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Inleiding

Oratorisch dispuut Α.Ρ.Ι.Ο.Ν. (Arion) was een dispuut van de studentenvereniging SSR-A. Het dispuut is opgericht op 16 oktober 1963. Het archief bevat geen informatie over de precieze wijze en motieven van oprichting van
het dispuut. Het is ook niet duidelijk wanneer het dispuut is opgehouden te
bestaan. Het archief beslaat de periode tussen 1963 en 1981. Bij de oprichting van het dispuut werden alleen mannen toegelaten, maar in de loop van
de jaren zeventig werden ook vrouwen lid.
Uit het archief blijkt dat de banden tussen Arion en de SSR-A niet sterk
waren. De gemeenschappelijke reünies van de SSR-A werden niet vaak bezocht door de leden van Arion en uit enquêtes bleek dat hier ook weinig behoefte aan was. * Daarnaast stond ook de aard van het dispuut geregeld ter
discussie. In het archief zijn meerdere brieven te vinden waarin mensen hun
lidmaatschap opzegden vanwege de gebrekkige aandacht voor de christelijke
gezindheid van Arion. Een voormalig dispuut lid klaagde dat het dispuut
vooral draaide om ‘Ajax kijken en bier drinken’. †
De relatie tussen Arion en de stad Harderwijk is bijzonder. De naam van
het dispuut was ontleend aan Arion van Lesbos, zanger en citerspeler uit de
Griekse mythologie,die door een dolfijn van de verdrinkingsdood werd gered. ‡ Daarom heeft het dispuut Harderwijk en het Dolfinarium een aantal
malen bezocht. Een bezoekje aan Harderwijk en het Dolfinarium was ook
onderdeel van de festiviteiten rondom het eerste lustrum van Arion. In 1969
werd ter ere van het lustrum een symposium georganiseerd. Harry Mulisch
en Jan Wolkers werden uitgenodigd als spreker, op het symposium, § maar in
het archief is geen reactie te vinden op deze brieven.
Het archief
Bij de samenstelling van het archief is de oorspronkelijke orde van het archief zoveel mogelijk gevolgd. Dit betekent dat de stukken zoveel mogelijk
in chronologische volgorde zijn opgenomen in het archief. Om deze reden
zijn de uitgaande stukken van verschillende commissies niet afzonderlijk opgenomen in de inventaris, maar tussen de algemene uitgaande stukken van
Arion gelaten. De stukken betreffende de organisatie van het eerste lustrum
zijn bij elkaar gehouden, omdat deze in een aparte omslag, los van de andere
stukken en correspondentie, zijn aangeleverd.
Deze inventaris is gemaakt door M.H. Koopman, studente geschiedenis aan
de VU, in het kader van een stage bij het HDC.
Maud Koopman,
December 2018

*

Inventarisnummer 19.
Inventarisnummer 26.
‡
Inventarisnummer 16.
§
Inventarisnummer 16.
†
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Inventaris

HET DISPUUT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oprichting en Wet Arion
Verzoek aan de SSR-A om erkenning van het dispuut, inclusief
de eerste Wet van Arion, 1963.
1 stuk
Verschillende versies van de Wet van het dispuut Arion en de
‘Mores en gebruiken’ van Arion, inclusief latere wetswijzigingen, 1966-1974.
1 omslag
Wet SSR-A
Het Statuut van de SSR-A, 1967.
1 omslag
De Wet van de SSR-A, z.d.
1 omslag
Vergaderingen
Verslagen en notulen van vergaderingen van het dispuut Arion.
De meeste verslagen zijn van algemene vergaderingen. Enkele
verslagen hebben betrekking op vergaderingen betreffende representatie- en diesaangelegenheden, 1964-1973.
1 omslag
Ingediende moties bij de vergaderingen van het dispuut Arion,
[1964-1968].
1 omslag
Ledenlijsten Arion
Lijst met leden van Arion. De lijsten bevatten niet allemaal dezelfde informatie. De meest uitgebreide lijst bevat naam, studie,
kameradres, thuisadres, geboortedatum, telefoonnummer van
kamer en telefoonnummer thuis. De andere lijsten bevatten in
ieder geval de naam van de leden, [1972-1977].
1 omslag

8.

Lijst met oud-leden (reünisten), z.d.
1 omslag

9.

Lijst met bijzondere leden van Arion. Het is niet aangegeven
waarom de personen op de lijst bijzonder lid zijn, 1978.
1 omslag

3

10.

Ledenlijst SSR-A
Ledenlijsten van de SSR-A, 1975-1978.
1 omslag

11.

Financiële documenten en begrotingen
Algemene begrotingen van het dispuut, 1963-1966.
1 omslag

12.

Begrotingen en financiële verslagen van het novitiaat en de
Dies, 1964-1970.
1 omslag

13.

Begrotingen en financiële verslagen van sociëteit Delphi, 1970,
1978.
1 omslag
Overige financiële stukken

14.

15.

16.

17.

Bonnetjes, [1967].
1 omslag
Convocaten
Convocaten van de vergaderingen van Arion, 1963-1965.
1 omslag
Lustrum
Stukken betreffende de lustrumactiviteiten in 1968-1969. De
stukken hebben betrekking op het bezoek aan het Dolfinarium,
het lustrumconcert, een georganiseerd symposium. De stukken
bevatten uitnodigingen voor de activiteiten, uitgaande programma’s van de activiteiten en afmeldingen voor de activiteiten, 1968-1969.
1 omslag
N.b. Zie ook inventarisnummers 40 en 41.
Boek over Harderwijk met inschrift van de burgemeester van
Harderwijk, 1968.
1 stuk

CORRESPONDENTIE

18.

19.

Algemene ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen stukken gerelateerd aan studie-, en andere activiteiten van het dispuut, 1963-1976.
1 omslag
Ingevulde enquêtes die zijn teruggestuurd door de leden en uitgaande enquêtes die aan de leden zijn verstuurd, 1965 en 1975.
1 omslag

4

20.

Kopieën van uitgaande brieven aan bedrijven en instellingen
over het leveren van diensten. Bijvoorbeeld de huur van een gebouw en het organiseren van uitjes en bijeenkomsten, 1965 en
z.d.
1 omslag

21-22.

Kopieën van uitgaande stukken met agenda’s van de vergaderingen, bijeenkomsten en overige logistieke zaken van Arion,
1965-1980.
2 omslagen

23.

Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende de
verkiezing van een nieuw bestuur, 1974-1976.
1 omslag

24.

Overige correspondentie, z.d.
1 omslag
Correspondentie met individuele (oud-)leden van het dispuut

25.

Correspondentie betreffende de gang van zaken binnen het dispuut, 1963-1970.
1 omslag

26.

Correspondentie betreffende het opzeggen van het lidmaatschap
van leden, het schorsen van leden, het verlenen van reünie-status en het afwezig zijn bij vergaderingen, 1964-1976.
1 omslag

27-28.

Correspondentie betreffende geboorte, huwelijk, overlijden en
adreswisselingen, 1969-1974.
2 omslagen

29.

Uitnodigingen van dispuutsleden voor borrels, 1971 en z.d.
1 omslag

30.

31-33.

Correspondentie met VU, SSR-A en afzonderlijke disputen
Kopieën van uitgaande stukken aan de SSR-A en afzonderlijke
disputen betreffende benoemingen binnen commissies, benoemingen van nieuwe besturen en gezamenlijke borrels, 19631975.
1 omslag
Ingekomen stukken van de SSR-A, afzonderlijke disputen en de
VU betreffende de studentenvereniging, uitnodigingen/
agenda’s van bijeenkomsten, vergaderingen en sportdagen,
1964-1976.
3 omslagen
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34.

Ingekomen rapporten van de SSR-A: rapport ter bestudering
formele besluitvorming binnen SSR-A, rapport van de ideologiecommissie van de SSR-A, en rapport van de novitiaatscommissie van de SSR-A, witboek van dispuut Sesam om beeld te
geven van de historie van de vereniging, 1966-1967.
1 omslag

BLADEN EN KRANTEN
Delfinarion, blad van Arion
35-37.

Edities van Delfinarion, het blad van Arion, 1976-1981.
3 omslagen

38.

Stukken betreffende Delfinarion. Enkele ingezonden brieven en
gemaakte tekeningen die eventueel in Delfinarion zouden kunnen verschijnen, 1976.
1 omslag

39.

40.

Dialegomen, blad van SSR-A
Edities van Dialegomen, het maandblad van de SSR-A, 19741979.
1 omslag
Krantenknipsels
Kranten(knipsels) betreffende het lustrum in Harderwijk. Het
betreft regionale kranten uit de omgeving van Harderwijk,
1968-1969.
1 omslag

FOTO’S
41.

Fotoboek van het lustrum. Het boek bevat foto’s van de lustrumvieringen in Harderwijk en Amsterdam, 1969.
1 stuk

42.

Overige foto’s, zonder datum en bijschrift.
1 omslag

OVERIGE STUKKEN
43.

Affiche van prairiefeest in sociëteit Delphi, 1968.
1 stuk

44.

Houtskoolschetsen van personen, [1973].
1 omslag

45.

Sinterklaasgedichten voor dispuutsleden, z.d.
1 omslag
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46.

Bladmuziek en liedteksten, waaronder het dispuutslied van
Arion, z.d.
1 omslag
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