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n ten geleide

Het jaar 2022 is bijna vervlogen. 
Omgevlogen, al is het onwerkelijk 
te bedenken dat we begin januari 
nog in een lockdown zaten vanwege 
de corona pandemie. Dat lijkt lang 
geleden, doordat het levensgevoel 
spoedig door andere onrust in de 
wereld – Oekraïne – en in ons eigen 
land – stikstof – werd beheerst. In die 
context herpakte de vu zich in haar 
dynamiek in onderwijs en onderzoek 
en hernam ook het hdc zijn diverse 
werkzaamheden. In deze nieuwsbrief 
valt veel te melden over activiteiten 
en plannen, waar wij onze donateurs 
en alle belangstellenden graag in laten 
delen.
Zonder die donateurs – onder wie 
ruim 400 individuele sympathisan-
ten – en een groep ijverige vrijwilligers 
zouden we lang niet alles kunnen 
doen wat tot nu toe via de Stich-
ting ter ondersteuning van het hdc 
mogelijk is. Gelukkig ontvangen we 
niet alleen substantiële steun van het 
College van Bestuur, maar ook van de 
vu Vereniging, die speciale projecten 
financiert ter ontsluiting en benutting 
van de collectie hdc|Protestants erf-
goed in samenwerking met docenten 
en studenten binnen de Faculteit der 
Geesteswetenschappen. De vorig jaar 
ingeslagen koers van digitalisering op 
diverse fronten kon verder worden 
uitgewerkt.
Op het personele vlak beleefden we 
op de valreep van de jaarafsluiting het 
betreurenswaardige vertrek van de 
conservator Jasmijn Vervloet. Als op-

volger van Hans Seijlhouwer, die ruim 
40 jaar het hdc diende, is zij slechts 
enkele jaren bij de ubvu werkzaam is 
geweest. Maar in die korte tijd heeft 
zij door haar uitstekende taakuitoe-
fening de sympathie van vele collega’s 
en collectieliefhebbers verworven. We 
danken haar hartelijk voor de grote 
inzet en wensen haar alle goeds in 
haar verdere loopbaan in het archief-
wezen.
Het jaar 2023 ligt voor ons, waarin de 
vaste medewerkers – Wim Berkelaar, 
Dagmare Houniet, Koos-jan de Jager, 
ondergetekende én de opvolger van 
Jasmijn Vervloet – weer veel werk 
wacht. Wij hopen dat de bruisende 
activiteit waarvan deze 41e aflevering 
van Novum een beeld geeft, velen zal 
inspireren om het hdc te (blijven) 
steunen in morele, financiële en prak-
tische zin. Met de Kerstdagen en de 
jaarwisseling in het vizier, wensen wij 
alle lezers heil en zegen!

Fred van Lieburg, directeur hdc

n dataset in aanbouw

Sinds 2020 is de onderzoekstaak van 
het hdc ingebed in de leerstoelgroep 
Religiegeschiedenis bij de Faculteit 
der Geesteswetenschappen, waarbij 
nauw wordt samengewerkt met de 
Bijzondere Collecties binnen de Uni-
versiteitsbibliotheek. De collega’s van 
handschriften & oude drukken, kaar-
ten & atlassen, kunst en academisch 
erfgoed en natuurlijk het hdc|Pro-
testants Erfgoed zijn graag geziene 
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In 1872 organiseerde Abraham Kuyper 
zijn eerste grote handtekeningenactie, 
kort nadat hij zijn geuzenblad De Stan-
daard had opgericht. Zijn ‘Smeekschrift 
om handhaving van gewetensvrijheid 
aan den Koning’ richtte zich tegen wet-
geving ter bestrijding van de toen heer-
sende pokkenepidemie, waarbij vooral 
de verplichte vaccinatie van onderwij-
zers en schoolkinderen een doorn in 
het oog van de ‘kleine luyden’ was. De 
kwestie werd tijdens de coronacrisis 
van 2020-2022 opnieuw actueel, reden 
waarom voor het Jaarboek voor de Ge-
schiedenis van het Nederlandse pro-

Spotprent op de petitie van Abraham Kuyper tegen de vaccinatieplicht 
in De Nederlandsche Spectator, 16 november 1872.

testantisme de keuze viel op het thema 
‘Pandemieën en protestanten. De om-
gang met infectieziekten in protestants 
Nederland sinds 1800’. De redacteuren 
Paul van Trigt en Tom-Eric Krijger over-
handigden tijdens de hdc-eindejaars-
bijeenkomst op 16 december 2022 het 
eerste exemplaar aan Mr. Ferdinand 
Grapperhaus, oud-minister van justitie 
en veiligheid. Reflecties leverden Rosa-
liene Israël, scriba van de algemene ker-
kenraad van de Protestantse Kerk Am-
sterdam, en James Kennedy, hoogleraar 
Moderne Nederlandse Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht.
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medewerkers aan onderwijsmodules 
en excursies, maar leveren ook exper-
tise bij de bestudering van bronnen in 
lopende onderzoeksprojecten. In onze 
vorige Novum is aandacht gevraagd 
voor de ambitie van het hdc om op 
het gebied van de Nederlandse religie-
geschiedenis van de laatste vijf eeuwen 
een digitale dataset op te bouwen, 
die onderdeel vormt van de nationa-
le historische kennisinfrastructuur. 
Studenten, promovendi, andere be-
langstellenden en vrijwilligers kunnen 
hiermee aan de slag door het invoe-
ren, bewerken en analyseren van gege-
vens. Deze ambitie sluit naadloos aan 
bij het beleid van zowel bibliotheek 
als faculteit. De hdc-Database maakt 
dan ook deel uit van de plannen van 
het in 2022 in de steigers gezette fgw 
Research Data Management onder 
leiding van Liesbeth Geudeke en Sam 
Heijnen.

Met de voor het hdc nu eenmaal 
beperkte middelen van geld en arbeid 
konden in 2022 mooie resultaten 
worden geboekt. Het in 2017 als 
los idee geïntroduceerde Vele Han-
den-project over het Volkspetitionne-
ment van 1878 – gefinancierd door de 
Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds 
en de vu-Vereniging – is inmiddels 
uitgerold tot een reeks van deelpro-
jecten over ‘protestantse populaties’, 
waarbij persoonsgegevens van grote 
groepen die zich lieten afbakenen 
rond concrete ‘orthodoxe’ initiatieven 
worden vastgelegd in datasets. Zo zijn 
op basis van de oudste jaarverslagen 
van de vu de in 1880 geworven dona-
teurs (leden en begunstigers) van de 
Vereeniging voor Hoger Onderwijs 
op Gereformeerde Grondslag in kaart 
gebracht, terwijl ook alle onderteke-
naars van petities tegen de vaccina-
tie(dwang) in 1872 en 1921 zijn in-

Het felicitatieregister voor Kuyper onder de scanner bij gms Digitaliseert in Slie-
drecht (11 maart 2022). Foto Fred Voordendag.
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gevoerd. Bijzonder aantrekkelijk was 
het project rond het felicitatieregister 
voor Abraham Kuyper bij zijn 70e 
verjaardag in 1907: dit topstuk uit de 
hdc-collectie werd niet alleen gedigi-
taliseerd door het gespecialiseerde be-
drijf gms in Sliedrecht, maar ook de 
duizenden namen (met woonplaatsen 
en functies) in dit album werden via 
ocr getranscribeerd en gecorrigeerd. 
Als nieuwe uitdaging richten we ons 
nu op de petitie van orthodox-pro-
testanten tegen de herinvoering van 
de rooms-katholieke bisdommen in 
Nederland in 1853, de zogeheten 
Aprilbeweging. Bovendien zijn de 
eerste stappen gezet voor een database 
van Afgescheidenen 1834-1869: ge-
reformeerde Nederlanders die in deze 
periode buiten de Hervormde Kerk 
kwamen te staan.

Het is bewonderenswaardig dat bij 
deze projecten vrijwilligers als Gezien 
Ridderbos en Piet Moleveld, die zich 
al vele jaren voor het hdc inzetten, de 
ongemakken van de ouderdom trotse-
ren om vele steentjes bij te dragen aan 
het ontcijferen van handtekeningen in 
de genoemde petities van het vrome 
voorgeslacht. De namen en plaatsen 
worden keurig ingevoerd in de com-
puter, iets wat ook thuis in kleine 
dagdelen gemakkelijk kan worden 
gedaan. Van zulke vrijwilligers heeft 
het hdc er nooit genoeg!
Tegelijkertijd heeft de financiële 
steun van zowel de vu-Vereniging 
als de Stichting ter Ondersteuning 
van het hdc het mogelijk gemaakt 
tijdelijke aanstellingen te realiseren 

van student-assistenten. In 2022 
konden maar liefst zeven jongeren 
voor drie maanden aan de slag als 
hdc Student Fellow om bij te dragen 
aan een van de lopende projecten. 
Sommigen onder hen studeren aan 
de vu en hebben bijvoorbeeld de 
vakken Archivistiek & Paleografie en 
Religiegeschiedenis gevolgd, anderen 
hebben gesolliciteerd vanuit andere 
universiteiten. In alle gevallen is hun 
de gelegenheid gegeven ervaring op 
te doen in historisch onderzoek en 
aan te sluiten bij nuttige academische 
netwerken. Wat ze ook verder in het 
leven gaan doen, deze ervaring nemen 
ze mee ten goede van het vakgebied 
waar het hdc voor staat.

n koloniale 
religiegeschiedenis

De religieuze geschiedenis van 
Nederland wordt vanzelfsprekend 
bestudeerd in een internationale 
context. Het hdc onderhoudt dan 
ook contacten met collega-historici 
en vergelijkbare instellingen in het 
buitenland. Sinds vorig jaar treedt 
Fred van Lieburg – in de plaats van 
de in 2021 overleden historicus Peter 
Raedts – op als de Nederlandse ver-
tegenwoordiger in de Commission 
Internationale d’Histoire et d’Etudes 
du Christianisme (cihec), opgericht 
in 1952 in het kader van de Inter-
national Committee of Historical 
Sciences (cish/isch). Dit gezelschap 
confereert om de vijf jaar in het kader 
van een historisch ‘wereldcongres’: in 
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2022 vond een twee jaar vertraagde 
bijeenkomst plaats in de Poolse stad 
Poznań. Maar ook tussendoor worden 
symposia georganiseerd en voor 2025 
staat Amsterdam op de rol om als 
plaats van samenkomst te fungeren. 
Het hdc zal dan graag gastheer zijn.
De internationale context van de Ne-
derlandse religiegeschiedenis krijgt 
in het bijzonder gestalte in relatie tot 
de voormalige overzeese handelsge-
bieden en koloniën. Zending/missie 
vanuit het moederland is daarin een 
traditioneel onderwerp, dat al lang 
in wederkerigheid met de andere we-
relddelen wordt behandeld. Begin dit 
jaar nam Fred van Lieburg samen met 
David Onnekink, universitair docent 
in Utrecht en coördinator van een 
Mission History Network, het initia-
tief tot de oprichting van een netwerk 

voor historici van zending en missie 
in Nederland. In het bestuur is ook 
het Katholiek Documentatie Cen-
trum (kdc) in Nijmegen betrokken. 
Inmiddels zijn er in Utrecht al drie 
geanimeerde studiebijeenkomsten van 
enkele tientallen geïnteresseerden ge-
houden (28 maart, 8 juni en 7 decem-
ber 2022). Met dit netwerk herleeft 
iets van een soortgelijke Werkgroep 
uit de negentiger jaren, die een eigen 
tijdschrift uitgaf. Een drijvende kracht 
uit deze groep, vu-promotus Henk 
Niemeijer, heeft in de tussenliggende 
decennia zijn werkterrein gevonden in 
Indonesië en zich enorm ingespannen 
voor de (fysieke en digitale) redding 
van protestantse kerkarchieven in de 
archipel. We zijn blij dat hij bij het 
hdc is aangesloten als Senior Resear-
cher, gelet op de groeiende belang-

Op 9 juni 2022 kwamen zeven hdc Student Fellows in een van de Forumzalen 
van de vu bijeen om hun werkzaamheden voor de digitaal-historische projecten te 
bespreken. Van links naar rechts: Anneke Romijnders, Rolin Legêne, Britt van der 
Beek, Sybe van ’t Land, Anthonie de Jager, Aarnout van Gelder en Aurora Turken-

burg. Foto: Fred van Lieburg.
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stelling voor (postkoloniale) kerkge-
schiedenis in Azië. Er zijn ook goede 
contacten met een documentatiecen-
trum aan de protestantse universiteit 
in Djakarta (de Pusat Dokumentasi 
Sejarah Gereja di Indonesia, pdsgi), 
geleid door Yusak Soleiman.
Op deze plaats vermelden we ook het 
congres dat op 22 en 23 september 
2022 werd gehouden in Leuven onder 
de titel ‘Bouncing back: The Return 
of Missionaries in the Low Countries’. 
Het gaat hier om de tweejaarlijkse 
Trajecta-conferentie, georganiseerd 
door de redactie van het gelijknamige 

Citaat tijdens debat

‘Ja voorzitter, ja ministers, ja collega-se-
natoren, de brief waaruit ik voorlas, was 
van Hendrikus Colijn. Die brief bevindt 
zich in het archief van het Historisch Do-
cumentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme, een scan van de bewus-
te passage heb ik hier bij me.’ Aldus Peter 
Nicolaï, lid van de Eerste Kamer voor de 
Partij voor de Dieren, in zijn bijdrage aan 
het debat over ‘De Staat van de Rechts-
staat’ op 30 mei 2022. Hij hield hierin 
een pleidooi voor een ‘ethisch reveil’ in 
het algemeen rechtsbewustzijn van de 
samenleving en wees op de onmisbare 
rol van zowel juristen als historici in het 
blootleggen van ‘Het Kwaad’, ook in onze 
eigen (koloniale) geschiedenis. Eén van 
de voorbeelden die hij uitwerkte, was 
het optreden van een luitenant tijdens 
de zogeheten Lombok-expeditie in de 
Atjeh-oorlog in Nederlands-Indië in 1894. 
Deze jonge militair schreef op 24 novem-

ber van dat jaar aan zijn vrouw hoe hij 
tijdens gevechtshandelingen opdracht 
had gegeven negen vrouwen en drie kin-
deren dood te schieten. ‘Hoe vreeselijk!!’, 
schreef de ontvanger in de kantlijn van 
deze brief, die wordt bewaard in het Co-
lijn-archief. Bij de voorbereiding van bo-
vengenoemd debat verzocht Kamerlid 
Nicolaï aan het hdc om een scan van de 
originele tekst, die door archivaris Dag-
mare Houniet uiteraard graag werd ge-
leverd (zie pagina hiernaast). Zodoende 
kon er letterlijk, met de bron bij de hand, 
uit worden geciteerd, in de wetenschap 
dat de verantwoordelijke schrijver later 
minister-president van Nederland is ge-
weest. Verderop in zijn betoog pleitte Ni-
colaï voor het openstellen van overheids-
archieven die nog beperkt toegankelijk 
zijn. Voor het hdc was het uiteraard goed 
om te zien hoe de bij de ubvu bewaarde 
collecties gebruikt worden om inhou-
delijke discussies in de samenleving te 
voeren.

tijdschrift ofwel door vier samen-
werkende documentatiecentra: naast 
het hdc ook kadoc (Leuven), kdc 
(Nijmegen) en adc (Kampen). De 
meeste van de Engelstalige lezingen 
op dit symposium zullen spoedig wor-
den gepubliceerd in Trajecta.
Een verheugend perspectief geeft ten 
slotte de toekenning van een grote 
subsidie door de Nederlandse Orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (nwo) voor het project ‘Church 
and Slavery in the Dutch Empire: 
History, Theology and Heritage’. 
Aanvragers hiervan waren Annette 
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aan dit front sprake zijn van verster-
king van interdisciplinaire kennis en 
contacten.

n protestantse bestsellers

Tot de vaste activiteiten van het hdc 
behoort al vele jaren de organisatie 
van de Mr. H. Bos-lezing, genoemd 
naar de vu-bestuurder die indertijd 
de Universiteitsbibliotheek van een 
rijke collectie handschriften en oude 
drukken heeft voorzien. De uitnodi-
ging ging deze keer naar dr. Enny de 

Merz, hoogleraar aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, en George 
Harinck, hoogleraar Neocalvinisme 
aan de vu, in nauwe samenwerking 
met Dienke Hondius, universitair 
hoofddocent politieke geschiedenis. 
Het behoeft geen betoog dat hiermee 
een uiterst actueel thema aan de orde 
is, dat dankzij de samenwerking van 
meerdere begeleiders, onderzoekers 
en promovendi veelzijdig en diepgra-
vend behandeld kan worden. Omdat 
George Harinck deel uitmaakt van de 
leerstoelgroep Religiegeschiedenis en 
de stuurgroep van het hdc, zal ook 

Fragment uit brief van Hendrikus Colijn aan zijn vrouw Helena Groenenberg d.d. 24 
november 1894. Archief H. Colijn, archiefnummer 054-1,  inventarisnummer 1.
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Bruijn, bekend als auteur van veelge-
prezen historische monografieën en 
als literatuurrecensent bij het Refor-
matorisch Dagblad. Op donderdag 9 
juni 2022 hield zij in de filmzaal van 
de Protestantse Theologische Uni-
versiteit haar voordracht: “Altijd een 
happy end: protestantse bestsellers als 
spiegel van een veranderende geloofs-
beleving”. Onder deze titel is de tekst 
met de nodige illustraties in druk 
verschenen als deeltje in de hdc-reeks 
Ter Lezing. Het was een zeer geslaagd 
evenement, waarbij De Bruijn voor 
het eerst een overzicht en een duiding 
gaf van de opmerkelijke opkomst van 
vertaalde Amerikaanse, evangelicaal 
getinte romans op de Nederlandse 
reformatorische markt. Zij gaf daar-

mee een mooi vervolg op de vorige 
Boslezing, waarin Agnes Amelink 
sprak over ‘Protestantse leescultuur 
in de schaduw van Abraham Kuyper’. 
Gelukkig hoefde het ditmaal geen 
digitaal optreden te zijn, maar konden 
ruim vijftig bezoekers aanwezig zijn 
en deelnemen aan een geanimeerde 
discussie onder leiding van Wim Ber-
kelaar.

n religieus rampjaar

Sinds oktober vorig jaar sluit het hdc 
Centre for Religious History aan bij 
de traditionele Maand voor de Ge-
schiedenis, een landelijk initiatief om 
op allerlei manieren het grote publiek 

Dr. Enny de Bruijn tijdens de door haar gehouden
Mr. H. Bos-lezing op 9 juni 2022.
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te bereiken met het werk van historici 
en historische instanties. ‘Wat een 
ramp!’, zo luidde het algemene the-
ma, dat qua tijd, plaats, personen of 
gebeurtenissen naar believen mocht 
worden ingevuld. Nu stond 2022 als 
zodanig al in het teken van de herden-
king van de Nederlandse opstand, 450 
jaar geleden, als ‘Geboorte van Neder-
land’. Het hdc besloot beide thema’s 
te combineren – en het uitroepteken 
voorzichtigheidshalve te vervangen 
door een vraagteken – onder de titel 
‘1572: een religieus rampjaar?’ In 
allerlei mediapresentaties en nieuwe 
publicaties lag immers het accent 
op de chaotische ‘burgeroorlog’ die 
indertijd onder Nederlanders werd 
gevoerd, een terechte nuancering van 
de meer ideologisch gedachte strijd 
omwille van de religie en/of de vrij-
heid. Juist in de traditie van Abraham 

Kuyper – denk aan de oprichting van 
De Standaard op 1 april 1872 – is het 
geuzenmotief sterk benadrukt. Het 
symposium was aan de vu dan ook 
geheel op zijn plaats, zeker ook op 
de ‘Hervormingsdag’ 31 oktober, de 
traditionele datum van het begin van 
‘de’ Reformatie in 1517.
Agorazaal 1 was met 90 zitplaatsen 
geheel gevuld, mede dankzij een 
groep vwo-leerlingen van de Jaco-
bus Fruytier-scholengemeenschap 
in Apeldoorn die op deze prachtige 
herfstmiddag met hun docent mee 
naar Amsterdam waren gekomen. 
Fred van Lieburg hield een inleiding 
over het politieke en kerkelijke refor-
matieproces in de zestiende-eeuwse 
Nederlanden, dat een katholieke 
insteek had voordat het door de 
verwikkelingen van de Tachtigjarige 
Oorlog een calvinistische wending 

Overzicht van de zaal bij het symposium ‘1572: een religieus rampjaar?’ op 31 ok-
tober 2022, hier tijdens de inleiding door Fred van Lieburg. Foto Jan van Reenen.
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onderging. Historicus Arjan Nobel, 
docent aan de Universiteit van Am-
sterdam, illustreerde in woord en 
beeld het geweld van de geuzen, die 
niet alleen geestelijken mishandelden 
maar ook tal van kerken en kloosters 
vernielden. Geschiedenisdocent en 
hdc-fellow Jos de Weerd, die vorig 
jaar aan de vu promoveerde op de 
reformatie van de Veluwe, toonde de 
fraaie digitale animatie die hij met 
zijn zwager Jan Hendrik Bosch maak-
te van buiten- en binnenkant van de 
(niet meer bestaande) dorpskerk van 
Apeldoorn vóór de protestantse me-
tamorfose.
Het symposium demonstreerde in 
nog enkele andere bijdragen de ge-
bruikmaking van digitale technieken 
voor historische visualisering waar 
het hdc zich in samenwerking met 
onderzoekers binnen en buiten de vu 
wil profileren. Mediëvist Rombert 
Stapel, verbonden aan het Internati-
onaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis en verantwoordelijk voor de 
Historical Atlas of the Low Countries 
(1350-1800), had speciaal voor de 
gelegenheid een kaart gemaakt van 
de herindeling van de Nederlandse 
bisdommen in 1559/1561. Histo-
risch-geograaf Reinout Klaarenbeek, 
conservator van de vu-Kaarten-
collectie en als zodanig een directe 
partner van het hdc, ging ten slotte 
in op het proces van ‘fragmentatie en 
segregatie van de stedelijke ruimte’. 
Daarbij maakte hij mooi gebruik 
van de Kloosterkaart, een databank 
in het vu-webportaal Geoplaza, sa-
mengesteld door emeritus-hoogleraar 

middeleeuwse geschiedenis Koen 
Goudriaan.
Al met al was dit een boeiend en veel-
zijdig symposium, dat typerend mag 
heten voor de bredere koers die het 
hdc sinds enkele jaren vaart, gericht 
op meer dan alleen het Nederlands 
protestantisme na 1800 en gebruik 
makend van digitale technieken in 
onderwijs, onderzoek en ‘publieks-
geschiedenis’. Evenals het project 
‘Geboorte van Nederland’ houden we 
de aandacht voor deze periode vast 
rond de jaren 1573 en 1574. Het hdc 
zal in 2023 ingaan op de overgang van 
Willem van Oranje tot het calvinisme 
en in 2024 op de eerste Synode van 
Dordrecht.

n biologie en theologie

Op 10 november 2022 organiseerde 
het hdc samen met de Historische 
Commissie vu, het onderzoeksinsti-
tuut clue+, het Stevin Centre for 
History of Science and Humanities 
en de bacheloropleiding Biologie 
een symposium naar aanleiding van 
de honderdste geboortedag van de 
bekende vu-hoogleraar Jan Lever 
(1922-2010). Initiatiefnemer voor 
deze herdenking was universiteitshis-
toricus Ab Flipse, die bezig is met een 
biografie over deze invloedrijke figuur 
uit de vu-geschiedenis. Levers naam 
is verbonden met de fase in de ont-
wikkeling van de neo-gereformeerde 
wereld waarin de verenigbaarheid van 
scheppingsleer en evolutietheorie ter 
discussie stond, en daarmee het debat 
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over geloof en wetenschap intensief 
werd gevoerd. Bij het onderzoek naar 
Levers loopbaan en invloed speelt het 
Lever-archief in de collectie hdc|Pro-
testants erfgoed uiteraard een grote 
rol. Het symposium, gehouden in de 
Jan Lever Zaal van het Wis- en Na-
tuurkundegebouw, trok ongeveer 120 
belangstellenden, onder wie tal van 
oud-studenten die nog colleges van 
de hoogleraar hadden gehad. Na een 
openingswoord van Fred van Lieburg 
als gastheer namens het hdc, hield 
Ab Flipse een lezing over de studie- 
en promotietijd van Lever. Andere 
sprekers waren Gijsbert van den 

Brink, Diederik Blankesteijn, Nico 
van Straalen, Jelte Rozema, Linus van 
der Plas, Rinny Kooi en Bert Lever. 
Herinneringen aan de persoon en eva-
luaties van zijn werk wisselden elkaar 
af. Alle lezingen zijn vastgelegd in 
een bundel, uitgegeven in de Donum 
Reeks van het hdc. Het was een mooi 
moment dat het eerste exemplaar van 
dit boek aan het einde van deze mid-
dag werd aangeboden aan Hans Lever, 
broer van de hoofdpersoon. Het 
was een zeer geslaagde, waardige en 
levendige bijeenkomst, die ook veel 
aandacht in de media trok.

Hans Lever vertelt over zijn broer Jan tijdens het herdenkingssymposium 
op 10 november 2022. In het midden Ab Flipse, redacteur van de 
gepresenteerde bundel. Foto Fred van Lieburg.
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Raadsheer en vriend

In 2022 nam het hdc-gremium af-
scheid van een ‘oude getrouwe’: Jan 
Willem Mekking, penningmeester 
van de Stichting ter Ondersteuning 
van het Historisch Documentatie-
centrum. Hij kan gerust een ‘man 
van het eerste uur’ worden ge-
noemd. Als jonge jurist aan de Vrije 
Universiteit en medewerker van 
rector W.F. de Gaay Fortman – de 
legendarische ‘Gaius’ – ving hij al 
in 1970 de eerste berichten op over 
de oprichting van het hdc, waar-
van de hem van huis uit al lang 
bekende dr. George Puchinger het 
directeurschap werd toevertrouwd. 
Mekking – bij velen vooral bekend 
als secretaris van de Universiteits-
raad – nam in 1986 met Puchingers 
opvolger, dr. Jan de Bruijn, het initiatief 
tot de oprichting van een stichting die 
de publiciteit en fondswerving van 
het hdc tot bloei kon brengen. Er ont-
stond een flinke groep donateurs en 
mede dankzij giften en legaten konden 
veel projecten en activiteiten worden 
bekostigd. Om dat in goede banen te 
leiden, is een nauwgezette penning-
meester met nuttige contacten met 
een notaris en met bankmedewerkers 
onmisbaar. Jan Willem Mekking heeft 
deze rol zo’n 36 jaar met verve vervuld, 
waarvoor zijn medebestuurders en 
andere betrokkenen bij het hdc hem 
zeer dankbaar zijn. Al die jaren kon hij 
rekenen op de medewerking van Hans 
Seijlhouwer, archivaris en nog veel 
meer, die al in 2020 afzwaaide na ruim 
40 jaar trouwe dienst. Het leek Jan 

Willem met het naderen van de leeftijd 
der ‘zeer sterken’ goed om zijn functie 
neer te leggen, waarbij ook Hans het 
moment gekomen achtte om terug te 
treden. Op 1 november 2022 hebben 
we tijdens een diner afscheid geno-
men en tegelijk twee nieuwbenoemde 
penningmeesters – Jan Klop en dr. Wim 
Visser – welkom geheten. De hulde aan 
Jan Willem Mekking is ten slotte luister 
bijgezet met de toekenning van de 
Willem Hovy-penning. Deze is in prin-
cipe bedoeld als onderscheiding voor 
vrijwilligers op het gebied van ons 
collectiebeheer, maar deze keer met 
overtuiging aan een speciale steunpi-
laar gegund. ‘Raadsheer en vriend van 
het hdc’, zo luidt de gegraveerde tekst 
op de penning die tijdens de einde-
jaarsbijeenkomst op 16 december 2022 
is overhandigd.
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n gesprekken over 
secularisatie

In het laatste kwartaal van 2022 lan-
ceerde het hdc een serie interviews in 
de vorm van een podcast, die tot ver 
in 2023 voortgang zal vinden. Eigen-
lijk herleeft hiermee een succesvolle 
activiteit uit een niet zo ver verleden. 
In de jaren 2008-2009 maakten Wim 
Berkelaar en Koos van Noppen bij de 
Evangelische Omroep de radioserie 
Nieuw Protestants Peil, waarvan de 76 
afleveringen nog altijd te beluisteren 
zijn in de soundcloud van het hdc. 
De eerstgenoemde hdc-medewerker 
is tot op de huidige dag op de radio te 
horen in diverse programma’s, terwijl 
de oud-journalist inmiddels werk-
zaam is als hoofd communicatie bij de 
Inwendige Zendingsbond (izb). Ber-
kelaar en Van Noppen pakken nu hun 

vertrouwde samenwerking weer op 
in een project voor het hdc. Onder 
de titel ‘Beschouwen en verstouwen: 
gesprekken over secularisatie’ on-
dervragen zij theologen, historici en 
journalisten die zich in hun werk met 
dit onderwerp hebben beziggehou-
den, maar die ook zelf – als tijdgeno-
ten – deze ingrijpende ontwikkeling 
in de recente religie- en cultuurge-
schiedenis hebben ondergaan. De 
eerste drie interviews werden gehou-
den met Stevo Akkerman, Martien 
Brinkman en Elma Drayer. Er zullen 
nog zeker zeven gesprekken volgen. 
Elke maand wordt een aflevering van 
de podcastserie op het hdc-kanaal in 
soundcloud geplaatst. Op deze ma-
nier proberen we als centrum op een 
breed toegankelijke wijze bij te dragen 
aan de reflectie op de actuele situatie 
in gelovig Nederland.

Koos van Noppen (links) en Wim Berkelaar als ‘partners in crime’ voor hun 
podcast over de secularisatie in Nederland (20 oktober 2022). Foto Beppie de Vries.

Novum 41 Binnenwerk.indd   13Novum 41 Binnenwerk.indd   13 09-12-2022   15:1609-12-2022   15:16



14

dagmare houniet

• Herman Nauta (511)
• Vrijwillige Christelijke Jeugdcen-

trales, aangevuld met foto’s (620)
• Aanvullingen op het archief van 

Uitgeverij Wever te Franeker (748)
• Archief van de zendelinge Elize 

Scharten (1180)
• Aanvullingen op archieven arp 

(272) en AR-kiesvereniging Am-
sterdam (243)

• Familie Grosheide (916)
• Aanvullingen op archief Reinier 

Gosker (487)
• Brieven toegevoegd aan archief 

Wormser en Höveker (258)
• Aanvullingen op het archief van 

de Vereniging van Christen-His-
torici (680)

• Aanvullingen op archief Her-
vormd Weekblad De Gerefor-
meerde Kerk – Uitgegeven door 
de Confessionele Vereniging 
(609)

• Aanvullingen op Liter. Christelijk 
literair tijdschrift (046)

• Archief Stiltecentrum ’t Open 
Hof (511)

• Archief Stichting Dr. Abraham 
Kuyperfonds, archief secretarissen 
(823)

• Archief Anglicaanse Kerken te 
Antwerpen en Oostende (829)

n bijlage

Overzicht van archieven en collecties die in 2022 zijn ontsloten door Dagmare 
Houniet en de vrijwilligers. Tussen haakjes staat het archiefnummer.

Novum 41 Binnenwerk.indd   14Novum 41 Binnenwerk.indd   14 09-12-2022   15:1609-12-2022   15:16



15

• Archief N.A. (Niek) Schuman 
(1151)

• Collectie foto’s faculteit Biologie 
vu (5201)

• Serie foto’s en andere beeldma-
teriaal van predikanten en theo-
logen afkomstig van Museum 
Catharijneconvent (1200)

• Collectie preekbeurtenbrieven 
(211)

vrijwilligers

• Collegedictaten van H. Dooy-
weerd en Vollenhoven met corres-
pondentie (576)

• Jan Ligtharthuis en J.K.A. Schreu-
der (1199)

• Hervormd Beraad Vredesvraag-
stukken (1174)

• Interkerkelijk Vredesberaad (168)
• Jan-Nico Scholten (1130)
• Okke Norel (1194)
• J. van der Meulen (104)
• J.H. Smit-Sibinga (762)
• D.W.O.A. Grosheide (919) en 

G.H.A. Grosheide (830)
• Kleis Kroon (985).

aanwinsten 2022

Overgedragen archieven en aanvullin-
gen op bestaande collecties 2022

Anglicaanse Kerken te Antwerpen en 
Oostende

A. Noordmans en H. van Dijk (cor-
respondentie)

A. Noordtzij (foto’s)

ARP (aanvullingen)
M.A. Beek
K.A. Bril
Ds. B. Drewes
Cassettebandjes van diverse voorman-

nen Gereformeerde Staatspartij
Dr. Abraham Kuyper Fonds. (Archief 

secretarissen 1981-2022)
ds. E.J. Oomkes en ds. Joh. Wester-

huis
E. Korthals Altes
Familie Rutgers (groot-formaat foto’s)
Idenburg & Rutgers (correspondentie 

families)
J. van Essen (1914-2012, acht ‘rond-

zendbrieven’)
Diverse kerkelijke bladen
ds. I. Kok (aanvulling)
prof. dr. G. Kuijpers
M. Pos (aanvulling)
Nederlands Christelijke Reis Vereni-

ging
Nederlandse Vereniging voor Vrije 

Zondagsscholen
Overlegorgaan van joden en christe-

nen in Nederland (ojec)
Oomkes (familie)
R.P. van de Riet
R. Gosker
Stichting 100 Gulden Reis
Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centra-

les (foto’s)
Ds. C. Veenhof
Ds. B. Wentsel
Uitgeverij Wever te Franeker (aanvul-

lingen)
Willem de Zwijgerstichting
Wormser – Budde (briefwisseling)
A. de Groot (aanvulling)
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Dr. Aart de Groot, van 1967 tot 1994 kerkhistoricus aan de Universiteit Utrecht 
en bekend als secretaris van het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van 

het Nederlandse Protestantisme, schonk in beginsel al in 2013 zijn persoonlijke 
archief aan het hdc. Het grootste deel daarvan droeg hij daadwerkelijk over na 
zijn verhuizing van Door werth naar Oosterbeek. Fred van Lieburg haalde het 

materiaal op 16 mei 2022 op. Slechts enkele maanden later, op 6 november 2022, 
overleed Aart op 93-jarige leeftijd. Op de website van het hdc is een uitvoerig ‘in 

memoriam’ aan hem gewijd. Foto Jan Ernst de Groot.
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n missie
Het hdc Centre for Religious History 
staat voor de bevordering van de ken-
nis van religiegeschiedenis in de weten-
schap en in de samenleving, in het bij-
zonder onder de (PhD) studenten aan 
de vu. Het begrip religiegeschiedenis 
verwijst naar de levensbeschouwelijke 
dimensie van al het maatschappelijke 
(politieke, sociale, economische, cultu-
rele) denken en handelen. Bewustzijn 
hiervan, getoetst aan wetenschappelijk 
verantwoorde ontwikkeling en deling 
van kennis, is een vitale en kritische 
waarde voor zowel individuen als 
groepen in het publieke domein. In 
principe is er geen afbakening van tijd, 
ruimte of thematiek, maar de context 
van de vu en de traditie van het vroe-
gere Historisch Documentatiecentrum 
brengt een focus op het Nederlandse 
protestantisme met zich mee. De mate-
riële basis vormen de Bijzondere Col-
lecties binnen de ubvu, met name de 
collectie hdc|Protestants Erfgoed. Al 
met al wil het hdc zich positioneren 
als hét kenniscentrum in Nederland 
voor religiegeschiedenis.

n organisatie
Het hdc Centre for Religious History 
is een samenwerkingsverband tussen 
ubvu en fgw. In de faculteit is het 
centrum verbonden met de leerstoel 

religiegeschiedenis en ingebed in het 
interfacultaire onderzoeksinstituut 
clue+ (programma Global History, 
Heritage, and Memory). Het vaste 
personeel valt onder de afdeling Arts 
and Culture, History and Archeology 
(aha). Bij de Bijzondere Collecties 
werken specialisten voor de hdc-ar-
chieven onder verantwoordelijkheid 
van de directeur ubvu. Er is een 
Stichting ter Ondersteuning van het 
hdc, waarvan het bestuur meedenkt 
over het beleid. Zij vertegenwoordigt 
een grote groep donateurs, die de ver-
binding tussen collecties (ubvu) en 
geschiedbeoefening (fgw) koestert.

n financiële steun
Het hdc Centre for Religious History 
ontvangt structurele bijdragen van 
het College van Bestuur van de Vrije 
Universiteit en de VUVereniging. 
Donaties zijn van vitaal belang om de 
activiteiten en projecten van het cen-
trum mogelijk te maken. Financiële 
steun wordt zeer op prijs gesteld via de 
Stichting ter Ondersteuning van het 
hdc, die door de belastingdienst is 
aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (anbi). Particulieren betalen 
een bedrag van minimaal 20 euro; voor 
rechtspersonen is de donatie op 100 
euro gesteld. Zie het colofon van deze 
nieuwsbrief voor de bankgegevens.
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www.hdcvu.nl/steun
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