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Ten Geleide

Katholieke Studenten Kring Enschede (1948-1973)
De Katholieke Studenten Kring Enschede “Contardo Ferrini” was een overkoepelende vereniging van katholieke
studenten aan de verschillende vakopleidingen die in Enschede gevestigd waren: de Hogere Textielschool, Middelbaar
Technische School, School voor Scheepswerktuigkundigen, de Academie voor Kunst en Industrie en de R.K. School voor
Maatschappelijk Werk. Zij werd op initiatief van een hospita opgericht door pater Leonardus O.F.M. Cap. Elke maand was
er een mis met ontbijt, en er waren discussieavonden, lezingen en cursussen, een gezelligheidsavond en een dansclub.
Dit alles op basis van de katholieke levensovertuiging. Vanaf 1954 verscheen 1 x per jaar Brandpunt, orgaan van de
Katholieke Studenten Kring Enschede “Contardo Ferrini”
Bron: KDC-Knipselcollectie
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0.Beeld en geluid.
Bevat 16 stukken
1.Stukken betreffende de organisatie van verschillende verenigingen te Enschede.
1954, 1957, 1961-1965
2.Brieven van genodigden voor de Dies Natalis aan het bestuur. 1965-1966
3.Brieven van genodigden voor het derde lustrumfeest aan het bestuur. 1963
4.Brieven van studenten aan het bestuur met het verzoek om inschrijving als lid of
om uitschrijving. 1949, 1962-1966
5.Brieven van genodigden voor het galabal aan het bestuur. 1962
6.Brieven van het Corps der Hogere Technische School te Enschede aan het bestuur.
1961-1964
7.Brieven en circulaires van de Katholieke Studenten Kring (KSK) bestemd voor
verschillende instellingen en personen. 1951-1958, 1961-1965, z.j.
8.Brieven van de voorzitter van de Trefcentrum-commissie, te Enschede, aan
verschillende fabrikanten om te danken voor ontvangen bijdragen. Kopieën. 1958
9.Circulaires en programma's van de Twentsche Schouwburg, het Forum
Operagezelschap en Europa 1-2-3 te Enschede. 1961, 1964-1965
10.Brieven van de Enschedese Hogere Textielschool Vereniging aan het bestuur.
1954-1955, 1958, 1962-1964
11.Brieven van verschillende personen aan het bestuur om te danken voor een
ontvangen attentie bij gelegenheid van ziekte, verloving e.d. 1953, 1958, 1962-1964
12.Brieven van uitgeverijen aan het bestuur. 1958, 1965
13.Circulaires en brieven van verschillende instellingen aan het bestuur over
uitnodigingen voor een feest e.a. 1962-1963, 1965, z.j.
14.Brieven van verschillende personen aan pater Leonardus OFMCap, moderator.
1951-1955
15.Brief van G.J.A. Bomans te Haarlem aan het bestuur, over een lezing die hij niet kan
geven vanwege vertrek naar Rome. 1953
16.Correspondentie tussen J.P. Dirkse SCJ te 's-Gravenhage en mej. M.L. van Buchem,
secretaresse, te Enschede over het houden van een lezing. 1954
17.Brieven van dr. F.J.C.J. Nuyens, bedrijfssocioloog bij de Staatsmijnen in Limburg,
aan "Mieke", secretaresse. 1955-1956
18.Correspondentie tussen de "Vereniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels", te Amsterdam, en M.L. van Buchem over een te houden expositie.
1954-1955
19.Correspondentie tussen J. Kockelkoren te Roermond en het bestuur, over het
geven van een lezing. 1956-1957
20.Correspondentie tussen W.M.A. Peters, directeur van het KVP-Vormingsinstituut te
Baarn en het bestuur, over een weekend in Baarn. 1954
21.Brief van het bestuur aan H.J. Slot te Enschede over de lijdensmeditatie. Met
circulaire. 1957
22.Correspondentie tussen J.G. Buijvoets, directeur van het Katholiek Streekcentrum
te Borne en het bestuur, over het voorjaarsprogramma. 1956-1958
23.Brieven van prof.dr. ir. F.P.A. Tellegen te Laag Soeren aan M.L. van Buchem te
Enschede. 1954-1955
24.Brieven van de Indonesische studentenvereniging Persatuan Peledjar Indonesia
(PPI) te Enschede aan het bestuur. 1953-1955
25.Correspondentie tussen het bestuur en verschillende personen over een lezing.
1955-1958
26.Stukken betreffende het jaarfeest. 1956
27.Brieven van verschillende instellingen en personen aan het bestuur over een
avondfeest. 1958
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28.Stukken betreffende het op te richten verenigingsorgaan "Het Brandpunt".
1954-1955
29.Brieven van het bestuur aan verschillende personen. Doorslagen. 1956
30.Presentielijsten van vergaderingen e.d. 1954-1957, 1964-1966
31.Stukken betreffende het te maken verenigingsspeldje. 1954
32.Typescript "Eerste Lustrum van de KSK te Enschede". Doorslag. 1948-1953
33.Stukken betreffende de eerst lustrumviering, ook brieven. 1953
34.Brieven van verschillende personen aan het bestuur over de eerste opvoering van
"Kapitein Venijn", van J. Naaijkens, te Enschede. 1957
35-1."'t Hilversumse Convent" van H. Loos. 1956-1957
35.Verslagen van diverse lezingen. 1956-1957
Bevat 6 stukken
35-2."Kunst in ons leven" van J. Kockelkoren. 1956-1957
35-3."Oriëntatie op de grote vaart" van aalmoezenier Snelder. 1956-1957
35-4."Onze confrontatie met 't Protestantisme" van prof. Van de Pol. 1956-1957
35-5."Het wezen van de man en de vrouw in het leven en de liefde" van dr. J. Hoet.
1956-1957
35-6."De Jeugd in verband met onze tijd" van dr. Litjens. 1956-1957
36.Stukken betreffende KSK-toneel. z.j.
37.Stukken betreffende de tweede lustrumviering te Enschede, ook brieven. De
voorzitter van de lustrumcommissie is J.F. Wagenaar. 1958
38.Stukken betreffende het bezoek aan Tubbergen. 1958
39.Stukken betreffende de hulp aan W. van Velzen, pastoor te Servins (Frankrijk). 1949
40.Lijsten houdende namen. Alfabetisch geordend. z.j.
41.Notulen van de vergadering op 30 juni. 1950
42.Programma van de katholieke kring te Eindhoven. 1954-1955
43.Brieven van verschillende personen aan pater Theofridus OFMCap, moderator.
1949-1950
44.Circulaire van pater Theofridus aan de studenten en de ouders van de studenten.
1949-1951
45.Brieven van pater drs. Leonardus OFMCap aan verschillende personen.
Doorslagen. 1951-1953
46.Correspondentie tussen het dagblad #De Tijd# en het bestuur over de ledenlijst.
1956
47.Correspondentie tussen het Nijmeegs Universiteitsblad en het bestuur. z.j.
48.Circulaires en brief van de RK School voor Maatschappelijk Werk te Enschede, w.g.
mr. M. Nuyens, directrice, aan het bestuur. 1951-1955
49.Brief van het bestuur aan mgr. dr. B.J. Alfrink te Utrecht over de Missa Dialogata.
Doorslag. 1952
50.Lijsten houdende namen en adressen van leerlingen en studenten van de
verschillende onderwijsinstellingen in Enschede. 1949-1958, 1961-1966
51.Enquêtes over het godsdienstig leven, van de redactie van #Brandpunt# te
Enschede. 1955
52.Lezingen bestemd voor studenten. z.j.
53.Ledenlijsten. 1962-1966
54.Stukken betreffende het "Trefcentrum" te Enschede. 1962-1966
55.Lijst met namen van het stichtingsbestuur. 1949
56.Statuten met wijzigingen en kanttekeningen. 1951, 1953, 1963, z.j.
57.Stukken betreffende de reunie, ook brieven. 1965
58.Stukken betreffende de ouderdag op zondag 21 oktober. 1962
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59.Mededelingen van het bestuur aan de leden. 1958-1966
60.Stukken betreffende activiteiten. 1961, 1963-1966
61.Notulen van de algemene ledenvergaderingen. 1962-1966
62.Stukken betreffende bezinningsdagen in "Het Witte Huis" te Borne. 1963-1967
63.Lijsten met namen van personen en instellingen die een introductienummer
ontvingen. 1964
64.Krantenknipsels van verschillende activiteiten, uit diverse kranten. 1961-1965
65.Telegrammen bij gelegenheid van de opening van het "Trefcentrum" te Enschede.
1958
66.Brieven van pater Bonfilius OFMCap aan bestuur en leden. 1962-1965
67.Uitnodigingen van en aan het bestuur bij gelegenheid van verschillende activiteiten.
1958-1966, z.j.
68.Dankbetuigingen van [leden] aan het bestuur. 1953-1956, 1959, 1962-1965
69.Uitnodigingen voor bruiloften van [leden] en [oud-leden] aan het bestuur.
1956-1957, 1962-1966
70.Overlijdensberichten van verschillende personen geadresseerd aan het bestuur.
1962-1963, 1965
71.Kerst- en Nieuwjaarswensen van [leden], [oud-leden] en kennissen aan het bestuur.
1957, z.j.
72.Geboortekaarten van kinderen van [leden]. 1963-1965
73.Brieven van verschillende personen en instellingen aan het bestuur. 1961-1964
74.Lijst houdende namen van personen die een geschenk aanboden bij gelegenheid
van het derde lustrum. 1963
75.Stukken betreffende Focus, het mededelingenblad. z.j.
76.Kasboek van de KSK te Enschede. Met voorin de besturen van de verschillende
jaren. 1948-1967
77.Rapport over het werk van de KSK te Enschede. 1962
78.Notulen van vergaderingen van het stichtingsbestuur. 1966-1968
79.Brief van E.J. van den Berge te Tilburg aan H.J.A.F. Verhulsdonck, secretarispenningmeester. Kopie. 1973
80.Financieel verslag van de KSK en het Trefcentrum. 1966-1967
81.Brief van H.J.A.F. Verhulsdonck, secretaris-penningmeester, te Enschede aan de
moderator, met de mededeling dat het Trefcentrum tot nader orde gesloten wordt.
Met bijlage. 1968
82.Verslag van de werkgroep Kritische Academie te Enschede. 1968
83.Brief van H.J.A.F. Verhulsdonck, secretaris-penningmeester, te Enschede aan pater
F. Wijlens, moderator, te Enschede. Met bijlage. 1969
84.Receptieboeken bij gelegenheid van de opening van het Trefcentrum te Enschede
en bij gelegenheid van (onbekend). 1961, z.j.
85.Krantenknipsels over activiteiten van de KSK uit verschillende kranten. 1951-1953
86.Krantenknipsels over de kerstgroep op het plein van de Sint Jacobskerk te
Enschede die beroering verwekte. Uit verschillende kranten. 1954
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