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Archief History

Ten Geleide

History (1972-1984)
History was een blad van en voor geschiedenisstudenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het verscheen van
1975 tot 1984. Het was de voortzetting van De nieuwe socialistiese agenda (1973-1975).
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Archief History

  
 1.Enquête voor eerste-jaars geschiedenis.  z.j.
  
 2-5.Agenda's voor en notulen van de sectieraad geschiedenis. Met bijlagen.  1972-1974,

1979-1981
Bevat 4 stukken

  
  2.1972
  
  3.1973
  
  4.1974
  
  5.1979-1981
  
 6.Het blad #Socialistische agenda# voor de sectie geschiedenis, 2e jaargang, nr 5,

over 'Nieuw bewind' en ouwe zakken.  1973
  
 7.Het blad #History#, jaargang 11, nr. 5.  1981-1982
  
 8.De bladen #History# jaargang 12, nrs. 1 en 2.  1982-1983
  
 9.Het blad #History# jaargang 13, nr. 1.  1983-1984
  
 10.De bladen #History# special I en II, jaargang 11, nr. 5.  1981-1982
  
 11.Verslagen van de voorbereidingsvergaderingen van de studentensectie-raadsleden.

Met bijlagen.  1979-1981, z.j.
  
 12.Verslag van de STOK-vergadering van 29 april.  1981
  
 13.Agenda's voor en verslagen van de algemene vergaderingen van het STUG. Met

bijlagen.  1979-1980, z.j.
  
 14.Agenda's voor en notulen van de faculteitsraad der letteren van 20 november. Met

bijlagen.  1980
  
 15.Agenda voor en notulen van de taak- en begeleidingsgroep van de eerste-

jaarscursus Algemene Inleiding.  1980
  
 16.Stukken betreffende de introductie voor 1ste en 2de jaars discussiegroepen

geschiedenis.  1980, z.j.
  
 17.Brieven van G.M. Hermsen en R.W. de Graaf over zaalruimte(n). Met bijlage.

  1979-1981
  
 18.Brieven houdende aanvragen voor telefoon en prikbord.  1980
  
 19.Brieven van Maarten Hageman over de reiscommissie.  1979
  
 20.Circulaire van het Gronings historisch tijdschrift (Groniek) inzake de

geschiedfilosofie.  1980
  
 21.Brief van Jos van Dillen over het ondersteunen van een aktie.  1980
  
 22.Brief van Erwin Karel te Groningen over het organiseren van een tweede congres

van geschiedenis en bevrijding in Groningen.  1981
  
 23.Registers houdende straatnamen. Alfabetisch op naam.  z.j.
  
 24.Lijst houdende namen van secretariaatsleden.  z.j.
  
 25.Literatuurlijsten. Met bijlagen.  1979-1980, z.j.
  
 26.Stukken betreffende de tweefasen-structuur voor het wetenschappelijk onderwijs.

  1980-1981, z.j.
  
 27.Stukken betreffende het studentenoverleg Nieuwe Voor.  1981, z.j.
  
 28.Notulen van het studentenoverleg economisch sociale geschiedenis (ESG). Met

bijlage.  1981
  
 29.Correspondentie met dr W.J.M. Maas over het doctoraal hoofdvakprogramma ESG.

Met bijlagen.  1979
  
 30.Agenda's voor en notulen van het universitair-overleg.  1980, z.j.
  
 31.Stukken betreffende de werkgroep "Wetenschapswinkel".  1980-1981, z.j.
  
 32.Brief van Wim Roefs over het inkopen van stencilpapier.  1980
  
 33.Brief Fons (onbekend) over een nieuwe grote nietmachine.  1980
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Archief History

  
 34.Brief van Yvonne de Moor over de aanschaf van een archiefkast.  1981
  
 35.Roosters houdende studieprogramma middeleeuwse geschiedenis - eerste jaar, 2e

semester 1979/80. Met bijlage.  1979-1980, z.j.
  
 36.Rooster houdende tweede cyclus januari - mei 1980, afdeling nieuwe geschiedenis

voor 1870.  1980
  
 37.Brief van Leo Wessels over zijn ontslag als lid van de sectieraad geschiedenis.

  1981
  
 38.Circulaires van het recreatie-oord Water Eaton te Elst.  1981
  
 39.Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de U-raad en de sectieraad.  1980, z.j.
  
 40.Brief van prof.dr Th. Bezembinder, voorzitter commissie ontwikkelingsplan

Informatica KUN over onderwijs geven in de informatica. Met bijlage.  1979
  
 41.Uitnodiging van Melchior de Grood en Maarten Hageman voor een thematische

avond van de culturele commissie.  z.j.
  
 42.Notulen van de initiatiefgroep "Weg met de WW 081" van 3 maart.  z.j.
  
 43.Brief van J. Geurts over informatie van werkcollege-onderwerpen en scriptie-titels

bij de vakgroep Nieuwe Geschiedenis.  1981
  
 44.Circulaire van Th. Engelen inzake het verschijnen van een nieuw blad.  1981
  
 45.Brieven van en doorslagen van brieven aan Th.L.M. Engelen over de

bouwcommissie en studentenbehuizing. Met bijlage.  1980
  
 46.Brieven van drs H.M. Borghouts over de verhuizing.  1981
  
 47.Stukken betreffende het Aktie Komité Kritische Universiteit (AKKU).  1980-1981, z.j.
  
 48.Brief van Maria Grever over de activiteiten van de vrouwengeschiedenisgroep.

  1981
  
 49.Brief van Bart Bierbooms over een voorontwerp van wet op wetenschappelijk

onderwijs.  1980
  
 50.Circulaire van een aantal personen in Nijmegen over het opleven van fascisme en

racisme. Met bijlage.  1981
  
 51.Brief van Theo Dohle te Groningen over een onderzoek naar het studie-staken van

geschiedenisstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1981. Met bijlage.
  1981

  
 52.Brief van (onleesbaar) over liquidatie van de organisatie van studenten in de

geschiedenis in Nederland (OSGN).  1981
  
 53.Circulaire van Rob Brakel inzake verkiezingen van studentensektieraadsleden.  z.j.
  
 54.Agenda voor en notulen van de algemene vergadering van het basisstudie-overleg.

Met bijlage.  1981, z.j.
  
 55.Brieven van en doorslagen van brieven aan de vakgroep Nieuwe Geschiedenis.

  1979-1980
  
 56.Brieven aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis.  1980
  
 57.Brieven van en doorslagen van brieven aan de vakgroep Sektie Geschiedenis.  1980
  
 58.Brieven van en doorslagen van brieven aan de vakgroep Economische en Sociale

Geschiedenis.  1980
  
 59.Verslag van de thema-avond van 25 november over arbeidersbeweging en

geschiedschrijving.  1976
  
 60.Circulaire van Jules Prast van de kiesvereniging Archimedes te Amsterdam over

een lezingencyclus.  1980
  
 61.Brief van Ben van Raay over studenteninvloed/inspraakdag.  1980
  
 62.Stukken betreffende de universitaire verkiezingen 1980.  1980
  
 63.Brief van Th.L.M. Engelen over een inventarisatie van sectieverenigingen. Met

bijlage.  1980
  
 64.Dankbetuiging voor de schoonmaakactiviteiten.  z.j.
  
 65.Brief van Vincent (onleesbaar) over discussiegroepen.  z.j.
  
 66.Brief van Panken over de aanvragen voor een SNUF-subsidie.  1980
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Archief History

  
 67.Circulaire van het studentenoverleg inzake het organiseren van een zogenaamde

"workshop".  1978
  
 68.Brief van (onbekend) over vakantie.  z.j.
  
 69.Recensie van een dissertatie van Theo Salemink over krisis- en konfessie-ideologie

in katholiek Nederland 1917-1933.  1980
  
 70.Brief van Ben Witjes, redactielid, over History.  1980
  
 71.Verhandeling van Frans van Besouw over "structuur van het instituut voor

Geschiedenis te Utrecht". Met bijlage.  1981
  
 72.Aantekeningen van een vergadering van STUG-CG VVV.  1982
  
 73.Aantekening over de opzetting en invulling van de studie Geschiedenis.  1980
  
 74.Brief van Fons (onbekend) over het uitroepen van een algemene vergadering.  1981
  
 75.Circulaire houdende enige theoretische opmerkingen over "De maatschappelijke

positie van de universiteit".  z.j.
  
 76.Brieven van Peter Schroër, Ruud van Gijzel en Maarten Hageman over het

teleurstellende functioneren van het STUG.  1981
  
 77.Brief van Th.L.M. Engelen over het niet-betalen van collegegeld en een financiële

bijdrage.  1981
  
 78.Stukken betreffende benoemingen bij Economische Sociale Geschiedenis (ESG).

  1978-1979
  
 79.Stukken betreffende de benoeming van hoogleraar Oude Geschiedenis (dr. Anton

van Hooff).  1979-1980, z.j.
  
 80.Brieven aan het bestuur Sectie Geschiedenis over de vacature Termeer.  1980
  
 81.Brief van Wim Roefs over vergoeding van kosten.  z.j.
  
 82.Brief van Niek Schoot over het financiële overzicht. Met bijlagen.  1980, z.j.
  
 83.Brief van Fons (onbekend) over het groepje "alternatieven".  z.j.
  
 84.Circulaire aan de tweedejaars inzake het derdejaars werkcollege bij de afdeling

Sociaal Economische Geschiedenis. Met bijlage.  1980, z.j.
  
 85.Circulaire van de groep boycot de reproductiekosten inzake vergoeding

reproductiekosten van werkcolleges.  1984
  
 86.Stukken betreffende redactie History.  1980-1983
  
 87.Stukken betreffende studentenspreekuur.  1980, z.j.
  
 88.Uittreksels van boeken.  z.j.
  
 89.Verhandeling over deelname aan het sectieraadswerk ja of neen.  z.j.
  
 90.Verhandeling "Duynstee: zijn achtergrond en de betekenis van zijn benoeming".  z.j.
  
 91.Verhandelingen van de praatgroep over "Marxisme/Leninisme.  z.j.
  
 92.Stukken betreffende een aantal voorstellen die betrekking hebben op de toekomst

van het STUG.  1980
  
 93.Mededelingen van (onbekend) inzake een zwartboek.  z.j.
  
 94.Stukken betreffende ontruiming Piersonstraat.  z.j.
  
 95.Brief van Frans Zwagenmakers over een publicatie in History getiteld "Grimmige

sprookjes".  1982
  
 96.Circulaire houdende een enquête over een jaarraad.  z.j.
  
 97.Brief van Hans Tönissen (AKKU) over een informatiecentrum op het

universiteitsterrein. Met bijlagen.  1982
  
 98.Oproep tot oprichting van een organisatie van geschiedenisstudenten op 24 april

[1979].  [1979]
  
 99.Stukken betreffende de onderwijsdag op 16 februari georganiseerd door het

studentenoverleg.  1979
  
 100.Stukken betreffende de tweede onderwijsdag op 23 maart georganiseerd door het

studentenoverleg.  1979
  
 101.Diverse geschriften van studentengroepen van de sectie geschiedenis.  [1974]-1982
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Archief History

  
 102.Introductiemap geschiedenis 78 samengesteld door studenten.  1978
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