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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
1. Algemeen 
Het archief ‘Wijsbeerte der Wetsidee’ bevat papieren van de Vereniging voor 
Calvinistische Wijsbegeerte. Verder bestaat het archief uit stukken van de 
Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte, uit divers 
materiaal van de boekhouding van de ‘Correspondentiebladen’ en uit papieren 
die betrekking hebben op de filosofische discussiegroepen ‘Brede Coetus’ en 
‘Wijsgerige Groep’. 
 De Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (verder ‘de Vereniging’ te 
noemen) werd opgericht op 14 december 1935 en beschikt vanaf het begin 
over een drietal publikaties: Philosophia Reformata, een driemaandelijks we-
tenschappelijk tijdschrift; de Correspondentiebladen, een onregelmatig ver-
schijnend periodiek, waarin de leden onderling op een officieuze manier met 
elkaar (filosofisch) van gedachten kunnen wisselen; en de Mededelingen, een 
twee maal per jaar verschijnend blad met een populair karakter, gericht op 
geïnteresseerden buiten de Vereniging. In 1973 gaan de laatste twee op in een 
nieuw periodiek, onder de naam Beweging. 
 Het middelpunt van de activiteiten van de Vereniging is de Vrije Universi-
teit te Amsterdam: prof.dr. H. Dooyeweerd doceert vanaf 1926 ‘zijn filosofie’, 
de Wijsbegeerte der Wetsidee aan de juridische faculteit en prof.dr. D. Vol-
lenhoven propageert deze filosofie aan de faculteit der letteren en wijsbe-
geerte. 
 Op 31 januari 1947 wordt vanuit de Vereniging de Stichting Bijzondere 
Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte opgericht, met als taak bijzon-
dere katheders aan Rijksuniversiteiten en Hogescholen op te richten, die zich 
kunnen richten op het onderwijs in de calvinistische wijsbegeerte; zo komt er 
een leerstoel in Rotterdam, waar prof. J. Mekkes gaat doceren, in Utrecht 
(prof. S. Zuidema), in Groningen (prof. K. Popma), in Leiden (prof. J. Mekkes 
vanaf 1947) en in Delft (prof. H. van Riessen). 
 Ook worden er in een aantal grote steden (studie)kringen opgericht, die zelf-
standig activiteiten organiseren (meestal lezingen) en zo het werk van de Ver-
eniging op lokaal niveau ondersteunen; kringen zijn er onder andere in 
Utrecht, Rotterdam en Groningen. 
 Hiernaast ontstaan filosofische gesprekgroepen, die onregelmatig samenko-
men om te discussiren over wijsgerige onderwerpen: de Brede Coetus en de 
Wijsgerige Groep. De Brede Coetus is - zoals de naam al zegt - breder van 
opzet dan de (kleinere) Wijsgerige Groep. 
 
2. Over het archief 
De collectie omvat drie dozen en beslaat de periode 1942-1966. Het archief is 
niet compleet; eerder fragmentarisch en schijnbaar toevallig. 
 De ordening is als volgt: 
 
Rubriek I. 
Algemene stukken van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 1954-
1965. 
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Rubriek II. 
Bijzondere stukken van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 
1942-1965. 
 
De activiteiten van c.q. vanuit de Vereniging hebben ieder een eigen rubriek 
gekregen. 
 
Rubriek III. 
De Correspondentiebladen; bestaat voornamelijk uit correspondentie van de 
secretarissen met leden van de Vereniging. Te onderscheiden zijn drie perio-
den: 
1. Secretaris H. Van Riessen, 1942-1947; 
2. Secretaris D. Coumou, 1947-1960; 
3. Secretaris J. Stellingwerff, 1961-1966. 
 
Rubriek IV. 
De Stichting Bijzondere Leerstoelen; bestaat voor een belangrijk deel uit pa-
pieren die betrekking hebben op de werkzaamheden van de wetenschappelijk 
secretaris, 1954-1966. 
 
Rubriek V. 
‘Brede Coetus’; heeft betrekking op de periode 1961-1966 en bestaat hoofdza-
kelijk uit referaten en stellingen, waarover in de coetus gediscussieerd wordt. 
 
Rubriek VI. 
‘Wijsgerige Groep’; betreft de periode 1962-1965 en bestaat ook uit te bespre-
ken referaten c.q. stellingen van deelnemers. 
 Van de auteurs van de in rubriek V en VI genoemde referaten en stellingen 
is achterin een alfabetisch register opgenomen. 
 
Rubriek VII. 
Documentatie; hierin zijn ondergebracht de kranteknipsels, een aantal biblio-
grafieën en een samenvatting van het afscheidscollege van Dooyeweerd. 
 
In het archief van de Vereniging werden ook papieren aangetroffen die te ma-
ken hebben met particuliere activiteiten van de wetenschappelijk secretaris J. 
Stellingwerff. Het gaat hier om stukken die betrekking hebben op de samen-
stelling van een ere-comité bij het afscheid van prof. Vollenhoven als hoogle-
raar aan de Vrij Universiteit in 1963, het samenstellen van een feestbundel bij 
het afscheid van prof. Dooyeweerd als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in 
1965 en de samenstelling van de feestbundel Perspectief ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig jubileum van de Vereniging. Deze papieren betreffen de 
organisatorische kant van deze zaken (vooral briefwisseling met aspirant-deel-
nemers aan de bundels) en zijn overgebracht naar het persoonlijk archief van 
dr. Stellingwerff. De persberichten die naar aanleiding van de gebeurtenissen 
verschenen (artikelen c.q. recensies in dagbladen en tijdschriften) zijn wel in 
dit archief opgenomen, onder de rubriek ‘documentatie’. 
 In dit archief werd ook materiaal aangetroffen, dat betrekking heeft op het 
tijdschrift Aksent, maandblad van de Protestants Geestelijke Verzorging bij de 
Nederlandse Krijgsmacht, waarvan Stellingwerff redacteur was en waarin hij 
artikelen publiceerde. Deze papieren horen echter niet thuis in het archief van 
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de Vereniging en hebben een plaats gekregen in het persoonlijk archief van 
Stellingwerff. 
 
3. De wijsbegeerte der wetsidee 
De Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte is opgericht om de Wijsbe-
geerte der Wetsidee organisatorisch te steunen. De Wijsbegeerte der Wetsidee 
is een filosofisch stelsel dat prof. Dooyeweerd, vanaf de jaren twintig tot zijn 
dood in 1979 heeft ontwikkeld, met behulp vooral van zijn zwager prof. Vol-
lenhoven. 
 Met de term ‘Wetsidee’ bedoelt Dooyeweerd het idee dat iemand heeft over 
Gods wet en een inzicht hierin beschouwt Dooyeweerd als een sine qua non 
voor elk levensvatbaar filosofisch stelsel. 
 Als adjunct-directeur van de Kuyperstichting begint hij zijn ideeën over de 
wetsidee verder uit te werken, onder andere in het door hem opgerichte tijd-
schrift Antirevolutionaire Staatkunde. In 1926 wordt Dooyeweerd hoogleraar 
en in 1935/1936 verschijnt zijn driedelige levenswerk De Wijsbegeerte der 
Wetsidee. 
 Aanvankelijk spreekt Dooyeweerd slechts over de calvinistische wetsidee, 
later over de christelijke wetsidee en langzamerhand gaat het zoiets betekenen 
als (algemeen) religieus uitgangspunt, grondthema of grondmotief. Aan elke 
wijsbegeerte - ook die van de humanistische - ligt volgens Dooyeweerd een 
eigen (religieus) grondidee ten grondslag, een uitgangspunt van boven-weten-
schappelijk en dus religieuze aard. Dooyeweerds uitgangspunt is het bijbels 
grondmotief en deze grondwaarheid transcendeert het theoretisch denken. 
 Het is te begrijpen dat Dooyeweerd harde kritiek krijgt van niet-calvinisti-
sche filosofen, die uitgaan van zoals Dooyeweerd het noemt de ‘zelfgenoeg-
zaamheid der rede’ en die Dooyeweerd ervan beschuldigen onterecht alge-
mene geldigheid voor zijn systeem op te eisen, aangezien hij een zeer subjec-
tief gekozen dogma, apriori aan het theoretisch denken vooraf laat gaan. 
 Dooyeweerd probeert deze aanvallen af te slaan door het ontwikkelen van 
een zogenaamde ‘transcendentale kritiek’ van het theoretisch denken, waarin 
hij zou kunnen aantonen dat in ieder wijsgerig stelsel (dus ook dat uitgaat van 
de zelfgenoegzaamheid der rede) een boventheoretisch vooroordeel aan te 
wijzen is. Op die wijze zou geen enkele filosofische richting meer het weten-
schappelijk monopolie voor zich op kunnen eisen en dit zou weer bijdragen tot 
een grotere tolerantie tussen de verschillende filosofische stromingen. 
 De transcendentale kritiek betekent een onderzoek instellen naar de structuur 
van het theoretisch denken als zodanig. Dat theoretisch denken wordt geken-
merkt door een antithese (een ‘Gegenstandrelatie’) tussen het logisch aspect 
van ons denken en het niet-logisch aspect dat wetenschappelijk onderzocht 
wordt. Deze antithetische relatie berust op een theoretische abstractie van de 
werkelijkheid. 
 In de theoretische denkhouding abstraheren we één aspect van de werkelijk-
heid en stellen vervolgens de aspecten tegenover elkaar in een theoretische 
antithese. De vraag is nu: hoe kunnen we de verschillende modale aspecten 
van de werkelijkheid die een antithese vormen, tot een synthese brengen? 
 Hiervoor is het noodzakelijk om een uitgangspunt te zoeken, dat buiten deze 
modale aspecten staat - anders zou al snel aan één modaal aspect een absoluut 
karakter worden verleend -en dat noemt Dooyeweerd een ‘archimedisch punt’: 
een punt buiten de ervaarbare (tijdelijke) werkelijkheid, om de werkelijkheid - 
van bovenaf - te overzien. 
 Noodzakelijk in een dergelijke gedachtengang is zelfkennis van het eigen 
bewustzijn te verkrijgen, aangezien dan alleen - dus in transcendering boven 
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de ‘zin-bijzonderheid’ - de wijsgeer in staat is de totaliteit te overzien c.q. te 
overwinnen. 
 En dan is de essentiële vraag natuurlijk: hoe is zelfkennis mogelijk? Zelfken-
nis is volgens Dooyeweerd correlaat aan Godskennis. Het Ik kent zichzelf 
slechts in zijn relatie tot zijn diepste oorsprong; dit Ik (als religieus centrum) 
leidt echter geen geïsoleerd bestaan: het maakt deel uit van een geestelijke 
gemeenschap, die in stand wordt gehouden door middel van een gemeen-
schappelijke geest die als een fundamenteel motief inwerkt op onze denk- en 
levenshouding. Deze geest nu, is steeds een grondmotief van religieuze aard 
dat het ware uitgangspunt is van elke mogelijke wijsbegeerte. 
 Naast deze transcendentale kritiek op het theoretisch denken, is het meest 
markante en belangwekkende van Dooyeweerds filosofisch systeem de leer 
der wetskringen (hiervoor al aangeduid als modale aspecten). Het weten-
schappelijk denken - zoals hiervoor reeds beredeneerd - abstraheert en stelt het 
logisch c.q. analytisch aspect tegenover de andere aspecten of wetskringen; het 
wetenschappelijk onderzoek tracht een theoretische synthese te bereiken van 
deze twee aspecten. 
 De volgende wetskringen of modale aspecten onderscheidt Dooyeweerd: het 
getalsaspect, het ruimtelijke aspect, het bewegingsaspect, het fysiek-ener-
getische aspect, het levensaspect, het gevoelsaspect, het logisch-analytische 
aspect, het cultuurhistorische aspect, het taalaspect, het omgangsaspect, het 
economische aspect, het esthetische aspect, het juridische aspect, het morele 
aspect en het geloofsaspect. De tijd, bedoeld als ‘universele’ of ‘kosmische’ 
tijd om de ‘alles overspannende’ tijd aan te duiden, fungeert in alle aspecten. 
 De relatie tussen de aspecten is schijnbaar tweeslachtig: ze kennen een sou-
vereiniteit in eigen kring (de eigen aard van het aspect) en een universaliteit in 
eigen kring (elk aspect vooronderstelt de overigen; er is een band). Ook erkent 
Dooyeweerd aan de reeks modale aspecten een opklimmende orde toe, in een 
opeenvolging van de universele tijd: vroegere aspecten funderen latere, latere 
ontsluiten c.q. verdiepen de eerdere aspecten; het eerste aspect (getalsaspect) 
heeft alleen anticipaties, het laatste aspect (geloofsaspect) kent alleen retroci-
paties en verdiept alle andere aspecten. 
 Het laatste aspect (het geloofsaspect mag niet vereenzelvigd worden met het 
christelijk geloof; het fungeert ook bij andersgelovigen en atheïsten) neemt 
een bijzondere plaats in: de aard van dit aspect is slechts bij benadering aan te 
duiden, omdat die onmiddellijk betrokken is op de oorsprong van het tijdelijk 
bestaan. Deze modale zinkern is slechts theoretisch te benaderen als transcen-
dentale zekerheid in de tijd, in gegrepenheid in het hart onzer existentie door 
een openbaring van de ‘Archè’. 
 Aanvankelijk stuit de de filosofie van Dooyeweerd op veel kritiek en tegen-
stand, zowel van binnen de gereformeerde wereld (de theologen van de Vrije 
Universiteit), als buiten de eigen kring (de humanisten). Maar na de Tweede 
Wereldoorlog groeit de erkenning voor zijn denkbeelden, zowel in binnen als 
buitenland. Met katholieken gaat hij een vruchtbare dialoog aan; voor huma-
nisten houdt hij redevoeringen. Ook in het buitenland (met name de Verenigde 
Staten en Zuid-Afrika) krijgt hij veel bijval. 
 Voor meer informatie over de filosofie Wijsbegeerte der Wetsidee, is te 
verwijzen naar de publikaties van Dooyeweerd en Vollenhoven en onder an-
dere naar het boek Herman Dooyeweerd. Grenzen van het theoretisch denken 
van M. Verburg (Ambo/Baarn 1986), waarop deze inleiding ook grotendeels 
is gebaseerd. 
 
Drs N.H.W. Verbeek / Augustus 1987 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging voor calvinistische wijsbegeerte 
 
I. Algemene stukken 
 
1 Agenda’s voor de bestuursvergaderingen, huishoudelijke verga-

deringen en studiedagen, 1954-1965.  
 1 omslag 
 
2 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1954-1965.  
 1 omslag 
 
3 Notulen van jaarlijkse huishoudelijke vergaderingen, waarin 

opgenomen de jaarverslagen, 1961-1965.  
 1 omslag 
 
 
II. Bijzondere stukken 
 
 Statuten en orgaan 
4 Statuten en stukken betreffende wijziging van de statuten, 1937-

1964. 
 1 omslag 
 
5 Statuten en huishoudelijk reglement, 1937.  
 1 deel 
 
 Stukken betreffende de toekomst van de vereniging 
6 Stukken betreffende voorstellen tot veranderingen binnen de 

Vereniging, 1963-1964. 
 
 1 omslag 
 
7 Discussiestuk over de toekomst van de Vereniging, getiteld ‘Een 

bijdrage voor de discussie ter bestuursvergadering’, 1964.  
 1 stuk 
 
8 Nota over de toekomst van de Vereniging, getiteld ‘Onze werk-

methode en onze publikaties’ van J. Stellingwerff, z.d.  
 1 stuk 
 
9 Rapport voor bespreking op de bestuursvergadering d.d. 13 mei 

1965, getiteld ‘Administratie van de Vereniging en de Stichting’, 
van L. Gundlach, 1965.  

 1 stuk 
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10 Nota over de toekomst van het blad ‘Mededelingen’, z.d.  
 1 stuk 
 
 Bestuur 
11 Stukken betreffende de kandidatuur van prof. M. Smit voor het 

voorzitterschap van de Vereniging, 1962.  
 2 stukken 
 
12 Adressen van bestuursleden van de Vereniging, van de Stichting 

en van de Raad van Toezicht, 1963.  
 2 stukken 
 
13 Lijst van Leerstoelen voor wijsbegeerte, 1963.  
 1 stuk 
 
14 Stuk betreffende bestuursverkiezingen sedert 1946, z.d.  
 1 stuk 
 
 Briefwisseling tussen bestuursleden 
15 Briefwisseling tussen prof. K. Popma en het bestuur, in verband 

met een bestuurscrisis, 1958-1959.  
 1 omslag 
 
16 Briefwisseling tussen bestuursleden, 1962-1965.  
 1 omslag 
 
 Kringen 
17 Kopieën van brieven gericht aan de kringbesturen in verband met 

de werkzaamheden van de wetenschappelijk secretaris, 1954.  
 2 stukken 
 
18 Kopieën van brieven van de wetenschappelijk secretaris gericht 

aan de kringbesturen betreffende hun functioneren, 1950-1956.  
 3 stukken 
 
19 Kopieën van brieven van de wetenschappelijk secretaris gericht 

aan de kringbesturen betreffende het kringwerk, 1955-1956.  
 1 omslag 
 
20 Convocaties van kringen voor haar activiteiten, 1955-1965.  
 1 omslag 
 
21 Doorslag van een brief inzake de oprichting van een kring, 1961. 
 1 stuk 
  N.B.Het betreft waarschijnlijk de kring Goes. 
 
 Financiën 
22 Postgiro-afschriften, 1943.  
 1 omslag 
 
23 Begrotingen en jaaroverzichten, 1961-1965.  
 1 omslag 
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24 Rekeningen van uitgeverij Kok, 1964.  
 3 stukken 
  N.B. Er bevinden zich meer rekeningen van uitgeverij Kok 

in het archief, maar deze zijn - als behorende bij een brief - 
opgenomen in rubriek IV. 

 
 Ledenadministratie 
25 Overlijdensberichten, 1943-1953.  
 3 stukken 
 
26 Adreswijzigingen van leden van de Vereniging, 1947-1960.  
 1 omslag 
 
27 Ledenlijst van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijs-

begeerte, 1962. 
 2 stukken 
 
28 Circulaires van de Vereniging in verband met ledenwerving, 

1957-1958. 
 1 omslag 
 
 
III. Correspondentiebladen 
 
 Secretaris H. Van Riessen, 1942-1947. 
29 Briefwisseling tussen de secretaris van de Correspondentiebla-

den en het bestuur van de Vereniging, 1942-1943.  
 1 omslag 
 
30 Briefwisseling tussen de secretaris van de Correspondentiebla-

den en leden van de Vereniging, betreffende recensies voor de 
Correspondentiebladen, 1942-1947. 

 1 pak 
  N.B. 1942-1943 is alfabetisch op naam gerangschikt 
 
31 Stukken betreffende redaktievergaderingen, 1946-1947.  
 1 omslag 
 
32 Lijsten van -door leden van de Vereniging- te recenseren boeken 

voor de Correspondentiebladen, z.d.  
 1 omslag 
 
 Secretaris D. Coumou, 1947-1960 
33 Briefwisseling tussen de secretaris van de Correspondentiebla-

den en de leden van de Vereniging, betreffende artikelen c.q. re-
censies voor de Correspondentiebladen, 1947-1960. 

 1 omslag 
 
34 Verslagen van besprekingen van de eindredaktie van de Corres-

pondentiebladen, 1949-1953. 
 1 omslag 
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35 Brieven gericht aan de secretaris betreffende de Corresponden-
tiebladen, 1955-1960.  

 1 omslag 
 
36 Overzicht van de rubrieken der Correspondentiebladen met hun 

‘verzorgers’, z.d.  
 1 stuk. 
 
37 Register bij de jaargangen 1945-1952 van de Correspondentie-

bladen, z.d 
 1 stuk 
 
 Wetenschappelijk secretaris J. Stellingwerff, 1961-1966 
38 Briefwisseling tussen de wetenschappelijk secretaris en niet-

leden, 1961-1964.  
 1 omslag 
 
39 Nota over de toekomst van de Correspondentiebladen, 1964.  
 1 omslag 
 
40 Stukken betreffende redaktievergaderingen, 1961-1966.  
 1 omslag 
 
41 Briefwisseling tussen de wetenschappelijk secretaris en leden van 

de Vereniging betreffende artikelen voor de Correspondentiebla-
den, 1961-1966. 

 1 omslag 
 
 
IV. Stichting bijzondere leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte. 
 
 Werkzaamheden van de Wetenschappelijk Secretaris, 1952-

1961. 
42 Stukken, betreffende de benoeming van de wetenschappelijk 

secretaris, 1954-1955.  
 1 omslag 
 
43 Instructie, mededelingen en verslagen van de werkzaamheden 

van de wetenschappelijk secretaris, 1954-1961.  
 1 omslag 
 
44 Briefwisseling tussen de wetenschappelijk secretaris en niet-

leden, 1954-1959.  
 1 omslag 
 
45 Briefwisseling tussen de wetenschappelijk secretaris en het be-

stuur van de Vereniging en de Stichting, 1954-1962.  
 1 omslag 
 
46 Briefwisseling tussen bestuursleden betreffende de oprichting 

van een interfacultaire studiekring der Vereniging, 1955.  
 1 omslag 
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47 Aantekeningen van de wetenschappelijk secretaris voor de op-
volger, 1960. 

 1 stuk 
 
48 Lijst met ontvangen tijdschriften, z.d.  
 1 stuk 
 
 Rapporten en brochures. 
49 Brochure Universitaire studie - voorrechten die niet verplichten 

(voor eerstejaars studenten), alsmede reacties hierop van leden 
van de Vereniging, 1959-1960.  

 1 omslag 
 
50 Brochures voor eerstejaars studenten getiteld Deo Duce en Van 

meet af, z.d.  
 2 stukken 
 
51 Rapport Wijsgerige Vorming van de commissie Hoogendijk, Van 

Riessen, Troost, 1960.  
 1 stuk 
 
52 Rapport, ten behoeve van de centrale interfaculteit, betreffende 

de inrichting en opzet van instituten voor wijsbegeerte te Leuven, 
Nijmegen, Leiden en Utrecht, voorzien van enkele conclusies, 
1964. 

 1 stuk 
 
53 Circulaires van de Stichting betreffende de werving van dona-

teurs, z.d. 
 1 omslag 
 
54 Voorlopige grafiek van prof. Popma betreffende de samenhang 

van de wetskringen, z.d.  
 1 stuk 
 
55 Blocnote met aantekeningen van de wetenschappelijk secretaris 

van de jaarvergadering c.q. studiedag, 1960.  
 1 deel 
 
 
V. Brede coetus 
 
56 Verslag van het forum-gesprek over ‘De verhouding hoogleraar-

student tegen de achtergrond van de situatie in de gereformeerd 
gezindte’, gehouden op de contactdag van Curatorium, Bestuur 
en Coetus van de Stichting Bijzondere Leerstoelen en het bestuur 
van de Vereniging, 28-12-1954. 

 3 stukken 
 
57 Briefwisseling, betreffende het functioneren van de Brede Coe-

tus, 1956- 1957.  
 1 omslag 
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58 In de coetus te bespreken referaten c.q. stellingen, 1962-1965. 
 1 omslag 
  N.B. Voor een register hiervan op auteursnaam,  
  zie de bijlage. 
 
59 Discussiestukken van filosofische aard, 1955. 
 1 omslag 
  N.B. Voor een register hiervan op auteursnaam,  
  zie de bijlage. 
 
60 Commissieverslag waarin adviezen over de wenselijkheid van 

een Brede Coetus, 1960.  
 1 stuk 
 
61 Uitnodigingen voor bijeenkomsten, 1964.  
 1 omslag 
 
 
VI. Wijsgerige groep 
 
62 Lijst met deelnemers wijsgerige groep en briefwisseling tussen 

de leden van de groep, 1962-1964.  
 1 omslag 
 
63 In de groep te bespreken referaten c.q. stellingen, 1962-1965. 
 1 omslag 
  N.B. Voor een register hiervan op auteursnaam,  
  zie de bijlage. 
 
 
VII Documentatie 
 
64 Richtlijnen voor het maken van afschriften van catalogi en ver-

korte regels voor titelbeschrijving, 1952.  
 1 deel 
 
65 Lijsten met onderwerpen van referaten en lezingen gehouden 

voor de Vereniging, haar kringen en secties, 1954-1960. 
 1 omslag 
 
66 Kranteknipsels, 1962.  
 1 omslag 
 
67-69 Kranteknipsels betreffende artikelen c.q. recensies naar aanlei-

ding van het afscheid van Vollenhoven in 1963 en Dooyeweerd 
in 1965 en de feestbundel Perspectief, alsmede recensies naar 
aanleiding van publikaties van Dooyeweerd, 1962-1965. 

 1 deel, 1 band en 1 omslag 
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70 Afscheidscollege Dooyeweerd ‘Het oecumenisch-reformatorisch 
grondmotief van de Wijsbegeerte der Wetsidee en de grondslag 
der Vrije Universiteit’, (korte samenvatting van de inhoud), 16 
oktober 1965. 

 1 omslag 
 
71 Bibliografie c.q. publikaties van prof. Dooyeweerd, prof. Mek-

kes, prof. Popma, prof. Van Riessen, prof. Vollenhoven, prof. 
Zuidema, prof. Smit, A. Janse, z.d.  

 1 omslag 
 
72 Handgeschreven lijst met filosofische tijdschriften, z.d.  
 1 stuk 
 
73 Lijst van in Mededelingen verschenen artikelen in de periode 

maart 1946-september 1954, z.d.  
 
 1 stuk 
 
74 Inhoudsopgave persvereniging ‘Opbouw’, z.d.  
 1 stuk 
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BIJLAGEN 
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 Register van in de Brede Coetus te bespreken referaten c.q. stel-

lingen 
 
 Boersma, J., Wijsbegeerte en norm 
 Dooyeweerd, prof. H., De leer van de mens in de Wijsbegeerte 

der Wetsidee 
 Groen, prof. P., Enige opmerkingen betreffende ruimte en tijd 
 Groen, prof. P., Problemen betreffende ruimte en tijd 
 Mekkes, prof. J., Aantekeningen betreffende de bespreking van 

de vorige Brede Coetus 
 Riessen, prof. H. van, Opmerkingen betreffende de stellingen van 

prof. Groen 
 Smelik, P., Psychische Wetskring (stellingen en samenvatting) 
 Vollenhoven, prof.  D., Hoofdtrekken der wijsgerige problema-

tiek in de hedendaagsemens-beschouwing 
 
 
Bij inventarisnummer 63 
 Register van in de Wijsgerige Groep te bespreken referaten c.q. 

stellingen 
 
 Boer, Th. de, Wat is fenomenologie? 
 Hart, H., Stellingen over het pragmatisme, met name John De-

wey 
 Hoeven, J. van der, Stellingen 
 Hommes, H., Stellingen 
 Klapwijk, J., Een voorlopige standpuntbepaling ten aanzien van 

de geschied-filosofie van prof. H. Dooyeweerd 
 Kuitert, H., Stellingen, naar aanleiding van De mensvormigheid 

Gods 
 Merwe, N. van, Stellingen 
 Schoep, B., Oecumenische gezindheid 
 Stellingwerff, J., Over de indeling van de geschiedenis 
  Onze tijd en toekomst in christelijk perspectief 
 Zijlstra, B., Theses concerning the state 
 
 
Bij inventarisnummer 59 
 Register van overige filosofische discussiestukken 
 
 Riessen, prof. H. van, De maatschappij, haar vormen en normen 
 Smit, prof. M., De geschiedenis en het grondthema der christelij-

ke wijsbegeerte 
 Zuidema, prof. S., causerie 
 Auteur onbekend, De verhouding van theologie en wijsbegeerte 
 
 
 


