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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

Ten Geleide

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (1928-1992)
De Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (KFA) werd in 1937 opgericht door het episcopaat kort na het verschijnen
van de encycliek Vigilante Cura van Paus Pius XI in 1936. De stichting stelde zich ten doel het bevorderen van een
goede christelijk georiënteerde filmcultuur. Zij trachtte haar doelstellingen te verwezenlijken met behulp van een
Documentatie-dienst, een Informatie-dienst, een Centrum voor Filmopvoeding, een Centraal Contact voor Katholieke
Filminstanties en het Internationale Contact met Katholieke Filminstanties.

Door de Documentatie-dienst werd van elke in Nederland verschijnende hoofdfilm en de belangrijkste korte films een
uitvoerige beoordelingskaart opgemaakt. Jaarlijks werden ongeveer 400 films beoordeeld. De dienst hield een
documentatie-archief bij en gaf redactionele medewerking aan de diverse tijdschriften van de KFA. Het eerste hiervan
was Het witte doek (1937-1938). Filmfront en Katholiek Filmfront volgden. Hierin werd propaganda gevoerd voor 'de
goede film' en voorlichting gegeven over het gehele filmwezen.
De Informatie-dienst voor Filmopvoeding verzorgde instructieve cursussen, afzonderlijke lezingen en voordrachten en de
opleiding van bekwame filmdocenten voor de jeugd in drie kaderscholen voor de opleiding van filmdocenten te 's-
Gravenhage, Sittard en Breda. Daarnaast organiseerde het centrum jeugdcursussen en verzorgde het de uitbreiding van
illustratiemateriaal. Het Centraal Contact voor Katholieke Filminstanties gaf adviezen en bemiddelde bij het huren van
programma's en het verzorgen van inleidingen of toelichtende teksten. Het Internationale Contact met Katholieke
Filminstanties was een overkoepeling van de verschillende nationale vormen van filmapostolaat en onderhield o.a.
contacten met de Pontificia Commissione per la Cinematografica in Vaticaanstad en het Office Catholique Internationale
du Cinema OCIC te Brussel.

In 1938 werd op initiatief van de KFA het filmverhuurkantoor Gofilex (goede film-expoitatie) opgericht, dat goede films zou
importeren en verhuren en daarnaast een aantal katholieke bioscoopzalen zou exploiteren. Gofilex bestaat nog steeds
als ‘Gofilex filmservices sinds 1938’. Begin 1940 telde de KFA 100.000 leden.

Na de oorlog verscheen Filmfront-Filmstudiën (1949-1952), een Nederlands-Belgische samenwerking. Hiervan was de
filmredacteur van het dagblad De Tijd, A. van Domburg, hoofdredacteur.
In 1951 hield de KFA een congres in Utrecht voor vernieuwing en verjonging. Directeur van de KFA en ook van de 
Stichting Katholieke Film Centrale was toen J.M.L. Peters. Voorzitter van de KFA was tot 1971 A.A. Ariëns. A.H.B. Briels
was van beide stichtingen adjunct-directeur. Een belangrijk thema van het congres was een betere samenwerking tussen
de katholieke filmorganisaties en de pers. A. Van Domburg hield hierover een inleiding. Ook de samenwerking met
katholieke bioscoopexploitanten werd besproken.
Het maandblad Filmforum (1952-1965), opvolger van Katholieke Filmactie, werd voortgezet als Critisch Filmforum. In
1969 ging dit op in Skoop, maar in 1971 werd de samenwerking verbroken.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 1.Statuten. Met bijlagen.  1950-1951, z.j.
  
 2.Circulaire betreffende de samenstelling van het hoofdbestuur per bisdom. Met

bijlagen.  1949
  
 3.Brieven over subsidie-aanvragen bij de Heilige Stoel.  1951
  
 4.Brief van het dagelijks bestuur over een wijziging van de subsidie-verlenging van

de Nederlandse gemeenten.  z.j.
  
 5.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Nederlands episcopaat. Met

bijlagen.  1947-1951
  
 6-28.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau. Alfabetisch op

naam.  1949-1964
Bevat 23 stukken

  
  6.A  1949-1964
  
  7.B  1949-1964
  
  8.C  1949-1964
  
  9.D  1949-1964
  
  10.E  1949-1964
  
  11.F  1949-1964
  
  12.G  1949-1964
  
  13.H  1949-1964
  
  14.I  1949-1964
  
  15.J  1949-1964
  
  16.K  1949-1964
  
  17.L  1949-1964
  
  18.M  1949-1964
  
  19.N  1949-1964
  
  20.O  1949-1964
  
  21.P  1949-1964
  
  22.R  1949-1964
  
  23.S  1949-1964
  
  24.T  1949-1964
  
  25.U  1949-1964
  
  26.V  1949-1964
  
  27.W  1949-1964
  
  28.Z  1949-1964
  
 29-38.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau over

bestuurszaken.  1953-1964
Bevat 10 stukken

  
  29.1953
  
  30.1954
  
  31.1955
  
  32.1956
  
  33.1957
  
  34.1958
  
  35.1959-1961
  
  36.1962
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  37.1963
  
  38.1964
  
 39-41.Brieven en doorslagen van brieven over cursussen, lessen en films. Alfabetisch op

naam.  1953-1957, 1961-1962, 1964, 1968-1969
Bevat 3 stukken

  
  39.A-D  1953-1957, 1961-1962, 1964, 1968-1969
  
  40.E-K  1953-1957, 1961-1962, 1964, 1968-1969
  
  41.L-W  1953-1957, 1961-1962, 1964, 1968-1969
  
 42-43.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.

  1967-1968
Bevat 2 stukken

  
  42.1967
  
  43.1968
  
 44.Stukken betreffende het Office Catholique International du Cinema (OCIC) in

verband met de Pastorale Instructie.  1964-1965
  
 45.Verslag van de gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur van de

Katholieke Film Actie en gedelegeerden van het bestuur van de Stichting Cefa
Filmvorming (SCF).  1968

  
 46.Verlies- en winstrekening per 31 december.  1956
  
 47.Lijsten houdende namen van abonnees van het film-repertorium.  1958-1959
  
 48.Brieven en doorslagen van brieven over de oprichting van een commissie inzake de

Filmische Opvoeding van de Schoolvrije Jeugd. Met bijlagen.  1946
  
 49.Ledenlijst van het Katholiek Bezinningscentrum voor Bioscoop- en

Filmexploitanten te Maastricht (KBC).  z.j.
  
 50.Stukken betreffende de film #Netsuke de Japanse gordelknoop# door Nico Crama.

  z.j.
  
 51.Jaarverslag van de Stichting Instituut Film en Jeugd te 's-Gravenhage.  1957
  
 52.Cursus "Visuele communicatie", les 10.  1964
  
 53.Stukken betreffende een cursus van het Pedagogisch Centrum.  z.j.
  
 54-55.Brieven van het OCIC.  1949-1950, 1952-1954, 1956-1964

Bevat 2 stukken
  
  54.1949-1950, 1952-1954, 1956-1957
  
  55.1958-1964
  
 56.Circulaires van het OCIC inzake de indeling van films naar zedelijkheid.  1964
  
 57.Verkooplijsten van documentatiekaarten, brochures en kaartenkastjes.  1955-1956
  
 58.Verkooplijsten van brochures over films.  1957-1958
  
 59.Verslag van de werkzaamheden van het Landelijk Bureau in de maand juni.  1953
  
 60-82.Brieven en doorslagen van brieven over aanvragen van documentatie. Alfabetisch

op naam.  1953-1964
Bevat 23 stukken

  
  60.A  1953-1964
  
  61.B  1953-1964
  
  62.C  1953-1964
  
  63.D  1953-1964
  
  64.E  1953-1964
  
  65.F  1953-1964
  
  66.G  1953-1964
  
  67.H  1953-1964
  
  68.I  1953-1964
  
  69.J  1953-1964

Pagina 4/48

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304818
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304821
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304822
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304828
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304830
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304831
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304834
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304835
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304837
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304838
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304839
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304840
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304841
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304842
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304843
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304844
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304845
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304846


Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
  70.K  1953-1964
  
  71.L  1953-1964
  
  72.M  1953-1964
  
  73.N  1953-1964
  
  74.O  1953-1964
  
  75.P  1953-1964
  
  76.R  1953-1964
  
  77.S  1953-1964
  
  78.T  1953-1964
  
  79.U  1953-1964
  
  80.V  1953-1964
  
  81.W  1953-1964
  
  82.Z  1953-1964
  
 83.Verslag van de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur en het Landelijk Bureau.

  1950
  
 84.Verslagen van de plaatselijke commissie van Toezicht op de Bioscopen te

Eindhoven.  1946, 1960-1962, 1964-1965
  
 85.Brieven van en doorslagen van brieven aan de gemeenten. Alfabetisch op naam.

  1946-1950
  
 86.Lijst houdende verenigingsoverzichten.  z.j.
  
 87.Verslag van de centrale commissie voor de Filmkeuring over 1955.  1956
  
 88.Overzichten houdende uitspraken van de centrale commissie voor de Filmkeuring.

  1953-1957
  
 89-90.Correspondentie met P. Dewet, inspecteur van de KFA in het aartsbisdom Utrecht.

  1947-1948
Bevat 2 stukken

  
  89.1947
  
  90.1948
  
 91.Brieven dr. J. Verlinden, directeur van de RK HBS te Arnhem.  1948
  
 92.Brieven van NV Goede Film Exploitatie (Gofilex) te Leiden. Met bijlagen.  1945-1948,

1966
  
 93.Uitspraken van de Katholieke Film Centrale (KFC) inzake de rijkskeuring.  1947-1948
  
 94.Agenda's van vergaderingen van het Hoofdbestuur.  1947-1948
  
 95.Notulen van het Hoofdbestuur.  1947-1948
  
 96.Mededelingen van het Landelijk Bureau.  1947-1948
  
 97.Nota naar aanleiding van de voorstellen van het bestuur van het Diocesaan Comité

KFA in het bisdom Haarlem.  z.j.
  
 98.Notulen van het bestuur van de Diocesane Vereniging voor de KFA, afdeling

Haarlem.  1951
  
 99.Brieven aan de leden van het hoofdbestuur. Met bijlagen.  1948
  
 100.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau. Met bijlagen.

  1948-1949
  
 101.Correspondentie met de commissie van Samenwerking voor het Katholiek

Perswezen te 's-Gravenhage.  1948
  
 102.Verslagen van vergaderingen van de commissie van Samenwerking voor het

Katholiek Perswezen te 's-Gravenhage met het bestuur van de KFA en het KFC en
de katholieke filmcritici.  1947-1948

  
 103.Statuten van de diocesane vereniging voor KFA in het bisdom Haarlem. Met

bijlagen.  z.j.
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het bisdom Haarlem.  1950-1953
 104.Brieven van en doorslagen van brieven aan de diocesane vereniging van de KFA in  
 105.Stichtingsakte van de Stichting Filmvorming. Met bijlage.  z.j.
  
 106.Lijsten houdende namen van hoofdredacties, katholieke dagbladen, katholieke

opiniebladen, de Katholieke Radio Omroep en het Katholiek Nederlands
Persbureau.  z.j.

  
 107.Statuten van de diocesane vereniging voor KFA in het bisdom Breda.  z.j.
  
 108.Statuten van de Stichting Katholieke Filmvoorziening. Met bijlagen.  1947-1948
  
 109.Jaarverslagen.  1939-1940, 1946-1948, 1951
  
 110.Jaarverslag van de werkzaamheden van de KFA (stichting Het werk voor de goede

film-KFA).  1955
  
 111.Circulaires aan de katholieke geestelijkheid van de dekenaten Amsterdam en

Ouderkerk.  1951-1953, z.j.
  
 112.Nota van het Katholiek Bezinningscentrum voor Bioscoop- en Filmexploitanten te

Maastricht inzake de positie van het bioscoopbedrijf.  z.j.
  
 113.Verslag van de vergadering van de Katholieke Filmbeweging in het aartsbisdom

Utrecht van 26 april.  1950
  
 114.Circulaire van het Katholiek Instituut voor Filmscholing te Amsterdam aan de

plaatselijke comité's voor KFA inzake propaganda.  z.j.
  
 115.Circulaire betreffende een uitspraak van de ereraad, ingesteld bij het geschil van L.

Weterings, directeur van het Centraal Bureau van de KFA, en A. van Domburg,
journalist.  1949

  
 116.Nota inzake de pensioenregeling van mr. Tepe, [medewerker bij de KFA].  z.j.
  
 117.Vragenlijst betreffende bioscoopbezoek en films.  z.j.
  
 118.Brief van mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, over het KFA-maandblad.  1950
  
 119.Circulaire inzake een instructie voor de penningmeester.  1963
  
 120.Brief van J. Verschuuren te Helmond over de filmcyclus Helmond. Met bijlagen.

  1948-1949
  
 121.Folders houdende propaganda voor de KFA.  z.j.
  
 122.Correspondentie met het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel

Overleg te 's-Gravenhage. Met bijlage.  1948-1949
  
 123.Brieven aan de minister van Binnenlandse Zaken.  1948
  
 124.Brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over verhoging

van de vermakelijkheidsbelasting.  z.j.
  
 125.Brieven van de OCIC. Met bijlagen.  1947-1949
  
 126.Brief aan de voorzitter van de diocesane verenigingen over een concept voor

nieuwe statuten van de Stichting Werk voor de Goede Film. Met bijlagen.  1948, z.j.
  
 127.Nota inzake het Landelijke Bureau van de KFA.  z.j.
  
 128.Correspondentie met Neo Eidophon Consortium te Amsterdam, een

productiebureau voor films. Met bijlagen.  1934-1935, 1938
  
 129.Adressenlijst over de wetgeving en de film.  z.j.
  
 130.Adressenlijst van leden van de Raad voor de Kunst.  1960
  
 131.Verhandeling over filmmuziek door H. Deetman.  z.j.
  
 132.Enquête-uitslagen betreffende een filmprogramma van vijf hoofdfilms,

samengesteld voor de jeugd van het voortgezet onderwijs in Venray en omgeving in
het winterseizoen van 1965/1966.  [1966]

  
 133.Brieven van en doorslagen van brieven aan de KFA, afdeling Haarlem.  1950-1951
  
 134.Correspondentie met de leden van het hoofdbestuur van de KFA, KFJ en FID.

  1968-1969
  
 135.Lijst van ontvangsten en uitgaven.  1969
  
 136.Bank-, giro- en kasboek. Met bijlage.  1969
  
 137.Brief van paus Johannes XXIII bij de 25ste verjaardag van de encycliek #Vigilanti

Cura#.  1961
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
 138.Verslag van gesprekken, gevoerd ter voorbereiding van de Katholieke Film

Beweging in het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 139.Stukken betreffende de oprichting van de Katholieke Film Beweging in het

aartsbisdom Utrecht.  1950-1951, z.j.
  
 140.Statuten van de Katholieke Film Beweging in het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 141.Verhandeling "Waarom" "Film en Moraal" door professor dr. J.B. Kors.  1955
  
 142.Brief aan de pastoors van het bisdom 's-Hertogenbosch over een enquête inzake

bioscoop-aangelegenheden.  z.j.
  
 143.Circulaire inzake de functie van de KFA.  z.j.
  
 144.Brieven en doorslagen van brieven over een artikel in #De Linie# van majoor Van 't

Hof. Met bijlagen.  1948
  
 145.Brieven van het Katholiek Instituut voor Filmscholing (KIF).  1948
  
 146.Stukken betreffende cursussen van het KIF. Met bijlagen.  z.j.
  
 147.Register houdende gegevens over cursussen.  1961-1968
  
 148.Circulaires inzake de film #Pastor Angelicus# door de NV Europa-film te 's-

Gravenhage.  z.j.
  
 149.Folder aan de lezers en abonnees van #Katholiek Filmfront#.  1948
  
 150.Accountantsrapport. Met bijlagen.  1947-1948
  
 151.Verslag van de vergadering over jeugdzorg-documentatie.  1956
  
 152.Verslag van de bespreking van het Katholiek Bezinningscentrum voor

Bioscoopexploitanten te 's-Gravenhage op 25 april 1957. Met bijlage.  1957, 1964
  
 153.Notulen van het bestuur van de Stichting Het Werk voor de Goede Film.  1952-1957
  
 154.Werkverslagen en circulaires van het Landelijk Bureau.  1953-1959, 1960-1961,

1963-1964
  
 155.Incasso-lijsten betreffende halfjaar- en jaarbetalingen. Met bijlagen.  1947-1949
  
 156.Circulaire inzake een voorstel tot reorganisatie van de instellingen ter uitvoering

van de encycliek #Vigilanti Cura#.  z.j.
  
 157.Lijst houdende titels van afgekeurde hoofdfilms.  1965-1967
  
 158.Lijst houdende namen van deskundige kandidaten voor de

filmbeoordelingscommissie.  z.j.
  
 159.Circulaire van de Stichting Nederlands Filmmuseum te Amsterdam houdende een

uitnodiging.  1969
  
 160.Folder van de werkgroep Filmvorming over het filmseizoen 1969/1970.  1969-1970
  
 161.Circulaire van de culturele filmclub Voorburg inzake de film #La belle Américaine#.

  1970
  
 162.Circulaire van de Stichting Oud-Poelgeest te Oegstgeest inzake een filmconferentie.

Met bijlagen.  1970
  
 163.Brieven en doorslagen van brieven over het maandblad #Critisch Filmforum#.

  1969-1970
  
 164.Registers houdende titels van films.  1953, 1956-1962, 1963-1969
  
 165.Richtlijnen en alfabetische catalogus van de filmbibliotheek van de KFA.  z.j.
  
 166.Artikel "Laren heeft weer een filmfestijn" uit #Het Binnenhof#. Met bijlagen.

  1969-1970
  
 167.Oprichtingsakte van de Stichting Filmkringwerk te Amsterdam.  1963
  
 168.Statuten van de Stichting Werk voor de Goede Film te 's-Hertogenbosch.  1948
  
 169.Akte van de statutenwijziging van de stichting Werk voor de Goede Film te 's-

Hertogenbosch. Met bijlagen.  1949
  
 170.Lijst houdende titels van 35 mm-films.  z.j.
  
 171-174.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau over

bestuurszaken.  1965-1968
Bevat 4 stukken
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  171.1965
  
  172.1966
  
  173.1967
  
  174.1968-1969
  
 175-178.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau.  1965-1968
  
 175.1965
  
 176.1966
  
 177.1967
  
 178.1968-1970
  
 179-182.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau over

documentatie.  1965-1968
Bevat 4 stukken

  
  179.1965
  
  180.1966
  
  181.1967
  
  182.1968-1969
  
 183.Agenda's en verslagen van vergaderingen van de werkcommissie voor Film en

Jeugd.  1950-1953
  
 184.Verslagen van de activiteiten van de werkcommissie voor Film en Jeugd over 1950

tot en met 1952.  1951-1952
  
 185.Stukken betreffende het doel en ontstaan van de werkcommissie voor Film en

Jeugd.  1950, z.j.
  
 186.Akte van oprichting van de Stichting Jeugdfilm te Utrecht.  1949
  
 187.Brief van de werkcommissie voor Film en Jeugd aan C. Souren te 's-Gravenhage

over financiën. Met bijlage.  1952
  
 188.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie Film en Jeugd over

kadercursussen.  1952
  
 189.Circulaires van de werkcommissie Film en Jeugd inzake films en film kijken.  z.j.
  
 190.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie Film en Jeugd over

publicaties aangaande jeugdfilms.  1951
  
 191.Lijst houdende titels van smalfilms en projectieplaatjes.  z.j.
  
 192.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie Film en Jeugd over

een cursus voor particulieren.  1950-1951
  
 193.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie Film en Jeugd over

het smalfilm-systeem.  1951-1952
  
 194.Stukken betreffende drukproeven van lessen, circulaires en programma's van de

werkcommissie Film en Jeugd.  1950-1952, z.j.
  
 195.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie voor Film en Jeugd

over een advies inzake smalfilms.  1951-1952
  
 196.Verhandeling over doel en werkzaamheden van de KFA en de KFJ.  z.j.
  
 197.Verhandeling over de film #Le proces de Jeanne d'Arc# door Robert Bresson.  1962
  
 198-199.Agenda's en verslagen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  1965-1966

Bevat 2 stukken
  
  198.1965
  
  199.1966
  
 200.Brieven van en doorslagen van brieven aan het hoofdbestuur. Met bijlagen.

  1950-1952
  
 201.Stukken betreffende het tweede wereldcongres van het lekenapostolaat, gehouden

te Rome van 6 tot en met 13 oktober.  1957
  
 202.Stukken betreffende besprekingen met diocesane verenigingen.  1951
  
 203.Stukken betreffende draaiboek-fragmenten.  z.j.
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 204.Brieven en doorslagen van brieven over het abonnement op #Revue Internationale

du Cinema#. Met bijlagen.  1952-1954, 1956
  
 205.Krantenartikelen over films.  1951-1954
  
 206.Rapporten aan het bestuur van de Stichting Het Werk voor de Goede Film over

balansen en staten van baten en lasten.  1953-1966
  
 207-208.Begrotingen van de Stichting Het Werk voor de Goede Film. Met bijlagen.  1951,

1953-1968
Bevat 2 stukken

  
  207.1951, 1953-1961
  
  208.1962-1968
  
 209.Brieven en doorslagen van brieven over abonnementen.  1961-1962
  
 210.Brieven en doorslagen van brieven over het tweede Benelux filmfestival voor

amateurs, gehouden te 's-Hertogenbosch van 11 tot en met 13 mei 1962.  1961-1962
  
 211.Brief van de Stichting Nederlands Filmmuseum te Amsterdam over lezingen

aangaande de aspecten van de film in verband met de jeugd. Met bijlage.  1962
  
 212.Circulaire inzake de tentoonstelling "Amilto 1962" te Etten.  1962
  
 213.Brieven en doorslagen van brieven over de personeel- en loonadministratie en

werknemersverklaringen. Met bijlagen.  1950-1953
  
 214.Stichtingsakte van de Stichting Het Werk voor de Goede Film.  1937
  
 215.Stichtingsakte van Gofilex NV te Amsterdam.  1938
  
 216.Adressenlijst van het contactorgaan van de KFA.  z.j.
  
 217.Lijsten houdende titels van films.  z.j.
  
 218.Stukken betreffende het Landelijk Bureau.  1939, 1941-1942, 1944-1947, z.j.
  
 219.Verhandeling over de organisatievorm.  1947
  
 220.Stukken betreffende standpunten en doelstellingen van de KFA.  1945-1946, 1948
  
 221.Circulaires van de Stichting Nederlands Filminstituut te Amsterdam inzake de

oprichting van een Nederlandse filmacademie.  1954, z.j.
  
 222.Brief van Laane over een brochure over filmkringen. Met bijlage.  1955
  
 223.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau over aanvragen

film-repertorium.  1957-1959
  
 224.Stukken betreffende de Stichting Gofilex NV te Leiden.  1948-1950, 1952, z.j.
  
 225.Correspondentie met de secretaris van de commissie Film, Radio en Televisie van

het Vaticaan.  1955
  
 226.Stukken betreffende de diocesane comité's van de KFA.  1948, z.j.
  
 227.Lijst houdende namen van personen, die verbonden zijn aan de KFA.  z.j.
  
 228.Stukken betreffende de organisatie en reorganisatie van de KFA.  1951-1952
  
 229.Stukken betreffende filmbesprekingen.  1947-1949, z.j.
  
 230.Stukken betreffende inleidingen en lezingen over films.  1955, z.j.
  
 231.Stukken betreffende toespraken van paus Pius XII tot de vertegenwoordigers van

de Italiaanse filmindustrie op 21 juni en 28 oktober.  1955
  
 232.Stukken betreffende circulaires en verslagen van commissies inzake

filmvoorlichting en filmvorming.  1954, 1957-1959
  
 233.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Landelijk Bureau. Met bijlagen.

  1950-1952
  
 234.Lijsten houdende namen en adressen.  1951, z.j.
  
 235.Verslag van de bijeenkomst van de OCIC bij gelegenheid van de biënnale gehouden

te Venetië van 28 augustus tot en met 1 september.  1948
  
 236.Brieven van en doorslagen van brieven aan de diocesane vereniging van de KFA in

het bisdom Roermond.  1950-1952, 1958
  
 237.Brieven van en doorslagen van brieven aan de diocesane vereniging van de KFA in

het bisdom Breda.  1950-1952
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 238.Rapport van het diocesaan bestuur van de KFA in het bisdom Breda. Met bijlagen.

  1946, 1949
  
 239.Brieven van en doorslagen van brieven aan de diocesane vereniging van de KFA in

het bisdom 's-Hertogenbosch.  1950-1952
  
 240.Brieven van en doorslagen van brieven aan de diocesane vereniging van de KFA in

het aartsbisdom Utrecht.  1950-1953
  
 241.Stukken betreffende cursusprogramma's van de filmkaderschool.  z.j.
  
 242.Deelnemers- en presentielijsten van de filmkadercursussen. Met bijlagen.  1961,

1966, z.j.
  
 243.Brieven en doorslagen van brieven over het KFA-congres, gehouden te Utrecht op

30 en 31 maart. Met bijlagen.  1951
  
 244.Verslag van het KFA-congres, gehouden te Utrecht op 30 en 31 maart.  1951
  
 245.Brieven en doorslagen van brieven over de positieve filmkeuring. Alfabetisch op

plaatsnaam, H-Z.  1952-1953
  
 246.Brieven van en doorslagen van brieven aan de redactie van #Film en Kunst#, het

officiële orgaan van de KFAA.  1946-1951
  
 247.Stukken betreffende congressen van het OCIC.  1947-1948, 1950, 1961-1962
  
 248.Stukken betreffende de studiedagen van het OCIC gehouden te Luzern van 25 tot 28

mei.  1951
  
 249.Stukken betreffende de internationale studiedagen van het OCIC.  1956-1957
  
 250.Stukken betreffende bestuurs- en algemene vergaderingen van het OCIC.  1958
  
 251.Brieven en doorslagen van brieven over de reorganisatie van de KFA. Met bijlagen.

  1949-1950
  
 252.Folder "KFA op het witte doek".  z.j.
  
 253.Stukken betreffende de Centrale Dienst voor Onderwijs- en Cultuurfilm (CEDOC), de

Belgische zusterorganisatie.  1948-1951
  
 254.Statuten van de Commission Pontificale pour le Cinématographe. Met bijlagen.

  1952
  
 255.Brieven van en doorslagen van brieven aan drukkerij Gebroeders Janssen te

Nijmegen.  1950-1951
  
 256.Correspondentie met het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te Culemborg.

  1953-1954
  
 257.Correspondentie met L.M. Weterings, directeur van het Landelijk Bureau.

  1946-1948
  
 258.Resumé's van films, uitgegeven door J.P. Smits filmdistributie te Amsterdam.  z.j.
  
 259.Mededelingen van en correspondentie met Animex Im- en Export Foto en Film te

Haarlem.  1948-1953
  
 260.Circulaires van de NV Kinotechniek - filmverhuur te Amsterdam.  1951-1953
  
 261.Zakagenda van Kreykamp van de FID.  1970
  
 262.Stukken betreffende Nederlandse culturele verenigingen.  1949-1951, z.j.
  
 263.Krantenartikelen over de Internationale Katholieke Film-actie.  1945-1951
  
 264.Krantenartikelen over de KFA.  1950-1951
  
 265.Krantenartikelen over de Christelijke Film-actie.  1948-1951
  
 266.Stukken betreffende deken I.C.M. Broekman te Boxtel, voorzitter.  1945, 1947-1950
  
 267.Krantenartikelen over film, bioscopie en boekbesprekingen.  1928-1929, 1945-1951
  
 268.Krantenartikelen over televisie.  1950-1951
  
 269.Dossier inzake het stichtingsplan van de Internationale Eidophon Maatschappij NV

te Amsterdam.  1931
  
 270.Krantenartikelen over de filmkadercursus van de werkcommissie Film en Jeugd.

  1951
  
 271.Verslag van de vergadering van het Katholiek Cultureel Beraad van 23 juli.  1953
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 272.Circulaires inzake cursussen van de KFA.  z.j.
  
 273.Circulaires inzake opvoeding en film.  z.j.
  
 274.Notulen en circulaires van het Nederlands Cultureel Contact te 's-Gravenhage.

  1952-1954
  
 275.Stukken betreffende afgewerkte cursussen.  1958-1960
  
 276.Agenda en jaarverslagen.  1953, 1955-1956
  
 277.Catalogus van de Stichting Filmcentrum te Hilversum.  z.j.
  
 278.Stukken betreffende examens van de filmkaderschool te Sittard.  1965-1966
  
 279.Stukken betreffende examens van de Sociale Academie te Eindhoven.  1968
  
 280.Stukken betreffende examens van het Groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen.

  1966
  
 281.Brochure over "Een tweetal actuele vragen" inzake vragen betreffende filmkeuring

van R. Geultjens te Breda. Met bijlagen.  1963
  
 282.Stukken betreffende examens voor het diploma filmexamen A-B.  1966
  
 283.Stukken betreffende scenario-fragmenten van de examens van de

filmkaderscholen.  1955-1957
  
 284.Stukken betreffende scenario-fragmenten van de filmexamens-A.  1959, z.j.
  
 285.Krantenartikelen over de films #De filmband rolt# en #Tussen de bladzijden van het

draaiboek#.  1950-1951
  
 286.Krantenartikelen over filmfestivals.  1947-1951
  
 287.Rapport inzake de exploitatie-mogelijkheden van een maatschappij tot het verhuren

van geluidsmalfilms in Nederland, onder de naam Smalex.  1935
  
 288.Krantenartikelen over het film- en bioscoopbedrijf. Productie - Distributie NBB.

  1929, 1945-1951
  
 289.Rapport inzake het filmvraagstuk, de taak, de organisatie en werkwijze van de KFA.

  z.j.
  
 290.Brieven van en doorslagen van brieven aan uitgeverijen en boekhandels.  1950-1953
  
 291.Correspondentie met de Katholieke Arbeiders Beweging te Utrecht.  1951-1952
  
 292.Correspondentie met het Centrum voor Staatkundige Vorming over het blijven

voortbestaan van de Commissie Film die zich bezig hield met de nieuwe film- en
bioscoopwetgeving.  1951-1952

  
 293.Werkstuk "Waarom is film kunst" van R. Raets.  z.j.
  
 294.Correspondentie met boekhandel Smets en Zeitlinger te Amsterdam.  1950-1951
  
 295.Correspondentie met kloosters.  1951
  
 296.Verhandeling over gemeentelijke nakeuring van films.  1963
  
 297.Redevoering "Wat verwacht de exploitant van de katholieke gemeenschap" van

(onbekend).  z.j.
  
 298.Stukken betreffende besluiten genomen op de jaarvergadering van het Landelijk

Contact der Plaatselijke Commissies van Toezicht op de Bioscopen in Nederland.
  1961

  
 299.Stukken betreffende de exploitatie van #Katholieke Film Actie#, orgaan van het

Landelijk Bureau.  1950-1951, z.j.
  
 300-302.Scripties van de cursisten van de A-cursus van de filmkaderschool.  1960-1962

Bevat 3 stukken
  
  300.1960
  
  301.1961
  
  302.1962
  
 303.Scripties van cursisten van de filmkaderscholen.  1956-1957
  
 304.Scripties van cursisten van de B-cursus van de filmkaderschool.  z.j.
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Bevat 4 stukken
 305-308.Agenda's en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. Met bijlagen.

  1949-1952, 1959-1964
  
  305.1949-1952
  
  306.1959-1962
  
  307.1963
  
  308.1964
  
 309.Agenda's en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.

  1950, 1953, 1961-1964
  
 310.Agenda's en verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.  1969
  
 311.Verslag van H. Smeets MSC over een bespreking aangaande drie vragen, gesteld

door Douven SJ over brochures, adviezen en productie van missiefilms.  1954
  
 312.Akte houdende wijziging van de statuten. Met bijlagen.  1963
  
 313.Statuten van de Stichting Filmactiviteiten te 's-Hertogenbosch.  z.j.
  
 314.Stukken betreffende het Nederlands Overlegorgaan voor Film- en Televisievorming

te Amsterdam.  1963-1969
  
 315.Correspondentie met het blad #Filmforum#, uitgeverij Foreholte te Voorhout.

  1951-1953
  
 316.Stukken betreffende de cursus "Film- en televisievorming" gegeven te Breda en

Sittard.  1968-1969
  
 317.Stukken betreffende het internationaal congres "Woord en Beeld" gehouden te

Bemelen van 7 tot en met 11 september.  1968
  
 318.Stukken betreffende wijziging van de Bioscoopwet. Met bijlagen.  1948, 1960-1963
  
 319.Verslagen van vergaderingen van de Begeleidingscommissie van de conferentie

voor filmdocenten. Met bijlage.  1969-1970
  
 320.Begrotingen van het Bureau Filmvoorlichting en -documentatie voor de periode 1

oktober 1967 tot 1 januari 1969.  z.j.
  
 321.Correspondentie met de begeleidingscommissie Kadercursus Filmische Vorming.

  1969-1970
  
 322.Brieven van gemeenten en instellingen aan de Film Informatie Documentatie (FID)

over opzegging van abonnementen op FID-documentatiekaarten en -weeklijsten.
  1968-1970

  
 323.Correspondentie met de FID over een abonnement op de documentatiekaarten.

  1969-1970
  
 324.Correspondentie met de FID.  1968-1971
  
 325.Correspondentie met Cedoc-film te Brussel.  1969-1970
  
 326.Stukken betreffende de Media-Analyses, een gezamenlijke uitgave van Cedoc te

Brussel en de werkgroep Filmanalyse te Amsterdam. Met bijlage.  1969-1970
  
 327.Correspondentie met de abonnees van de Media-Analyses.  1968-1970
  
 328.Correspondentie met de FID over een enquête.  1969
  
 329.Stukken betreffende de FID.  1967-1970
  
 330.Statuten van de werkgroep FID. Met bijlage.  1967-1968, z.j.
  
 331.Agenda van ingekomen en uitgegane stukken van de FID.  1970
  
 332-333.Krantenartikelen over jeugd en film.  1947-1951

Bevat 2 stukken
  
  332.1947-1951
  
  333.1953-1954
  
 334.Krantenartikelen over film.  1953-1954
  
 335.Adressenlijst.  z.j.
  
 336.Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor

Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag te Eindhoven.
  1946-1949
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  1953-1964
 337.Registers van uitgegane brieven over juni 1953 tot en met december 1964.  
 338.Agenda van ingekomen brieven over 15 september 1953 tot en met 19 november

1960.  1953-1960
  
 339-341.Stukken betreffende het OCIC.  1965-1966, 1968

Bevat 3 stukken
  
  339.1965
  
  340.1966
  
  341.1967-1968
  
 342-346.Keuringslijsten van internationale films.  1962-1974

Bevat 5 stukken
  
  342.1962-1965
  
  343.1966-1969
  
  344.1970-1971
  
  345.1972
  
  346.1973-1975
  
 347.Krantenartikelen over instellingen ter bevordering van het culturele en sociaal

waardevolle aspect van de film.  1946-1951
  
 348.Brieven van het secretariaat van de Katholieke Film- en Televisiebond te Keulen.

  1968
  
 349.Circulaires inzake het inbouwen van de bestudering van de film-, televisie- en

andere communicatiemiddelen in het studieschema van de pastoraal-theologie voor
priesterstudenten.  1968

  
 350.Stukken betreffende gewestelijk-gedelegeerden voor de KFA.  1967-1968
  
 351.Register van uitgegeven circulaires.  1964-1971
  
 352.Statuten van de Stichting Filmvorming Limburg.  z.j.
  
 353.Verslagen van de Stichting Filmvorming Limburg. Met bijlagen.  1966-1967,

1969-1970
  
 354.Correspondentie met J.J.M. Dosker te Heesch, penningmeester van de FID.

  1969-1970
  
 355.Lijsten van de Stichting Nederlandse Filmclub houdende de titels van de films van

de maand.  1950-1952
  
 356.Brieven van abonnees over opzeggingen van het abonnement op de

documentatiekaarten.  1956-1967
  
 357.Verslag van het Katholieke Film Liga (KFL)-colloquium over de hervorming van het

filmkwoteringstelsel. Met bijlagen.  1968
  
 358.Krantenartikelen over film.  1954-1961
  
 359.Registers houdende titels van nagekeurde films.  1933-1946
  
 360.Lijsten van te maken films met namen van regisseurs.  1970
  
 361.Stukken betreffende de commissie Filmvorming KFA over een kadercursus in

filmische vorming speciaal voor de Katholieke Leergangen te Tilburg en de Kopse
Hof te Nijmegen.  1968

  
 362.Circulaires inzake de filmfestivals te Eindhoven.  1965-1966
  
 363.Verslag van de bijeenkomst van het landelijk comité van Plaatselijke

Jeugdfilmorganen gehouden te Utrecht op 23 april.  1966
  
 364.Verslag van de commissie voor de Jeugdvoorstellingen over 1965.  1966
  
 365.Circulaire inzake de Wet op de Stichtingen van 31 mei 1956.  z.j.
  
 366.Agenda's en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.

  1970
  
 367.Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur gehouden te 's-

Hertogenbosch op 19 november 1970. Met bijlagen.  1970-1971
  
 368.Stukken betreffende wijziging van de Bioscoopwet.  1966-1970, z.j.
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 369-371.Stukken betreffende de Stichting Cefa Filmvorming te Hilversum.  1963-1969, z.j.
Bevat 3 stukken

  
  369.1963-1967
  
  370.1968
  
  371.1969
  
 372.Rapporten van de Stichting Cefa Filmvorming te Hilversum inzake jaarrekeningen.

Met bijlage.  1967-1970
  
 373.Stichtingsakte van de Stichting Cefa Filmvorming te Hilversum.  z.j.
  
 374.Circulaires van de FID inzake beschrijvingen van films.  1958, 1966-1967, 1969-1971
  
 375.Stukken betreffende statutenwijziging en intern reglement van het OCIC.  1968-1970
  
 376.Stukken betreffende vergaderingen van het Comité Directeur van het OCIC.

  1961-1964, 1968-1969
  
 377.Stukken betreffende een audio-visueel project van het OCIC ten behoeve van het

Nationaal Pastoraal Centrum van Ghana en een cinecar voor het bisdom Keta.
  1968-1970

  
 378.Stukken betreffende het wereldcongres over communicatiemiddelen met als thema

comunicatiemiddelen, sociale communicaties en gezin georganiseerd door het
OCIC.  1969

  
 379.Verslag van America-Latina de la Oficina Católica Internacional del Cine (SAL-

OCIC)Ý over 1967-1970.  1970
  
 380.Aantekeningen van [dr. A.A.] Ariëns, voorzitter van de KFA, met name over de

reorganisatie van de financiën van het OCIC.  z.j.
  
 381.Stukken betreffende de werkgroep OIC/MCS-Organismes d'Aide Allemands van het

OCIC over de financiële situatie van het SAV. Met bijlagen.  1969
  
 382.Stukken betreffende audio-visuele techniek bij het OCIC. Met bijlagen.  1969
  
 383.Stukken betreffende het toekennen van prijzen aan films door het OCIC.  1969
  
 384.Stukken betreffende het OCIC.  1969-1972, z.j.
  
 385.Lijst van verkrijgbare film-analyses. Met film-analyses.  z.j.
  
 386.Verslag en circulaires van het Katholiek Bezinnings Centrum, kring Limburg, inzake

een positieve vorming van de jeugd op het gebied van de filmkunst.  1962-1963
  
 387.Stukken betreffende een vragenlijst inzake de pastorale instructie.  1969
  
 388.Circulaire betreffende onderwerpen, die eventueel van belang kunnen zijn voor een

rapport over katholieke filmpolitiek.  1962
  
 389.Brief van W.J. Veldhuis, priester, aan vrienden en collega's over een uitnodiging

voor viering van zijn koperen priesterfeest.  1971
  
 390.Brief van Wouter Perquin, directeur van het Partijbureau van de KVP, aan dr. A.A.

Ariëns, voorzitter van de KFA, houdende een verzoek om diens privé-archief inzake
de KVP af te staan aan het KDC.  1970

  
 391.Krantenartikelen over de wijziging van de Bioscoopwet.  1963, 1969-1970
  
 392.Stukken betreffende het Generalsekretariat der Katholischen Film- und Fernsehliga

te Keulen.  1963, 1966-1971
  
 393.Stukken betreffende Kirchliche Hauptstelle für Bild- und Filmarbeit e.V. te Keulen

inzake een uitnodiging voor de "Jahrestagung der Katholischen Filmarbeit" te
Würzburg.  1970

  
 394.Circulaire van het Filmkundliches Archiv te Keulen inzake het ter discussie stellen

van een viertal films.  1970
  
 395.Circulaires van het Nederlands Cultureel Contact te Amersfoort. Met bijlagen.  1969
  
 396.Brieven van sollicitanten naar de functie van directeur en adjunct-directeur van het

Landelijk Bureau.  1968-1969
  
 397.Rapport van de adviescommissie Filmkeuring. Met bijlagen.  1969
  
 398.Krantenartikel "Waarom zijn de katholieken zo heel anders dan vroeger" van L.J.M.

ter Steeg, secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, in #Het
Centrum#.  1969
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 399.Stukken betreffende het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond (NKOV).
  1968-1970

  
 400.Brief van J. van der Hoogte van het dekenaat Amsterdam aan dr. A.A. Ariëns over

logiesmogelijkheden. Met bijlage.  1969-1970
  
 401.Circulaires aan de bestuursleden van de KFA-KFJ en de FID inzake ontslagname

van Dirkse SCJ, directeur van de KFA-KFJ en de FID, en M.Th. Verburg
[secretaresse].  1968

  
 402.Circulaires van het Algemeen Bestuur van het Katholiek Bezinningscentrum voor

Bioscoop- en Filmexploitanten te Maastricht (KBC) inzake wijzigingen in het beleid
en steun aan waardevolle films.  1965, 1968

  
 403.Stukken betreffende de benoeming van dr. A.A. Ariëns tot Consultori della

Pontificia Commissione per le Comunicazione Sociali.  1968
  
 404.Circulaires aan het bestuur inzake het overlijden van J. Kreykamp, adjunct-directeur

van het Landelijk Bureau, en de ziekte van M. Henning-Verschooff.  1969
  
 405.Verslag van de fusie-overeenkomst tussen de maandbladen #Critisch Film-# en

#Televisiebulletin# (CFT) en #Filmforum# onder de naam #Critisch Filmforum#.  z.j.
  
 406.Circulaire inzake de fusie-plannen van de maandbladen #Critisch Filmforum# en

#Skoop#.  z.j.
  
 407.Stukken betreffende een congres georganiseerd door de Raad van Europa inzake

de audio-visuele technieken in de moderne universiteit.  1970
  
 408.Voortgangsnota van de commissie Audio-Visuele Media.  z.j.
  
 409.Stukken betreffende een nieuwe opzet van de kadercursussen en de topcursus van

de KFA.  1968-1969
  
 410.Correspondentie met dr. A.A. Ariëns, voorzitter van de KFA te Huis ter Heide. Met

bijlagen.  1964-1965, 1967-1970
  
 411.Verslag van de enquête over het celibaat. Met bijlagen.  1969, z.j.
  
 412.Stukken betreffende gesprekspunten met betrekking tot een priesterraad-

vergadering.  z.j.
  
 413.Lijst houdende adressen en telefoonnummers betrekking hebbend op de

priesteropleiding in de bisdommen Utrecht en Groningen.  z.j.
  
 414.Statuten en circulaire van de Raad van Kerken in Nederland te Utrecht.  1968, z.j.
  
 415.Algemene arbeidsvoorwaarden van de Stichting Nationaal Centrum voor Katholieke

Jeugdclubs.  z.j.
  
 416.Circulaire en verslag van de bijeenkomst van vertegenwoordigingen van dekenale

werkgroepen voor jeugdzielzorg gehouden in het Vormingscentrum De Hemelbergh
te Arnhem op 23 oktober.  1968

  
 417.Stukken betreffende een advies over de tekst van het schema Instructionis

Pastoralis.  1970
  
 418.Stukken afkomstig van de Katholieke Radio Omroep (KRO) over de verhouding KFA

en televisie.  1964, z.j.
  
 419.Stukken betreffende een informatiemap van het Centre de Documentation pour la

Télévision (CTV)e te Verviers.  z.j.
  
 420.Brieven van de KRO over de pauselijke commissie. Met bijlagen.  1970
  
 421.Bulletin van Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali over sociale

communicatie.  1970
  
 422.Scriptie van (onbekend) over het filmgenre western.  z.j.
  
 423.Brieven van het Institut für Moraltheologie der Universität Salzburg over een

internationale studieweek. Met bijlage.  1968
  
 424.Notitie over de relatie tussen agressie, getoond op televisie, en de houding en het

gedrag van jeugdige kijkers.  1969
  
 425.Circulaire van teleac-cursusnieuws inzake de cursus "Filmkunde in het voortgezet

onderwijs".  z.j.
  
 426.Correspondentie met de redactie van #Critisch Filmforum# te 's-Gravenhage. Met

bijlage.  1969
  
 427.Jaarverslag over 1969.  1970
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 428.Circulaire van C. Snelder te Baarn aan zijn medepastores in de regio Baarn-Soest
inzake een discussienota (het gele boekje).  1970

  
 429.Circulaire inzake "Recollectie 1970", een dag van bezinning, stilte en gebed.  1970
  
 430.Brieven van G. Verburg te Rijswijk, medewerkster van de KFA. Met bijlage.  1971, z.j.
  
 431.Voorlichtingsblad over de Nederlandse filmpedagogische opleiding en het

samenwerkingsverband film.  z.j.
  
 432.Begroting van het Instituut voor Film en Televisie (voortgekomen uit de Stichtingen

KFJ en KFA) voor 1971.  1970
  
 433.Brief aan kardinaal Alfrink over de oprichting van de Katholieke Film- en

Televisiestichting door samenvoeging van KFA en KFJ.  1970
  
 434.Rapport uitgebracht aan het episcopaat inzake Stichting Het Werk voor de Goede

Film over de begroting voor 1968.  1968
  
 435.Rapporten uitgebracht aan het bestuur Stichtingen KFA en KFJ inzake gewijzigde

begrotingen voor 1968 en 1969 van KFA en KFJ.  1968-1969
  
 436.Balans van de Stichting Vrienden van de Goede Film over 1968/1969.  1968-1969
  
 437.Stukken betreffende de Consulteurs de la Commission Pontificale inzake een reünie

van de consulteurs van 3 tot en met 8 november.  1969
  
 438.Opiniepeiling inzake een hervorming van de filmkeuring van de filmleiding.  z.j.
  
 439.Voorlopig verzamelrapport van de rapporten van de KVP-werkgroepen inzake het

werkstuk zedelijkheidswetgeving. Met bijlage.  1970, z.j.
  
 440.Stukken betreffende subsidiëring en financiële aangelegenheden van filminstituten.

  1966-1967, 1969
  
 441.Stukken betreffende subsidie voor de KFA van de Nederlandse bisschoppen en het

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.  1968
  
 442.Circulaires van de filmkring Albertus Magnus UTS te Breda inzake de film

#Phoebe#.  1966
  
 443.Brief van G.L. Elsen, burgemeester van Eindhoven, over verhindering voor de

vergadering van 25 maart.  1971
  
 444.Schema ter ondersteuning van een discussie over film (Italiaanse methode).  z.j.
  
 445.Correspondentie met drs. J. Kreykamp, adjunct-directeur van het Landelijk Bureau.

  1969
  
 446.Artikel "Een filmkeuring" uit #De Volkskrant#.  1965
  
 447.Stukken betreffende een drietal referaten van het Département de Communication

Sociale Université Catholique de Louvain Belgique.  1967
  
 448.Stukken betreffende ontwerp- wetswijzigingen met betrekking tot de filmkeuring, in

het bijzonder voor de jeugd. Met bijlagen.  1970
  
 449.Scriptie van Aquino van Lieshout over de invloed van de film op de literatuur rond

1930.  z.j.
  
 450.Scriptie "Nieuwe tendenzen in de hedendaagse filmkunst" van J.M.C. Peters.  z.j.
  
 451.Handleiding bij de film #Peter en Pavla# door Milos Forman.  z.j.
  
 452.Stukken betreffende de mening van jongeren over de Italiaanse film #Il Posto# (Het

baantje) door Ermanno Olmi.  z.j.
  
 453.Aantekeningen met betrekking tot de organisatie van een cursus over filmvorming,

gegeven in kasteel Bouvigne te Breda.  z.j.
  
 454.Folders van de British Film Library te Amsterdam en Importfilm te 's-Gravenhage

houdende beknopte beschrijvingen van films.  z.j.
  
 455.Stukken betreffende scenario's van films.  z.j.
  
 456.Lijsten van Hafbo-films en Warner Bros.  1966-1967
  
 457.Circulaires van de documentatiedienst KFA inzake cursussen, over de jaren

1953-1956.  z.j.
  
 458.Circulaires van de documentatiedienst KFA.  1956, z.j.
  
 459.Lijsten houdende wijzigingen van films, beoordelingen en titels.  1951-1960,

1964-1965
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 460-463.Kasboeken.  1953-1954, 1957-1963, 1965-1969
Bevat 4 stukken

  
  460.1953, mei - 1954, december.  1953-1954
  
  461.1957, maart - 1963, februari.  1957-1963
  
  462.1963, maart - 1963, mei.  1963
  
  463.1965, september - 1969, januari.  1965-1969
  
 464.Grootboek.  1953-1955
  
 465.Giroboek.  1953-1954
  
 466-468.Verkoopboeken.  1958, 1960-1964

Bevat 3 stukken
  
  466.1958
  
  467.1960
  
  468.1961-1964
  
 469-474.Kas- en giroboeken.  1955-1959, 1961-1969

Bevat 6 stukken
  
  469.1956-1959
  
  470.1956, 1958
  
  471.1955, 1957, 1959
  
  472.1961, 1962
  
  473.1963-1966
  
  474.1966, augustus-december, 1967-1969  1966-1969
  
 475.Kas-, giro- en bankboek over januari tot en met 8 juli.  1969
  
 476.Kas- en bankboek.  1962-1966
  
 477.Register houdende een overzicht van abonnementen op de documentatiedienst

KFA.  1960-1964
  
 478.Krantenartikelen over films.  1950, z.j.
  
 479.Lijsten houdende namen van deelnemers van jeugdorganen aan een congres te

Brussel.  1951
  
 480.Rapport "Over de situatie van Jeugd en Film in Nederland" van de werkcommissie

Film en Jeugd.  z.j.
  
 481.Stukken betreffende de vergadering van het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

(KFA).  1963
  
 482.Jaarverslagen van de stichting Nederlands Filminstituut te Amsterdam over de

jaren 1950 tot en met 1951.  1951-1952
  
 483.Agenda en verslag van de vergadering van de Raad van Bijstand van het

Nederlands Filminstituut te Amsterdam op 5 juni.  1952
  
 484.Lijsten houdende titels van aanbevolen films.  z.j.
  
 485.Lijst van abonnees op de documentatiekaarten jaargang 1952/1953.  1952
  
 486.Stuk houdende beschrijvingen van films.  z.j.
  
 487.Rapport "Een voorlopige schets in het kader van een vergelijkend overzicht van het

jeugdwerk in de vijf landen van het Pact van Brussel" inzake jeugdwerk in
Nederland.  z.j.

  
 488.Rapport voor de Internationale Conferentie van de World Assembly of Youth inzake

democratische opvoeding in Nederland gehouden te Istanboel.  1950
  
 489.Verslag van de vergadering over de oprichting van de Stichting Katholieke

Onderwijs Film. Met bijlage.  1951
  
 490.Verslag van de vergadering over de oprichting van een nieuw filmtijdschrift. Met

bijlagen.  1951, z.j.
  
 491.Circulaires houdende informatie inzake de oprichting van verschillende

organisaties door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  1950
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Filmbegrip op 14 juni 1961. Met bijlagen.  1961, z.j.
 492.Verslag van de vergadering van de werkcommissie voor de Cursussen in  
 493.Stichtingsakte van het KFJ.  1953
  
 494.Stukken betreffende oprichting, organisatie en programma van het Katholiek Jeugd

en Film Centrum.  1952, z.j.
  
 495.Correspondentie met de werkcommissie voor Film en Jeugd over

filmkadercursussen.  1950-1952
  
 496.Correspondentie van de werkcommissie voor Film en Jeugd over deelnemers aan

kader- en vervolg-kadercursussen. Met bijlagen.  1951-1952
  
 497.Correspondentie van de werkcommissie voor Film en Jeugd met de Stichting

Nederlands Filminstituut te Amsterdam.  1951-1952
  
 498.Correspondentie van de werkcommissie voor Film en Jeugd met de fraters van

Tilburg over een vervolgcursus.  1951-1952
  
 499.Correspondentie van de werkcommissie voor Film en Jeugd met het Nederlands

Schriftelijk Studiecentrum te Culemborg over schriftelijke filmcursussen.
  1951-1953

  
 500.Correspondentie met de werkcommissie voor Film en Jeugd betreffende

schriftelijke filmcursussen.  1952
  
 501.Correspondentie van de werkcommissie voor Film en Jeugd over uitbreiding van

het bestuur van de werkcommissie.  1952
  
 502.Correspondentie tussen de werkcommissie voor Film en Jeugd en de docenten van

de filmcursussen.  1951-1952
  
 503.Correspondentie tussen de werkcommissie voor Film en Jeugd en de leden van het

bestuur.  1950-1952
  
 504.Brieven van en doorslagen van brieven aan de werkcommissie voor Film en Jeugd.

Alfabetisch op naam.  1950-1953
  
 505.Correspondentie met de werkcommissie voor Film en Jeugd over jeugdfilms.

  1951-1952
  
 506.Stukken betreffende de werkcommissie voor Film en Jeugd over een jeugdcursus.

  1951, z.j.
  
 507.Lijsten houdende gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek inzake

bioscopen in Nederland en uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen.  1950
  
 508.Lijst houdende de indeling van 103 hoofdfilms naar hoofdthema, achtergrond en

dergelijke.  z.j.
  
 509.Stukken betreffende de doelstelling van de filmkeuring.  z.j.
  
 510.Stukken betreffende suggesties voor een voorlichtingsdienst in de geest van

Vigilanti Cura.  1952
  
 511.Stukken betreffende cursusmateriaal van de werkcommissie voor Film en Jeugd.

  1951, z.j.
  
 512.Correspondentie met het Instituut Film en Jeugd te 's-Gravenhage. Met bijlagen.

  1950-1953, 1961
  
 513.Notulen van het bestuur van het Instituut Film en Jeugd van woensdag 30 januari te

Amsterdam.  z.j.
  
 514.Verslag van het tweede gedeelte van het sociaal- en individueel-psychologisch

onderzoek naar de reactie van kinderen op films.  1951
  
 515.Stukken betreffende het propageren van de KFA door het episcopaat.  1938
  
  516.1969-1972
  
  517.1973
  
  518.1974
  
  519.1975
  
  520.Januari - juni.  1976
  
  521.Juni - december.  1976
  
  522.Januari - augustus.  1977
  
  523.September - december.  1977
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  524.1978
  
  525.Januari - 16 mei.  1979
  
 526-532.Circulaires en doorslagen en afschriften van brieven.  1969-1982

Bevat 17 stukken
  
  526.16 mei - 17 oktober.  1979
  
  527.1 oktober - december.  1979
  
  528.Januari - 17 juli.  1980
  
  529.Augustus - december.  1980
  
  530.Januari - mei.  1981
  
  531.Juni - december.  1981
  
  532.1982
  
 533-541.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Landelijk Bureau. Alfabetisch op

naam. Met bijlagen.  1974-1980
Bevat 9 stukken

  
  533.1974-1975
  
  534.1976
  
  535.1977
  
  536.A-F  1978
  
  537.G-Z  1978
  
  538.A-G  1979
  
  539.H-Z  1979
  
  540.A-J  1980
  
  541.K-Z  1980
  
 542-545.Stukken betreffende cursussen "Filmkunde". Alfabetisch op plaatsnaam.  1969-1974

Bevat 4 stukken
  
  542.1969-1970
  
  543.1971-1972
  
  544.1973
  
  545.1974
  
 546-548.Brieven en doorslagen van brieven over cursussen. Alfabetisch op naam.

  1974-1982
Bevat 3 stukken

  
  546.1974-1975
  
  547.1976-1977
  
  548.1978-1982
  
 549-552.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1969-1975

Bevat 4 stukken
  
  549.1969-1974
  
  550.1972
  
  551.1973
  
  552.1974-1975
  
 553.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees over recensies van de FID.

Alfabetisch op naam.  1971-1973
  
 554.Verslagen van vergaderingen van het bestuur en van werkgroepen van het Centraal

Filmberaad.  1969-1972
  
 555-556.Stukken betreffende de OCIC.  1971-1979

Bevat 2 stukken
  
  555.1971-1977
  
  556.1978-1979
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 557.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees op #Media, Film en

Beelddocumentatie#. Met bijlagen. Alfabetisch op naam.  1972-1973
  
 558.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees op #Media Analyses#.

Alfabetisch op naam.  1974-1975
  
 559.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Koördinatie Cursuswerk van het

Centraal Filmberaad.  1973-1974
  
 560.Verslagen van vergaderingen van het bestuur en van werkgroepen van het Centraal

Filmberaad. Met bijlagen.  1972-1974
  
 561.Stukken betreffende de afdracht van loonbelasting voor het personeel.  1960-1976
  
 562.Stukken betreffende de Nederlandse Jeugd Gemeenschap.  1974-1975
  
 563.Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de financiële commissie.

Met bijlagen.  1968-1972
  
 564.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoor E. Voskamp.

  1968-1969
  
 565.Begrotingen voor 1967 en 1971.  1966, 1971
  
 566.Stukken betreffende bestuurszaken, behandeld door J. Boesten, directeur.  [1970]
  
 567.Lijst houdende een opgave van namen en adressen.  z.j.
  
 568.Kasboek "Bank vrienden".  1973-1974
  
 569.Kasboek van het Bureau Filminformatie en Documentatie.  1967-1970
  
 570.Kasboek.  1969-1970
  
 571.Kasboek houdende gegevens over het Bureau Filminformatie en Documentatie.

  1973-1974
  
 572.Kasboek.  1973-1974
  
 573.Kas- giro- en bankboek.  1969-1970
  
 574.Rapporten van de centrale commissie voor de Filmkeuring inzake filmkeuringen.

  1968-1974
  
 575.Recensies van de Sneldienst-Filminformatie van de Docip te Brussel over films.

  1968-1970
  
 576.Stukken betreffende de samenwerking met de CEFA.  1971-1973
  
 577.Stukken betreffende de congressen "Jugend und Film" gehouden in het kader van

de internationale Filmwochen te Mannheim.  1971-1976
  
 578.Verslagen van de jaarlijkse Ronde Tafel Conferentie van de FID. Met bijlagen.

  1972-1976
  
 579.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Landelijk Bureau over #Media

Analyses#. Alfabetisch op naam.  1971-1973
  
 580.Kranten- en tijdschriftartikelen over film en de katholieke bemoeienissen daarmee,

in het bijzonder de bemoeienissen van de KFA.  1956-1963
  
 581.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Centrum voor Cinematografische en

Discografische Vorming (CEDOC). Alfabetisch op onderwerp.  1974-1976
  
 582-583.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees op #FID Recensies#.

Alfabetisch op naam.  1973-1977
Bevat 2 stukken

  
  582.1973-1975
  
  583.1976-1977
  
 584.Brieven van en doorslagen van brieven aan het Bureau Filminformatiedienst, een

onderdeel van de KFA. Gedeeltelijk alfabetisch op naam.  1969-1972
  
 585.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees op #Media, Film en

Beeldcommunicatie#. Alfabetisch op naam.  1976-1977
  
 586.Brieven van en doorslagen van brieven aan abonnees op #Media Analyses#.

Alfabetisch op naam.  1976-1977
  
 587.Verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks

Bestuur. Met bijlagen.  1975-1976
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 588.Kas-, giro- en bankboek van de FID.  1969-1970
  
 589.Lijst houdende titels van film-analyses. Met film-analyses.  z.j.
  
 590.Correspondentie met Interfilm International Inter-Church Film Centre over een

uitnodiging voor de Ecumenical AVA Consultation te Cadzand.  1972
  
 591.Stukken betreffende het tijdschrift #Media. Tweemaandelijks tijdschrift voor Film-

en Beeldcommunicatie#.  1972-1973, 1975, 1977, z.j.
  
 592.Brieven aan de KRO over een gezamenlijk project.  1972
  
 593.Correspondentie met de Stichting Nederlands Instituut voor Audio-Visuele Media

(NIAM) over een vergadering voor de werkgroep Audio-Visuele Media. Met een
kanttekening.  1972

  
 594.Stukken betreffende de werkgroep Film- en Televisievorming. Met aan- en

kanttekeningen.  1969-1971, z.j.
  
 595.Brief van Ruud Bishoff, redacteur van #Skrien filmschrift# te Amsterdam, over een

samenwerking.  1971
  
 596.Brief van G.O.A. Gooiker over het niet deelnemen aan de Bundestagung der

Deutschen Jugendfilmclubs en het Internationale Jugendfilmkongress.  z.j.
  
 597.Stukken betreffende de werkweken voor de leerlingen van de filmpedagogische

leergang 1970 te Bemelen. Met kanttekeningen.  1970
  
 598.Correspondentie met Walter Schobert referent bij de Evangelische Konferenz für

Kommunikation. Met kanttekeningen en bijlagen.  1970-1971
  
 599.Stukken betreffende #Skoop-Critisch Filmforum#.  1968-1973
  
 600.Stukken betreffende sollicitaties. Met aan- en kanttekeningen.  1973-1975, 1977,

1979, 1981, 1983, z.j.
  
 601.Stukken betreffende de basisleergang Breda van de Filmpedagogische Opleiding

1972. Met aan- en kanttekeningen.  1970-1972, z.j.
  
 602.Correspondentie met de Inspectie der Directe Belastingen en de Inspectie der

Invoerrechten en Accijnsen. Met kanttekeningen en bijlagen.  1962, 1969-1975, 1977,
1979

  
 603.Stukken betreffende contracten. Met aan- en kanttekeningen.  1972-1975
  
 604.Circulaires inzake diverse reclame-campagnes.  1972-1973, z.j.
  
 605.Circulaires van de KFA en de Christelijke Film Actie (CEFA), Instituten voor Audio-

Visuele Vorming. Met kanttekening en bijlagen.  1975-1977, z.j.
  
 606.Stukken betreffende de Interimmaatregel voor Jeugdige Werklozen. Met aan- en

kanttekeningen.  1975-1979, z.j.
  
 607.Stukken betreffende de financiën van de KFA en de Stichting Katholiek

Filmcentrum voor de Jeugd (KFJ). Met kanttekeningen.  1968-1970, z.j.
  
 608.Stukken betreffende de contactgroep van Filmdocenten. Met kanttekeningen.  1970,

z.j.
  
 609.Stukken betreffende de Pastorale Instructie ter doorvoering van het decreet van het

Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie over de Sociale Communicatiemiddelen.
Met kanttekeningen.  1967-1970, z.j.

  
 610.Stukken betreffende de Rooms-Katholieke Pedagogische Academie Cor Mariae te 's-

Gravenhage. Met aan- en kanttekeningen.  1971-1977, z.j.
  
 611.Stukken betreffende werkgroepen. Met kanttekeningen.  1969-1973, z.j.
  
 612.Brieven en doorslagen van brieven over financiële zaken. Met kanttekeningen en

bijlagen.  1969-1972
  
 613.Accountantsrapport uitgebracht aan de KFC inzake de jaarstukken 1965.  1966
  
 614.Correspondentie met J.W.A. Logger SSCC, president van Ciniduc en directeur van

Central Católica de Cinema. Met bijlage en kanttekeningen.  1970, 1975-1976
  
 615.Correspondentie met het accountantskantoor E. Voskamp. Met kanttekeningen en

bijlagen.  1968-1972
  
 616.Stukken betreffende een enquête onder de hoofdredacties van de Katholieke

Nederlandse Dagblad Pers (KNDP) over perskaarten, weeklijsten en de FID
(Filminformatie en Documentatie)-kaarten. Met kanttekeningen.  1969
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

Bevat 4 stukken
 617-620.Brieven en doorslagen van brieven. Met kanttekeningen en bijlagen.  1969-1971  
  617.1969
  
  618.1970
  
  619.1971
  
  620.1972
  
 621-624.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen.  1969-1972

Bevat 4 stukken
  
  621.1969
  
  622.1970
  
  623.1971
  
  624.1972
  
 625.Stukken betreffende de vergaderingen van de werkgroep Film- en Televisievorming.

  1968-1971
  
 626.Advertenties en circulaires inzake personeel. Met kanttekeningen en concepten.

  1969, 1971, 1973, 1977, 1979, z.j.
  
 627.Stukken betreffende het overlijden van dr. A.A. Ariëns, voorzitter. Met

kanttekeningen.  1971
  
 628.Brieven en doorslagen van brieven. Met kanttekeningen.  1973
  
 629.Stukken betreffende de Federatievergaderingen van de CEFA en de KFA. Met

kanttekeningen.  1968-1978, z.j.
  
 630.Stukken betreffende de Stichtingen Film en Jeugd, CEFA en KFA. Met

kanttekeningen.  1974-1976, z.j.
  
 631.Correspondentie met de gemeente Breda over de subsidiëring van de cursussen

"Zelf-filmen" en "Filmanalyse". Met bijlagen.  1969-1970
  
 632.Correspondentie met de Bisschoppenkonferentie van de Rooms Katholieke Kerk in

Nederland.  1972-1974
  
 633.Correspondentie met het College van Economen van de Nederlandse Bisschoppen.

  1970-1972
  
 634.Stukken betreffende de financiën van de Stichting CEFA-Filmvorming.  1969,

1971-1974
  
 635.Begroting van de Katholieke Film en Televisie Stichting (voortgekomen uit de

Stichtingen KFJ en KFA) voor 1972. Met toelichting.  1971
  
 636.Begroting van het gewestelijk verband CEFA-KFA Film- en TV vormingswerk voor

1970. Met toelichting en kanttekening.  [1969]
  
 637.Stukken betreffende de basiscursus Filmkunde van Stichting CEFA-Filmvorming en

KFA gehouden te Assen, Deventer, Emmen, Oldenzaal, Steenvoorde en Tiel. Met
kanttekeningen.  1970, z.j.

  
 638.Stukken betreffende de adresseersystemen. Met aantekeningen.  1975, z.j.
  
 639.Stukken betreffende de financiën van het Katholiek Instituut voor Film en Televisie

(voortgekomen uit de Stichtingen KFJ en KFA). Met kanttekeningen.  [1970]
  
 640.Financiële verslagen. Met kanttekeningen en bijlagen.  1970, 1975
  
 641.Financiële verslagen van KFA-KFJ en de Stichting Vrienden van de Goede Film. Met

bijlagen en kanttekeningen.  1969, z.j.
  
 642.Stukken betreffende de filmpedagogische leergangen. Met aan- en kanttekeningen.

  1969-1970, z.j.
  
 643.Brieven. Met kanttekeningen.  1968
  
 644.Stukken betreffende het KFJ, het Katholiek Instituut voor Audio-Visuele Vorming en

de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen (BVG). Met kanttekeningen.  1963, 1966, 1969-1974, 1980, z.j.

  
 645.Stukken betreffende de film-repertoria. Met aan- en kanttekeningen.  1968-1970,

1972-1974, 1976, z.j.
  
 646.Stukken betreffende het leerboek. Met aan- en kanttekeningen.  1968, 1971-1974, z.j.
  
 647.Stukken betreffende publicaties. Met aan- en kanttekeningen.  1969-1970, z.j.
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 648.Verslag van de vergadering van de Stichting CEFA-Filmvorming en de Stichting

CEFA-Filmdienst.  1969
  
 649.Stukken betreffende de bestuursvergaderingen van de Katholieke Film-Centrale

(KFC). Met kanttekeningen.  1949-1952, z.j.
  
 650.Krantenartikelen over de opheffing van de Katholieke Filmcentrale (KFC). Met

kanttekeningen.  1967
  
 651.Lessen "Cursus A" van het Katholiek Instituut voor Filmscholing (KIF). Met

kanttekeningen.  [1947]
  
 652.Lessen voor de filmcursus te Culemborg onder auspiciën van het KFJ. Met bijlage.

  [1952]
  
 653.Stukken betreffende de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (NFJJ). Met

kanttekeningen.  1975-1978
  
 654.Stukken betreffende het tijdschrift #Media, Film en Beeldcommunicatie#. Met aan-

en kanttekeningen.  1972-1978, z.j.
  
 655.Lessen "Cursus B" van het Katholiek Instituut voor Filmscholing (KIF) te Delft

samengesteld door W.G. Sips en P. v.d. Ham. Met bijlagen.  z.j.
  
 656.Lessen "Filmstudie in wekelijkse afleveringen" onder redactie van Luc Willink. Met

aantekeningen.  1944-1945
  
 657.Stukken betreffende Kees Zwart, Ontwerpburo voor Visuele Kommunikatie. Met

aan- en kanttekeningen.  1968-1969, z.j.
  
 658.Stukken betreffende Critisch Filmforum. Met kanttekeningen.  1968-1969, z.j.
  
 659.Stukken betreffende de commissie voor de Massamedia. Met kanttekeningen.

  1965-1968, z.j.
  
 660.Kaarten van abonnementhouders op de Filminformatie en Documentatie Dienst

(FID).  1953-1963, 1965-1972, 1974-1980
  
 661.Stukken betreffende opzeggingen van abonnementen. Met aantekeningen.  1960,

1966-1967, 1969-1974, z.j.
  
 662.Lijst van gasten ter gelegenheid van het jubileum van de KFC. Met kanttekeningen.

  z.j.
  
 663.Stukken betreffende documentatiemappen.  1955, 1961-1962, z.j.
  
 664.Lesschema's van de kaderscholen.  z.j.
  
 665.Overzicht van de werkzaamheden van het KFJ in 1961 en 1962.  1963
  
 666.Lezing van Mary Field gehouden te 's-Gravenhage op 1 februari. Met bijlage.  1954
  
 667.Krantenartikelen en een tijdschriftartikel over de contactdag van de KFA en het

KFJ. Met kanttekeningen.  1957
  
 668.Stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Met kanttekeningen.  1954-1955,

1960-1962, 1968-1971, z.j.
  
 669.Stukken betreffende lessen. Met aan- en kanttekeningen.  1949, 1954, 1959, 1966, z.j.
  
 670.Verslag van de cursus "Massakommunikatie en Theologie" gegeven te

Noordwijkerhout van 19 tot en met 25 mei. Met bijlagen.  1974
  
 671.Kasboek. Met bijlage.  1974-1977
  
 672.Artikelen over de KFA. Met kanttekeningen.  1935, 1945-1948
  
 673.Stukken betreffende de toekenning door het Office Catholique International de

Cinéma (OCIC) van een prijs aan de film #Teorema# van Pier Paolo Pasolini. Met
een kanttekening.  1966, 1968-1969

  
 674.Formulieren ten behoeve van de personalia van de leden van de Algemene

Keuringscommissie van de KFC. Met bijlagen en kanttekeningen.  1956, z.j.
  
 675.Overzicht, brieven en aantekeningen ten behoeve van de benoeming van A.G.M.

van de Heuvel tot directeur. Met kanttekeningen.  1971-1972, 1977, z.j.
  
 676.Jaarverslagen van de Stichting CEFA-Filmvorming (SCF).  1971-1974
  
 677.Brief, circulaire, schema's betreffende filmanalyses. Met kanttekeningen.  1969, z.j.
  
 678.Programma en circulaire inzake de filmweek Arnhem. Met kanttekening.  1969, 1975
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

kanttekeningen.  1976, z.j.
 679.Stukken betreffende het Centrum voor Audio-Visuele Vorming in Nederland. Met  
 680.Brief en circulaires inzake de proefrecensies van Nidevien van den Hout. Met

recensies.  1978-1979
  
 681.Statuten van de Stichting Federatie KFA-CEFA.  z.j.
  
 682.Statuten van het Instituut voor Film en Televisie. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 683.Statuten van de Stichting CEFA-Filmvorming.  1965
  
 684.Overzicht van de activiteiten van het Landelijk Bureau in de periode van 13

november 1971 tot en met 31 mei 1972.  [1972]
  
 685.Verslag van een gesprek tussen de KFA en het KFJ.  [1972]
  
 686.Stukken betreffende de Raad van Kerken. Met kanttekeningen.  1968, 1971-1973, z.j.
  
 687.Verslag van gesprekken tussen de KFA, het KFJ en de CEFA over concept-statuten

van een Stichting tot Filmvoorlichting, de raming van de inkomsten en de uitgaven
en de classificaties.  1967

  
 688.Rapport van de commissie Filmvorming.  [1966]
  
 689.Rapport van de Stichting CEFA-Filmvorming inzake een bezoek aan het congres

van de Internationale Arbeidsgemeenschap van Katholieke Film- en Televisie-
Erzieher gehouden te Sargans van 27 juli tot 1 augustus 1969.  1970

  
 690.Verslag van een bespreking tussen de Stichting Beeldende Vorming, Instituut Film

en Jeugd, Nederlands Centrum voor Amateurtoneel, KFA en CEFA over de nota
"Naar een verzorgingsstructuur voor de Kunstzinnige vorming" van de Ministeries
van Onderwijs en Kunsten en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).
  1975

  
 691.Overzichten van de docentencorpsen van de CEFA, de KFA en het Verenigd

Nederlands Film Instituut (VNFI).  1971
  
 692.Verslag van het gesprek tussen Jan Hes en H.C.W. van de Vegt over de verhouding

tussen de KFA en Jan Hes op 12 januari.  1972
  
 693.Jaarverslag van de Federatie KFA-CEFA.  1975
  
 694.Circulaire van de Kultuurdienst Nationale Dienst voor Kulturele Vorming in het

Jeugd- en Jongerenwerk aan de Stichting Sport en Spel Dienst Spelen
Rekreatiesport, Film en Jeugd, CEFA, KFA, Stichting Ons Eigen Volk, Kultuurdienst
inzake een permanente overlegsituatie. Met bijlagen.  1973-1974

  
 695.Brief van de Stichting Ruimte voor de Jeugd aan de redactie (onbekend) over de

oprichting van een Overlegorgaan Social Culture Uitrusting. Met persbericht.  1971
  
 696.Jaarverslagen van het KFJ.  1963, 1970, 1972
  
 697.Aantekeningen ten behoeve van het discussiestuk "Onderzoek naar de

Onderwijskunde van de Kunstzinnige Vorming" met de sector Film op 29 april. Met
uitnodiging.  1971

  
 698.Financieel verslag van de Stichting Federatie KFA-CEFA.  [1974]
  
 699.Nota "Filmvorming in Gelderland" van de werkgroep Filmvorming van de Culturele

Raad voor Gelderland.  1970
  
 700.Statuten van de Vereniging Centraal Filmberaad Nederland. Met kanttekeningen.

  [1975], z.j.
  
 701.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur. Met circulaire.  1969
  
 702.Statuten van de Katholieke Film- en Televisie Stichting. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 703.Vragenlijst "Enquiry on the audiovisual media of communication and vidence" van

de International Film and Television Council. Met circulaire.  1969
  
 704.Stukken betreffende de zedelijkheidswetgeving. Met kanttekeningen.  1971-1973, z.j.
  
 705.Stukken betreffende het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Met kanttekeningen.  1972-1975, 1977, 1980, z.j.
  
 706.Stukken betreffende cursussen. Met kanttekeningen en aantekeningen.  1965-1971,

1973-1976, z.j.
  
 707.Verhandeling "Filmvorming, Filmexpressie, Filmservice. Een poging tot

begripsbepaling en terreinafbakening in kort bestek" van (anoniem). Met
kanttekeningen.  z.j.

  
 708.Accountantsrapporten uitgebracht aan het KFJ.  1967, 1970-1972
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 709.Recensies van de films #Dutchman# en #The Incident#. Met kanttekeningen.

  1967-1968
  
 710.Overzicht van western-literatuur en -acteurs. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 711.Aantekeningen en een circulaire inzake het jubileum van Jan Hes.  1974
  
 712.Agenda en circulaires inzake de adviesgroep Verzorgingsstructuur Kunstzinnige

Vorming (AKV). Met bijlagen.  1976-1977
  
 713.Verslag van de Erfahrungs-Austausch van de Arbeitsgemeinschaft für Medien-

Pedagogik gehouden op het vormingscentrum Rolduc van 9 tot en met 15 juli.  1972
  
 714.Stichtingsakte inzake de Stichting Federatie KFA-CEFA.  1976
  
 715.Verslag van de 11de internationale filmweek van de Bundesgemeinschaft der

Jugendfilmclubs gehouden in Mannheim-Ludwigshafen van 6 tot en met 10 oktober.
  1972

  
 716.Stukken betreffende bestuursvergaderingen. Met aan- en kanttekeningen.

  1967-1969, 1971, 1974-1975, z.j.
  
 717.Akte inzake wijziging van de statuten van de Stichting KFA, Katholiek Instituut voor

Audiovisuele Vorming.  1976
  
 718.Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur. Met kanttekeningen.

  1965, 1968-1976, z.j.
  
 719.Verslag van de enquête gehouden door de Stichting CEFA Filmdienst en de

Stichting CEFA Filmvorming in januari 1969. Met een enquêteformulier.  [1968]
  
 720.Kasboek van de KFA en het KFJ.  1971-1973
  
 721.Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de KFA, de FID en het KFJ.  1969
  
 722-1.Financieel verslag van de Stichting KFJ. Met kanttekening.  1969
  
 722-2.Adreskaartje van accountantskantoor A.J. Hoefnagel.  z.j.
  
 723.Financieel verslag van de KFA, het KFJ en de Stichting Het Werk voor de Goede

Film. Met bijlagen.  1969
  
 724.Scenario's en draaiboeken van films. Met bijlagen.  1964, 1976, z.j.
  
 725.Verhandeling "Weekend-Heemstede" van (anoniem).  z.j.
  
 726.Verhandelingen "De Komische Film", "Alain Resnais (1922- )" en "Twee stijlen" van

Jac Dirkse.  1968, z.j.
  
 727.Rouwbrief van Vic Vermin.  1976
  
 728.Stukken betreffende het aanslagbiljet van het Hoogheemraadschap van Delfland te

Delft. Met kanttekening.  1977
  
 729.Beleidsnota "Audiovisuele vorming vanuit een christelijke godsdienst visie" van de

Federatie KFA-CEFA. Met bijlage en kanttekening.  z.j.
  
 730.Artikel "Filmkeuring fungeert als noodrem" van P. Singelenberg in #Accent#,

jaargang 2, nummer 16.  1969
  
 731.Interview van Paul Haimon met Jos Boesten, directeur van het KIAV.  1973
  
 732.Artikel "Audio-visuele vorming. Doorzien van totale taal. Nieuwe visie op oud

beleid" van A. Matthijsse uit #Het Vaderland# van 26 mei.  1972
  
 733.Uitnodiging, circulaire en een verslag van bijeenkomsten met de KRO. Met

kanttekening.  1974
  
 734.Programmatekst "De identiteit van het christelijk onderwijs" van de NCRV-radio

uitzending van 4 december.  [1972]
  
 735.Verhandeling "Dagblad De Tijd Vrijdag 9 maart 1973. Vrijmoedig commentaar Turks

Fruit" van RN (onbekend).  [1973]
  
 736.Financieel verslag van de Katholieke Film- en Televisie Stichting. Met bijlagen.

  1971
  
 737.Verslag van de bijeenkomst van de Stichting Filmcentrum, de Stichting CEFA

Filmvorming en de KFA van 20 mei.  1968
  
 738.Verslag van een gesprek met de [Nederlandse bisschoppen conferenties] over de

doelstelling van de KFA en het contact met de bisschoppen. Met aantekeningen en
bijlage.  1972-1973
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 739.Overzichten van inkomsten en uitgaven. Met kanttekening.  1972-1974
  
 740.Bekendmaking van het KFJ over de studierichting Publicistiek.  z.j.
  
 741.Overzicht van activiteiten op de audio-visuele vormingsdag Cor Mariae van 26

november.  1973
  
 742.Verslag en nota inzake vergaderingen van de Stichting CEFA-Filmdienst en CEFA-

Filmvorming. Met kanttekeningen.  1969
  
 743.Artikel en circulaires inzake het verbreken van de samenwerking tussen de KFA en

Skoop.  1971
  
 744.Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen van het Centraal Film Beraad.

  1970-1971
  
 745.Nota van KFA en CEFA-Filmvorming inzake de functie, werkwijze en doelstellingen.

  [1972]
  
 746.Filmrecensies.  1968, z.j.
  
 747.Overzichten van films. Met bijlage.  1968-1970, 1971
  
 748.Overzicht van het filmprogramma van J. Dickse.  z.j.
  
 749.Circulaires van de Stichting CEFA-Filmvorming aan de bestuursleden.  1972, 1977
  
 750.Brief van de Stichting CEFA-Filmvorming aan prof.dr. A.A. Ariëns.  1969
  
 751.Correspondentie tussen W.A. Roos en J. Boesten, directeur, over het opzeggen van

de medewerking van eerstgenoemde als filmrecensent.  1977
  
 752.Plan voor de afdeling Film van de Academie te Breda inzake een eventuele

loskoppeling van de Academie en een fusie met het KFJ.  z.j.
  
 753.Brieven van de Stichting CEFA-Filmvorming.  1970, 1972, 1977
  
 754.Brief van de KFA-CEFA-Instituten voor Audio-Visuele Vorming aan de Katholieke

Raad voor Kerk en Samenleving over de financiële noodzaak.  1976
  
 755.Circulaire van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 's-Gravenhage inzake de verhoging

van de gasdruk.  z.j.
  
 756.Overzicht van activiteiten van het Landelijk Bureau.  1971
  
 757.Brief van de Sint Paulusschool te Vlissingen over de filmkeuring van de KFA.  1981
  
 758.Brieven van drs. F.J. Hollings over zijn promotie-onderzoek over katholieken en

film.  1981-1982
  
 759.Aantekeningen ten behoeve van de bundel "Pastor en Risiko".  z.j.
  
 760.Overzichten van inkomsten en uitgaven.  1970, 1971
  
 761.Stukken betreffende abonnementen.  1953-1963, 1965-1974, z.j.
  
 762.Circulaire aan (onbekend) inzake een gesprek te Soestdijk.  1973
  
 763.Vragenformulier van de Stichting CEFA-Filmvorming. Met mededeling en

antwoorden.  1969
  
 764.Artikel "In Nederland: Film vraagt educatief beleid" van (anoniem) uit #NRC-

Handelsblad# van 29 november.  1974
  
 765.Artikel "Film op school" van drs. A.G. Nieuwendijk, leraar.  z.j.
  
 766.Overzicht van de activiteiten van de Katholieke Film en Televisie Stichting.  z.j.
  
 767.Ontwerp-statuten van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Medienpädagogik.

Met circulaire en kanttekeningen.  1972
  
 768.Verhandeling "De edukatieve aktiviteiten van Film en Jeugd en studiesekretariaat

VNFI" van de Stichting Verenigd Nederlands Filminstituut (VNFI).  [1976]
  
 769.Aantekeningen over de opmerkingen van Stappers over een nota inzake een cursus

over samenleving en levensbeschouwing.  z.j.
  
 770.Telegram van het KFJ voor pater J.P. Dirkse SCJ inzake zijn onderscheiding.  z.j.
  
 771.Overzicht van de activiteiten van het Centraal Film Beraad.  [1972]
  
 773.Briefkaart houdende een adreswijziging van P.C. van Es.  1973
  
 774.Verhandeling "Psychologie van de Media" van J.A.C. Brown.  z.j.
  
 775.Verhandeling "Sociologie van de Media" van (anoniem).  z.j.

Pagina 26/48

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305541
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305542
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305543
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305543
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305544
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305544
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305545
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305545
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305546
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305547
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305548
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305549
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305550
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305551
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305552
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305553
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305553
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305554
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305554
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305555
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305556
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305556
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305557
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305557
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305558
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305559
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305560
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305560
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305561
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305562
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305563
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305564
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305565
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305565
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305566
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305566
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305569
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305569
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305570
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305570
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305571
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305571
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305572
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305573
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305574


Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
 776.Circulaire van de Katholieke Filmliga (KFL) inzake het KFL-colloquium. Met bijlage.

  1972
  
 777.Contract tussen de Stichting Het Werk voor de Goede Film en de Vereniging van

Reclasseringsinstellingen inzake de verhuur van ruimte. Met brief.  1971
  
 778.Verslag van de vergadering van de KFA en de Centrale Dienst voor Onderwijs- en

Cultuurfilm (CEDOC) van 23 juli.  1971
  
 779.Correspondentie met A.A. van Gastel, notaris over de statuten van de Stichting KFA

en de Stichting KFA-CEFA.  1975
  
 780.Verhandeling "Wat is en doet het VNFI" van het Verenigd Nederlands Filminstituut

(VNFI).  [1973]
  
 781.Begroting van het KFJ voor 1960 en 1961.  [1960]
  
 782.Inleiding "Wahl und Entscheidungsprobleme für den Kommunikator" van dr. L.B.M.

Wüst.# Met schema.  z.j.
  
 783.Verhandeling "De visie van de Federatie KFA-CEFA op de plaats van het medium

film binnen de audiovisuele sektor van de Raad van Kerken" van (anoniem).  1971
  
 784.Verhandeling "Methodes nouvelles pour une pédagogie des media" van E. Bieges,

F. Courteois, H. Hoekstra. Met bijlage.  z.j.
  
 785.Artikelen over het congres "Mens en Massamedia" te Rolduc van (anoniem) uit #De

Limburger#.  z.j.
  
 786.Formulier "Sterretjes-systeem" voor de waardering van films.  z.j.
  
 787.Verhandeling "Struktuur van het VNFI" van (anoniem).  1974
  
 788.Verslag van de Erfahrungs-Austausch van de Arbeitsgemeinschaft für

Kommunikationspädagogik gehouden te Sint Ottiliën van 5 tot en met 10 augustus.
  1974

  
 789.Financiële verslagen.  1973, 1976
  
 790.Aantekeningen over het mens-zijn.  z.j.
  
 791.Aantekeningen ten behoeve van het adres van mevrouw Vermin en een lijst van

[eventuele cadeaus].  z.j.
  
 792.Kaarten van de KFC-commissie voor de Filmkeuring. Met bijlagen.  1945-1953, 1956,

z.j.
  
 793.Literatuurlijst over psychologische onderzoekingen betreffende de film en de

consequenties daarvan ten aanzien van de jeugd.  z.j.
  
 794.Verhandeling over vier topfiguren uit de avantgarde.  z.j.
  
 795.Fragmenten uit de scripts van de films #Panzerkreuzer und Potemkin# door Serge

Eisenstein en #Wilde aardbeien# door Ingmar Bergman.  z.j.
  
 796.Nota houdende een aantal excerpten ontleend aan [#Filosofie van de kunst#] door

E. de Bruyne.  z.j.
  
 797.Aantekeningen over wijsgerige grondbegrippen en roeping tot

schoonheidsbeleving.  z.j.
  
 798.Aantekeningen over grote denkers over de film.  z.j.
  
 799.Lesschema's voor cursussen op het gebied van vervaardiging van films,

filmopvoedingsmogelijkheden en het denken over films.  z.j.
  
 800.Lessen "Films bij de Vleet" en "Walter Ruttman, leven en werk" van de

filmkaderschool.  1952, z.j.
  
 801.Lessen van de filmkaderschool over verschillende aspecten van de film.  z.j.
  
 802.Folder "Shot; film en televisie in Limburg" van de Stichting Filmvorming Limburg.

  1970
  
 803.Adres van Joop de Jong.  z.j.
  
 804.Brief van J.P. Dirkse SCJ, directeur, over de opheffing van de KFC.  z.j.
  
 805.Programma voor de filmkadercursussen te 's-Gravenhage, Eindhoven en Sittard.

  z.j.
  
 806.Verhandeling over de geluidsfilm.  z.j.
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van de moderne film".  z.j.
 807.Verhandelingen "Syllabus: Thematiek van de na-oorlogse film" en "De thematiek  
 808.Stukken betreffende televisie en maatschappij.  z.j.
  
 809.Stukken betreffende sociale, psychologische en economische aspecten van de film.

  z.j.
  
 810.Stukken betreffende moderne en nieuwe stromingen in de filmkunst.  z.j.
  
 811.Verhandeling "Het Credo van een beroemd filmkunstenaar" van dr. H.S. Visser.  z.j.
  
 812.Brief van drs. J.A. Hes, algemeen directeur van de Stichting Filmcentrum, aan het

bestuur over de nieuwe opzet van het filmblad #Skoop-Critisch Filmforum#.  1969
  
 813.Correspondentie tussen mr. W.C.A. Francissen en het bestuur over diens

bestuurslidmaatschap van de KFA.  1970
  
 814.Stukken betreffende de federatievorming tussen CEFA en KFA.  1970
  
 815.Overzicht van cursussen van (onbekend) in het seizoen 1970/1971.  1970-1971
  
 816.Brief van drs. P. Cuypers, directeur van het Bureau Filminformatie en

-documentatie, over stopzetten van productielijsten.  z.j.
  
 817.Voorstel van de Stichting CEFA Filmvorming en het Instituut voor Film en Televisie

inzake het in leven roepen van een filmotheek.  z.j.
  
 818.Brief van prof.dr. A.A. Ariëns, directeur van de KFA, aan mgr. J. Bernard te Brussel

over de reorganisatie van het filmapostolaat.  z.j.
  
 819.Brief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het

KFC over personeelsformatie.  [1969]
  
 820.Brief van mr. W. Francissen aan het bestuur, over zijn bestuurslidmaatschap van de

KFA.  1970
  
 821.Verhandeling over kunst van Paul Rondel.  1968
  
 822.Verhandeling over de film #Film en Cineast#.  [1961]
  
 823.Verhandeling "Protest" over rebellie en revolutie. Met aantekening.  z.j.
  
 824.Overeenkomsten inzake huren van films, lenen van geld en dergelijke.  1976, 1978,

1983
  
 825.Scriptie van Ewald M. Zimmerman in het kader van de B-cursus over film en

literatuur.  1968
  
 826.Literatuurlijst behorende bij de cursus "Zelf Filmen", samengesteld door Maarten

van Rooijen en overzicht van behandelde begrippen.  z.j.
  
 827.Verslag van het KFA-colloquium over de hervorming van het filmquoteringsstelsel

gehouden te Mortsel op 24 maart. Met bijlagen.  1968
  
 828.Artikelen over filmkunde en filmopvoeding uit #Jugend Film Fernsehen#.  1959-1960
  
 829.Artikelen over filmopvoeding uit #Filmrubriek#.  1965
  
 830.Artikelen over filmopvoeding uit diverse tijdschriften.  1953, 1954, 1955, 1964
  
 831.Overzicht van de doelstellingen van de KFA, in het bijzonder van haar taak als

service-instituut voor filmcursussen.  z.j.
  
 832.Verhandeling van P. Rondel over de film #Les Carabiniers# door Jean-Luc Godard.

  1968
  
 833.Stukken betreffende de basiscursus "Filmkunde en Televisie" georganiseerd door

de CEFA en de KFA.  1970-1971
  
 834.Verslag van de Learning over voorlichting en dienstverlening ten aanzien van het

gebruik van film en televisie, gehouden te Amersfoort op 19 april.  1969
  
 835.Brief van B. Nyor van de Dipkusyjng Klub Filmowy te Ridsho-Biala (Polen) aan het

KIAV houdende een verzoek om toezending van publicaties.  1976
  
 836.Programma voor een B-cursus over filmkunde.  1966-1967
  
 837.Stukken betreffende richtlijnen aangaande de filmkeuring.  z.j.
  
 838.Juryrapport inzake de Nederlandse inzendingen voor de internationale AV-wedstrijd

van Interfilm en OCIC.  z.j.
  
 839.Programma's van de AVEX, organisatie voor audio-visuele vorming, ten behoeve

van internationale bijeenkomsten voor de beoefening van het geloof. Met folder.
  1973, z.j.
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 840.Aantekeningen over het begrip en de noodzaak van het filmexperiment.  z.j.
  
 841.Stukken betreffende een oekumenische film- en diawedstrijd.  [1973]
  
 842.Stukken betreffende het Internationaal Oecumenisch AV Congres te Wenen van 27

tot 31 mei.  1973
  
 843.Uitnodiging voor de viering van het 25-jarig bestaan van de Stichting Filmcentrum.

  1972
  
 844.Brief van J. Wijnands aan het bestuur over een bijeenkomst te Vill bij Innsbrück.

  1971
  
 845.Brief van J.H. van Wijk van de Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving van het

Ministerie van Justitie, over een onderzoek naar problemen met betrekking tot de
zedelijkheidswetgeving.  1971

  
 846.Artikel "Film op School" uit #Omologie#, oktober.  1970
  
 847.Recensie door de FID van de film #Blue Movie#.  1971
  
 848.Verslag van een vergadering van de werkgroep Film en Televisie-Vorming.  1971
  
 849.Stukken betreffende de FID Ronde Tafelconferentie gehouden te Rotterdam op 20

oktober.  1976
  
 850.Uitnodigingen voor en verslag van de algemene bestuursvergadering van het KIAV.

  1976
  
 851.Lijst van bestuursleden en verslag van de algemene bestuursvergadering van 12

mei.  1976
  
 852.Stukken betreffende de nota "Naar een verzorgingsstructuur voor de kunstzinnige

vorming".  1974-1976
  
 853.Aanmeldingskaart voor een abonnement op #Media, film en beeldcommunicatie,

Film Informatie Documentatie# en #Media cahiers#.  z.j.
  
 854.Circulaire van de Stichting Cefa Filmvorming houdende een samenvatting van de

behandeling in de Eerste Kamer van de begroting van CRM voor 1975.  1975
  
 855.Stukken betreffende de vergaderingen van het algemeen bestuur van 13 januari, 19

januari en 12 mei.  1976
  
 856.Beknopt verslag van de algemene feestvergadering in de Korenbeurs te Arnhem.

  1975
  
 857.Brief van prof. J. van Riemsdijk van het bestuur van het Instituut Film en Jeugd aan

het bestuur van de Federatie KFA/CEFA over samenwerking.  1975
  
 858.Correspondentie tussen staatssecretaris W. Meyer van CRM en drs. J. Boesten,

directeur van de Federatie KFA/CEFA, over samenwerking in een instituut voor
audiovisuele vorming.  1975

  
 859.Stukken betreffende de vergaderingen van het dagelijks bestuur van 8 januari, 20

februari en 22 november.  1975
  
 860.Agenda voor de federatie-vergadering van CEFA, KFA, Film en Jeugd en VNFJ.

  1976
  
 861.Agenda voor en verslag van de algemene bestuursvergadering.  1975
  
 862.Statuten van de Stichting Federatie KFA/CEFA. Met bijlagen.  1975, z.j.
  
 863.Statuten van de Vereniging Centraal Filmberaad, Overlegorgaan voor Audiovisuele

Vorming.  z.j.
  
 864.Statuten van de Katholieke Film- en Televisie Stichting.  z.j.
  
 865.Verslag van de kadercursus "Vlaanderen" voor audio-visuele vorming fase-A, 1e

jaar, te Hulst.  1975
  
 866.Financiële stukken van de KFA en het KFJ.  1969-1971
  
 867.Stukken betreffende kadervorming voor de filmopvoeding.  1961, 1962, 1967, z.j.
  
 868.Overeenkomsten met Cedoc-film te Brussel inzake filminformatie en -documentatie.

  1972-1979, 1983
  
 869.Brieven aan W.C.A. Francissen penningmeester. Met bijlagen.  1969-1970
  
 870.Brieven van en doorslagen van brieven over een basiscursus voor film en televisie.

  1968-1970
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 871.Stukken betreffende de basiscursus "Film- en Televisievorming" te Breda en
Sittard.  1968-1969

  
 872.Verhandeling "Onderwijs en audiovisuele beeldcultuur nu!" van A. Holemans,

nationaal directeur Cedoc-Film en CCDJ.  z.j.
  
 873.Nota inzake het doel en de middelen van het nieuwe Instituut KFA-KFJ.  1967
  
 874.Artikel over de film #De Laatste Bus# door Keith Dewhurst in #Films/Audiovisuals#.

  1973
  
 875.Brochure #Maak je eigen 8 mm-film# door de Stichting Amateurfotografie.  z.j.
  
 876.Artikel "Katholieken over de KRO" van Rex Brico in #Elsevier# van 28 augustus.

  1971
  
 877.Jaarverslag over 1972.  [1973]
  
 878.Jaarverslagen van de KFA-CEFA.  1973-1975, 1977
  
 879.Verslag van de vergadering van de begeleidingscommissie van de conferentie van

filmdocenten op 23 december. Met bijlage.  1969
  
 880.Artikel "Kort pleidooi voor de korte film" in #Films/Audiovisuals#.  z.j.
  
 881.Arbeidsovereenkomsten met medewerkers.  1976-1978
  
 882.Formulier voor reservering van films voor religieuzen in Den Haag.  1976
  
 883.Knipselplakboek over een proeve van een didactiek voor het filmonderwijs aan een

lagere nijverheidsschool.  1956
  
 884.Filmscripten van (onbekend) over de ontwikkeling van het denken over film, de

grote denkers over film en volgelingen van de grote theoretici.  z.j.
  
 885.Werkstuk "Symbolisme en realisme in de film" van Jan Albert.  1956
  
 886-887.Overzichten houdende uitspraken van de centrale commissie voor de Filmkeuring.

  1960-1967
Bevat 2 stukken

  
  886.1960-1963
  
  887.1964-1967
  
 888.Circulaire houdende filminformatie inzake activiteit op filmgebied.  z.j.
  
 889.Verhandeling over de film "Ritme van de stad" door regisseur Arne Sucksdorff.  z.j.
  
 890-892.Lijsten houdende titels van films met korte inhoud en waardering.  1965-1968

Bevat 3 stukken
  
  890.1965-1966
  
  891.1967
  
  892.1968
  
 893.Invulformulieren ten behoeve van de contactdag op 23 juni.  1959
  
 894.Prospectus van Fryling Interview Bemiddeling over marktonderzoek.  1970
  
 895.Lijsten van ingekomen en uitgegane stukken.  1965-1966, 1968
  
 896.Lijsten houdende filmbeoordelingen van het bureau Filminformatie en

-documentatie.  1968-1970
  
 897.Lijsten houdende namen van personen en instellingen over films en film-

repertorium.  1960
  
 898-900.Correspondentie tussen de gemeentebesturen en de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag.
Alfabetisch op naam van de gemeente.  1964-1967
Bevat 3 stukken

  
  898.A-H  1964-1967
  
  899.K-S  1964-1967
  
  900.T-Z  1964-1967
  
 901.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten voor Gemeenschappelijk Filmkeuring op Katholieke Grondslag.
  1965-1967
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 902.Verslagen van de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke
Grondslag. Met bijlagen.  1962-1963, 1965-1967

  
 903.Nota van prof.dr. A.A. Ariëns inzake de plaats van de gemeenten met betrekking tot

het toezicht op bioscoopvoorstellingen van 18 januari. Met bijlagen.  1965, 1967
  
 904.Stukken betreffende keuringen van films.  1954-1955, 1958-1959, 1965-1967, z.j.
  
 905.Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag.  1946
  
 906.Brieven van H. Witteen en drs. F.J.W. Gijzels over ontslag als medebestuurslid van

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring
op Katholieke Grondslag.  1965-1966

  
 907.Presentielijst houdende namen van personen, die zijn uitgenodigd voor de

vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor
Gemeenschappelijke Filmkeuringen op Katholieke Grondslag op 13 september. Met
bijlagen.  1967

  
 908.Brief van G. Hofs te Heesch over financiële bescheiden.  1967
  
 909.Brief aan mr. P. Michel Collin te Straatsburg over #La Vérité#.  1967
  
 910.Brief aan dr. J.C.C. Rupp, W.A. Poort, drs. P.M. Luca, drs. J.A. Heb over de nota van

de subcommissie Juridische Aspecten van de commissie Bioscoopwet.  1967
  
 911.Circulaire aan de gemeenten Cadier en Keer, Heel en Panheel, Neer, Ravenstein,

Roosteren, Gronsveld en Raalte inzake contributie.  1967
  
 912.Brieven van de Postcheque en Girodienst te Arnhem over de bestelling van giro-

enveloppen en een overdrachtsformulier.  1966
  
 913.Brief van de Amsterdam-Rotterdam Bank te 's-Hertogenbosch over een rekening

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke
Filmkeuring op Katholieke Grondslag. Met bijlagen.  1966

  
 914.Brief van mr. R.J.J. Lambooy te 's-Hertogenbosch over een algemene vergadering.

Met bijlage.  1966
  
 915.Correspondentie tussen de gemeentebesturen en de werkgroep Filminformatie en

-documentatie (FID) over subsidie. Met bijlagen.  1967-1969
  
 916.Stukken betreffende de Stichting CEFA Filmvorming.  1950, 1964-1967, z.j.
  
 917.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de werkgroep Filminformatie en

-documentatie. Met bijlagen.  1967-1969, z.j.
  
 918.Begrotingen van het bureau Filminformatie en -documentatie.  1967-1969
  
 919.Stukken betreffende de liquidatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag en de oprichting
van de werkgroep FID.  1967-1969, z.j.

  
 920.Stukken betreffende het bureau Filminformatie en -documentatie.  1967-1970, z.j.
  
 921.Verhandeling ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te Venetië

van 20 tot en met 24 juni.  1964
  
 922.Verhandelingen ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te

Venetië van 20 tot en met 24 juni.  1964
  
 923.Verhandelingen ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te

Venetië van 20 tot en met 24 juni.  1964
  
 924-926.Informatiebladen van het OCIC. Met bijlagen.  1971-1979

Bevat 3 stukken
  
  924.1971-1973
  
  925.1973-1975
  
  926.1976-1979
  
 927.Verhandeling ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te Montréal

van 23 tot en met 27 juni.  1962
  
 928.Verhandeling ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te Montréal

van 23 tot en met 27 juni.  1962
  
 929.Verhandelingen ten behoeve van de internationale studiedagen gehouden te

Montréal van 23 tot en met 27 juni. Met bijlagen.  1962
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 930.Kasboek van het informatieblad #Revue Internationale du Cinema#.  1949-1953
  
 931.Circulaires van het Office Catholique International du Cinema (OCIC). Geordend op

stuknummer. Met bijlagen.  1965-1966, 1968-1977
  
 932.Vragenlijst ten behoeve van de inhoud en vormgeving van de film #De mooiste

tijd#. Met filmscript.  z.j.
  
 933.Inleiding "Wat mag de katholieke exploitant van de katholieke gemeenschap

verwachten" van V. Vermin, gehouden op de congresdag te Utrecht van 18 maart.
Met bijlage.  1964

  
 934.Circulaire "Wat is Kunst".  z.j.
  
 935.Memorandum over het Katholiek Bezinningscentrum voor Bioscoop- en

Filmexploitanten te Maastricht.  z.j.
  
 936.Gids #Guide Eurocic#.  z.j.
  
 937.Lijst van de originele titels van buitenlandse films.  1955-1956
  
 938.Lijst houdende namen van internationale films.  z.j.
  
 939.Scriptie van G. Arends over filmwaardering en keuzegrond. Met bijlagen.  1961
  
 940.Brief van prof.dr. A.A. Ariëns over een reorganisatie van het filmapostolaat.  z.j.
  
 941.Circulaires van het OCIC voor de duitssprekende landen inzake de internationale

filmstudiedagen te Parijs van 16 tot en met 20 juni 1958.  1957
  
 942.Stukken betreffende jaarvergaderingen van het katholieke filmwerk in West-

Duitsland.  1958
  
 943.Lijst van series kleurendia's voor de catechese van de Service d'Images

Catholiques Africaines (SICA).  z.j.
  
 944.Circulaires houdende wekelijkse gebeden voor de sociale communicaties.  1972
  
 945.Rapport van het missie-secretariaat inzake activiteiten en perspectieven over

1962/1964.  z.j.
  
 946.Lijsten houdende titels van films.  1964, z.j.
  
 947.Circulaire van het Centre Catholique International de Coordination Auprès de

l'Unesco te Parijs inzake de activiteiten van de Unesco op het gebied van satellieten
en telecommunicatie.  1971

  
 948.Circulaire van de Society for Education in Film and Television inzake "an open letter

from the treasurer".  z.j.
  
 949.Brief van L.R. Fernig van de Unesco over een enquête. Met bijlage.  z.j.
  
 950.Kas- en giroboek.  1960
  
 951.Overzicht leerplanontwikkeling onderwijskunde.  1980
  
 952.Verhandeling "Het Nederlandse onderwijs verandert; toenemende betekenis van de

sociale vorming" van dr. N.L. Dodde.  1980
  
 953.Verhandeling "Aspekten aan onderzoek" ten behoeve van praktica.  1980
  
 954.Vragenlijst in het kader van een onderzoek naar kijkgewoonten en wensen van

14-18 jarigen ten opzichte van de televisie.  1980
  
 955.Overzicht van de schoolorganisatie ten behoeve van practica.  1980
  
 956.Verhandeling "Pedagogische aspecten van het gebruik van TV en film".  1980, z.j.
  
 957.Verhandeling "Nieuws, altijd gezocht, altijd omstreden" van dr. Joan Hemels.  1978
  
 958.Verhandeling "Meedeinen met de muziekindustrie" van Jo Bardoel en Jan Bierhoff.

  1980
  
 959.Inleiding in "de taal van beeld en geluid" van P.C. van Es.  1979
  
 960.Stukken betreffende de cursus "Massacommunicatie en levensbeschouwing".  1982
  
 961.Artikel "De TV-reclame en de goede schepping" van Guus van Hemert in #De

Heraut# van juli/augustus.  1978
  
 962.Artikel "Televisie en waardenbeleving" van H. Hoekstra in #Media# no 126, herfst 9 -

80.  [1979]
  
 963.Verhandeling "Het wel en wee van de Onderwijs Begeleidings Diensten" van W.

Hopman en E.O. Toxopeus.  1980
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
 964.Stukken betreffende een basiscursus filmvorming van de Cefa.  z.j.
  
 965.Verhandeling "Film- en televisieanalyse en film- en televisiegesprek" van drs. J.

Boesten.  z.j.
  
 966.Programma van de trainingsweek "Massacommunicatie en Theologie".  1974
  
 967.Stukken betreffende "Audiovisuele vorming in pastoraat en katechese".  1976
  
 968.Stukken betreffende de kadercursus "Audiovisuele vorming: Massamedia en

samenleving".  1979
  
 969.Stukken betreffende de cursus "Televisie en popmuziek".  1982
  
 970.Stukken betreffende de cursus "Televisie en mensbeeld".  z.j.
  
 971.Cursus voor de nieuwe lerarenopleiding van Ton van der Meer, Peter van Huizen en

Jef Jacobs.  1979
  
 972.Beschrijving van de kadercursus A.B.C.D. van de Federatie KFA-CEFA.  z.j.
  
 973.Overzicht van methodes om communicatie te bevorderen.  z.j.
  
 974.Verhandeling "Vorming in (massa)kommunikatieve vaardigheden" van drs. Henk

Hoekstra.  1982
  
 975.Verhandeling "Mag ik de krant even? Ethische kanttekeningen bij de pers" van

Okke Jager.  1980
  
 976.Verhandeling "De ballade van de soldaat" van Jo Daems.  z.j.
  
 977.Verhandeling "Massacommunicatie en ethiek" van dr. A. van der Meiden.  1977
  
 978.Verhandeling "De fuik-werking van de massamedia" van Henk Hoekstra.  1978
  
 979.Vragenlijst met antwoorden over het Marxisme.  z.j.
  
 980.Verhandeling "Communicatie" van P.C. van Es.  1980
  
 981.Verhandeling "Massamedia-reclame en kritische consumentenhouding" van Henk

Hoekstra.  1975
  
 982.Kadercursus "Communicatietraining" van de KFA - CEFA - CEDOC.  z.j.
  
 983.Verhandeling over de film "Louis en Auguste Lumière".  z.j.
  
 984.Verslag van een onderzoek van Bernward Wember naar de wijze van informatie van

de televisie van Leo Brouwer.  1978
  
 985.Informatie-stencil van de nieuwe servicewagen.  z.j.
  
 986.Verhandeling over kijk- en luisteronderzoek van J.G.Peek.  z.j.
  
 987.Verhandeling "De STER en wij" door P.C. van Es.  1979
  
 988.Verhandeling "Vrije informatie, (dek)mantel van een economisch bestel" van Cees

Hamelink.  1978
  
 989.Verhandeling "Wij en het medium" van Martin van der Mey.  z.j.
  
 990.Verhandeling "Vier weken zonder televisie" van Philip van Thijn.  1978
  
 991.Verhandeling "De inbreng van de maker(s) in het proces van film- en

televisieanalyse" van J. Boesten.  z.j.
  
 993.Nota "Lokale omroep en kabeltelevisie" van Harry Manders voor het Centraal

Filmberaad.  1977
  
 994.Verhandeling "Op schimmenjacht; Waarom wij de televisie niet geloven", door

Gideon Bachman; vertaling Anton Haakman.  z.j.
  
 995.Verhandeling "Beeld en geluid als middel", door Martien van der Mey.  z.j.
  
 996.Verhandelingen "Methoden en technieken van Brechts epus theater" en "Brecht en

revolutionair theater".  1973
  
 997.Syllabus "Vertelstructuren" van Lou Brouwers.  1976
  
 998.Verhandeling "Wat is marketing".  1976
  
 999.Verhandeling "Experimentele lokale televisie na drie jaar en 6,5 miljoen miljoen

stukgelopen" van Joke M.M. de Gruyter.  1977
  
 1000.Verhandeling "Sesamstraat, een kleuterprogramma met doelstellingen", door P.

Levelt.  1979
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
 1001.Verhandeling "Wat is magisch realisme?" van Johan Daisne.  1981
  
 1002.De eerste kersttoespraak van Koningin Beatrix.  z.j.
  
 1003.Verhandeling "Hoe pluriform is de Nederlandse Dagbladpers" van dr. J.J. van

Cuilenburg. Met bijlage.  1981
  
 1004.Verhandeling "Star und Schlager im Leben der Jugendlichen" van Werner Mezger.

  1982
  
 1005.Artikel "Geen TV-reclame rond zeven uur. De hollandse Hypocrisie" in de Nieuwe

Rotterdamse Courant van 11 november. Met bijlage.  1977
  
 1006.Verhandeling "Televisie, voedertijd 18.45-22.45 uur van A.M. Averste.  1974
  
 1007.Stukken betreffende een kadercursus over de filosofische aspecten van audio-

visuele vorming.  z.j.
  
 1008.Artikel "Kinder- en Jeugdfilm stiefkind van het filmbeleid" uit Media-tijdschrift, no

120, herfst.  1979
  
 1009.Verhandeling "Nieuws, altijd gezocht ..., altijd omstreden" van Joan Hemels.  1978
  
 1010.Schema "Free Cinema" van een les in de kadercursus "Vlaanderen" te Hulst, door

Jo Daems.  z.j.
  
 1011.Verhandeling "Film- en Televisie analyse" van J. Boesten.  z.j.
  
 1012.Artikelen "Uit de geschiedenis van de cinematografie" van J.H.W. (onbekend).  z.j.
  
 1013.Verhandeling "Film- en Televisieanalyse en Film- en Televisiegesprek" van drs. J.

Boesten.  z.j.
  
 1014.Artikel "Informatie, de wereld gaat in de film ten onder" van Jan Brusse in

#Elseviers Magzine# d.d. 26 mei.  1979
  
 1015.Artikel "Si tu t'imagines" van F.O. van Gennep, in #De waagschaal# nummer 6.  z.j.
  
 1016.Artikel "Beeldamusement" van J.M. Peters uit #Theorie van de audiovisuele

communicatie#.  z.j.
  
 1017.Verhandeling "Innovatie: Creativiteit, modewoord of toverformule?" van (anoniem).

  1979
  
 1018.Verhandeling "De .... DUUR ..... in het verhaal / de vertelling" Met bijlagen.  z.j.
  
 1019.Verhandeling "De concentratie in de dagbladpers", van Maria Brouwer.  1980
  
 1020.Artikel "Fernand Léger: Ballet Mécanique 1923/24".  1979
  
 1021.Verhandeling "Enkele inleidende opmerkingen ten aanzien van het onderwerp

Decaloog en media" van P.C. van Es.  1981
  
 1022.Artikel "Communicatieve vorming als hulpverlening bij levensoriëntatie" door

H.Hoekstra in #Media#.  1977
  
 1023.Artikel "Strijden tegen het doemdenken" van Aaltje van Valderen in #Studio#.  1980
  
 1024.Stukken betreffende de Basiscursus "Filmkunde en TV." van de CEFA/KFA.  z.j.
  
 1025.Discussienota "Audio-visuele vorming in het onderwijs" van de adviescommissie

Leerplanontwikkeling.  1979
  
 1026.Programma voor een audio-visuele vormingsdag van het Katholiek Instituut voor

Audio-Visuele vorming.  z.j.
  
 1027.Overzicht van een cursus elementaire beginselen film-expressie.  z.j.
  
 1028.Lijst van wenken voor een verantwoorde cameravoering.  z.j.
  
 1029.Stukken betreffende een filmcursus op de HAVO Cor Mariae te Den Haag.  1974
  
 1030.Recensie op de film "The family op zoek naar een nieuwe Family of man" van J.

Boesten.  z.j.
  
 1031.Verhandeling "The philosophical and religious point of view in mass

communication media" van Luchesius Smits.  1978
  
 1032.Verhandeling "Didactische werkvormen: van luisterles tot educatief ganzenbord",

van H. Dekker te Peize.  1980
  
 1033.Verhandeling "Audio-visuele vorming".  1980
  
 1034.Mededelingenblad "Optiek Techniek".  z.j.
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 1035.Verhandeling "Grepen uit de geschiedenis van de film" van Richard Verheul.  1978
  
 1036.Stukken betreffende een cursus video.  z.j.
  
 1037.Verhandeling "Videodisk verovert Amerika" van Fons van Westerlo.  1979
  
 1038.Verhandeling "Enkele tips voor het vergroten van foto's" van Edward van Leeuwen

en P.C. van Es.  z.j.
  
 1039.Verhandeling "5 binnenschoolse A/V-projecten en 3 introductie projecten van één

ochtend" van J.G. Creusen.  z.j.
  
 1040.33 Methodes ter bevordering van communicatie tussen mensen.  z.j.
  
 1041.Vragenlijsten "ten behoeve van de bespreking van amusements en andere

programma's".  z.j.
  
 1042.Stukken betreffende een aalmoezeniers- en predikantencursus.  z.j.
  
 1043.Programma en literatuurlijst voor een cursus "zelf filmen" door Maarten van

Rooyen.  1969
  
 1044.Uitnodigingen voor bijeenkomsten voor de basiscursus film- enTV-kunde te Tilburg.

  1970-1971
  
 1045.Stukken betreffende een vervolgcursus film-analyse te Breda.  1970
  
 1046.Stukken betreffende een film-pedagogische leergang te Sittard.  1970
  
 1047.Stukken betreffende een basiscursus filmkunde te Roermond.  1969-1970
  
 1048.Stukken betreffende een oriëntatiecursus film- en televisiekunde te 's

Hertogenbosch.  1971
  
 1049.Stukken betreffende een filmpedagogische leergang te Den Haag.  1970
  
 1050.Stukken betreffende een cursus filmanalyse te Sittard.  1971
  
 1051.Les over "De film als sociale factor".  z.j.
  
 1052.Artikelen over pornografie op de televisie in #Informationen# nummer 24,

november.  1970
  
 1053.Artikel "Hat der Jugendschutz heute noch eine Chance?" in #Informationen#

nummer 26, december.  1970
  
 1054.Artikelen over de verspreiding van pronografie" in #Dokumentation#.  1970
  
 1055.Informatieblad "Kirche und Film" van juni, juli en augustus.  1970
  
 1056.Artikelen over agressie in de media in #Informationen# nummmer 30, mei.  1972
  
 1057.Aanmeldingsbiljet voor #Communication Research Trends#. Met bijlage.  1982-1983
  
 1058.Artikelen "Niet commerciële cinema", "Alternatieve films" en "Vrije circuit" in

#Media Cahiers#.  1976
  
 1059.Artikel "Pedagogische, psychologische, didactische en materiële aspecten van

filmvorming en filmopvoeding" van J. Verachtert in #Mediafilm#".  1983
  
 1060.Brief van G.J. van Vlijmen, directeur over #Wereld-in-Formatie". Met bijlage.  1959
  
 1061.Mededelingenblad "Weltkunde in Bildung und Forschung".  1978
  
 1062.Stukken betreffende godsdienstige opvoeding op de openbare school.  1966, z.j.
  
 1063.Verhandeling "Film en filmstrip op de Lagere School" door N.W.Renger.  1957
  
 1064.Register houdende auteurs en titels van boeken in de bibliotheek van de KFA.  z.j.
  
 1065.Stukken betreffende een kadercursus "Limburg B".  z.j.
  
 1066.Stukken betreffende "Beter filmbegrip".  z.j.
  
 1067.Lijsten houdende enquête-vragen over massamedia en levensbeschouwing.  z.j.
  
 1068."Notities over de mens" door P.C. van Es.  z.j.
  
 1069.Informatiestencils "Europese filmindustrie verkeert in een crisis" en

"Expressievakken bevorderen zelfstandigheid".  z.j.
  
 1070.Verhandeling "Filmanalyse".  z.j.
  
 1071.Verhandeling "Kleine filmtechniek".  z.j.
  
 1072.Verhandeling "Film - Filmexpressie - Filmscenario" van P. Pons.  z.j.
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 1073.Verhandeling "Audio-visuele media in het (middelbaar) onderwijs." van P.C. van Es.
  z.j.

  
 1074.Leerplan voor de cursus (het cursusonderdeel) "Elementaire beginselen

filmexpressie" van J.Boesten.  z.j.
  
 1075.Verhandeling "De film en de moderne psychologie" van Maurice Merleau Ponty.

  1947
  
 1076.Verhandeling "Het persbeleid van de overheid" van drs. Lichtenberg.  1981
  
 1077.Artikel "Psychologie van de media" van J.A.C. Brown in "Psychologie van de

beïnvloeding".  z.j.
  
 1078.Artikel "Persen tot het gedrukt staat" van Wim Meinere en Jords Cammelbeeck in

#De Gooi- en Eemlander# van 4 september.  1976
  
 1079.Artikel "Wat is marketing" in "Doel en werkwijze van de Stichting Bierkaai".  1976
  
 1080.Brief van Rudy Zijspoor aan Eli Asser over relativerende aspecten.  1979
  
 1081.Artikel "Sterilisatie" van L. Kok, in #Studio# van 17 oktober.  1981
  
 1082.Aantekeningen over "Sociologie van de media".  z.j.
  
 1083.Verhandeling "Theologische aspecten van de media".  1981
  
 1084.Verhandeling "Symboliek en connotatie" van drs. J.Boesten.  1980
  
 1085.Stukken betreffende "Magisch realisme" van 19 tot 25 november.  1981
  
 1086.Programma voor en doelstellingen van de vormingsdagen "Filmanalyse en

Filmgesprek". Met bijlagen.  1976-1977
  
 1087.Stukken betreffende een cursus "Televisie en levensbeschouwing voor vrouwelijke

religieuzen en pastores".  1981-1982
  
 1088.Computercursus van het Amsterdams Computer Opleidingsinstituut (ACO).  z.j.
  
 1089.Stukken betreffende het Hoger Katechetisch Instituut (HKI) en de katechese.

  1975-1976
  
 1090.Stukken betreffende een voortgezette opleiding en vorming van personeelwerkers.

  1978
  
 1091.Deelnemerslijst van de AVV-Basiscursus van 19 tot 23 september.  1977
  
 1092.Programma van de Provinciale Dag Noord-Holland van de Bond van Gereformeerde

Vrouwenverenigingen te Alkmaar.  1976
  
 1093.Stukken betreffende studiedagen voor aalmoezeniers.  1975
  
 1094.Formulier ten behoeve van de reservering van de film "Het Geweten".  1985
  
 1095.Programma voor de oriëntatiecursus voor werken met audio-visuele media in

groepen op 6, 7 en 8 januari te Etten-Leur. Met bijlagen.  1975
  
 1096.Stukken betreffende het Kontakt Katholieken Educatief Werk te Utrecht.  1975-1982
  
 1097-1100.Mededelingenblad #Dienst, discussie, documentatie# (4d).  1965-1971

Bevat 4 stukken
  
  1097.1965-1966
  
  1098.1967-1968
  
  1099.1970
  
  1100.1971
  
 1101-1138.Stukken betreffende de cursussen "Televisie en mensbeeld" en "Televisie en

Levensbeschouwing".  1976-1982
Bevat 38 stukken

  
  1101.Venwoude.  1981
  
  1102.Leiden.  1981
  
  1103.Spekholzerheide.  1980
  
  1104.Veldhoven.  1981
  
  1105.Rotterdam.  1977
  
  1106.Rotterdam.  1979
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  1107.Berg en Dal.  1977
  
  1108.Plaats niet bekend.  1976
  
  1109.Roermond.  1979
  
  1110.Zeegse.  1977
  
  1111.Den Haag.  1976-1977
  
  1112.Bornerbroek.  1980
  
  1113.Grave.  1980
  
  1114.Roosendaal.  1980
  
  1115.Hulst.  1980
  
  1116.Steenbergen.  1981
  
  1117.Baarn.  1981
  
  1118.Veldhoven.  1981
  
  1119.Alphen (N.Br.).  1981
  
  1120.Schalkhaar.  1979
  
  1121.Ottersum.  1979
  
  1122.Sevenum.  1979
  
  1123.Nieuwenhagen.  1979
  
  1124.Spekholzerheide.  1979-1980
  
  1125.Sittard.  1979
  
  1126.Wijhe.  1979
  
  1127.Steggerda.  1979
  
  1128.Tegelen.  1978
  
  1129.Heeswijk.  1982
  
  1130.Biddinghuizen.  1982
  
  1131.Boxtel.  1979
  
  1132.Amersfoort.  1979
  
  1133.Nieuwegein.  1979
  
  1134.Nederweert.  1979
  
  1135.Berghem.  1980
  
  1136.Terheiden.  1981
  
  1137.Oisterwijk.  1981
  
  1138.Oudenbosch.  1978
  
 1139.Stukken betreffende vormingsdagen "Filmanalyse en Filmgesprek".  1976
  
 1140.Stukken betreffende de cursus "Audio-Visuele Vorming in Pastoraat en Katechese"

te Rotterdam.  1976
  
 1141.Artikel "De NCRV en de kijkcijfers", van Leo Derksen in #De telegraaf# van 18

maart.  1976
  
 1142.Programma voor een filmvormingscursus te Hasselt. Met bijlagen.  1977-1978
  
 1143.Stukken betreffende een cursus Audio-Visuele Vorming te Sint-Niklaas, Vlaanderen.

  1976
  
 1144.Stukken betreffende de cursus "Mens- en Maatschappijbeeld in de Media" voor

hoofdvlootpredikanten te Huis ter Heide.  1976
  
 1145.Rekeningen betreffende tijdschriften, huren van films, salarissen ten behoeve van

cursussen.  1981-1983
  
 1146.Lijst van besluiten genomen op de vergadering van de KRO-contactgroep te

Noordwijkerhout op 25 september.  1982
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  1982
Bevat 2 stukken

 1147-1148.Stukken betreffende een cursus "Massacommunicatie en levensbeschouwing".  
  1147.Hoeven.  1982
  
  1148.Biddinghuizen.  1982
  
 1149.Stukken betreffende een cursus "Televisie", gehouden te Oudenbosch.  1978
  
 1150.Voorstel voor een raamplan voor de samenwerkingscursus KRO/KFA met

betrekking tot televisie en levensbeschouwing. Met bijlagen.  z.j.
  
 1151.Stukken betreffende een cursus over een onderzoek naar reactie van kijkers en

luisteraars.  1978
  
 1152.Filmlijst van de Stichting Filmvorming Limburg.  1973
  
 1153.Stukken betreffende de Kadercursus Limburg.  1980-1981
  
 1154.Overzicht van periodieken, uitgegeven door de federatie KFA/CEFA in

samenwerking met CEDOC-film in België. Met bijlage.  1980
  
 1155.Overzicht van het cursus-aanbod van de federatie KFA/CEFA. Met bijlagen.  z.j.
  
 1156.Stukken betreffende een cursus audiovisuele vorming en geestelijke verzorging.

  1976
  
 1157-1158.Stukken betreffende een cursus audiovisuele vorming en geestelijke verzorging.

  1975
Bevat 2 stukken

  
  1157.Den Haag  1975
  
  1158.Seedorf (Duitsland).  1975
  
 1159.Programma voor de studiedagen voor aalmoezeniers eerste divisie te Zeddam.

  1975
  
 1160.Stukken betreffende een cursus voor plattelandsvrouwen.  z.j.
  
 1161.Stukken betreffende de cursus "Televisie en popmuziek.  1982
  
 1162.Circulaire van het Katholiek Instituut voor Audio-Visuele Communicatie over

audiovisuele vorming. Met bijlagen.  z.j.
  
 1163.Stukken betreffende een cursusweekend over filmexpressie.  z.j.
  
 1164.Stukken betreffende een cursus "Creatief filmen" voor de scholengemeenschap

Stella Maris te Maastricht.  1975
  
 1165.Stukken betreffende een cursus "Zelf filmen" voor de jongerensociëteit "'t

Sterretje".  1975
  
 1166.Correspondentie tussen cursusleiding en cursisten over cursussen in het

algemeen.  1979-1980
  
 1167.Beleidsnotitie van de ministeries van Onderijs en Wetenschappen en van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk werk over samenwerking tussen secundair onderwijs
en culturele instellingen. Met bijlagen.  1980

  
 1168.Programma voor een cursus voor het kader, eerste fase. Met bijlagen.  1980
  
 1169.Stukken betreffende de kadercursus Audio-Visuele Vorming Limburg II.  1979-1980
  
 1170.Lijst van deelnemers aan een programma voor een basiscursus te Diemen.  z.j.
  
 1171-1172.Stukken betreffende een cursus "Televisie en Levensbeschouwing Nu".  1979

Bevat 2 stukken
  
  1171.Amersfoort.  1979
  
  1172.Boxtel.  1979
  
 1173-1175.Stukken betreffende de cursus "Televisie en Levensbeschouwing" of "Kan de

televisie invloed uitoefenen op ons denken en doen?".  1979
Bevat 3 stukken

  
  1173.Nederweert.  1979
  
  1174.Nieuwegein-Noord.  1979
  
  1175.Roermond.  1979
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hulpdienst in te spelen.  z.j.
 1176.Stukken betreffende een onderzoek naar reacties van kijkers en luisteraars op

radio- en televisieprogramma's en de noodzaak daarop met een telefonische
  
 1177.Rekening voor de KRO-Externe-Contacten betreffende een cursus "Televisie en

levensbeschouwing" te Berghem.  1980
  
 1178-1231.Krantenknipsels houdende reacties op films.  1945-1976

Bevat 54 stukken
  
  1178.1945
  
  1179.1946
  
  1180.Januari-juni.  1947
  
  1181.Juli-december.  1947
  
  1182.1948
  
  1183.Juli-december.  1948
  
  1184.Januari-juni.  1949
  
  1185.Juli-december.  1949
  
  1186.Januari-juni.  1950
  
  1187.Juli-december.  1950
  
  1188.Januari-juni.  1951
  
  1189.Juli-december.  1951
  
  1190.Januari-juni.  1952
  
  1191.Juli-december.  1952
  
  1192.Januari-juni.  1953
  
  1193.Juli-december.  1953
  
  1194.Januari-juni.  1954
  
  1195.Juli-december.  1954
  
  1196.Januari-juni.  1955
  
  1197.Juli-december.  1955
  
  1198.Januari-juni.  1956
  
  1199.Juli-december.  1956
  
  1200.Januari-juni.  1957
  
  1201.Juli-december.  1957
  
  1202.Januari-juni.  1958
  
  1203.Juli-december.  1958
  
  1204.Januari-juni.  1959
  
  1205.Juli-december.  1959
  
  1206.Januari-juni.  1960
  
  1207.Juli-december.  1960
  
  1208.Januari-juni.  1961
  
  1209.Juli-december.  1961
  
  1210.Januari-juni.  1962
  
  1211.Juli-december.  1962
  
  1212.Januari-juni.  1963
  
  1213.Juli-december.  1963
  
  1214.Januari-juni.  1964
  
  1215.Juli-december.  1964
  
  1216.Januari-juni.  1965
  
  1217.Juli-december.  1965
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  1218.Januari-juni.  1966
  
  1219.Juli-december.  1966
  
  1220.Januari-juni.  1967
  
  1221.Juli-december.  1967
  
  1222.Januari-juni.  1968
  
  1223.Juli-december.  1968
  
  1224.Januari-juni.  1969
  
  1225.Juli-december.  1969
  
  1226.1970 (eerste gedeelte).  1970
  
  1227.1970 (tweede gedeelte).  1970
  
  1228.1971-1972
  
  1229.1973-1974
  
  1230.1974-1975
  
  1231.1975-1976
  
 1232-1238.Recensies van films, alfabetisch geordend op filmtitel, in buitenlandse kranten.

  1937-1939
Bevat 7 stukken

  
  1232.A-C  1937-1939
  
  1233.D-F  1937-1939
  
  1234.G-J  1937-1939
  
  1235.K-M  1937-1939
  
  1236.N-R  1937-1939
  
  1237.S-T  1937-1939
  
  1238.U-Z  1937-1939
  
 1239-1256.Lijsten van films. Alfabetisch geordend op naam van acteurs die daarin optreden.

  z.j.
Bevat 18 stukken

  
  1239.A  z.j.
  
  1240.Ba-Be  z.j.
  
  1241.Bi-By  z.j.
  
  1242-1.C  z.j.
  
 1242-2.Verslag van een gesprek over samenwerking tussen KRO en KFA op het gebied van

cursussen "Massamedia en samenleving". Met bijlagen.  1980
  
  1243.D  z.j.
  
  1244.E-F  z.j.
  
  1245.G  z.j.
  
  1246.H  z.j.
  
  1247.I-Ke  z.j.
  
  1248.Ki-Li  z.j.
  
  1249.Lo-Ma  z.j.
  
  1250.Me-My  z.j.
  
  1251.N-O  z.j.
  
  1252.P-Rh  z.j.
  
  1253.Ri-Si  z.j.
  
  1254.Sch-St  z.j.
  
  1255.T-Ve  z.j.
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  1256.Vi-Z  z.j.
  
 1257-1266.Register van regisseurs. Alfabetisch geordend op naam.  z.j.

Bevat 10 stukken
  
  1257.A-B  z.j.
  
  1258.C-E  z.j.
  
  1259.F-Go  z.j.
  
  1260.Gr-J  z.j.
  
  1261.K-L  z.j.
  
  1262.M  z.j.
  
  1263.N-Q  z.j.
  
  1264.R-Sa  z.j.
  
  1265.Sch-V  z.j.
  
  1266.W-Z  z.j.
  
 1267-1271.Filmbeoordelingen door het Office Catholique International du Cinema te Brussel.

  1947-1949
  
 1272-1276.Filmrecensies in de rubriek "Voor de filmcamera".  1947-1955

Bevat 5 stukken
  
  1272.1-100. 16 juli 1947 - 16 april 1949  1947-1949
  
  1273.101-200. 23 april 1949 - 10 maart 1951  1949-1951
  
  1274.201-300. 17 maart 1951 - 28 februari 1953  1951-1953
  
  1275.301-400. 7 maart 1953 - 26 juni 1954  1953-1954
  
  1276.401-462. 3 juli 1954 - 30 juli 1955  1954-1955
  
 1277-1281.Filmrecensies in verschillende rubrieken.  1945-1955

Bevat 5 stukken
  
  1277.Films deze week.  1952-1953
  
  1278.Filmjournaal.  1952-1955
  
  1279.Volle vaart vooruit.  1945-1949
  
  1280.Die rare wereld.  1946-1949
  
  1281.Diverse bladen.  1945-1949
  
 1282-1288.Filmanalyses Alfabetisch geordend op filmtitel.  1961-1969

Bevat 7 stukken
  
  1282.Algemeen.  1961-1969
  
  1283.A-C  1961-1969
  
  1284.D-H  1961-1969
  
  1285.I-L  1961-1969
  
  1286.M-R  1961-1969
  
  1287.S-U  1961-1969
  
  1288.V-Z  1961-1969
  
 1289.Filmrecensies uit "Cinema".  1947
  
 1290.Krantenartikelen over "The Third Man" van Graham Greene.  z.j.
  
 1291.Krantenartikelen over "My Jubelee Novel...., a Murder is announced", van Agatha

Christie.  z.j.
  
 1292.Filmrecensies.  1975-1982
  
 1293.Programma voor de Russische Filmweek Studio van 3 tot 9 november.  1966
  
 1294.Filmrecensies.  1964-1965
  
 1295.Programma voor de derde Internationale Filmweek Filmtheater Studio Utrecht.  1965
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  1975
 1296.Artikel "KRO heeft zinvolle functie in ons bestel" in "Trouw" aan 21 november.  
 1297.Artikel "TV mag niet te dicht bij boek blijven", in #De Volkskrant# van 31 maart.

  1976
  
 1298.Lijst van filmtitels betreffende FID-zendingen.  1974-1977
  
 1299.Lijst van abonnees op FID-zendingen in België.  1980
  
 1300.Lijst van filmanalyses en filmdossiers.  z.j.
  
 1301.Artikel "Drs. Voogd en de filmkeuring" van A. van den Beld.  z.j.
  
 1302.Interview met Jan Wit, uitgezonden door de NOS op 26 januari.  1969
  
 1303-1321.Kaartsysteem houdende onder andere filmtitel en naam van de regisseur.

Alfabetisch geordend op filmtitel.  z.j.
Bevat 19 stukken

  
  1303.Aa-Az  z.j.
  
  1304.Ba-Bo  z.j.
  
  1305.Br-Co  z.j.
  
  1306.Co-De  z.j.
  
  1307.Di-Eu  z.j.
  
  1308.Ev-Fx  z.j.
  
  1309.Ga-Ha  z.j.
  
  1310.He-Im  z.j.
  
  1311.In-Ki  z.j.
  
  1312.Kl-Ly  z.j.
  
  1313.Ma-Mi  z.j.
  
  1314.Mo-Ny  z.j.
  
  1315.Oa-Pf  z.j.
  
  1316.Ph-Rh  z.j.
  
  1317.Ri-Sg  z.j.
  
  1318.Sh-St  z.j.
  
  1319.Su-To  z.j.
  
  1320.Tr-Vy  z.j.
  
  1321.Wa-Zy  z.j.
  
 1322.Kaarten houdende recensies van films.  z.j.
  
 1323-1328.Krantenartikelen en aantekeningen houdende kritiek op regisseurs en acteurs.

Alfabetisch geordend op naam.  z.j.
Bevat 6 stukken

  
  1323.Ab-Cl  z.j.
  
  1324.Co-Ge  z.j.
  
  1325.Gi-Ka  z.j.
  
  1326.Ke-Mo  z.j.
  
  1327.Mu-Se  z.j.
  
  1328.Sh-Zu  z.j.
  
 1329-1331.Krantenartikelen en aantekeningen over onderwerpen die met film te maken

hebben. Alfabetisch geordend op onderwerp.  z.j.
Bevat 3 stukken

  
  1329.A-G  z.j.
  
  1330.H-M  z.j.
  
  1331.N-Z  z.j.
  
 1332.Kaartsysteem houdende titels van boeken over film. Alfabetisch geordend op naam

van auteur.  z.j.
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 1333.Krantenartikelen en aantekeningen. Alfabetisch geordend op onderwerp.  z.j.
  
 1334.Kaartsysteem houdende recensies van films. Alfabetisch geordend op titel.  z.j.
  
 1335.Artikel "Wie enkel sociale zekerheid wil, verliest zijn vrijheid", van Oswald von Nell-

Breuning in #De Linie# van 8 september.  1956
  
 1336.Verhandeling "Theologie der internationale betrekkingen" van M. Arts O.Carm.

  1954
  
 1337.Artikel "NCRV-televisie brengt twee films van Jacques Tati", in #Weekinformatie#.

  z.j.
  
 1338.Overzicht van leven en werken van Joost van den Vondel.  z.j.
  
 1339.Overzicht van de regels van de spelling Marchant.  z.j.
  
 1340.Verhandeling "Breve Criticae Compendium" over logica.  z.j.
  
 1341.Catalogus van videofilms en distributie in Nederland.  z.j.
  
 1342.Stukken betreffende een conferentie van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für

Medienpädagogik te Rolduc.  1972
  
 1343.Verhandeling "De invloed van de film op de literatuur rond 1930", van Broeder

Aquino van Lieshout.  z.j.
  
 1344.Verhandeling "Paranoia" van Willem Frederik Hermans.  1948
  
 1345.Verhandeling "Godard's World" van Daniel Millar.  1967
  
 1346.Verhandeling "Ray Profile of a Baby Giant" van Philip Crick.  1967
  
 1347.Verhandeling "Handleiding bij het gebruik van Peter en Pavla" van Teray Bolas.

  1967
  
 1348.Verhandeling naar aanleiding van "Paris vue par....", van Jac Dirkse.  z.j.
  
 1349.Verhandeling "Jongeren geven hun mening over Il Porto" van Ermano Olmi.  z.j.
  
 1350.Verhandeling "Parels voor de filmvorming" van (onbekend).  z.j.
  
 1351.Recensies over de film "Il vangelo secondo Matteo" van P. Pasolini.  1966
  
 1352.Stukken betreffende de samenwerking met de KRO.  1978-1979
  
 1353.Advies inzake de zedelijkheidswetgeving in Nederland.  1971
  
 1354.Stukken betreffende een trainingsweek over massacommunicatie en theologie.

  1974
  
 1355.Stukken betreffende een media-agogische trainers-training te Utrecht op 21

oktober.  1980
  
 1356.Artikel "Het standsidee en de standen" van J. Delfgaauw in (onbekend).  1957
  
 1357.Lijst van vormingswerkers, jongerenpastores en jeugdclubhuizen in verband met

een propaganda-actie.  1976
  
 1359.Stukken betreffende een kadercursus "Brabant" te 's Hertogenbosch.  1978
  
 1360.Lijst van CEDOC-analyses voor het Katholiek Film Centrum voor de jeugd.  z.j.
  
 1361.Bericht van adreswijziging van het landelijk bureau van de vereniging CJP te

Amersfoort.  1976
  
 1362.Adreslijsten van deelnemers aan verschillende cursussen.  z.j.
  
 1363.Lijst van adressen van archiefinstellingen, onderwijsinstellingen, bibliotheken

enzovoorts. Met bijlage.  z.j.
  
 1364.Adreslijst van colleges en scholen in Den Haag en omgeving.  z.j.
  
 1365.Adreslijst van personen van de kontaktgroep Audio-Visuele Vorming. Met bijlage.

  1973
  
 1366.Adressenlijst van de plaatselijke centra voor beeldende, adio-visuele en

dramatische vorming (creativiteitscentra).  z.j.
  
 1367.Lijsten van deelnemers aan het congres "Agora" te Groningen.  z.j.
  
 1368.Adreslijst van abonnees op #Optiek#. Met aantekeningen.  z.j.
  
 1369.Adreslijst van hoofdleidingen van clubhuizen.  z.j.
  

Pagina 43/48

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304576
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304577
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304577
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304748
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304579
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304747
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304746
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304745
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304744
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304743
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304743
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304578
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304578
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304742
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304741
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304740
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304580
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304581
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304739
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304738
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304737
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304736
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304735
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304582
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304582
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304672
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304674
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304675
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304676
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304677
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304677
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304678
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304681
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304584
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304682


Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 1370.Inschrijvingskaart voor "Media", "Film-Informatie-Dienst", "Media", en andere
cursussen- en lezingendiensten. Met bijlagen.  z.j.

  
 1371.Adreslijst van vormingscentra, aangesloten bij de Federatie van Vormingscentra.

  1975
  
 1372.Adreslijst van informatiecentra en stuurgroepsleden van een didactische cursus.

  z.j.
  
 1373.Adreslijst van de lid-organisaties van de Nederlandse Federatie Jeugd en

Jongerenwerk (NFJJ).  1976
  
 1374.Lijst van aangeschreven adressen van de cursus "Brabant".  1976
  
 1375.Overzicht van het cursusaanbod van de federatie KFA/CEFA.  z.j.
  
 1376.Lijst van aan te schrijven instellingen.  z.j.
  
 1377.Lijst van aan te schrijven sociaal-culturele instellingen.  z.j.
  
 1378.Adreslijst van het landelijk bureau VJV (onbekend), de regionale bureaux VJV en de

VJV-centra.  z.j.
  
 1379.Adreslijst van lid-organisaties van de NFJJ. Met bijlagen.  1976
  
 1380.Bericht van adreswijziging van de streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs

te Eindhoven. Met bijlage.  1975
  
 1381.Opgaven van belangstellenden voor cursussen en informatie.  z.j.
  
 1382.Lijst van films van Film International. Met aantekeningen.  1976
  
 1383.Lijsten van films, verkrijgbaar bij de Rijksvoorlichtingsdienst te 's Gravenhage.  z.j.
  
 1384.Inlichtingenblad van de JSB-filmdienst (onbekend).  z.j.
  
 1385.Stukken betreffende de cursus "Audio-visuele vorming en geestelijke verzorging",

bestemd voor P.C. van Es. Met aantekeningen.  1976-1977
  
 1386.Lijst van vragen over euthanasie. Met bijlage.  1982
  
 1387.Stukken betreffende een cursusdag van leden van de KFA en van de KRO op "Ons

Erf" te Berg en Dal.  1977-1978
  
 1388.Stukken betreffende een cursus "Audio-visuele vorming" op Beukbergen te Huis ter

Heide.  1977
  
 1389.Artikel "Ethiek in opvoeding en onderwijs" van P. Roest in "In de Waagschaal"

nummer 19, jaargang 6.  z.j.
  
 1390.Verhandeling "Massamedia en samenleving" van (anoniem).  z.j.
  
 1391.Verslag van de themadag "Filmonderzoek in Nederland" in #"Nieuwsbrief van de

werkgroep Onderzoek en Audio-Visuele Media in Nederland#. Met bijlagen.  1977
  
 1392.Stukken betreffende een cursus "Televisie" te Oudenbosch.  1978
  
 1393.Rapport van P. van Es, betreffende toepassingsmogelijkheden van audio-visuele

media bij het beroepsbegeleidend onderwijs.  1973
  
 1394.Stukken betreffende een basiscursus film- en TV-vorming.  z.j.
  
 1395.Stukken betreffende een cursus Audio-visuele vorming en krijgsmachtpastoraat.

  1978
  
 1396.Stukken betreffende een cursus audio-visuele vorming te Lochem.  1977
  
 1397.Stukken betreffende een cursus audio-visuele vorming van ontvangers van NCRV-

televisieprogramma's.  1976
  
 1398.Stukken betreffende de conferentie "Mens- en maatschappijbeeld in de media" in

Beukbergen te Huis ter Heide.  1976
  
 1399.Informatiestencil over cursussen mediavorming voor kijkersgroepen. Met bijlagen.

  z.j.
  
 1400.Stukken betreffende een cursus "Media" voor legerpredikanten.  1978-1981
  
 1401.Stukken betreffende een oriëntatiecursus audio-visuele vorming te Leusden.  1981
  
 1402.Programma voor een vlootpredikantenconferentie te Huis ter Heide. Met

aantekeningen en bijlagen.  1975
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Bevat 7 stukken
 1403-1409.Stukken betreffende een cursus audio-visuele vorming en geestelijke verzorging.

  1974-1976
  
  1403.Huis ter Heide.  1974
  
  1404.Den Haag.  z.j.
  
  1405.Amersfoort.  1974
  
  1406.Lunteren.  1974
  
  1407.Huis ter heide.  1975
  
  1408.Seedorf (Duitsland).  1975
  
  1409.Seedorf.  1976
  
 1410.Lijst van deelnemers aan een programma voor studiedagen voor aalmoezeniers

eerste divisie te Zeddam.  1975
  
 1411-1422.Filmrecensies. Alfabetisch geordend op volgorde van titel.  z.j.

Bevat 12 stukken
  
  1411.M  z.j.
  
  1412.N  z.j.
  
  1413.O  z.j.
  
  1414.P-Q  z.j.
  
  1415.R  z.j.
  
  1416.S  z.j.
  
  1417.T  z.j.
  
  1418.U  z.j.
  
  1419.V  z.j.
  
  1420.W  z.j.
  
  1421.X-Y  z.j.
  
  1422.Z  z.j.
  
 1423.Gids voor leden van de International Jury in Charge of the Awarding of the OCIC-

Prize at Films Festivals. Met bijlage.  z.j.
  
 1424.Verslag van een gesprek over samenwerking tussen KRO en KFA op het gebied van

cursussen "Massamedia en samenleving". Met bijlagen.  1980
  
 1425.Overzicht van cursussen "Televisie en levensbeschouwing" voor KRO-leden.  1979
  
 1426.Programma van een cursus over filmexpressie.  1981
  
 1427.Overzichten van het cursusaanbod van de federatie KFA/CEFA.  z.j.
  
 1428.Inschrijvingskaart voor abonnementen, proefexemplaren en informatie. Met

aantekeningen.  z.j.
  
 1429.Formulier houdende het adres van de Culturele Raad van Drenthe.  z.j.
  
 1430.Overzicht van de ledentallen van omroepen op 1 januari.  1978
  
 1431.Foto's van filmopnamen, opgeplakt op hout.  z.j.
  
 1432.Receptieboek ter gelegenheid van (onbekend).  z.j.
  
 1433.Programma van een cursus filmanalyse en filmgesprek aan het Sint Maartens

College te Valkenswaard. Met bijlagen.  1975
  
 1434.Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Katholieke Filmactie in

Nederland inzake balansen 1966-1968 en exploitatierekeningen 1967-1968.
  1966-1968

  
 1435.Jaarverslag 1981 en werkplan 1982-1985 van de stichting Audio-Visuele Vorming

KFA-CEFA. Met bijlagen.  1982
  
 1436.Correspondentie met het ministerie van CRM over participatie in het LOKV.  1982
  
 1437.Agenda voor een Ronde Tafel Conferentie te Rotterdam op 16 mei. Met bijlagen.

  1982
  
 1438.Agenda voor de vergadering van het Directeurenoverleg te Utrecht op 31 maart. Met

bijlagen.  1982
  

Pagina 45/48

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304714
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304715
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304717
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304718
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304719
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304720
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304721
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304594
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304713
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304713
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304731
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304731
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304585
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304711
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304734
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304734
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304733
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304732
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304730
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304729
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110304524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305911
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305911
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305912
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305912
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305913
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305914
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305915
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110305915


Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 1439.Agenda's voor en notulen van algemene bestuursvergaderingen.  1981-1982
  
 1440.Stukken betreffende vergaderingen van de Stuurgroep LOKV/LBBK.  1981-1982
  
 1441.Media-Cahiers nummer 13 en 14, houdende recensies van films uit het Alternatieve

Circuit. Met bijlagen.  1982
  
 1442.Amendementen met betrekking tot het Concept Eindrapport Stuurgroep

LIKV/LBBK. Met bijlagen.  1982
  
 1443.Mediafilm-cahier nummer 12 over Polen.  1981
  
 1444.Eindrapport van de Stuurgroep LOKV/LBBK. Met bijlage.  1982
  
 1445.Stukken betreffende het Werkplan 1983-1985.  1981
  
 1446.Persbericht "Filmmanifestatie Magisch Realisme" van de KFA/CEFA. Met bijlagen.

  1981
  
 1447.Stukken betreffende de eventuele benoeming van een 'directeur' van het LOKV.

  1981
  
 1448.Uitnodiging voor een brainstorming over ethische implicaties van de filmethiek te

Maarssen op 14 november.  1981
  
 1449.Jaarverslag en jaarrekening van de federatie KFA/CEFA over het jaar 1980.  1981
  
 1450.Evaluatieve documentatie van 16 en 35 mm films.  1981
  
 1451.Stukken betreffende de totstandkoming van een landelijk instituut voor

kunstzinnige vorming.  1981
  
 1452.Lijsten van bestuursleden van de Federatie KFA-CEFA en van CEFA Filmvorming.

  z.j.
  
 1453.Stukken betreffende de samenwerking van KFA/CEFA en Beeld en Dienst.  1981
  
 1454.Uitnodiging en programma voor een congres over het onderwerp

"Vacantiebesteding voor de jeugd".  1950
  
 1455.Jaarverslag over 1946.  1947
  
 1456.Besluitenlijst van de vergadering van 21 augustus.  1981
  
 1457.Overzichten houdende de "keuze van bruikbare films uit de

K.F.C.-keuringsboekjes" nr. 3-6 en een "lijst van geschikte films".  1947-1949, z.j.
  
 1458.Overzichten van de werkzaamheden van de Katholieke Filmactie (K.F.A) en het

Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd (K.F.J.) over de jaren 1953 en 1954.
  1953-1954

  
 1459.Informatie van de documentatiedienst K.F.A. over de cursussen van de Katholieke

Filmkaderschool, filmvorming, een enquête onder Kajotters, het Internationaal
Congres voor Katholieke Filmkeuring te Keulen, film en godsdienst, film en
jeugdmisdaad en de kaderopleiding. Met een brief van bisschop Montini, in
opdracht van de paus, aan J. Bernard, president van het Office Catholique
International du Cinema.  1954

  
 1460.Jaarrekening van de Federatie KFA-CEFA over het jaar 1982.  1983
  
 1461-1464.Jaarverslagen van de Federatie KFA-CEFA.  1977-1983

Bevat 4 stukken
  
  1461.1976  1977
  
  1462.1978-1979  1980
  
  1463.1981  1982
  
  1464.1982  1983
  
 1465.Artikel "De goede goeie film - de kwade goeie film - de goede slechte film - de

kwade slechte film: Jos Boesten komt er uit" van B.J. Bertina uit #De Volkskrant#
van 3 januari.  1976

  
 1466.Krantenartikelen over een televisiecursus op "De Blauwe Hoef".  [1977]
  
 1467.Stukken betreffende de deelname van J. Boesten aan een congres in Zürich,

Zwitserland, over spiritualiteit in de Oost-Europese film.  1985
  
 1468.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de

KFAN en de Federatie KFA-CEFA.  1982-1986
  
 1469.Notitie "Project KFAN-prijs op Filmfestival Rotterdam".  1984
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

 1470.Notitie "Perspectieven voor de stichting Federatie KFA-CEFA",  1983
  
 1471.Brieven van H. Fikkert aan J. Boesten, H. Hoekstra, A. v.d. Heuvel, Wüst en De

Zwaan over een evaluatie van de experimentele trainingen "Televisie en
Levensbeschouwingen".  1977

  
 1472.Correspondentie tussen de besturen van KFAN en Thomas More Academie over de

filmcyclus "Zin in Beeld".  1992
  
 1473.Correspondentie tussen het bestuur van KFA-CEFA en achtereenvolgens het

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over subsidiëring.  1974-1983

  
 1474.(Concept)statuten van de KFAN met begeleidend schrijven.  1982
  
 1475.Stukken betreffende de ontbinding van de stichting Federatie KFA-CEFA.  1983
  
 1476.Stukken betreffende de verkoop van het pand aan de Nieuwe Schoolstraat 85 te Den

Haag.  1983
  
 1477.Stukken betreffende de inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van

Koophandel.  1984-1986
  
 1478.Begroting, balans, staat van baten en lasten en resultaatrekening van de stichting

Federatie KFA-CEFA en de Stichting KFAN over de jaren 1977-1986.  1978-1986
  
 1479.Stukken betreffende het ontwerp voor een folder voor de KFAN.  1992
  
 1480.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de

KFAN.  1992
  
 1481.Stukken betreffende het initiatief voor het instellen van een docentenopleiding

Audiovisiuele Vorming en Media-Agogiek.  [1983-1987]
  
 1482.Stukken betreffende een initiatief voor het geven van de cursus "Televisie en

Levensbeschouwing" aan schoolgaande jongeren.  1981
  
 1483.Aanmeldingsformulier voor de cursus "Televisie en Levensbeschouwing" voor

Kultureel Maatschappelijke (KUMA) Leraren, Kader in de Buitenschoolse Vorming,
Katecheten en Pastores.  [1975-1977]

  
 1484.Brief aan de bestuursleden van de Federatie KFA-CEFA over de benoeming van

nieuwe bestuursleden.  1982
  
 1485.Brief van de KFAN aan het bestuur van de Stichting Promedia over het financieel

participeren van de KFAN in het Katholiek Media Centrum (KMC).  1983
  
 1486.Brieven van de Stichting Theologische Faculteit te Tilburg over een initiatief tot het

organiseren van een trainingsweek mediapedagogiek voor docenten van
theologische faculteteiten en hogescholen.  1973

  
 1487.Stukken betreffende "De dag van de Religieuze Film" gehouden te Hasselt, België.

  1992
  
 1488.Brief van het bestuur van het Katholiek Media Centrum aan het bestuur van de

KFAN over een mogelijke samenvoeging van de boeken- en filmcollectie.  1992
  
 1489.Brief van het bestuur van de KFAN aan de redactie van het Belgische filmblad #Film

en Televisie# met een advies over het wel of niet op de Nederlandse markt brengen
van dit blad.  1992

  
 1490.Concept-jaarrekening van de Federatie KFA-CEFA over het jaar 1981.  1982
  
 1491.Stukken betreffende het redactiestatuut van de Film Informatie Documentatie Dienst

(FID).  1982
  
 1492.Agenda en stukken voor de Ronde-Tafel-Conferentie van de FID.  1981-1982
  
 1493.[Concept] jaarverslag van de Federatie KFA-CEFA over het jaar 1980.  1981
  
 1494.Brief aan M.J.C. Huisman over de deelname aan een sessie over toekomstige

activiteiten van de Stichting KFAN.  1990
  
 1495.Brief aan de deelnemers van de KFAN-studiedag over Film en Religie.  1991
  
 1496.Artikel "Films in Nederland losbladig bijeen" door P.R. uit #De Haagsche Courant#

van 14 mei.  1982
  
 1497.Persbericht van de besturen van de KFA, het Katholiek Instituut voor Audiovisuele

Vorming en CEFA-Filmvorming over de geplande herstructurering van het
Ministerie van CRM.  1982

  
 1498.Circulaire van KFA-CEFA gericht aan vrouwelijke religieuzen over de cursus

"Filmanalyse en Filmgesprek.  [1980]
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Archief Katholieke Film Actie in Nederland

  
 1499.Brief van B.J. Bussemaker aan Th.D. Jansen over het mogelijk betrekken van NCRV-

leden bij de activiteiten van KFA-CEFA.  1981-1982
  
 1500.Verslag van een gesprek tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van CRM en

de Federatie KFA-CEFA over de financiële situatie van KFA-CEFA.  1982
  
 1501.Brief van de redactie van het #Tijdschrift voor Filmcultuur en Filmkunst# gericht

aan het bestuur van KFAN over "Steun Mediafilm 200".  1992
  
 1502.Enquête met antwoorden gehouden onder 16 deelnemers van een cursus "Televisie

en Levensbeschouwing".  z.j.
  
 1503.Brief van het bestuur van de Stichting KFAN aan het Algemeen Bestuur van de

Stichting KFA over het teruggeven van in bruikleen gegeven goederen.  1982
  
 1504.Verslag van een gesprek tussen W.J. Raijmakers en B. Bussemaker over de

coördinatie van AVION-cursussen en CPDB-cursussen.  1982
  
 1505.Kadercursus Adiovisuele Vorming "Toegankelijkheid van de media voor mentaal

gehandicapten" door de Federatie KFA-CEFA.  1981-1982
  
 1506-1513.Stukken betreffende Landelijk Ontwikkelingsinstituut Kunstzinnige Vorming

(LOKV).  1982-1985
Bevat 8 stukken

  
  1506.Notitie "Organisatie-schema en interne werkstructuur".  1982
  
  1507.Concept-statuten.  1982
  
  1508.Personeel en functies.  1982
  
  1509.Financiën.  1982
  
  1510.Naamgeving.  1982
  
  1511.Werkbestuur.  1982
  
  1512.Liquidatieovereenkomst tussen Federatie KFA-CEFA en LOKV.  1983-1985
  
  1513.Staftaken van de Federatie KFA-CEFA binnen LOKV.  1982
  
 1514.Verslag en nabeschouwing van een bestuursvergadering van de Stichting CEFA-

Filmvorming gehouden op 25 november.  1982
  
 1515.Verslag van een gesprek tussen NCRV en CEFA gehouden op 4 februari over een

cursus in audiovisuele vorming.  1976
  
 1516.Verslag van een vergadering van de Stichting CEFA-Filmvorming gehouden op 25

november.  1975
  
 1517.Verslag van een vergadering met vertegenwoordigers van Katholieke organisaties

(waaronder de KFA) over de wenselijkheid en mogelijkheid van een "Media-
Agogische Trainer" gehouden op 21 oktober.  1980

  
 1518.Notitie "Schets van een mogelijke nieuwe CEFA-taak: het bieden van gerichte

informatie over films aan het Christelijk onderwijs en sociaal-cultureel werk".  1983
  
 1519.Notitie "Project Thematische filmprogrammering" van J. Boesten en H. Hoekstra.

  1985
  
 1520.Stukken betreffende een concept voor een "Kristelijk Centrum" voor Mediavorming.

  1977
  
 1521.Verslag van een bespreking tussen KFA en KRO gehouden op 29 maart over onder

andere cursussen, vormingsactiviteiten en een "Onderzoek Jongerengroepen".
  1979

  
 1522.Brief van H.C.W. van der Vegt pr. aan F.H.J. Plag over de opheffing van de KFA en

CEFA.  1983
  
 1523.Verslag van een bespreking tussen de KFA en KRO gehouden op 22 januari over de

cursus 'Televisievorming op school'.  1981
  
 1524.Brief van F.H.J. Plag aan J. Boesten over onder andere de kosten van het "Zanussi-

project". (Bijlage ontbreekt).  1985
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