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n ten geleide

Veerkracht – dat was het woord dat 
naar boven kwam bij Bart Wallet, 
toen hij eind 2020 als directeur van 
het hdc Centre for Religious History 
zijn inleiding schreef voor de jaarlijkse 
nieuwsbrief, Novum 39. De coronacri-
sis waardoor de wereld in het voorjaar 
was overvallen, had bij alle narigheid 
het beste in mensen wakker geroepen 
om met de nodige vindingrijkheid 
zoveel mogelijk activiteiten doorgang 
te laten vinden. Nu ik een jaar later 
als nieuwe directeur de pen mag over-
nemen, schiet mij een ander woord 
te binnen om de voortvarendheid 
in 2021 te typeren: volharding. Na 
een lange winter in lockdown volgde 
een hoopgevende zomer, totdat in de 
herfst tot ons doordrong dat we voor 
langere tijd met het rondwarende virus 
zullen moeten leren leven.
De wisseling van de wacht bij het hdc
was zeker onder deze omstandigheden 
maar een rimpeling in de vijver. Op 24 
augustus 2021 werd bekend wat weini-
gen binnen en buiten de academische 
wereld kon verrassen: Bart Wallet 
was benoemd tot hoogleraar Joodse 
studies – vroegmoderne en moderne 
Joodse geschiedenis, in het bijzonder 
in Amsterdam. Dat betekende dat hij 
voltijds aan de slag zou gaan bij de Uni-
versiteit van Amsterdam, waar hij al 
een deeltijdbaan combineerde met zijn 
dienstverband aan de Vrije Universi-
teit. Daarmee kwam een einde aan een 
periode van acht jaar waarin hij eerst 
als onderzoeker bij het hdc en sinds 
2018 als directeur, en ondertussen ook 

als docent bij de opleiding Geschie-
denis, zich voor het brede vakgebied 
hee� ingezet.
Namens alle betrokkenen bij ons cen-
trum dank ik Bart voor zijn belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van het 
hdc. Hij moest opereren in de lastige 
periode van de reorganisatie bij de 
Universiteitsbibliotheek, de herplaat-
sing in de Faculteit der Geestesweten-
schappen en het vertrek van professor 
George Harinck, die vele jaren het 
boegbeeld van het Historisch Docu-
mentatiecentrum was geweest. Per 1 

Bart Wallet, directeur hdc 2018-2021 
(Foto Reformatorisch Dagblad)
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juli 2020 gaf Bart vorm aan de fusie 
met het Amsterdam Centre for Reli-
gious History, waardoor het hdc zich 
positioneerde met een bredere agenda 
in onderzoek en onderwijs op het 
gebied van religiegeschiedenis. Het is 
hem gegund om op de nieuwe leerstoel 
die hem op het lijf geschreven is, zijn 
loopbaan met succes voort te zetten.
Na beraad binnen de faculteit en de af-
deling waaronder het hdc ressorteert, 
ben ik op 1 september 2021 als opvol-
ger aangetreden. De personele unie van 
het directeurschap en de bezetting van 
de leerstoel religiegeschiedenis maakte 
dat niet meer dan logisch. De laatste 
jaren werkten Bart en ik al veel samen 
in de activiteiten van het centrum, 
zodat er in de praktijk niet heel veel 
hoe� te veranderen. Samen met Wim 
Berkelaar, die al vele jaren als publieks-
historicus aan het hdc verbonden is, 
en Jasmijn Vervloet die bij de ubvu
als conservator van de collectie hdc/
Protestants Erfgoed werkt, en nog zo-
veel andere medewerkers, vrijwilligers, 
fellows en studenten, hoop ik de missie 
van het centrum met vaart en visie te 
blijven waarmaken.
De continuïteit vraagt om volharding 
in het nastreven van de doelstelling 
die het hdc groot hee� gemaakt: het 
toegankelijk maken van de geestelijke 
en materiële nalatenschap van het pro-
testantse Nederlandse voorgeslacht in 
de brede context van de geschiedenis 
en geschiedbeoefening. Gelijkblij-
ven betekent echter ook bijblijven 
met aanpassingen en vernieuwingen, 
vooral om de op alle terreinen van de 
samenleving doorwerkende digitale 

revolutie vruchtbaar te maken. In 
Novum 40 gaat het over activiteiten 
in het afgelopen jaar, maar draait het 
om de plannen voor de toekomst. Het 
is een geruststellende gedachte dat 
het hdc niet alleen draagvlak hee� 
binnen de Faculteit der Geestesweten-
schappen, maar ook bij het College 
van Bestuur, de vuVerenigng en de 
Stichting ter Ondersteuning van het 
hdc. Onmisbaar blij� bovenal de mo-
rele en �nanciële betrokkenheid van de 
honderden donateurs. In aansluiting 
op de eindejaarsbijeenkomst van 13 
december 2021, waarin we o
cieel 
afscheid namen van Bart Wallet, wens 
ik, mede namens alle vertegenwoor-
digers van ons centrum, elke lezer van 
deze nieuwsbrief goede feestdagen en 
een gelukkig 2022 toe.

Fred van Lieburg

n vu-geschiedenis

Het academisch jaar 2020-2021 was 
al lang van tevoren door de Vrije Uni-
versiteit uitgeroepen tot jubeljaar, niet 
alleen vanwege de 140ste verjaardag van 
de vu zelf, maar ook met het oog op 
de 100ste sterfdag van haar voornaamste 
oprichter, Abraham Kuyper. In het 
brede programma voor het ‘Kuyper-
jaar’ had het hdc een eigen lijn van 
tien activiteiten uitgezet. Door de 
coronabeperkingen, juist in die winter, 
kon lang niet alles doorgaan, zeker 
niet in de vorm waarin we het alle-
maal graag hadden gewild. Dat geldt 
eens temeer voor het jubileum dat het 
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hdc zelf te vieren had, want op 1 mei 
2021 bestond het centrum 50 jaar. 
Zo uitbundig als in 2011 het 40-jarig 
bestaan is gevierd, onder meer met een 
documentaire over de legendarische 
grondlegger George Puchinger, zo 
geruisloos ging nu het halve eeuwfeest 
aan ons voorbij.
Sommige geannuleerde evenementen 
kunnen op andere manieren alsnog tot 
hun recht komen. Zo zou al op 1 april 
2020 het boek Een oorlogsplaquette 
ontrafeld. Het herdenkingsmonument 
1940-1945 van de Vrije Universiteit 
Amsterdam worden gepresenteerd. Dit 
boek, geschreven door een aantal his-
torici aan de Vrije Universiteit, daarin 
bijgestaan door onderzoeker Tjeerd 
de Jong, is inmiddels verschenen bij 
uitgeverij Boom. Het bevat portret-
ten van alle 90 mensen (professoren, 
studenten, niet-wetenschappelijk per-
soneel) die tijdens de Duitse bezetting 
zijn gestorven en wier namen op een 
plaquette prijken die momenteel op de 
eerste verdieping van de Vrije Universi-
teit (naast het Auditorium) staat.
De portretten van de gestorvenen wor-
den voorafgegaan door artikelen over 
de totstandkoming van het namen-
monument en over de herdenkings-
monumenten aan andere Nederlandse 
universiteiten. En het boek bevat een 
bijdrage over de eerste vrouwelijke 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
Gezina van der Molen, tevens een van 
de oprichters van verzetskrant Trouw.
Na de oorlog ontstond een discussie 
over de zogenoemde oorlogspleegkin-
deren, Joodse kinderen die bij chris-
telijke gezinnen ondergedoken zaten 

en over wie na de oorlog een strijd 
ontstond over de vraag of ze terug 
moesten naar de ouders of opgevoed 
moesten worden in de christelijke 
pleeggezinnen. Het artikel gaat in op 
de discussie die enkele jaren geleden 
weer op�akkerde.
Vanwege het kort tevoren uitgebroken 
Covid-19 kon Een oorlogsplaquette ont-
rafeld in 2020 niet worden gepresen-
teerd. We beleven nu een vierde golf 
van het virus, maar hebben goede hoop 
dat een nieuwe presentatie van het 
boek, op 20 april 2022, wel doorgang 
kan vinden. Die zal gepaard gaan met 
de lancering van een digitaal monu-
ment, waarop alle 90 biogra�eën van 
de mensen die op de plaquette prijken 
te lezen zijn. Een uitnodiging voor de 
presentatie volgt, uiteraard onder voor-
behoud, dit in verband met mogelijk 
nieuwe coronamaatregelen.

n publieke religie

Veel aandacht ging in 2021 uit naar 
een project dat kenmerkend is voor de 
nieuwe koers van het hdc Centre for 
Religious History: de inbedding van 
de protestantse traditie in de algeme-
ne geschiedenis. In de vorige Novum
werd de onderzoekslijn ‘publieke 
religie’ toegelicht, die vorm kreeg in 
relatie tot het thema ‘nationale her-
inneringscultuur’. Onder leiding van 
directeur Bart Wallet en hdc-pro-
movendus Koos-jan de Jager maakte 
een groep medewerkers studie van de 
manier waarop in Nederland de Twee-
de Wereldoorlog en de Nederlands-In-
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donesische oorlog wordt herdacht. 
Daarbij werd gekeken naar de liturgi-
sche vormgeving van 4 en 5 mei, de rol 
van kerken en andere religies daarbij, 
de impact van secularisering en de 
opkomst van de multiculturele samen-
leving, maar ook de verschillende ma-
nieren waarop 4 mei in protestantse 
en katholieke regio’s gestalte krijgen. 
Het mooie van dit project was dat ook 
enkele ba Honours studenten uit onze 
faculteit – Hosoo Kim, Rowen de 
Roos en Emma Ajdari – hun inbreng 
leverden.
In twee opzichten mag het resultaat 
van dit project er zijn. Het traditionele 
kerstgeschenk van het hdc aan de do-
nateurs, het Jaarboek voor de geschiede-
nis van het Nederlands protestantisme, 
is geheel aan het thema gewijd onder 
de titel Heilige stilte: publieke religie 
en de Nederlandse dodenherdenkingen 
sinds 1945. Zoals gebruikelijk hee� 
uitgeverij KokBoekencentrum het op 
de markt gebracht. Tijdens de einde-
jaarsbijeenkomst presenteerden de 
redacteuren het boek een het publiek. 
Twee deskundigen, Ilse Raaijmakers en 
Ruurd Kok, gaven een boeiende re�ec-
tie op de inhoud van de bundel.
Naast het jaarboek is er ook een digi-
taal resultaat van het project. Dankzij 
een subsidie van het interfacultaire 
vu-onderzoeksinstituut clue+ kon er 
een website worden gebouwd waarop 
de verzamelde informatie over publie-
ke herdenkingen in een tijdslijn is te 
vinden. Koos-jan de Jager en Emma 
Ajdari hebben hier prachtig werk gele-
verd, terwijl het bedrijf De Webmakers 
in Gorinchem de technische uitvoe-

ring hee� verzorgd. Kennisneming van 
de  website herdenkingen.hdcvu.nl is 
alleszins de moeite waard!

n religieuze filantropie

Voor het subsidiejaar 2021 kende de 
vuVereniging, als trouwe steunver-
lener aan tal van initiatieven die het 
christelijk-sociale gedachtegoed van de 
universiteit in de moderne samenle-
ving handen en voeten geven, een fors 
bedrag toe voor het project ‘Geven in 
Nederland 1880-2020’. De aanvraag 
hiervoor werd ingediend door Fred 
van Lieburg als hoogleraar religiege-
schiedenis, die daarbij samenwerking 
zocht met René Bekkers, hoogleraar 
�lantropie bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen aan de Vrije Univer-
siteit. Hiermee ontstond een veelbe-
lovende verbinding tussen het hdc
en het Centrum voor Filantropische 
Studies, dat onder meer bekendheid 
geniet door de regelmatige uitgave 
van het rapport ‘Geven in Nederland’. 
Hierin wordt telkens een sociologisch 
overzicht en een economische analyse 
geboden van het geefgedrag van huis-
houdens, er�aters, fondsen, bedrijven 
en kansspelen.
Het idee van het hdc & cfs project is 
om met eenzelfde benadering als waar-
mee de hedendaagse goedgeefsheid in 
kaart wordt gebracht, de �lantropische 
praktijk in het jaar 1880 te reconstru-
eren. De keuze voor dit peiljaar is een 
knipoog naar het ontstaan van de Vrije 
Universiteit in een situatie waarin ook 
christelijk hoger onderwijs nog een 
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‘goed doel’ voor particuliere geldschie-
ters was.
De studentassistenten Ellen van Herk 
en Derek Limberger zijn aan de slag 
gegaan om aan de hand van allerlei 
bronnen de nodige gegevens voor deze 
inventarisatie te verzamelen, terwijl 
de bij Geschiedenis afgestudeerde 
onderzoeksassistent Matthijs van der 
Stoep een grondige literatuurstudie 
verrichtte. De resultaten zullen in de 
loop van volgend jaar worden gepu-
bliceerd onder de titel Geven in Ne-
derland 1880-2020, waarbij historici en 
sociaal-wetenschappers hun licht mo-
gen laten schijnen over de vergelijking 
tussen toen en nu in het springlevende 
maatschappelijke middenveld van vrij-
willigerswerk.

n trajecta

Het hdc Centre for Religious History 
werkt nauw samen met de ‘katholieke’ 
zusterinstellingen in het Nederlandse 
taalgebied – het Katholiek Documen-
tatie Centrum in Nijmegen en het 
kadoc Onderzoeks- en Documenta-
tiecentrum in Leuven – en het Archief- 
en Documentatiecentrum van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
in Kampen. Tot de werkzaamheden 
van dit gremium behoort de uitgave 
van het wetenschappelijke tijdschri� 
Trajecta. Religion, Culture and Society 
in the Low Countries – in open access 
via Amsterdam University Press – en 
de organisatie van een jaarlijks congres, 
beurtelings in België en Nederland. 
Het redactiesecretariaat van Trajecta

is gevestigd bij het hdc en in het 
verslagjaar tekende het vu-centrum 
ook voor de opzet van de conferentie. 
Deze vond – noodgedwongen onli-
ne – plaats op 1 en 2 juli 2021 onder 
de titel ‘Religie en revolutie: de jaren 
zestig en de religiegeschiedenis van 
de Lage Landen’. De verwerking van 
de erfenis van deze spreekwoordelijke 
roerige jaren is in het wetenschappe-
lijk onderzoek nog maar nauwelijks 
begonnen: studies over religie in die 
periode zijn vaak onvoldoende verbon-
den met sociale, politieke en culturele 
geschiedenissen over de jaren zestig, 
en omgekeerd. In een groot aantal bij-
dragen schonken senior- en junior-on-
derzoekers aandacht aan aspecten van 
de religieuze ontwikkelingen in de 
naoorlogse decennia. Uit het congres 
zijn twee a�everingen van Trajecta
voortgevloeid, die spoedig online zul-
len staan. Rond congres en nummers 
hee� afstemming plaatsgevonden met 
Museum Catharijneconvent in Utrecht 
met het oog op de tentoonstelling ‘Van 
God los? De onstuimige jaren zestig’ 
die in februari 2022 van start gaat. 
Daaraan is een lezingenreeks verbon-
den waarin ook diverse hdc-medewer-
kers zullen optreden.

n fellows

Rondom het hdc bestaat een kring 
van onderzoekers op verschillende 
posities binnen en buiten de vu en in 
verschillende fases van hun loopbaan. 
Het gaat om promovendi, postdocs 
en andere universitair werkzame 
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wetenschappers – junior, senior en 
associate fellows van wie de namen en 
achtergronden te vinden zijn op onze 
website. In principe maandelijks is er 
een fellows meeting, waar gediscus-
sieerd wordt over lopende projecten 
en nieuwe publicaties. Deze bijeen-
komsten, die het afgelopen jaar helaas 
allemaal gehouden werden in de vorm 
van Zoom Meetings, staan open voor 
belangstellenden. Wie wil aanhaken, 
kan zich melden bij onze staf.
Binnen deze onderzoeksgemeenschap 
is een actief netwerk ontstaan met een 
speci�eke onderzoekslijn, namelijk 
‘Religieuze Materiële Cultuur’. Ini-
tiatiefnemer is Minou Schraven, die 
verbonden is aan het Amsterdam Uni-
versity College, een joint venture van 
de vu en de UvA. In deze werkgroep 
staat het religieuze object centraal, van 
de Late Oudheid tot aan de dag van 
vandaag. Wat levert het ons op als we 
speci�ek letten op materialiteit en ritu-
eel gebruik van deze voorwerpen? Op 
welke manieren hebben deze objecten 
bijgedragen tot persoonlijke geloofsbe-
leving en de vorming van groepsidenti-
teit? En hoe zijn deze objecten tot ons 
gekomen? Als rode draad dient daarbij 
een artikel van de mediëviste Caroline 
Walker Bynum over de vergelijking 
als onderzoeksinstrument: ‘Avoiding 
the Tyranny of Morphology, or Why 
Compare?’ History of Religions 53.4 
(2014): 341–368. De sprekers worden 
uitgenodigd verbinding te zoeken met 
dit artikel.
Tijdens de eerste bijeenkomst in ja-
nuari 2021 spraken Sabine Hiebsch 
(�eologische Universiteit Kampen), 

Cunera Buijs (Museum voor Wereld-
culturen), Minou Schraven (hdc–
fellow verbonden aan Amsterdam 
University College) en Kirsten van 
Kempen (recent afgestudeerd bij de 
ma Curating Cultures van de vu). Zij 
behandelden zeer verschillende objec-
ten, zoals een bronzen gedenkpenning 
voor het Lutherjaar 1917, een sjama-
nenjas van Arctische volkeren, de door 
pausen gewijde Agnus dei van was, 
en het lot van afgedankte katholieke 
devotionalia: een categorie van sacred 
waste. Het bleek vruchtbaar te onder-
zoeken waarin steeds precies de kracht 
of agency van deze objecten schuilt. 
Tijdens het internationale congres van 
het Nederlands Genootschap voor 
Godsdienstwetenschap, dat begin no-
vember in Amsterdam werd gehouden, 
hebben de vier sprekers zich verenigd 
in een panel over de levenscycli van 
sacrale objecten en hun rol als identi-
teitsmakers (zie www.nggheritage.nl).
Tijdens de onderzoeksbijeenkomst op 
13 oktober 2021 spraken Paul Ariese 
(Reinwardt Academie), Lieke Wijnia 
(Museum Catharijneconvent) en Ben-
te de Leede (Universiteit Leiden). Dit 
keer waren de objecten de musealise-
ring van de Grote Sjoel in Amsterdam, 
nu tentoonstellingsruimte van het 
Joods Historisch Museum; de instal-
latie ‘Shrine for Girls, Dublin’ van 
Patricia Croinin in de tentoonstelling 
‘Maria Magdalena’ in het Catharij-
neconvent, en het Singalees School-
boek uit 1742, dat door de protestant-
se missie op Sri Lanka werd gebruikt.
Ook volgend kalenderjaar is het stre-
ven om weer twee van deze bijeenkom-
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sten te organiseren, waarbij we aanslui-
ting zullen zoeken met vergelijkbare 
initiatieven in binnen- en buitenland.

nonderwijs

Door de inbedding van het hdc in de 
Faculteit der Geesteswetenschappen 
is er een nauwe relatie met de onder-
wijspraktijk, met name in de opleiding 
Geschiedenis. De bij het centrum 
betrokken docenten zorgden weer 
voor een gevarieerd pakket van leermo-
gelijkheden en de programma’s voor 
2022-2023 zijn al vastgesteld. Fred van 
Lieburg is verantwoordelijk voor de 

verplichte tweedejaarscursus Religiege-
schiedenis, terwijl Bas ter Haar Rome-
ny zich richt op onderwijs over antieke 
religies, waaronder het vroege chris-
tendom en de vroege islam. Bij George 
Harinck kunnen masterstudenten 
tutorials volgen op het gebied van het 
neocalvinisme. Bart Wallet stond ga-
rant voor vakken als ‘Amsterdam Je-
wish Culture’, ‘History of the Modern 
Middle East’ en ‘De�ning Antisemitis-
m(s)’. Na zijn vertrek kunnen we ge-
lukkig rekenen op de medewerking van 
de nieuwe hoogleraar Joodse studies 
bij de Faculteit Religie en �eologie, 
Jessica Roitman, die als senior-fellow
aan het hdc verbonden is. Diverse 

hdc-Fellow Jos de Weerd promoveerde op 30 september 2021 aan de Vrije Universiteit op 
het proefschri� De Veluwe gereformeerd: regionale machtswisseling en religieuze verandering
in de zestiende eeuw. Jos studeerde geschiedenis aan de Christelijke Hogeschool Windes-
heim en daarna aan de vu, waar hij in 2011 de research master History afrondde. Tijdens 
een werkcollege van Koen Goudriaan en Fred van Lieburg over pastoors en predikanten 
in reformatietijd raakte hij mede als geboren Elspeter geboeid door de geschiedenis van 

de Veluwe. Hij verwierf de nwo promotiebeurs voor leraren en schreef in vijf jaar tijd de 
interessante studie waarop hij de doctorsgraad verwierf. Genoemde hoogleraren traden als 

promotoren op. Vele leerlingen van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn 
waren naar de vu gekomen om de promotie van hun leraar geschiedenis bij te wonen en 

hem na a�oop bij de Kuyperbuste te feliciteren.
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studenten schreven ba- en ma-scripties 
bij hdc Fellows over religiehistorische 
onderwerpen. In het door geschiede-
nisstudenten geredigeerde blad Codex 
Historiae schreef Fred van Lieburg 
in het zomernummer onder de titel 
‘Another Enlightenment?’ een artikel 
over lopende onderzoeksprojecten 
die geschikt zijn voor medewerking 
van studenten, studentassistenten en 
stagiairs.

n collectie hdc | protestants 
erfgoed

Voor het geschiedenisonderwijs is het 
een groot voordeel dat het hdc in 
de faculteit direct verbonden is met 
de collecties van de ubvu. Dat geldt 
natuurlijk in het algemeen voor de 
vele aanwezige handschri�en en oude 
drukken die de cultuur- en religiege-
schiedenis vanaf de late middeleeuwen 
documenteren, maar in het bijzonder 
voor de kerncollectie van protestantse 
archieven die sinds 1971 binnen de 
universiteitsbibliotheek is opgebouwd. 
De schatten van de collectie hdc/
Protestants Erfgoed zijn nog lang niet 
allemaal opgedolven en worden boven-
dien voortdurend aangevuld en verder 
toegankelijk gemaakt. Naast conser-
vator Jasmijn Vervloet is Dagmare 
Houniet hier ook in het afgelopen jaar 
actief geweest. Ondanks én dankzij 
de beperkende coronamaatregelen 
hebben we veel archieven en aanvul-
lingen op reeds bestaande collecties in 
ontvangst mogen nemen. Zoveel zelfs, 
dat er een nieuwe a�orting is ontstaan: 

nba ofwel Nieuw Binnengekomen Ar-
chieven. De lijsten van aanwinsten en 
nieuwe toegangen (zie bladzijden 15 
en 16) spreken boekdelen! Over speci-
�eke collecties schrij� Dagmare regel-
matig een blog op onze website, die de 
moeite van het lezen zeer waard is van-
wege de inkijkjes in de nalatenschap 
van personen en organisaties uit het 
rijke protestantse leven. Een bijzondere 
ontwikkeling is dat men de ubvu te-
genwoordig vanuit de volle breedte van 
deze traditie weet te vinden, waardoor 
de collectie een steeds vollediger beeld 
van dit stuk Nederlandse religiege-
schiedenis kan geven.
Per 1 januari 2022 wordt de organisa-
tie van de ubvu aangepast. Na enige 
groei en verschuivingen de afgelopen 
jaren, hee� de ub ervoor gekozen 
enkele nieuwe afdelingen in te rich-
ten. Voor het hdc, de archieven, het 
erfgoed, kunst en de bijzondere col-
lecties betekent dat, dat zij samen een 
zelfstandige afdeling gaan vormen: 
de afdeling Bijzondere collecties. In 
deze afdeling, met Michiel Cock als 
hoofd, werken de conservatoren en 
de beschrijvers en collectiebeheerders 
samen aan de zichtbaarheid van de 
collecties en hun inzet voor onderwijs 
en onderzoek aan de vu.

n burgerwetenschap

De symbiose tussen de zorg voor het 
papieren erfgoed en de digitalisering 
van de samenleving levert ook uitda-
ging voor een deel van het hdc-gebeu-
ren dat nog belangrijker kan worden 
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dan het al is. Sinds jaar en dag pro�-
teert het documentatiecentrum van 
een groep vrijwilligers die tijd, energie 
en expertise ten dienste stellen aan 
het toegankelijk maken van collecties. 
Vele inventarissen en plaatsingslijsten 
zijn aan hen te danken en gezien de 
aanhoudende toestroom van materiaal 
blij� er genoeg werk aan de winkel. In 
dit opzicht eiste de coronacrisis wel 
haar tol, omdat er maandenlang geen 
mogelijkheid was om op de vu aanwe-
zig te zijn.
Gelukkig is er tegenwoordig een ande-
re vorm van vrijwilligerswerk die zowel 
de collectiebenutting als het historisch 
onderzoek vooruit kan helpen. In het 
algemeen is ‘Citizen Science’, zoals 
in goed Engels het betrekken van de 
burger bij wetenschap wordt genoemd, 
sterk in opkomst. Bij de knaw en 

nwo wordt dit gede�nieerd als ‘we-
tenschapsbeoefening door vrijwilligers 
die niet als professioneel onderzoeker 
verbonden zijn aan een onderzoeksor-
ganisatie, maar daarbij wel samenwer-
ken met of onder de supervisie staan 
van professionele onderzoekers’. In 
de historische (archief )wereld zijn de 
platforms ‘Vele Handen’ en ‘Goetge-
vonden!’ bekend als instrumenten om 
gegevens uit handgeschreven bronnen 
te laten intypen of met behulp van de 
tool ‘Transkribus’ automatische tran-
scripties te laten corrigeren.
Het behoe� nauwelijks betoog dat 
deze ‘burgerwetenschap’ een univer-
siteit als de vu in de genen zit. Voor 
een erfgoedinstelling als het hdc geldt 
dat wel in dubbele mate. Er is hier ook 
al aardig wat ervaring mee opgedaan. 
In 2017 hebben Fred van Lieburg en 

Jasmijn Vervloet, die in 2020 archivaris 
Hans Seijlhouwer opvolgde als beheerder 
van de hdc-collecties, werkte een scriptie 

die zij enkele jaren geleden schreef als 
student geschiedenis aan de vu om tot 

een boek onder de fraaie titel Scho�es in 
Salland. Een geschiedenis van het Rijksop-
voedingsgesticht Veldzicht 1894-1933. Het 
werd uitgegeven door Koninklijke Van 

Gorcum in Assen en op 5 november 2021 
gepresenteerd in het Gevangenismuseum 

in Veenhuizen. Jasmijn spreekt zelf van 
een mooi project, waardoor zij persoonlijk 
wederom inzag hoe belangrijk archieven 
zijn voor onderwijs en onderzoek. ‘De 

vaardigheden die ik gedurende dit project 
heb opgedaan, ga ik met veel plezier weer 

toepassen op de collectie.’
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Koos-jan de Jager dankzij een sub-
sidie van de Stichting Dr. Abraham 
Kuyperfonds een ‘Vele handen’-project 
over het Volkspetitionnement van 
1878 uitgevoerd. Daarmee is met de 
vingers van tientallen vrijwilligers een 
database met gegevens over 305.000 
protestantse ondertekenaars van deze 
actie voor confessioneel onderwijs 
gecreëerd. Naderhand �nancierde de 
vu-Vereniging een soortgelijk project 
over haar eigen 2200 donateurs anno 
1880, waarvan de database samen met 
een boek over ‘Het volk achter de vu’ 
binnen afzienbare tijd zal worden ge-
publiceerd. Recent goed nieuws is dat 
de vu-Vereniging geld gee� voor de 
digitalisering van het felicitatieregister 
voor Abraham Kuyper bij zijn 70ste 
verjaardag in 1907 – zowel de opname 
van dit topstuk uit de hdc-collectie 
in de vu-Beeldbank als de invoer van 
de ruim 15.000 namen van personen, 
veelal met aanduiding van hun functie 
in de toenmalige protestants-christe-
lijke wereld (zie het omslag van deze 
Novum).
Los van de gesubsidieerde projecten 
zijn momenteel de oudgedienden Ge-
zien Ridderbos en Piet Moleveld bezig 
met de transcriptie van het uit 1872 
daterende ‘Smeekschri� voor gewe-
tensvrijheid aan den Koning’, waarmee 
bijna 44.000 personen protesteerden 
tegen de invoering van een vaccinatie-
plicht voor schoolkinderen. Actueler 
kan de geschiedenis bijna niet zijn, zo-
als ook duidelijk werd in een reportage 
die het Reformatorisch Dagblad op 11 
december 2021 aan dit project wijdde, 
geïllustreerd door een prachtige kaart 

die vu-gra�cus Jaap Fokkema voor ons 
maakte.
Het hdc wil de ‘burgerwetenschap’ 
planmatig opnemen in het program-
ma voor de komende jaren. Juist via 
onze achterban en die van de vu-Ver-
eniging kan de veelal door interesse 
voor het onderwerp of binding met 
de vu-traditie gevoede toewijding op 
grotere schaal worden aangeboord. 
Wel vergt deze inzet van vrijwilligers 
de nodige coördinatie en begeleiding 
(denk aan paleogra�sche bekwaam-
heid, historisch inzicht, accuratesse, 
computerskills). We hopen dat door 
genoemd artikel, deze nieuwsbrief en 
door verdere reclame meer mensen 
zich bij het hdc zullen melden om op 
een of andere manier met vele handen 
licht werk te maken. Juist de digitale 
vorm maakt dit tot een geschikte vrije-
tijdsbesteding vanuit huis voor ieder 
die er wat uurtjes voor hee� en – dat 
vooral – er plezier aan belee�.

ndigitale geschiedenis

Het hdc maakt een digitale wending 
naar de toekomst, die past bij de ont-
wikkelingen binnen de (ub)vu en in 
de academische wereld. De hiervoor 
genoemde ‘citizen science’ is nog maar 
een onderdeel van een bredere omslag 
naar een ‘open science’, waarin de ana-
lyse van grote hoeveelheden data met 
behulp van snelle computers en slimme 
so�ware niet beperkt blij� tot de bèta- 
en gammawetenschappen. Ook voor 
de alfawetenschappen liggen hier on-
der de noemer van ‘digital humanities’ 
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grote kansen. ‘Digital history’ is een 
serieuze discipline, getuige de leerop-
dracht die oud-vu-historicus Joris van 
Eijnatten afgelopen jaar aanvaardde 
aan de Universiteit Utrecht, welk 
hoogleraarschap hij combineert met 
het directeurschap van het
Netherlands eScience Center in Am-
sterdam. Vanuit onze eigen faculteit 
gee� Inger Leemans, hoogleraar 
cultuurgeschiedenis, leiding aan het 
Humanities Lab bij de Koninklijke 
Akademie voor Wetenschappen, waar 

interessante projecten lopen die ge-
bruik maken van gedigitaliseerde bron-
nen bij het Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis.
Juist voor de beoefening van religie-
geschiedenis geldt er een bijzondere 
verantwoordelijkheid om in die ont-
wikkeling mee te komen. Onder his-
torici is de aandacht voor de religieuze 
factor in het verleden en het begrip van 
geloof in vroeger tijden niet vanzelf-
sprekend. We moeten ervoor zorgen 
dat zoveel mogelijk bronnen volgens 
de daarvoor geldende richtlijnen in 
de duurzame digitale infrastructuur 
van het historisch onderzoek terecht 
komen. Zo kunnen we bijdragen aan 
maximale zichtbaarheid, toegankelijk-
heid en verwerking van het religieuze 
erfgoed in de toekomst. Behalve data-
bestanden over personen, zoals kerke-
lijke beroepsgroepen, of over levensbe-
schouwelijke instellingen, zoals kerken 
en christelijke verenigingen, komen 
hierbij ook teksten, zoals biogra�eën, 
preken en tijdschri�artikelen, in het 
vizier van de digitalisering en digi-
taal-historische onderzoeksmethoden.
Heritage – Digitality – Competence: 
zo zou je de blijvende roeping van het 
hdc in een drieslag kunnen verwoor-
den. Die laatste factor van competentie 
is misschien wel het belangrijkst: het 
interpreteren van bronnen, het over-
dragen van kennis, het stimuleren van 
onderzoek, het delen van expertise, 
alles zowel onder studenten en promo-
vendi als onder het publiek. We zullen 
hierbij samenwerking voortzetten en 
zoeken met voor de partners die in 
deze nieuwsbrief ter sprake zijn ge-
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komen. Daaraan kunnen nog andere 
contacten worden toegevoegd, zoals 
met de Koninklijke Bibliotheek (hoe-
der van Delpher), het cbg Centrum 
voor Familiegeschiedenis (beheerder 
van WieWasWie) en de Erdee Media 
Groep (eigenaar van Digibron). Als 
minicentrum met weinig structurele 
middelen wil het hdc kleinschalig 
opzetten wat haalbaar is als speci�eke, 
aan andere projecten complementaire 
bijdrage aan de nationale digitale infra-
structuur voor historische informatie 
volgens de gangbare normen van 
research datamanagement.

n publieksgeschiedenis

Geschiedenis gaat over mensen en 
is bestemd voor iedereen – dat is en 
blij� ook het uitgangspunt voor het 
hdc Centre for Religious History. 
Na alle aandacht voor onderzoek en 
onderwijs, voor collectiebeheer en 
vrijwilligerswerk, vormt de vertaalslag 
naar een breed publiek een belangrijk 
doel. Op 6 oktober 2021 organiseerde 
het hdc voor het eerst een activiteit 
in het kader van de Maand van de Ge-
schiedenis, zoals die elk jaar door een 
uitgebreid platform van erfgoedinstel-
lingen met een groot aantal evenemen-
ten wordt ingevuld. ‘Wij geloven dat 
kennis van het verleden bijdraagt aan 
begrip van het heden en daaraan con-
text gee�’, luidt de belijdenis van dit 
netwerk waarop het hdc alleen maar 
amen kan zeggen.
Als thema fungeerde dit jaar ‘Aan het 
werk’, waarbij het ging over alle moge-

In 2011 hee� het hdc de Willem Hovy 
Penning ingesteld. Deze penning wordt 

uitgereikt aan vrijwilligers die zich op 
bijzondere wijze hebben ingezet voor het 
hdc. Willem Hovy (1840-1915), chris-
telijk sociaal ondernemer, medestichter 
en �nancier van de Vrije Universiteit is 
als bierbrouwer rijk geworden. Hij was 
daarnaast jarenlang actief in het maat-

schappelijk leven in Amsterdam. Vanwege 
zijn vele onbezoldigde nevenfuncties koos 
het hdc voor de �guur van Willem Hovy 

om in hem vrijwilligers te eren. De penning 
is sinds 2011 uitgereikt aan Roel Hui-

zenga, Piet Moleveld, Dirk Smits, Dick 
Kuiper, Iet Kiel-Hartog, Jasper Verhoogt 
en Gezien Ridderbos. Op 13 december 

2021 werd aan deze rij een nieuwe naam 
toegevoegd: Joost van Ommen, voorheen 
communicatiemedewerker bij de vu, kreeg 

de Willem Hovy Penning als blijk van 
waardering voor zijn vele werk voor het 

hdc in de afgelopen jaren, met name voor 
het trouwe onderhoud van de websites 

hdc.vu.nl en geheugenvande vu.nl.
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lijke vormen van arbeid en zingeving 
in de geschiedenis. Daarop aansluitend 
werd Freek de Jonge uitgenodigd voor 
een presentatie over zijn vader – pre-
dikant in de Nederlandse Hervormde 
Kerk – en zijn grootvader, die als bij-
belcolporteur en evangelist de kost ver-
diende. De bekende cabaretier schreef 
over zijn a�omst het boek Kom Verder, 
een egodocument dat ons terugbrengt 
naar een religieuze en sociale wereld 
waarin een boerenjongen alleen op een 
bijzondere manier kon opklimmen tot 
een kerkelijk beroep.
De bijeenkomst werd gehouden in de 
Waalse Kerk en bezocht door bijna 

100 belangstellenden. Na een inleiding 
van Fred van Lieburg over de ‘selfmade’ 
dominees in de 19e en 20e eeuw, met 
nieuwe archivalische informatie over 
grootvader Willem Govert de Jonge, 
schetste Freek zijn familiegeschiedenis 
aan de hand van voorgedragen passa-
ges uit zijn boek. Daarna ging hij in 
gesprek met het publiek onder leiding 
van Wim Berkelaar. Er ontstond een 
geanimeerde discussie over de door-
lopende lijnen van ‘roepingen’ in drie 
generaties. Deze hdc-bijdrage aan de 
Maand van de Geschiedenis is voor 
herhaling vatbaar.
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Op 16 december 2021 promoveerde hdc-fellow Christoph van den Belt op het boek 
Eigentijds en eigenzinnig Een geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformato-
risch Dagblad (1960-2000). Christoph studeerde geschiedenis aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen en solliciteerde in 2015 op een promotieplaats aan de Vrije Universiteit, 
mogelijk gemaakt door genoemde mediabedrijven in samenwerking met de Christelijke 
Hogeschool Ede. Promotoren waren George Harinck en Jan van der Stoep. Gedurende 

zijn vij�arige aanstelling toonde Christoph zich zowel binnen de Faculteit der Geesteswe-
tenschappen als in het hdc een graag geziene collega met een nuchtere blik op de acade-

mische wereld en de historische wetenschap.
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n bijlage

Hierbij volgt een selectie van andere 
collecties die nu aangevuld of toegan-
kelijk gemaakt zijn (de nummers zijn 
archief- of collectienummers):

A
ches van de World Council of 
Churches en twee posters van het 
Vormingscentrum vu

Archief Comité Christen Democraten 
voor Ontspanning en Wapenbe-
heersing (1179)

Archief ds. Izaak en Reinier Kok 
(1155)

Beroepingsbrieven en correspondentie 
van ds. W. de Graaf (1898-1984) 
(819)

Brieven en preekbundels voor het ar-
chief van ds. Leendert Spoel (1176)

Collectie foto’s en ansichtkaarten van 
preekstoelen overgedragen door 
dhr. Gerrit Hettema (1171)

Collectie Johannes Huizinga (1177)
Collegedictaten van prof.dr. J. Wille 

toegevoegd aan diens archief (252)
Foto’s en (bouw)tekeningen collectie 

W.O.P.K.-project toegevoegd aan 
het archief van Van Swigchem 
(848)

Het Hervormd Beraad Vredesvraag-
stukken (1174)

Overleg Joden en Christenen in Ne-
derland (ojec) (1178)

Stukken betre�ende arkv Waterin-
gen-Kwintsheul (432)

Stukken betre�ende ds. Dirk van 
Heyst (512)

Toevoegingen aan archief D.W.O.A. 
Grosheide (511)

Toevoegingen aan het archief Neder-

lands Christelijke Plattelands Jon-
geren (ncpj) (535)

Toevoegingen aan het archief van ds. 
Rinze Douma (1054)

Toevoegingen aan het arp-archief 
(ar-kiesvereniging Yerseke(854)

Twee brieven toegevoegd aan archief 
F.W. Grosheide betre�ende re-
dactie Gereformeerd �eologisch 
Tijdschri� (111).

Toevoegingen op de collectie
hdc|Protestants Erfgoed 2021

Stukken betr. Geref. J.V. “Ken U 
Zelven” te Houwerzijl; bevat stuk-
ken betre�ende (de Bond van) 
Meisjesverenigingen op Gerefor-
meerde Grondslag

Archief Fam. Kerssies
Archief H.S. Mülder.
Archief L. Spoel
Stukken betre�ende studentencabaret 

vu a�omstig van N. Schuman
Archief Christen democraten voor 

ontspanning en wapenbeheersing
Archief J. Klapwijk
Stukken betre�ende Stiltecentrum de 

Buitenhof
Archief AR Kiesvereniging Waterin-

gen-Kwintsheul 1961 - 1974
Archief o.v. ianua
Archief prof. dr. G. Meuleman
Archief Arjos Amsterdam
Archief Christelijk Literair overleg
Archief E. Hofman
Stukken betre�ende W.J. van Roosen-

dael
Stukken betre�ende prof. dr. J. Wille
Archief E. Scharten
Toevoegingen op Archief M. Gosker
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Toevoegingen op Archief S. Delhaas 
en D. Krijger

Archief o.v. C.I.C.E.R.O
Archief O. Norel
Archief Fam. Hagen
Archief H. Verweij
Toevoegingen op Archief R. Douma
Archief AR Kiesvereniging Yerseke
Stukken betre�ende de Nederlandse 

Christelijke Plattelands Jongeren
Archief H. Noordegraaf
Archief Noodgemeente Geref.Kerk 

Groot Den Haag
Archief Noodgemeente Geref.Kerk 

Groot-Utrecht
Archief Vereniging Schri� en Getui-

genis
Archief Reformatorisch Beraad
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nmissie
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.

norganisatie
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 His-
tory 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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