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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Geschiedenis 
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. is een plaatselijk dispuut van de landelijke studen-
tenvereniging C.S.F.R.. Om met de laatste afkorting te beginnen: C.S.F.R. staat 
voor Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato, of te wel studentenvereni-
ging op gereformeerde grondslag. Deze vereniging werd in 1951 opgericht. De 
landelijke vereniging bestaat uit verschillende plaatselijke disputen.1 Na de op-
richting van een Delfts (‘Johannes Calvijn’) en een Utrechts dispuut (‘Sola 
Scriptura’) volgde in 1958 de oprichting van een Amsterdams dispuut. Het aan-
tal oprichters was klein, bovendien was de inbreng van ‘Delfterikken’ in het 
eerste jaar groot. Toch leek men, gezien de keuze van de naam, te beseffen een 
Amsterdams dispuut te zijn. Over de naam van het dispuut kunnen we behalve 
“enigma is het stigma” (zo het landelijk lied) alleen zeggen dat het een zekere 
verbondenheid met Amsterdam uitdrukt. Een aantal jaren na de oprichting werd 
namelijk besloten niet-leden de betekenis van de naam te onthouden. Niet alleen 
in naamgeving weken de Amsterdammers af, ook hun spreken over de grond-
slag was anders. Sprak de landelijke wet van de Drie Formulieren, Dordt, ver-
standelijk én bevindelijk (artikel 2), in Amsterdam sprak men liever over de 
grondslag der hervorming, een aanmerkelijk soepeler formulering. 
 Kernactiviteiten van het nieuwe dispuut waren lezingen en kleine lezingen 
(over Calvijns Institutie), meestal verzorgd door leden uit, maar ook van buiten 
Amsterdam. Daarnaast organiseerde men huishoudelijke vergaderingen bij le-
den thuis of in een lokaaltje. Studiekringen waren facultatief. Gezelligheid (of 
amicitia) was allesbehalve onbelangrijk, maar was geen doel op zich. Daarom 
waren in de beginjaren veel leden tevens lid van een gezelligheidsvereniging 
(het Corps). De vereniging zelf onderhield nauwelijks externe contacten. Er 
werden wel weekenden georganiseerd met kleine zusterdisputen (Rotterdam en 
Leiden). 
 In de jaren 1960 groeide het aantal leden van 11 in 1959 naar 43 in 1969. 
Rond 1964 trokken de oprichters zich terug en kon een nieuwe generatie naar 
voren treden. De vergaderingen vonden voortaan plaats in het gebouw van de 
Gereformeerde Gemeente aan de Looiersgracht. Pas in 2000 moest deze locatie 
opgegeven worden. Vanaf 1970 halveerde het ledenaantal in vijf jaar. Een be-
langrijke oorzaak hiervoor was de verdeeldheid binnen het dispuut, die in de 
jaren 1960 was ontstaan. Een studiekring Moderne Theologie met sympathie 
voor haar studieonderwerp zorgde op het dispuut voor veel onrust. Ook discus-
sies over de grondslag, met name de belijdenisgeschriften en hun bindende ka-
rakter, verdeelden het dispuut. Al keerde de rust terug, de grondslag bleef een 
discussiepunt. Om de verstoorde vertrouwensrelatie te herstellen, stelde de 
plaatselijke praeses in 1972 voor het dispuut op te heffen en buiten de C.S.F.R. 
opnieuw te beginnen als een vriendenkring. Dit bestuursvoorstel werd echter 
niet aangenomen. 

 
1 Het archief van deze vereniging berust ook bij het HDC, onder archiefnummer 

699. Zie de inventaris van dat archief voor een beschrijving van de organisatie 
van deze vereniging. 
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 Het ledenaantal schommelde in de jaren 1970 en in de eerste helft van de jaren 
1980 tussen de twintig en dertig. Een aantal belangrijke bestanddelen van het 
huidige dispuutsleven stammen uit deze jaren. Zo werd in 1973 de bijbelkring 
geïntroduceerd. Samen met de studiekring kreeg de bijbelkring prioriteit boven 
de lezing. De bijbelkring kan gezien worden als een invloed van de wereldwijde 
evangelicale beweging. Verder verscheen in 1978 voor het eerst de Amsteloda-
mare, het orgaan van het dispuut. In eerste instantie was het vooral een medede-
lingenblad: de abactis kondigde hierin lezingen aan en gaf mutaties door; de 
praeses schreef zijn praesidiaal. Later werd het een orgaan waarna alle leden hun 
bijdrage konden leveren. Belangrijk was ook het ontstaan van een dispuutshuis 
op de Amstelveenseweg nummer 196. Dit huis, later Heerenhuys AVW (acro-
niem voor Amstelveenseweg) genoemd, ging in 2003 ter ziele. 
Vanaf de tweede helft van de jaren 1980 begon het ledenaantal weer te stijgen. 
Opmerkelijk is het verschil in kerkelijke achtergrond van de leden met de daar-
aan voorafgaande periode. Lange tijd was het aantal leden uit de Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Gemeente ongeveer gelijk geweest. In de jaren 1970 
was het aandeel van leden uit de Gereformeerde Gemeente afgenomen. Om-
streeks 1985 werden Gereformeerden (GKN, GKV, NGK) een uitzondering en 
nam het aantal Christelijke Gereformeerde leden toe. Voor het eerst werd ver-
schillende keren iemand uit evangelische kringen lid. Het totaal aantal leden 
bereikte in 1999 een hoogtepunt van 50 leden. Op dit moment heeft het dispuut 
circa 45 leden. 
 Het nieuwe studiefinancieringsstelsel uit de jaren 1980 - ingevoerd door ex-
Amstelodamense-lid Deetman - lijkt het verenigingsleven dus allerminst ge-
deerd te hebben. 
 Behalve de toename van het ledenaantal valt met name in de tweede helft van 
de jaren 1980 (en ook de tweede helft van de jaren 1990) een opleving in de 
belangstelling voor mores en corporale gebruiken voor de vereniging in het oog. 
Uit de eerstgenoemde periode stamt het dispuutslied, het tafelpraeseslint en het 
zogenaamde Leidse lint. Op huishoudelijke vergaderingen krijgt het lid met de 
meeste dispuutsjaren het laatstgenoemde lint omgehangen. Hij of zij fungeert 
vervolgens als portier en voorziet de Senatus van een glas water. Vanaf de jaren 
1980 werden ook weer weekenden georganiseerd. 
 Het overheidsbeleid bleef echter niet geheel zonder gevolgen. Zo kan de af-
nemende belangstelling voor landelijke activiteiten verklaard worden uit de 
toenemende studiedruk. Ook hebben de overheidsmaatregelen, samen met een 
toenemend ledenaantal, de taak van het bestuur verzwaard. Dit resulteerde aan 
het einde van de jaren 1990 in een zekere mate van professionalisering. Zo pre-
senteerde het Amsterdamse bestuur in 1997 voor het eerst een beleidsplan. Een 
ontwikkeling die alleen nog maar versterkt is door de recente invoering van de 
BaMa-structuur is het uitsterven van echte ouderejaars. Was in de jaren 1970 
een ouderejaars iemand die zeven jaar of meer lid was van de vereniging, nu is 
een vierdejaars al ouderejaars. Sinds enkele jaren heeft het dispuut een mentor, 
een oud-lid, benoemd om de hierdoor verminderde kennisoverdracht te compen-
seren.  
 
Grondslag en doel 
Volgens de dispuutswet (reglement genoemd) is de grondslag van het dispuut 
dezelfde als die van de C.S.F.R..2 
 
 
 
2  Zie noot 1, en artikel 2 van het Amsterdamse reglement 
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Volgens hetzelfde reglement is het doel van het dispuut: 
 
 a.  de bestudering van de Bijbel; 
 b.  de bestudering van de gereformeerde traditie; 
 c.  de bestudering van diverse levens- en wereldbeschouwingen in het licht 

van de Bijbel en de gereformeerde traditie; 
 d.  de bestudering van de mogelijkheden en de wijzen van toepassing van 

de resultaten van die studie in de huidige maatschappij; 
 e.  op plaatselijk niveau contact tot stand te brengen tussen christen-

studenten.3 
 
Organisatie 
De hoogste gezaghebbende instantie van het dispuut is de ledenvergadering. 
Deze vergadering wordt aangeduid met huishoudelijke dispuutsvergadering (hv 
of hdv). De eerste jaren van het bestaan werd een ledenvergadering met een 
lezing, of andere studie-activiteit aangeduid als een openbare vergadering. De 
vergaderingen worden geleid door de praeses en genotuleerd door de abactis.  
 Het bestuur (vanaf 1998 ook Senatus genoemd) telt vanaf het ontstaan van het 
dispuut drie leden, namelijk praeses, abactis, fiscus. De abactis is verantwoorde-
lijk voor de notulen van de ledenvergaderingen, de correspondentie en het be-
heer van het ledenbestand, de fiscus voor de financiële gang van zaken. De be-
geleiding van commissies en het onderhoud van externe contacten worden 
doorgaans onderling verdeeld. 
 De vergaderingen van het bestuur worden in ieder geval in de laatste decennia 
genotuleerd. Deze notulen  worden echter vooral voor eigen gebruik gemaakt. 
Geen enkel bestuur heeft de notulen van zijn vergaderingen toegevoegd aan het 
dispuutsarchief. 
 Voor iedere ledenvergadering stelt de abactis een genummerde lijst op van de 
ingekomen en uitgaande poststukken. Deze lijst wordt gebruikt bij de bespre-
king van de post op de ledenvergadering. 
 
Het archief4 
Archieven van studentenverenigingen en zeker van een kleine vereniging als 
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. hebben vaak te lijden onder het gebrek aan conti-
nuïteit van plaats en personen. Het grootste deel van het archief berustte bij de 
bestuursleden. Aangezien het bestuur ieder jaar wisselt, bestaat het risico dat er 
tijdens de overdracht wat verloren gaat.  
 Omdat bovendien in de loop der tijd de omvang van het archief toenam, ging 
men omzien naar een vaste plek. Van 1976 tot 2003 woonden bij de vereniging 
aangesloten studenten op de Amstelveenseweg 196-3 en -4. Het was niet meer 
dan logisch dat op een gegeven moment het archief daar is opgeborgen, temeer 
daar vrijwel ieder jaar wel een bewoner van het huis bestuurslid was. Op de 
vierde verdieping was een opberg- annex logeerkamer. Daar kwamen de spullen 
te staan. In de loop der tijd groeide de gewoonte dat één van de bewoners van 
het huis benoemd werd tot lid van de (verder geen leden tellende) archiefcom-
missie. Formeel berustte de eindverantwoordelijkheid voor het archief bij de 
abactis. 
 Begin jaren negentig werd een groot deel van het toenmalige archief geordend 
door de toenmalige archivaris, waarschijnlijk Niels van Nieuw-Amerongen, 
 
3  Zie artikel 3 van het reglement 
4 Veel van de hier volgende informatie dank ik aan vriendelijke mededelingen van 

Jan Meeuse, van 1994 tot 2000 bewoner van Amstelveenseweg 196-3. 
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bewoner van de Amstelveenseweg tot 1995. Hij ordenende de stukken op be-
stuursjaar in ordners, onderverdeeld in (abactiale) post, praesidiale redes, abacti-
ale jaarverslagen, fiscale jaarverslagen en overige. Niet alle stukken waren in 
deze ordening opgenomen. Veel commissies hadden alle stukken nog in eigen 
beheer, net als de fiscus-assessor.  
 De vaste locatie en de geordende toestand van het archief, rond 1995 opge-
steld in de door te toenmalige archivaris Jan Meeuse in elkaar gezette kastenstel-
lage, maakte het gemakkelijk toegankelijk voor leden van de vereniging. Met 
name (toekomstige) bestuursleden hebben van die mogelijkheid gebruik ge-
maakt. 'Om in goede orde en in alle rust de stukken te kunnen doornemen werd 
de nevenfunctie van logeerkamer opgeheven en verplaatst naar eigenlijk ner-
gens.' Tevens werd een oud bureau in de kamer neergezet. De schaarse ruimte 
die nog restte werd rond 1999 tenslotte opgevuld met een oud electronisch orgel. 
Ongeveer tegelijkertijd werd de ruimte op het bureau ingenomen door een com-
puter die als server voor het huis fungeerde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door specu- latiezucht 
van de makelaar werden de bewoners in juli 2003 gedwongen het huis te verla-
ten. Het archief begon toen aan een zwerftocht langs de verschillende locaties 
die de vereniging gebruikte en kwam tenslotte bij het HDC terecht.  
 
Handleiding bij de inventaris 
Het archief is zeer compleet. Er zijn slechts een paar lacunes: de notulen van de 
periode 1982-1987 ontbreken. Waarschijnlijk gaat het hier om één deel. Van de 
Amstelodamare ontbreken de jaargangen 1986-1991. Deze jaargangen zijn 
waarschijnlijk recent verloren gegaan. Blijkens een opgave van de archiefcom-
missie uit 2000 waren ze namelijk nog aanwezig. Tenslotte is slechts van een 
beperkt aantal commissies stukken aanwezig. 
 Bij het schonen van het archief is getracht de blijken van het eigen-aardige en 
studentikoze van de vereniging niet verloren te laten gaan. Zo zijn brieven en 
ansichtkaarten die gezien hun feitelijke inhoud niet belangrijk genoeg waren, 
bewaard te blijven, soms toch opgenomen vanwege de vorm en stijl. 
 De ordening van de inventaris spreekt verder voor zich. Tijdens dispuutsver-
gaderingen ingediende moties en voorstellen waren verspreid aanwezig in de 
postmappen van voor 1982 en in de notulenboeken. Ze zijn samengebracht (inv. 
nr 17-18). Het bestuur-Bezemer (1997-1998) was het eerste bestuur dat een 
geschreven beleidsplan publiceerde (inv. nr 65). In de jaren ervoor was met 
name de praesidiale intreerede (inv. nr 66-67) het middel waarmee het bestuur 
zijn visie en plannen aan de vereniging liet weten.   
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 De recentere abactiale jaarverslagen zijn opgenomen in een deel dat nog in het 
bezit is van de huidige abactis. 
 Het archief van de muziekdagcommissie 1991 (inv. nr 86) hoort strikt geno-
men niet in dit archief thuis. Het gaat hier namelijk om een commissie die de 
muziekdag van de landelijke vereniging moest voorbereiden. 
Enkele stukken zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Deze stukken zijn slechts 
in te zien volgens de voorwaarden die zijn geformuleerd in de Overeenkomst 
van Inbewaargeving. 
 
Johan de Niet en Paul van Trigt 
December 2005 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 –  Naar eigen zeggen. Over identiteit en veertig jaar disputum 

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam, 1998) 
 –  Johan van Driel, ‘Dadendrang op Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.’, in: Ver-

bonden in bevinding. Over bevinding in een beleveniscultuur. Pro-
gramma voor het symposium ter gelegenheid van het IXe Lustrum van 
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam, 2003) 11-14 

 
 
2e zending juli 2011 
Bij de nummering is, per ongeluk uitgegaan van het laatste nummer van 
bijlage 1 (nummer 128), in plaats van het correcte nummer: 144.  
Bij een derde zending zal een en ander worden rechtgetrokken.  
Doos 18 en verder: Tweede Zending 



 7 

Lijst van verwijderde stukken: 
 
 
 
 
 
 
Algemeen 
Duplicaten 
Brieven met inhoud van eenvoudig of kortstondig belang: beëindiging van 

lidmaatschap zonder uitgebreide toelichting, geleidebrieven, berichten 
van bestuurswisseling, felicitatiebrieven, bedankbrieven, verzoeken 
lezingen te houden etc. 

Briefkaarten, tenzij de inhoud van meer dan kortstondig belang was. 
Concept-documenten, mits het origineel bewaard is. 
Stukken die naar hun aard in een ander archief behoren te berusten. Het gaat 

hier met name om materiaal van de landelijke vereniging, andere 
disputen en IFES-Nederland (afschriften van correspondenties, 
syllabi, dispuutsblaadjes, nieuwsbulletins etc.). 

Stukken voortgekomen uit het lidmaatschap van organisaties, zoals IFES-
Nederland, uitgezonderd stukken die betrekking hebben op direct 
overleg tussen het dispuut en de betrokken vereniging. 

Documentatie, zoals krantenknipsels, fotokopieën met algeneme of 
encyclopedische inhoud etc.. 

Tijdschriften (inclusief Wapenveld en De Civitate, exclusief Amstelodamare) 
Geluidsopname op casetteband van een interview met de oprichters, 1998 

(afschrift hiervan in inv. nr 87) 
 
Organisatie, leden, financiën 
 
Journalen 
Kassabonnen, declaraties 
Souches 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
ALGEMEEN 
 
 Ledenvergaderingen: presentielijsten, notulen, moties en 

voorstellen 
1 Presentielijsten pre-oprichtingsvergadering en dispuutsver-

gaderingen, 1958-1959 
 1 omslag 
 
2-7 Presentielijsten ledenvergaderingen, 1959-2002 
 6 delen 
  2. 1959-1966* 
  3. 1966-1971 
  4. 1971-1977 
  5. 1978-1987 
  6. 1987-1994 
  7. 1994-2002 
 
8 Notulen van de propagandavergadering (pre-oprichtingsver-

gadering), 1958 
 1 omslag 
 
9-16 Notulen ledenvergaderingen, 1958-2001 
 8 delen 
  9. 1958-1961*  
  10. 1961-1968  
  11. 1968-1977  
  12. 1977-1982 
  13. 1987-1989 
  14. 1989-1992 
  15. 1993-1998 
  16. 1998-2001 
 
17-18 Moties, ingediend op ledenvergaderingen 
 2 omslagen 
  17. 1962, 1968, 1978-1982 
  18. 1987-2000 
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Correspondentie 
19-62 Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven (abactiale post) 
 43 omslagen 
  19. 1958-1959  41. 1980-1981 
  20. 1959   42. 1981-1982 
  21. 1959-1960  43. 1982-1983 
  22. 1960-1961  44. 1984-1984 
  23. 1961   45. 1984-1985 
  24. 1961-1962  46. 1985-1986 
  25. 1962-1963  47. 1986-1987 
  26. 1963-1964  48. 1987-1988 
  27. 1964-1965  49. 1988-1989 
  28. 1965-1966  50. 1989-1990 
  29. 1966-1967  51. 1990-1991 
  30. 1967-1968  52. 1991-1992 
  31. 1968-1969  53. 1992-1993 
  32. 1969-1970  54. 1993-1994 
  33. 1970-1971  55. 1994-1995 
  34. 1971-1974  56. 1995-1996 
  35. 1974-1975  57. 1996-1997 
  36. 1975-1976  58. 1997-1998 
  37. 1976-1977  59. 1998-1999 
  38. 1977-1978  60. 1999-2000 
  39. 1978-1979  61. 2000-2001 
  40. 1979-1980  62. 2001-2002 
 
 
BIJZONDER 
 
 Organisatie 
63. Statuten en huishoudelijk reglement, z.j., 1981, 1987 
 1 omslag 
 
64. Stukken betreffende wijzigen wet, 1959, 1962, 1981, 1995  
 1 omslag 
 
 Bestuur 
65. Beleidsplannen bestuur, 1997-2003 
 1 omslag 
 
66-67 Praesidiale redes 
 2 omslagen 
  66. 1959-1960, 1962* 
  67. 1959, 1961-1962, 1964-1973, 1978-1982,  
        1989-1991, 2000 
 
68 Convocaten, 1962-1978 
 1 omslag 
 
69 Abactiale jaarverslagen, 1959-1974, 1983  
 1 omslag 
 
 Financiën (fiscaal archief) 
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70-73 Kasboeken 
 4 delen 
  70. 1958-1970 
  71. 1970-1984 
  72. 1984-1992 
  73. 1992-1995 
 
74 Fiscale jaarverslagen, 1958-1970, (1978)  
 1 omslag 
 
75-76 Fiscaal archief, 1978-1997 
 2 omslagen 
  75. 1978-1985 
  76. 1985-1997 
 
77 Handleiding voor het bestuur “Overdracht overdacht”, 1996 
 1 omslag 
 
 Leden 
78 Richtlijnen voor patroons, 1983 
 1 omslag 
 
79 Patroonsverslagen*, 1981, 1987-2002 
 1 omslag 
 
80 Ledenlijsten, 1976, ca 1988 
 1 omslag 
 
81 “Amstelodamense Handboek”, 2002-2003 
 1 omslag 
 
 Werkzaamheden 
82 Losse stukken, kringverslagen, lezingen van leden, stuk betref-

fende de huur van het kerkgebouw van de Gereformeerde Ge-
meente aan de Looijersgracht, 1962-1968 

 1 omslag 
 
83-88 Commissies 
 6 omslagen 
  83. Propagandacommissie, 1979-1992 
  84. Introductie- / propagandacommissie, 1993-1996 
  85. Archiefcommissie, 1988-2002 
  86. Muziekdagcommissie, 1991 
  87. Lustrumcommissie, 1998 
  88. Amstelodamarecommissie, 1997-1998 
 
 Thema 
89 Overzicht van gehouden lezingen en (jaar) themata, 1970-1991 
 1 omslag 
  
90-128 Syllabi, 1979-2003 
 38 delen 
 (Zie bijlage 1) 
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129 Verslagen van voor het dispuut gehouden lezingen, 1987-1989 
 1 omslag 
 
130-135 Amstelodamare NB 1986-1991 ontbreekt 
 6 omslagen 
  130. 1978-1984 
  131. 1984-1986 
  132. 1991-1992 
  133. 1993-1995 
  134. 1995-1999 
  135. 1999-2003 
 
 
136 Lustrumbundels, 1988, 1993, 1998 
 3 delen 
 
137 Receptieboeken, 1988, 2002 
 2 delen 
 
138-141 Fotoboeken 
 4 delen 
  138. 1976-1986 
  139. 1986-1990 
  140. 1990-1995 
  141. 1995-1999 
 
142 Foto's, 1993-1994 
 1 omslag 
 
143 Liederenbundel en dispuutsliederen, 1986, 1990, 1999 
 1 omslag 
 
144 Schaakbord met namen dispuutsleden 
 1 stuk 
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BIJLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht van de thema-syllabi 
90.  Een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk. Jaarthemasyl-

labus, 1980 
91.  Schepping-Geschiedenis-Voleinding. Een poging tot aktuali-

satie van de eerste drie eeuwen christendom. Jaarthemasyllabus, 
1981 

92.  Israël en de vernieuwing van de gemeente, 1984 
93.  De “tweede” sekse. Syllabus eerste halfjaarthema, 1985-1986 
94.  De stad. Syllabus eerste halfjaarthema, 1986 
95.  Lijden en Godservaring. Syllabus tweede halfjaarthema, 1986-

1987 
96.  Het koninkrijk der hemelen. Syllabus 2, 1987-1988 
97.  Geloof en wetenschap. Syllabus eerste halfjaarthema, 1990-

1991 
98.  Godsverduistering in eigen huis. Syllabus tweede halfjaarthema, 

1991 
99.  Religieus besef en christelijk geloof. Syllabus eerste half-

jaarthema, 1991-1992 
100. De oude kerk, gemeenschap en instituut. Syllabus tweede half-

jaarthema, 1992 
101.  Godsbeelden. Syllabus eerste halfjaarthema, 1992-1993 
102.  Mensbeelden. Syllabus tweede halfjaarthema, 1992-1993 
103.  Gerechtigheid. Themasyllabus eerste halfjaar, 1993-1994 
104.  Toekomst. Syllabus eerste halfjaarthema, 1994-1995 
105.  De Drie Formulieren. Syllabus tweede halfjaarthema, 1994-

1995 
106.  Geloof en wetenschap. Syllabus eerste halfjaarthema, 1995-

1996 
107.  Gods verbond met de mens. Syllabus tweede halfjaarthema, 

1995-1996 
108.  Ik & de Ander. Themasyllabus eerste halfjaar, 1996-1997 
109.  In de Arena. Jaarthema over geloofszekerheid en -strijd. The-

mamap, 1997-1998 
110.  De Sanctitudione Dei. God, mens en heiligheid. Syllabus half-

jaarthema, 1999 
111.  Lichaam, ziel en geest. Nadenken over mens en mens-zijn. Syl-

labus eerste halfjaarthema, 1999-2000 
112.  Denken over het denken. Verleden, heden en toekomst van het 

hoger onderwijs. Syllabus voor de gezamenlijke lezing van 
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. Dispuut der C.S.F.R. En G.S.V.A. 
“Petrus Plancius” , 2000 

113.  Toen en nu. De gereformeerde traditie ter discussie. Eerste half-
jaarthema, 2000-2001 
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114.  Hij is verheerlijkt. Enkele essentiële aspecten in modern theolo-
gisch perspectief. Deel 1. Syllabus tweede halfjaarthema, 2000-
2001 

115. Hij is verheerlijkt. Enkele essentiële aspecten in modern theolo-
gisch perspectief. Deel 2 Verzoening. Syllabus tweede halfjaar-
thema, 2000-2001 

116.  Hij is verheerlijkt. Enkele essentiële aspecten in modern theolo-
gisch perspectief. Deel 3 Opstanding. Syllabus tweede halfjaar-
thema, 2000-2001 

117.  Reeds' en 'Nog niet' . Over verantwoording en verantwoor-
delijkheid. Themasyllabus , 2002-2003 

118.  Conformeren of confronteren. Geloven in gesprek met de tijd. 
Themasyllabus, 2003-2004 

119.  Bevrijdingstheologie. Syllabus na-/eerstejaarsweekend, 11-14 
oktober 1991 

120.  Gebed. Syllabus najaarsweekend, 27-30 oktober 1995 
121.  Opwekking begint bij jezelf. Syllabus voorjaarsweekend, 12-15 

april 1996 
122.  Eenheid in verscheidenheid. Syllabus najaarsweekend, 27-30 

september 1996 
123.  Vreemdelingschap. Syllabus voorjaarsweekend, 1998 
124.  Getuige zijn... 'spreken of laten spreken? Syllabus najaars-

weekend, 1998 
125. “What about the others?” Syllabus najaarsweekend, 10-13 no-

vember 2000 
126.  Ethiek. Syllabus najaarsweekend, 26-29 oktober 2001 
127.  Op gereformeerde grondslag. Over het bestaansrecht van de 

christelijke organisatie in de 21e eeuw. Syllabus na-
jaarsweekend, 15-18 november 2002 

128.  Puur en Opgewekt. Syllabus voorjaarsweekend, 25-28 april 
2003 
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2e zending juli 2011 
 
 
Bij de nummering is, per ongeluk uitgegaan van het laatste nummer van 
bijlage 1 (nummer 128), in plaats van het correcte nummer: 144.  
Bij een derde zending zal een en ander worden rechtgetrokken.  
 
 
Doos 18 en verder: Tweede Zending 
 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD  
 
 
Ledenvergaderingen: presentielijsten, notulen, moties en voorstellen  
 
129 Presentielijsten ledenvergaderingen, 2002-2009  
 1 deel  
 
130-136  Notulen ledenvergaderingen, 2001-2010  
 5 delen, 2 omslagen  
  130. 2001-2002 HV 371-383, inclusief ingediende motie 
  131. 2002-2003 HV 384-391  
  132. 2003-2004 HV 392-398  
  133. 2004-2005 HV 399-405  
  134. 2006 HV 406-409  
  135. 2006-2009 HV 410-426  
  136. 2009-2010 HV 427-432  
 
 
Correspondentie  
 
137-144 Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven (abactiale post) 

2002-2010  
 8 omslagen  
  137. 2001-2003 [NB. 3 omslagen] 
  138. 2003-2004 [NB. 2 omslagen]  
  139. 2004-2005 [NB. 2 omslagen]  
  140. 2005-2006 [NB. 2 omslagen] 
  141. 2006-2007 [NB. 2 omslagen] 
  ---. 2007-2008 [NB. 2 omslagen] [N.B. deze jaargang 

 onbreekt] 
  142. 2008-2009 [NB. 2 omslagen] 2008-2009 
  143. 2009-2010 [NB. 2 omslagen] 2009-2010 
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STUKKEN NAAR BIJZONDERE ONDERWERPEN  
 
 
Organisatie  
 
144 Statuten en huishoudelijk reglement, 1997 
 
 Bestuur  
145  Beleidsplannen bestuur, 2006-2008 
 1 omslag  
  N.B. vanaf jaargang 2009-2010 werden de beleidsplanen 

van het bestuur samen met de themasyllabus gebundeld 
en aangeboden als jaarboek. Zie hiervoor de nummers: 
153 en 154 

 
146  F.t. en h.t enquêtes afgenomen door het bestuur, 1999-2003 
 2 omslagen 
 
 
Werkzaamheden  
 
147-150  Stukken betreffende verschillende commissies, 1997-2006  
 4 omslagen  
  147. Commissie ‘Van Tranen’. ‘Het voorbeeld van de 

ouderejaars.’ Over het studiekarakter op de vereniging, 
1997 

  148. Projectcommissie. Activiteitenboekje, 2002  
  149. Lustrumcommissie 1993, 1998,  
  [N.B. bevat onder meer: 
  –  lustrumbundel: Naar eigen zeggen. Over identiteit en 

veertig jaar disputum Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Am-
sterdam, 1998) 

  – lustrumbudel: Geef mij maar Amsterdam. Over de poli-
tieke, culturele en religieuze verhouding tussen stad en 
provincie in heden en verleden. (Amsterdam, 2008)] 

  150. Archiefcommissie, plaatsingslijst tot 2011 en ‘Over-
eenkomst in bewaring’, 2006 

 
 
Thema  
 
151-162  Syllabi, 2005-2011 
 12 delen  
  (Zie bijlage 2)  
 
163-170  Amstelodamare, 2003-2011 
 8 omslagen  
  163. 2003-2004  
  164. 2004-2005  
  165. 2005-2006  
  166. 2006-2007  
  167. 2007-2008  
  168. 2008-2009  
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  169. 2009-2010  
  170. 2010-2011  
 
171  Receptieboeken, 1993  
 1 deel 
 
172-178  Fotoboeken  
 7 delen  
  172. 1998-2002  
  173. 2001-2002  
  174. 2002-2003  
  175. 2003-2004  
  176. 2004-2005  
  177. 2005-2006  
  178. 2006-2007  
 
179  Geluidsopname op cassetteband van een interview met de op-

richters, afschrift hiervan in nummer 87, 1998 
 1 omslag 
 
180  Fotonegatieven, met foto’s van de wisselings-HV 2003, 2002-

2003.  
 1 omslag  
 
181  DVD-roms met foto’s, 2008-2012  
 1 omslag  
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BIJLAGE 2 
 
 
Overzicht van de themasyllabi  
 
151 Een stille revolutie. ‘Over schriftgezeag in een veranderende 

cultuur’. Themasyllabus, 2005-2006  
152 Geïnspireerd. Een maatschappelijke en theologische verdieping 

en bezinning op de Heilige Geest. Themasyllabus, 2006-2007 
153 Brave burgers!? Over de realisering van het koninkrijk in de 

aardse realiteit en hemelse toekomst, Themasyllabus 2010-
2011. Tevens jaarboek 

154 ‘De multireligieuze samenleving’. Themasyllabus, 2010-2011. 
Tevens Jaarboek 

155 De tijd van je leven?! Syllabus, najaarsweekend, 2006. Ermelo 
156 Geloven in andere culturen. Syllabus voorjaarsweekend, 2006. 

Ameland 
157 Liefde voor & van God of de wereld. Syllabus najaarsweekend, 

2007. Holten 
158 C.S. Lewis als Apologeet. Syllabus voorjaarsweekend, 2007. 

Huizen 
159 Shalom Gabbers! Het Joodse volk en zijn cultuur. Syllabus 

najaarsweekend, 2008. Ermelo 
160 Vooroordelen. Syllabus voorjaarsweekend, 2008. Woudenberg  
161 Wat kost de productie van mijn behoeften? Syllabus najaars-

weekend, 2009. Eersel 
162 Daniël. Syllabus voorjaarsweekend met Quo Vadis, 2011. 

Woudenberg 
 
 
Lijst van verwijderde stukken: 
 
 Algemeen 
 Duplicaten  
 Stukken die naar hun aard in een ander archief behoren te be-

rusten. Het gaat hier met name om materiaal van de lan-
delijke vereniging, andere disputen en IFES-Nederland 
(afschriften van correspondenties, almanakken, syllabi, 
dispuutsblaadjes, nieuwsbulletins etc.).  

 Stukken voortgekomen uit het lidmaatschap van organisaties, 
zoals IFES-Nederland, uitgezonderd stukken die betrek-
king hebben op direct overleg tussen het dispuut en de 
betrokken vereniging. 

 Tijdschriften (inclusief Wapenveld en De Civitate, exclusief 
Amstelodamare 

 
Organisatie, leden, financiën  
 Journalen  
 Kassabonnen, declaraties  
 Souches 


