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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het hierna beschreven archief bevat de stukken die C.G. Schripsema-de 
Graaf bijeenbracht als secretaris van de Stichting Geestelijke Liederen uit 
den Schat van de Kerk der eeuwen. Het bestrijkt in principe de periode 1949 
tot 2013, met hier en daar ook ouder materiaal. 
 
Genoemde stichting werd 28 juli 1948 opgericht door de theoloog en 
hymnoloog H. Hasper, op dat moment emeritus predikant van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Daarvóór was hij achtereenvolgens predikant 
in de Gereformeerd Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerken in 
Hersteld Verband. Doel van deze stichting was een goede regeling van het 
auteursrecht van diverse werken van H. Hasper te garanderen. Met name in 
inv.nr 7 van het archief treft men veel stukken aan betreffende het auteurs-
recht. Ook na het overlijden van Hasper in 1974 blijft de stichting het au-
teursrecht beheren, en uit de stukken blijkt dat nog regelmatig werk te horen 
was op radio en tv waar de naam van Hasper aan was verbonden. 
 
Ds. Hasper had geen gemakkelijk leven en zijn hymnologische arbeid was 
omstreden. Zelfs is hij in 1938 het slachtoffer geworden van een 
verduisteringszaak, die men hem in de schoenen trachtte te schijven, met als 
doel hem uit zijn ambt te laten zetten. Dit is echter niet gelukt. Onder inv.nr 
13, tweede streepje, bevindt zich de tekst van de lange rede die Hasper te 
zijner verdediging. Het luidde het begin in van algeheel eerherstel. In de 
beknopte biografie die N. van Tellingen over Hasper schreef vindt men in 
hfdst. 6, pp. 94-99, geschiedenis en achtergronden van deze affaire. 
 
In het hieronder genoemde Kerklied in beweging vindt men op pp. 9-15 een 
beknopt overzicht, van de hand van mevr. Schripsema-de Graaf, van de 
geschiedenis der diverse door H. Hasper in het leven geroepen stichtingen. 
Zie de collecties nr. 118, archief-Hasper en vooral ook nr. 1104 het archief 
van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der 
eeuwen (1932-2013) samengesteld door F.C. Vree jr. als penningmeester van 
de Stichting.  
 
Waar in deze plaatsingslijst sprake is van de ‘Stichting’ wordt daarmee 
bedoeld de ‘Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der 
eeuwen’. 
 
Januari 2016 
Bert Kraan 
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Stukken betreffende de Stichting zijn te vinden in de volgende 
archieven: 
118 Archief H. Hasper 
331 Archief van de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van 

de Kerk der Eeuwen en de Stichting tot Verbetering van het 
Geestelijke Lied (Jhr. W. de Savornin Lohman, voorzitter) 

1104 Archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat 
van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) 

 
 
Bronnen 
 
N. van Tellingen, H. Hasper, een omstreden hymnoloog, Goes 1980. 
Kerklied in beweging. Bijdrage uit de geschiedenis van het kerklied sinds de 

Reformatie.[diverse auteurs], Heerenveen 1999. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 Stukken, correspondentie en documentatie betreffende de 

Stichting. Merendeels in alfabetische volgorde, meest op plaats, 
soms op persoon of instantie, 1998-2013 

 6 omslagen 
  1 1998-2000, 2 omslagen 
  2 2001, 1 omslag 
  3 2002-2004, 1 omslag 
  4 2004-2006, 1 omslag 
  5 2007-2013, 1 omslag 
 
6 Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting en de 

Stichting tot verbreiding van het Geestelijk Lied, 1949-2012 
 2 banden 
 
7 Overeenkomsten en contracten met o.a. uitgevers, 

kerkgenootschappen, auteursrechtelijke instanties en personen. 
Alfabetisch geordend, meest op instantie, soms op persoon of 
plaats, 1942-2005 en z.d, 

 1 omslag 
 
8 Stukken, persdocumentatie en correspondentie betreffende 

Calvijn en het kerklied : een studie van H. Hasper, waarin ds. 
J.A. Van der Meiden een samenvatting geeft van Haspers 
omvangrijke Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, 
1987-1988 en z.d. 

 1 omslag 
 
9-10 Stukken, correspondentie en persdocumentatie betreffende 

leven en werk van H. Hasper, met een sterk accent op de “zaak 
Hasper”: het al dan niet aannemen van het Psalter 1949 door de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse 
Hervormde Kerk, 1935-1982 en z.d. 

 2 omslagen 
 
11-12 Stukken betreffende Kerklied in beweging : Bijdrage uit de 

geschiedenis van het kerklied sinds de Reformatie, uitgegeven 
in 1999 onder redactie van de Stichting t.g.v. het 60-jarige 
bestaan der Stichting, grotendeels bestaande uit met de hand 
gecorrigeerde drukproeven in verschillende stadia, 1999 en z.d. 

 2 omslagen 
 
13 – Stukken, correspondentie en persdocumentatie betreffende 

leven en werk van H. Hasper, met nadruk op het Psalter-Hasper 
en de “zaak Hasper”, 1942-1972 en z.d. 
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 – Typoscript van een verweerrede, gehouden door H. Hasper 
tijdens de Algemene Vergadering van het Hersteld Verband, 20 
december 1938, in de Zuidwijk-kapel te Amsterdam. 

 1 omslag 
 
14 Stukken betreffende een geschil tussen de Stichting en de 

Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende het al dan niet 
aanvaarden van het Psalter-1949 (Psalter Hasper) door genoemd 
kerkgenootschap, 1933-1957 

 1 omslag 
 
15 Geluidscassette, bevattende: 
 – Psalter 1949 A. Ps. 89: 1 en 6; ps. 138: 1 en 3; opname van 

27-3-1980 in de Refajakerk te Groningen-Zuid 
 
 – B. Ps. 89: 1, 6 en 7; opname van 24-3-1975 in de kerk der 

Baptistengemeente te Sneek 
 
 – Kopie van een gesneden glasplaat in het archief-Hasper, 

bevattende ps. 19: 1 en 6; ps. 42: 1 en 3; ps. 73: 1 en 11; ps. 81: 
1 en 2; ps. 105: 1 en 2 (berijming  1936). Uitvoerenden: F. 
Bijloos, N. Baak, H. Kalsbeek, J. Loorij. Orgel: G. Alma 

 1 stuk 


