei. 1972
518.Toespraak van A.J. Hubben, algemeen voorzitter van de Unie BLHP, te Utrecht op
15 april. 1972
519.Circulaire van Paul van [Onna], voorzitter, over ledenwerving. Met bijlagen. 1972
520-523.Werkstukken van de KVP voor de werkgroepen. 1971
Bevat 4 stukken
520.Sport. 1971
521.Regeringsverklaring kabinet Biesheuvel. 1971
522.Na de verkiezingen. 1971
523.Verkiezingen 1971. 1971
524.Stukken betreffende het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en het Nederlands
Katholiek Vakverbond (NKV). 1969-1973
525.Ontwerp van wet tot instelling van een gewest Groot-Amsterdam. Met bijlage.
Concept. 1971
526.Stukken betreffende de Unie BLHP. 1971-1972
527.Informatie- en opinieblad #Politour# van de KVP-jongeren. 1971
Pagina 5/9

Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Amsterdam.
528.Reglement voor de regionale gebieden van de vereniging (onbekend). 1972
529.Verslag van een vergadering van het voorlopige regiobestuur. 1972
530.Ingezonden artikel over de doelstelling van christelijke politieke partijen. 1973
531.Uitnodiging en agenda voor en verslag van een gecombineerde vergadering van
kringbestuur en gemeenteraadsfractie. 1973
532.Stukken betreffende Staten- en gemeenteraadsverkiezingen 1974. 1973-1974
533.Nota inzake verkeers- en vervoersbeleid in grote steden. 1973
534.Stukken betreffende kringvergaderingen. 1973
535.Uitnodiging voor een bijeenkomst voor de christen-democratische partijen over de
uitbouw van het Christen Democratisch Appèl (CDA). 1973
536.Stukken betreffende een bijeenkomst van KVP-voorzitters van de vier grote steden.
1973-1974
537.Verslag van de KVP-fractie van de gemeenteraad van Amsterdam over 1972-1973.
1973
538.Algemene beschouwingen over de KVP-begroting 1974. 1973
539.Informatieblad #Amsterdams CDA-nieuws#. 1973
540.Lijst van stemgerechtigde afgevaardigden. 1973
541.Uitnodiging voor een bespreking met de afdelingsvoorzitters (voorzittersconvent).
1973
542.Bevestiging van een afspraak voor een bijeenkomst op het kringbureau. 1973
543.Datumschema. Concept. z.j.
544.Uitnodiging en agenda voor een vergadering van de voorzitters en secretarissen
van de Amsterdamse afdelingen van Anti-Revolutionairen (AR), Christelijk
Historische Unie (CHU) en KVP. 1973
545.Stukken betreffende de kabinetsformatie. 1973
546.Notitie betreffende de samenwerking der christelijke partijen op provinciaal niveau.
z.j.
547.Uitnodiging en agenda voor een bespreking van de KVP-equipe Noord-Holland.
1973
548.Stukken betreffende de KRO. 1974
549.Artikel "Christendemocratisch appèl voor een nieuw begin in Amsterdam", in
#Amsterdams CDA-nieuws#. 1974
550.Artikel "Meerderheidscollege is een aanfluiting voor de democratie". 1974
551.Informatie-bulletin #Amsterdam-Actief#. 1974
552.Lijst van amendementen op het conceptprogramma '74 van de samenwerkende
CDA-partijen in Noord-Holland. 1973
553.Gemeenteraadsprogramma 1974-1978: "Wonen, Werken, LEVEN in de Stad" door
Ton van der Eyden. 1974
554.Artikelen uit kranten over de vorming van het CDA en de samenwerking met het
kabinet. 1973-1974
555.Stukken betreffende het NKV. 1973-1974
556.Stukken betreffende de vorming van het CDA. 1973-1974
557.Stukken betreffende de ontsluiting van het tracé van rijksweg 16. Kopie. 1973
558.Stukken betreffende de vergadering van de partijraad. 1973
559.Correspondentie tussen voorzitters van KVP-kringbesturen met minister-president
J. den Uyl over urgentie-eisen voor de grote steden. 1973
560.Stukken betreffende het profielcongres van de actiegroep Nieuwe Partij. 1973
561.Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing te Rotterdam van het
CDA. 1974
562.Statuten van de stichting Katholieke Radio Omroep. Met bijlage. 1973, z.j.
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Provinciale-Statenverkiezingen. Met bijlagen en aantekeningen. 1974
563.Brief van de Provinciale Coördinatie Commissie aan campagneleiders over de
564.Uitnodiging voor een vergadering van de Statenkring Hoorn voor een
bestuursvergadering op 19 april. 1974
565.Uitnodiging van het kringbestuur afdeling Amsterdam voor een vergadering op 16
mei. 1974
566.Perscommuniqué over de CDA-samenwerkingscommissie. 1974
567.Brieven van W. van Dijk, secretaris, aan J.A.M. Dijks, penningmeester van de PCNH,
over kosten van de verkiezingscampagne. 1974
568.Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van het CDA. 1974
569.Stukken betreffende de verkiezingen van CDA-leden van de Provinciale Staten.
1974
570.Verslagen van vergaderingen van het kringbestuur. Met bijlagen. 1974
571.Uitnodiging voor een vergadering te Amsterdam, waarin leden van de TweedeKamerfractie komen spreken. 1974
572.Uitnodiging voor het bijwonen van een spreekbeurt over problemen in het kleuteren basisonderwijs. 1974
573.Gemeenteprogramma CDA 1974-1978. Concept. 1973
574.Rapport van de studiegroep inzake de koers der KVP. 1973
575.Verslag van een interview met Dick de Zeeuw voor het Varaprogramma "In de rooie
haan". 1974
576.Stukken betreffende vergaderingen van de kring Amsterdam. 1973, 1974
577.Lijst van vragen van vijf personen aan het kringbestuur Amsterdam over een
uitspraak van de voorzitter. 1974
578.Stukken betreffende vergaderingen van het partijbestuur. 1974
579.Agenda van een vergadering van het partijbestuur op 4 maart. Met bijlage. 1974
580.Stukken betreffende afvaardiging van de KVP in het landelijk CDA-bestuur. 1974
581.Stukken betreffende kringvergaderingen. 1973
582.Discussiestuk over de politieke mentaliteitsverandering van de actiegroep Nieuwe
Partij. Met bijlagen. 1973
583.Perscommuniqué over kabinetsformatie en arbortuswet. 1973
584.Uitnodiging voor een actiedag in verband met de slechte toestand van woningen in
de Indische Buurt, met lijst van eisen van de werkgroep Woningen. z.j.
585.Circulaire aan de leden van het kringbestuur over een telegram aan de TweedeKamerfractie over salarisverhoging van ministers. 1973
586.Rapport van de studiegroep der kring Amsterdam inzake de koers der KVP. 1973
587.Verslag van de werkgroep inzake Afbouw Oostlijn, de Stads-Spoorlijn Amsterdam.
Met bijlage. 1973
588.Rapport van de commissie Verkeer over "De discussienota circulatieplan
Amsterdam". Met bijlage. 1973
589.Tv-uitzending over de kabinetsformatie in Den Haag Vandaag van 20 maart. 1973
590.Telegrammen van afgevaardigden van enkele KVP-kringen over formatiepoging van
de heer Burger. Afschriften. 1973
591.Lijst van actiepunten betreffende het bijzonder onderwijs. 1973
592.Stukken betreffende de afbouw van de oostlijn van de metro. 1973
593.Overzicht werkgroepensituatie in het jaar 1963/1964. z.j.
594.Notitie van ARP, CHU en KVP in Noord-Holland betreffende afspraken. z.j.
595.Reglement voor een CDA-provincieverband in Noord-Holland. 1976
596.Brief van H.W. Korte, vice-voorzitter van de KVP-Statenfractie, aan W. Nicolai,
secretaris van de PVDA-Statenfractie, over bestuurswisseling. 1976
597.Sprekerslijst voor Amsterdam en lijst van ter beschikking komend materiaal. z.j.
598.Huishoudelijk reglement van het CDA. 1975
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599.Reglement voor het provinciaal CDA-verband in Noord-Holland. Concepten met
bijlagen. 1976-1977
600.Artikel "Strijdbijlen begraven, vruchten plukken" in #De Tijd# van 22 december.
1973
601.Informatiestencil "Zelfs geen plaats in een lege herberg", over het jeugd- en
jongerenwerk. 1974
602.Lijst van bestuursleden, adviseurs, kringvoorzitters, afgevaardigden van de KVP.
z.j.
603.Brief van C. Stalpers-Trouw aan de afdelingsbesturen over de komende
partijraadsvergadering en Tweede-Kamerverkiezingen. 1976
604.Verslag van de vergadering van de CDA-raad Amsterdam op 13 april. 1976
605.Nota betreffende participatie van het CDA in buurt- of wijkorganen. z.j.
606.Verhandeling "Het eindpunt van de Schiphollijn Amsterdam". z.j.
607.Stukken betreffende het Overleg Vier Grote Steden. 1974
608.Stukken betreffende het congres "Dynamische Stad" op 11 mei. 1974
609.Uitslag van een enquête over het samengaan van KVP, AR en CHU. 1974
610.Discussiestuk voor een gesprek met de Kamerleden over de Haagse instellingen
voor maatschappelijk werk. 1974
611.Stukken betreffende vergaderingen van de partijraad. 1973-1974
612.Gezamenlijk werkprogram 1973/1974 van het Centrum voor Staatkundige Vorming,
de Dr. Abraham Kuyperstichting en de Jhr.mr. A.F. de Savornin-Lohmanstichting.
1973
613.Stukken betreffende financiën. 1973-1974
614.Lijst van voorzitters van de afdelingen KVP, Amsterdam. z.j.
615.Nota betreffende twee enquêtes van de centrale werkgroep. 1973
616.Brief van H. Gribnau aan het bestuur van de kring Amsterdam over
bestuurswisseling en verdeling van bestuursfuncties. 1973
617.Vlugschrift van Ton van der Eyden over propaganda voor het CDA. 1974
618.Artikel "In bestuur CDA moet aantal vrouwen zitten" uit #Trouw# van 7 juni. 1974
619.Uitnodiging voor een bijeenkomst met het CDA-overlegorgaan. 1974
620.Dienstmededeling van de gemeentelijke sociale dienst Amsterdam betreffende
herziening bijstandsuitkeringen. 1974
621.Artikel "Pastoraal Centrum wil kiezer helpen" in #De Tijd# van 15 mei. 1974
622.Stukken betreffende een vergadering van de Diocesane Contact Commissie (DCC)
over stellingen van de directie KRO-Radio-en-Televisie. 1974
623.Reactie van het Amsterdamse KVP-raadslid J. [Spoelstra] met betrekking tot
gewestvorming. 1974
624.Overzicht van vergaderingen en planning sprekers in verband met verkiezingen. z.j.
625.Stukken betreffende vergaderingen van de Statenkring Hoorn. 1974
626.Artikel "De Zeeuw wilde de genadeslag nog voordat hij hem kreeg" door H. van Run
in #De Tijd# van 27 juni. 1975
627.Verslag van de kascommissie. 1976
628.Stukken betreffende kringvergaderingen. 1976
629.Financieel verslag van de PCNH. 1976
630.Overzicht van de berekening van de groslijstpunten. 1974
631.Stukken betreffende de samenwerkingscommissie van ARP, CHU en KVP in NoordHolland. 1977-1978
632.Notulen van een vergadering van het CDA-samenwerkingsorgaan in Noord-Holland
op 10 februari. 1978
633.Uitnodigingen voor vergaderingen van de PCNH. 1977
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634.Stukken betreffende CDA-verband Amsterdam-West. 1977
635.Stukken betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de kabinetsformatie
1977. 1977
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