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      1-5       Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Raad 
                der Centrale Interfaculteit. Met bijlagen.
                    1. 1971-1972, 1974.
                    2. 1976.
                    3. 1977.
                    4. 1979.
                    5. 1980.
                1971-1972, 1974, 1976-1977, 1979-1980.
 
      6         Stukken betreffende demokratisering op de universiteit en 
                reglementen van de Centrale Interfaculteit.
                1969, 1971, 1973-1974, z.j.
 
      7         Enquêteformulieren ten behoeve van de studie filosofie.
                z.j.
 
      8         Stukken betreffende het benoemingsbeleid van de Katholieke 
                Universiteit.
                1975, z.j.
 
      9         Stukken betreffende de benoemingscommissie inzake een 
                leerstoel sociale en politieke wijsbegeerte.
                1971-1976, z.j.
 
      10        Stukken betreffende het docentenberaad Centrale 
                Interfakulteit.
                1966, 1971-1974, z.j.
 
      11        Stukken betreffende de Commissie Herstrukturering van de 
                Sectie Wijsbegeerte Academische Raad (SWAR) inzake 
                herprogrammering van de Nederlandse filosofie-opleidingen.
                1974-1976.
 
      12        Stukken betreffende de leden van de werkgroep 
                Herstrukturering van de studie wijsbegeerte.
                1971-1974, 1976.
 
      13        Studieregeling voor filosofie van de Centrale 
                Interfaculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen.
                1975.
 
      14        Overzicht van de historische groei en het momentele 
                funktioneren van de studentenorganisatie aan de Utrechtse 
                Centrale Interfakulteit. Met bijlagen.
                1975.
 
      15        Studieprogramma voor filosofie aan de V.U.
                z.j.
 
      16        Toelichting op de studiegids van de Centrale Interfaculteit 
                van de universiteit van Amsterdam.
                1975.
 
      17        Programma van de studentensektie van de Centrale 
                Interfaculteit te Leiden.
                1975.
 
      18        Stukken betreffende het Landelijk Overleg Aktiegroepen 
                Filosofie (LOAF).
                1975-1976, 1978, z.j.
 
      19        Stukken betreffende politieke vorming en aktie (Het Proloog 
                Steun komitee, later Steunkomitee voor Politieke Vorming en 
                Aktie).
                1975-1976, z.j.
 
      20        Stukken betreffende de Commissie-Sociaal inzake 
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                vrijetijdsvoorzieningen voor studenten.
                1973, 1975-1976, z.j.
 
      21        Stukken betreffende verkiezingen Universiteitsraad 
                (U-Raad), Centrale Interfakulteit. (CI).
                1972-1976, z.j.
 
      22        Stukken betreffende de Kommissie Vakgroepen van de Centrale 
                Interfakulteit.
                1978-1980.
 
      23        Stukken betreffende het studenten-overleg filosofie (SOF).
                1976, 1980-1981, z.j.
 
      24        Lijsten houdende namen van hoogleraren, wetenschappelijke 
                staf en studenten.
                1968, 1970-1978, 1980-1981, z.j.
 
      25        Stukken betreffende het Platform Landelijk Overleg 
                Filosofen (PLOF).
                1980-1981, z.j.
 
      26        Stukken betreffende het Landelijk Overleg 
                Grondraden-buitenland ( LOG-buitenland) inzake Indonesië.
                1975-1976, z.j.
 
      27        Circulaire van het administratief Komitee van Politeia 
                inzake het diskussie-weekend.
                z.j.
 
      28        Stukken betreffende Symposium van de filosofie te Nijmegen 
                over onderwijs en herstrukturering.
                1973, z.j.
 
      29        Kursussen gegeven door de Unie van Studenten te Nijmegen.
                1973-1974.
 
      30        Stukken betreffende het LOG-kaderseminar.
                1974, z.j.
 
      31        Stukken betreffende het Derde Wereld Centrum.
                1973, 1977.
 
      32        Circulaires van de werkgroep Jacubowski (Duitse Ideologie) 
                inzake bijeenkomsten.
                1974, z.j.
 
      33        Rapport van de commissie ingesteld bij besluit van de Raad 
                van de Centrale Interfaculteit inzake de 
                benoemingscommissie.
                1976.
 
      34        Stukken betreffende meer helderheid en demokratisering in 
                het wetenschappelijk onderzoek in de C.I.
                z.j.
 
      35        Circulaires van de actiegroep Logica inzake bezwaren over 
                het vak Logica. Met bijlage.
                1973, z.j.
 
      36        Stukken betreffende bezettingen van instituten.
                1973-1974, z.j.
 
      37        Notulen van de bestuursvergaderingen.
                1973-1976, z.j.
 
      38        Agenda's voor en verslagen van de ledenvergaderingen.
                1973-1976.
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      39        Verslag van de vergadering van de Landelijke Federatie van 
                Verenigingen van Studenten in de Filosofie (LFVSF) van 19 
                april.
                1969.
 
      40        Notulen van de 33e vergadering van de Welzijnscommissie van 
                16 mei.
                1975.
 
      41        Verslagen van de vergaderingen van hoogleraren, leden van 
                de wetenschappelijke staf en studenten in de filosofie.
                1968.
 
      42        Brief van G. Roovers over een lezing door prof. Ger Harmsen 
                uit Groningen. Met bijlage.
                1975.
 
      43        Notulen van de onderwijscommissie.
                1976.
 
      44        Lijsten houdende collegeroosters 1974-1975 prékandidaats en 
                doctoraal van de Centrale Interfaculteit.
                1974, z.j.
 
      45        Lijsten van studenten, die zich voorbereiden op een examen 
                in de Centrale Interfaculteit.
                1971, 1980.
 
      46        Circulaire van het Komitee Intrekking Tuchtrecht inzake 
                intrekking voorstel tuchtrecht en art.11 bestuursreglement 
                K.U.
                1976.
 
      47        Verhandeling van (onbekend) over het beleidsplan 1975/1976 
                voor de ledenraad van de filosofenbond.
                Concept, z.j.
 
      48        Stukken betreffende het ontwikkelingsplan over het recht op 
                onderwijs en het streven naar verbetering van het 
                wetenschappelijk onderwijs.
                1975, z.j.
                NB: Ontwerp.
 
      49        Een oproep van de USN voor een protestmeeting tegen de 
                afbraakplannen van Pais, voor goedkeuring van de 
                programma's nu, voor behoud en uitbreiding van de 
                progressieve studieonderdelen.
                z.j.
 
      50        Een collegedictaat van Albrecht Wellmez over 
                empirisch-analytische en kritische sociale wetenschap.
                z.j.
 
      51        Rapport van de studiecommissie over studieprogramma's.
                z.j.
 
      52        Circulaires van de Kapital-leesgroep.
                z.j.
 
      53        Brief van Mirfan (onbekend) over het funktioneren van de 
                voorzitter.
                1973.
                NB: Copie.
 
      54        Doorslag van een brief van H.C. Boekraad aan prof. dr. J. 
                Plat over voordrachten.
                1973.
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      55        Brief van Jack Birner over het onderwijsprogramma.
                1973.
 
      56        Brief van H.F.R.M. Oosthout over de voornemens tot 
                opheffing van de Raad van Faculteitsverenigingen. (R.v.F.).
                1977.
 
      57        Briefkaart van Sam van Tongeren over de edities van de 
                SOF-bode.
                z.j.
 
      58        Brief van mr. T.N.J.A. van Rijn over de kosten van 
                studententijdschriften.
                1972-1973.
                NB: Copie.
 
      59        Doorslag van brief aan prof. mr. F.J.M.E. Duynstee over het 
                schenden van de geheimhoudingsplicht.
                1974.
 
      60        Brieven van J.J.A.M.M. van Kalmthout over de bestemming, 
                huurcondities en inrichting van de Graalburcht.
                1975.
                NB: Copieën.
 
      61        Brief van mr. A.A. van den Brandeler over de nota 
                vrijetijdsvoorzieningen voor studenten.
                1975.
                NB: Copie.
 
      62        Brief van Malmberg b.v. uitgever over het aanbieden van de 
                bundel "Enige facetten van opvoeding en onderwijs" t.g.v. 
                het afscheid van prof.dr. S. Strasser.
                1975.
 
      63        Brief van drs. P.M.J.E. Tummers en drs. J.A. Hompe over de 
                bezettings-en ontzettingsactiviteiten.
                1976.
 
      64        Brief van Rob Cassuto over de vergoeding voor gegeven 
                trainingen.
                1976.
 
      65        Brief van Franciska Ruessink en Evert van der Zweerde over 
                het programma van een propadeuse.
                1982.
 
      66        Brief van prof.dr. H.A.G. Braakhuis en mevr.mr. W.J.S.M. 
                Hemels-Meys over het benoemen van een coördinator van het 
                1e jaar bovenbouwstudie (inhaalprogramma).
                1984.
 
      67        Brief van Janny (onbekend) over het toesturen van het 
                tijdschrift Splijtstof.
                z.j.
 
      68        Circulaire van het Nederlands Portugal Comité inzake een 
                bezoek van een Portugese delegatie aan Nederland.
                1975.
 
      69        Programma's voor de introductiedagen Centrale 
                Interfaculteit 1972. Met bijlage.
                1972, z.j.
 
      70        Circulaire houdende de oprichting van de filosofenbond. Met 
                bijlage.
                z.j.
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      71        Circulaires houdende de taken van de filosofenbond. Met 
                bijlagen.
                1973-1974, z.j.
 
      72        Literatuurlijst van de werkgroep filosofie.
                1972.
 
      73        Circulaire van C.M.G. Mommers inzake kunstwerken voor de 
                bewoners van het Erasmusgebouw.
                1974.
 
      74        Circulaires van Paul Scheffer en Fred Schifferling inzake 
                kontributie.
                1974, z.j.
 
      75        Lijst van onderwijsprogramma's van Centrale 
                Interfakulteiten van andere universiteiten.
                z.j.
 
      76        Lijst houdende namen van het bestuur en 
                studentenraadsleden.
                z.j.
 
      77        Brief van (onleesbaar) over opening postrekening.
                1974.
 
      78        Circulaire houdende een breekweek. Van gedachten wisselen 
                over hun studie.
                1974.
 
      79        Voorstel tot werkzamer en effektvoller kollege geven.
                z.j.
 
      80        Circulaire houdende oproep Nijmeegse studenten kiest C.P.N. 
                lijst 8 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei.
                z.j.
 
      81        Intekenlijst van de werkgroep strategiediskussie. Met 
                bijlagen.
                z.j.
 
      82        Circulaire van W. de Kleyn inzake het nut van een 
                belangenorganisatie.
                1972.
 
      83        Circulaires van Marin Terpstra en Thijs Hoex inzake een 
                werkgroep onderwijs.
                1974, z.j..
 
      84        Lidmaatschapskaarten.
                1974-1975, z.j.
 
      85        Brief van C. Struyker Boudier over een cyclus van lezingen 
                over een bepaald onderwerp.
                1974.
                NB: Copie.
 
      86        Circulaire van het Aktiecomité Eerstejaars ter verkrijging 
                van stemrecht. Met bijlage.
                1973.
 
      87        Uitnodigingen van Ruud Bökkerink en Albert Peters inzake 
                een feest vanwege hun afstuderen.
                z.j.
 
      88        Uitnodiging houdende het filosofenbondskabaret op 29 mei.
                z.j.
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      89        Brief aan de stafleden over het organiseren van een dag 
                voor alle betrokkenen bij de C.I. Met bijlagen.
                z.j.
 
      90        Doorslag van een brief aan de leden van de studentenbond 
                filosofie over het intrekken van een aantal van hun 
                bevoegdheden.
                1973.
 
      91        Circulaire aan de deelnemers aan de werkgroep 
                filosofie-maatschappij inzake bijeenkomsten.
                z.j.
 
      92        Verhandeling van Hélène van Hoorn over evaluatie van het 
                raadswerk door filosofen-bondsleden over de periode 
                1973/1974.
                z.j.
 
      93        Overzicht van de financiën tot 1 april 1975.
                1975.
 
      94        Boykotpamfletten inzake de boykotstrijd tegen de 1000 
                gulden.
                z.j.
 
      95        Ciculaire van het bestuur inzake de raadsvergadering van 15 
                mei.
                z.j.
 
      96        Lijst van aktiviteiten filosofenbond.
                z.j.
                NB: Concept.
 
      97        Pamflet inzake anti-selektie-meeting.
                z.j.
 
      98        Pamflet inzake een abonnement op splijtstof.
                z.j.
 
      99        Circulaire aan de oude en nieuwe bestuursleden inzake een 
                vergadering op 27 augustus.
                1974.
 
      100       Circulaire houdende een lezing van Hugues Boekraad over het 
                subjekt in de materialistische dialektiek op 23 oktober.
                1974.
 
      101       Circulaires houdende een diskussie-informatie-avond.
                1974.
 
      102       Lijst van gastcolleges aan de Centrale Interfakulteit 
                Nijmegen.
                1974.
 
      103       Artikel van prof. H. Hoefnagels s.j over wetenschap en 
                maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met bijlage.
                1974.
 
      104       Stukken betreffende het pand O'42 eigendom van het 
                Nijmeegsch Studentencorps Carolus Magnus Unie van Studenten 
                te Nijmegen.
                z.j.
 
      105       Circulaires houdende een uitnodiging voor het inwerken van 
                nieuwe raadsleden.
                1975.
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      106       Circulaire aan de leden inzake voorbesprekingen 
                doctoraalevaluatie en fakulteitsraad.
                1975.
 
      107       Circulaire houdende agendapunt 2 van het besloten gedeelte 
                van de vorige raadsvergadering d.d. 17 juni jl.
                1975.
 
      108       Lijst houdende namen van personen.
                z.j.
 
      109       Doorslag van een brief aan de bestuursleden over de 
                organisatorische taken binnen de filosofenbond.
                1974.
 
      110       Circulaire houdende het organiseren van een congres door de 
                USN over de maatschappelijke positie, de studiefinanciering 
                en de sociale voorzieningen.
                z.j.
 
      111       Circulaire van de studentenraadsleden inzake het 
                bestuursvoorstel over de wijziging van het 
                prékandidaatsprogramma.
                z.j.
 
      112       Stukken betreffende het feit, dat filosofiestudenten 
                nauwelijks georganiseerd zijn.
                z.j.
 
      113       Nota van G. van den Brink inzake het filosofie onderwijs op 
                de fakulteit der wiskunde en natuurwetenschappen. Met 
                bijlagen.
                z.j.
 
      114       Stukken betreffende twee jaar studentenoppositie aan de 
                Centrale Interfakulteit.
                z.j.
 
      115       Brief aan alle studentenraadsleden over de 
                voorbereidingsvergaderingen.
                1975.
 
      116       Statistieken van de inleiding van de studie wiskunde 1e en 
                2e jaars.
                1971-1974.
 
      117       Kranteknipsel C.I leidt onvoldoende op tot zelfstandige 
                filosofie-beoefening. Met bijlage.
                z.j.
                NB: Uit K.U. nieuws.
 
      118       Stukken betreffende de herstrukturering van het 
                wetenschappelijk onderwijs in het algemeen. Met 
                inhoudsopgave.
                1973-1975.
 
      119       Stukken betreffende de herstrukturering van het 
                wetenschappelijk onderwijs zoals behandeld in de Tweede 
                Kamer. Met inhoudsopgave.
                1971-1973, 1975, z.j.
 
      120       Stukken betreffende kommentaren op de herstrukturering van 
                het wetenschappelijk onderwijs. Met inhoudsopgave.
                1967-1970, 1972, z.j.
 
      121       Verhandeling van Michiel Berkel (Haagse Post) over Vroom en 
                Dreesmann intimideert werkende jongeren.
                z.j.
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      122       Stukken betreffende doelstelling van de filosofie-studie is 
                het opleiden van studenten tot zelfstandige en vruchtbare 
                beoefenaars van de filosofie.
                1976.
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