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Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 1104
Periode: 1963 - 1988

Archiefvormer
Juridisch-cultureelhistorisch dispuut der beide universiteiten in Amsterdam C.R.A.S. : 2.2, 7
(1964 - 1978), 8 (1979 - 1988)

Inleiding
Het Amsterdams juridisch-cultuurhistorisch dispuut C.R.A.S. werd opgericht op 10 maart 1964
als een onafhankelijke debatvereniging waarbinnen professionele rechtshistorici en rechtshistorische doctoraalstudenten elkaar konden ontmoeten.
De naam C.R.A.S. herinnerde aan de rechtsfilosoof prof. mr. Hendrik Constantijn Cras (17391820) die als lid van de Commissie van Twaalf in 1820 een eerste poging deed het Nederlandse
burgerlijk recht te codificeren. Bovendien is cras het Latijnse woord voor ’morgen’ en werd
het beschouwd als de afkorting van “Causam Rerum Antiquas Scit”. Het gezelschap bestond
aanvankelijk uit prof.mr. J.Th. Schmidt, de aankomende hoogleraar mr. G.C.J.J. van den
Bergh en 8 studentleden. Jaarlijks werden een kleine tien bijeenkomsten (’vergaderingen’) gehouden waarbij een gastspreker of iemand uit de eigen gelederen een voordracht hield over een
rechtshistorisch onderwerp of recent rechtshistorisch onderzoek presenteerde. Aansluitend werd
gediscussieerd. In de notulen werd steeds uitgebreid verslag gedaan van de voordracht. Voorts
organiseerde het dispuut excursies voor de leden en zocht samenwerking met het Juridisch Dispuut “De Costumieren” te Leiden door sprekers uit te wisselen en gezamenlijk op excursie te
gaan.
1989 was een bijzonder jaar voor C.R.A.S. Het dispuut vierde zijn vijfde lustrum en de tweehonderdvijftigste geboortedag van zijn naamgever Hendrik Constanttijn Cras. Het besloot in
dit feestjaar zijn archief in bewaring te geven bij het Gemeentearchief Amsterdam opdat het
voor iedereen toegankelijk zou zijn. Bovendien deed het een boekje verschijnen met de inventaris van het archief, enkele verslagen van lezingen en een inleidende bespiegeling over de
ontwikkeling van C.R.A.S.gedurende de vijfentwintig jaar van zijn bestaan 1)
In deze inleiding wordt gesignaleerd dat de meeste veranderingen bestonden uit uitbreiding. In
1971 traden de rechtshistorici van de Vrije Universiteit toe en werden actief binnen C.R.A.S.,
zodat het een dispuut van beide universiteiten werd. Later traden ook historici toe en namen
belangrijke posities in. Het gezelschap veranderde vvan een studentendispuut in een rechtshistorische vereniging waarvan ook studenten lid zijn. Het is , concluderen de auteurs ten slotte:
“ . . . het vriendelijke en openhartig kritische forum waar men zijn voorlopige, soms briljante,
soms foute onderzoeksresultaten met een gerust hart naar voren kan brengen” .
1) Faber Sjoerd et al., C.R.A.S. in het zilver: vijfentwintig jaar juridisch-cultuurhistorisch dispuut der beide universiteiten in Amsterdam: C.R.A.S., 1964-1989, Amsterdam [CRAS], 1989
2) Ibidem, p. 2
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Inventaris
1 Stukken van algemene aard
1-5 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1963 - 1988 5 pakken
1
2
3
4
5

-

1963 - 01/1971
03/1971 - 1973
1974 - 07/01/1976
12/01/1976 - 1977
1978 - 1988

6 Notulenboek van de vergaderingen 1-34, tevens bevattende aantekeningen over de
“voorgeschiedenis” (pp. 1-6) 1964 - 1972 1 deel
7-8 Notulen, met bijlagen bij de vergaderingen nrs. 15-168 1964 - 1988 2 pakken
7 - 1964 - 1978
8 - 1979 - 1988
9-10 Presentieboeken van de vergaderingen 1966 - 1985 2 delen
9 - 1966 - 04/1979
10 - 05/1979 - 1985
11-21 Ingekomen stukken, informele aantekeningen en notulen van C.R.A.S.-vergaderingen
ontvangen of opgemaakt door prof. mr. J.Th. de Smidt 1964 - 1988 11 omslagen
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

1964
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1981
1986

- 1970

-

1978
1980
1984
1988

22-24 Ingekomen stukken 1978 - 1988 3 pakken
22 - 1978 - 04/1980
23 - 05/1980 - 1984
24 - 1985 - 1988
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Leden
25 Ledenlijsten 1964 - 1988 1 omslag
26 Systeemkaartjes met gegevens van leden 1971 - 1983 1 omslag
2.2 Financiën
27-29 Kasboeken 1964 - 1981 3 deeltjes
27 - 1964 - 1972
28 - 1975 - 05/1978
29 - 11/1978 - 1981
2.3 Jubilea
30 B.J.G.M. Ides Peeters et al., Tien jaar C.R.A.S. Wat was, wat is en wat zal
komen (Amsterdam, 1974). Uitgave ter gelegenheid van het tweede lustrum.
In tweevoud. 1974 2 delen
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31 Geert Bossers, La verité Du Choc: voordrachten gehouden door de leden van
het Amsterdamse juridische studentengezelschap Du Choc, 1796-1808, met
stukken betreffende de totstandkoming van deze lustrumuitgave 1979 1 pak
32 Foto’s gemaakt tijdens de viering van het derde lustrum 1979 13 foto’s
33 Sjoerd Faber et al., C.R.A.S. in het zilver: vijfentwintig jaar juridisch-cultuurhistorisch
dispuut der beide universiteiten in Amsterdam: C.R.A.S., 1964-1989. Jubileumuitgave met inventaris van het C.R.A.S.-archief 1989 1 deel
2.4 Excursies
34 Stukken betreffende excursies 1972 - 1982 1 pak
35 Foto’s gemaakt bij excursies 1975 - 1988 22 foto’s
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