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Inleiding

Geschiedenis
We schrijven het jaar 1986. Drie studenten, Martha Scholten, Rochus van
Kampen en Jan Westrate, deelden hun zorg over de koers die op sommige
disputen van C.S.F.R. gevaren werd en besloten een nieuwe reformatorische
studentenvereniging op te richten. De vereniging kreeg als naam Depositum
Custodi naar aanleiding van 1 Timótheüs 6:20. Op 19 februari 1986 vond de
eerste bijeenkomst plaats en op 8 oktober 1986 was de eerste vergadering
onder leiding van een bestuur een feit. Het bestuur bestond uit twee woordvoerders en een fiscus. Tijdens deze zogeheten Huishoudelijke Vergadering
kwamen de grondslag, de organisatorische structuur van de verening en de
positie ten opzichte van het K.L.S. (Kontaktvereniging van Leerkrachten en
Studenten op Gereformeerde Grondslag) ter sprake. Verder werd er dat jaar
nog een tweetal avonden belegd waar onder andere gesproken werd over
student- en christen-zijn.
In de jaren die volgden nam de vereniging steeds vaster vorm aan. Zo werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opgesteld, kwam er een
logo en zou het bestuur voorlopig bestaan uit drie leden: een praeses, een
abactis en een fiscus. Het bestuur organiseerde elk jaar zes á zeven lezingen
die door leden en door sprekers van buiten de vereniging werden uitgesproken. Later werden er ook een symposium en studiekringen georganiseerd en
werd de Institutiekring een verplicht onderdeel. De toename van het aantal
activiteiten zorgde ook voor meer vergaderingen. Het aantal ledenvergaderingen nam met de jaren toe tot vijf per jaar in 1994. In dat jaar werd in verband met de groei van de vereniging ook de bestuursgrootte aangepast: met
de komst van de vice-abactis en de assessor waren er voortaan vijf functies
te verdelen. In aansluiting op de verplichte Institutiekring is in 2003 deelname aan een Extra Studiekring verplicht gesteld.
Inmiddels is Depositum Custodi uitgegroeid tot een volwassen vereniging
van ongeveer 100 leden. Jaarlijks organiseert het bestuur tien lezingen en
vijf ledenvergaderingen. Verder draaien er elk jaar zo’n twintig studiekringen. Daarnaast is er een aantal vaste informele activiteiten zoals de jaarlijkse
muziekavond en de DC-vakantie. De vereniging beschikt over een uitgebreid
archief dat door de de leden kan worden ingezien. Zo kunnen DC’ers, wanneer ze nieuwe plannen hebben voor de toekomst, in het verleden duiken en
leren van de wijze lessen van degenen die hen voorgegaan zijn.
(http://www.depositumcustodi.nl, juli 2013)
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Het archief
Het archief van Depositum Custodi werd in 2009 overgedragen aan het
HDC. In 2013 maakte Marieke Houtekamer een plaatsingslijst bij de inmiddels negentien dozen waar het archief uit bestaat.
Tweede zending2018
In juni 2018 bracht Herwinald van Asselt een aavulling bij het archief, dozen
20-34.
Toegankelijkheid
Toegang tot het archief is alleen mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur van de studentenvereniging Depositum Custodi.
Dit geldt zowel voor wetenschappelijke onderzoekers als voor de (aspirant)leden van Depositum Custodi.
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Plaatsingslijst
Alle beschrijvingen betreffen één omslag, tenzij anders is aangegeven.

Doos 1

Stukken betreffende vergaderingen, ingekomen en kopieën van
uitgaande post en overige stukken, 1986-1988.
Jaarprogramma en jaarverslagen, notulen van bestuurs- en leden
vergaderingen en openbare vergaderingen, presentielijsten,
stukken betreffende aspirant-leden, ingekomen en kopieën van
uitgaande post en overige stukken, 1988-1989.
2 omslagen
Jaarprogramma en jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen-, overleg- en ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, presentielijsten en redes, 1989-1990.
Stukken betreffende aspirant-leden, ledenlijsten, ingekomen en
kopieën van uitgaande post en overige stukken, 1989-1990.
NB: de stukken van het abactiaat over de periode 1990-1992
lijken afwezig te zijn. Zie doos 7 voor stukken uit deze
periode.
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, administratie van aspirant-leden en ingekomen
stukken, 1992-1993.

Doos 2

Kopieën van uitgaande post, stukken betreffende de Documentum-, kring- en documentatiecommissie en overige stukken,
1992-1993.
Jaarprogramma en jaarverslagen, notulen van bestuurs-, overleg- en ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, 19931994.
Presentielijsten, redes, stukken betreffende aspirant-leden, ledenlijsten, ingekomen en kopieën van uitgaande post en overige
stukken, 1993-1994.
Jaarverslagen, notulen van bestuurs-, overleg- en ledenvergaderingen, presentielijsten, stukken betreffende de introductiecommissie, 1994-1995.
Redes, ingekomen en kopieën van uitgaande post, 1994-1995.

Doos 3

Jaarprogramma’s en verslagen, notulen van bestuurs-, overlegen ledenvergaderingen, presentielijsten, stukken betreffende as-
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pirant-leden, redes, overige stukken en ingekomen en kopieën
van uitgaande post, 1995-1996.
2 omslagen
NB: het abactiaat 1996-1997 lijkt niet aanwezig te zijn.
Notulen bestuurs-, overleg- en ledenvergaderingen, jaarverslagen, presentielijsten, 1997-1998.
Stukken betreffende aspirant-leden, ingekomen post, 19971998.

Doos 4

Ingekomen post en kopieën van uitgaande post, 1997-1998.
Jaarprogramma en jaarverslagen, notulen van bestuurs-, overleg- en ledenvergaderingen en presentielijsten, 1998-1999.
Stukken betreffende aspirant-leden, 1998-1999.
Ingekomen en kopieën van uitgaande post, 1998-1999.
Jaarprogramma’s en verslagen, notulen van bestuurs-, overlegen ledenvergaderingen, stukken betreffende aspirant-leden,
presentielijsten, Diesrede, ingekomen en kopieën van uitgaande
post, 1999-2000.

Doos 5

Stukken betreffende aspirant-leden, presentielijsten, Diesrede,
1999-2000.
Ingekomen post, 1999-2000.
2 omslagen
Kopieën van uitgaande post, 1999-2000.
Jaarprogramma’s en jaarverslagen, notulen van bestuurs- en
overlegvergaderingen, 2000-2001.

Doos 6

Notulen van ledenvergaderingen, presentielijsten, stukken betreffende
aspirant-leden, 2000-2001.

NB: zie doos 12 voor de ingekomen en kopieën van uitgaande
post.

Doos 7

Notulen betreffende bestuurs- en ledenvergaderingen, correspondentie van het bestuur, 1985-1993.
NB: bevat brief met initiatie tot oprichting van DC, notulen van
oprichting van DC en grondslag.
Notulen betreffende bestuurs-en ledenvergaderingen, correspondentie van het bestuur met adviseurs, 1994-1995.
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Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, kopieën van
brieven aan adviseurs, 1995-1997.
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen
van kringen en commissie, kopieën van brieven aan adviseurs,
1997-1999.
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, afscheidsbrief,
correspondentie met een adviseur en tussen verenigingsleden,
kopieën van brieven aan adviseurs, jaarverslagen van commissies, stukken betreffende overlegvergaderingen, 1999-2002.

Doos 8

Kasboek, 1988-2003.
2 delen
Overige stukken: jaarprogramma’s, informatiebrochures, corpus
membrorum, statuten en huishoudelijk reglementen, 1992-2011

Doos 9

Bundels, 1990-2011.
6 omslagen
Stukken betreffende symposia, 1990-1999.
2 omslagen
Symposiumbundels, 1990-1993, 1996-2002, 2004, 2010.
Themasyllabi, 1996-2004, 2010.
Lezingenbundels, 2000, 2002, 2004, 2009.
Handreiking Institutiekringen, lustrum en - essaybundels, 1997,
2001, 2011.

Doos 10

Documenta, jaargangen 2-12, 1989-2000
Jrg. 2, 1989-1990
Jrg. 3, 1990-1991 (nr. 1 en 2 ontbreken)
Jrg. 4, 1991-1992 (nr. 1 ontbreekt)
Jrg. 5, 1992-1993
Jrg. 7, 1994-1995 (nr. 1, 2 en 5 ontbreken)
Jrg. 8, 1995-1996 (nr. 5 ontbreekt)
Jrg. 9, 1996-1997 (nr. 3, 4 ontbreken)
Jrg. 10, 1997-1998 (nr. 5 ontbreekt) NB: bevat lustrumbundel II
Jrg. 11, 1998-1999 (nr. 2 ontbreekt)
Jrg. 12, 1999-2000

Doos 11

Documenta, jaargangen 14-23, 2001-2011
Jrg. 14, 2001-2002
Jrg. 15, 2002-2003
Jrg. 17, 2004-2005
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Jrg. 20, 2007-2008: nr. 1 en 2
Jrg. 22, 2009-2010
Jrg. 23, 2010-2011

Doos 12

Ingekomen post, 2000-2001.
Kopieën van uitgaande post en overige stukken, 2000-2001.
Ingekomen post, 2001-2002.
Kopieën van uitgaande post en overige stukken, 2001-2002.

Doos 13

Jaarverslagen, verslagen en notulen van vergaderingen, 20022003.
Presentielijsten, redes, gegevens betreffende aspirant-leden,
ledenadministratie en overige stukken, 2002-2003.
Ingekomen post, 2002-2003.
Uitgaande post, 2002-2003.

Doos 14

(jaar)Verslagen en notulen van bestuursvergaderingen, 20042005.
Notulen van ledenvergaderingen, 2004-2005.
Fotoboek betreffende bestuur De Vries, 2010.
1 deel

Doos 15

Presentielijsten, redes en gegevens betreffende aspirant-leden,
ledenadministratie 2004-2005.
Ingekomen post, 2004-2005.
Ingekomen, kopieën van uitgaande post en overige stukken
2004-2005.
Bladmuziek
Overige stukken

Doos 16

Kringsyllabi van de Augustinuskring (deel A en B), Marrowkring, Opwekkingskring en Apologetiekkring, z.d., 2003-2004,
2010-2011.
5 omslagen
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Doos 17

Kringsyllabi van de Dordtse Leerregelskring, Nederlandse Geloofsbelijdeniskring, Kohlbruggekring (deel A en B), Hoogliedkring en de Réveilkring, 2004-2009.
6 omslagen

Doos 18

Kringsyllabi van de Christelijke Overheidskring, Gebedskring,
Christelijke Poëziekring, Politieke Ideologieënkring en de
Vrouwenkring, 2009-2010.
5 omslagen

Doos 19

Kringsyllabi van de Christen en Cultuurkring, Vreemdelingenkring, Zachariakring, Vroege Kerkkring en Leer en Levenkring,
2010-2011.
3 omslagen en 3 banden

TWEEDE ZENDINGEN 2018

Doos 20

Abactiaat 1992-1993
2 omslagen
Documenta, jaargang 28, 2015-2016
Abactiaat 2005-2006 (5/5)

Doos 21

Abactiaat 1996-1997
2 omslagen
Abactiaat 2001-2002

Doos 22

Abactiaat 2003-2004
Jaardocumenten 2003-2004: lezingenbundel
5 omslagen

Doos 23

Abactiaat 2005-2006 (1-4/5)
4 omslagen

Doos 24

Abactiaat 2006-2007

Doos 25

Abactiaat 2007-2008 (1-3/5)
3 omslagen

Doos 26

Abactiaat 2007-2008 (4-5/5)
2 omslagen
Jaardocumenten 2007-2008: themasyllabus
Abactiaat 2008-2009 (1/4)

Doos 27

Abactiaat 2008-2009 (2-4/4)
3 omslagen
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Doos 28

Abactiaat 2009-2010
4 omslagen

Doos 29

Abactiaat 2010-2011
4 omslagen

Doos 30

Abactiaat 2011-2012
4 omslagen
Jaardocumenten 2011-2012: symposiumbundel, lezingenbundel, themasyllabus, essaybundel

Doos 31

Abactiaat 2012-2013
5 omslagen
Jaardocumenten 2012-2013: themasyllabus, essaybundel, almanak, corpus

Doos 32

OV-Commissie
Plaatsbepalingscommissie 1996-1997
Commissie toelating aspirantleden 2001-2002 1/2
Commissie toelating aspirantleden 2001-2002 2/2
Commissie bezinning op positie man/vrouw 2004
Lustrumcommissie 2001

Doos 33

Diverse lezingen en inleidingen 1987-1996
2 omslagen
Structuuroverzicht, Liber canticorum
Jaardocumenten 2013-2014: Corpus, themasyllabus, lezingenbundel, almanak, essaybundel
Jaardocumenten 2014-2015: themaflyer, essaybundel, lezingenbundel, themasyllabus, beleid, visie
Jaardocumenten 2015-2016: Corpus, visie en beleid, themaflyer, essaybundel, themasyllabus, afscheidskaart

Doos 34

Documenta, jaargang 24, 2011-2012 (nr. 4 ontbreekt)
Documenta, jaargang 25, 2012-2013
Documenta, jaargang 26, 2013-2014
Documenta, jaargang 27, 2014-2015
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