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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Deze collectie bestaat uit brieven van G. Puchinger die door de corresponden-
ten aan het Documentatiecentrum werden gezonden. Aanvankelijk waren die 
briefwisselingen onder een eigen nummer opgenomen (de nrs. 301, 944, 1083 
en een omslag was nog in het geheel niet opgenomen) maar om reden van effi-
ciëntie zijn de brieven in dit geval gegroepeerd rond de afzender, G. Puchin-
ger. 
 
De collectie is net als het archief van Puchinger gesloten tot september 2024. 
 
In de zomer van 2016 werd een collectie brieven aan G.A. de Bruijne (1956-
2001) toegevoegd. Bert Kraan maakte een beschrijving van die stukken en 
schreef een kort voorwoord bij dat deel van de collectie. 
 
In 2019 werd een omslag brieven aan J.W. Mekking toegevoegd en werden 
twee omslagen, eerder opgeborgen in collectie 299 aan deze verzameling 
brieven gevoegd. 
 
In augustus 202 werd een brief van Puchinger, van 17 mei 1957 aan de co-
lelctie toegevoegd, De geadresseerde is niet bekend. 
 
Hans Seijlhouwer 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
– H.L. van Aller en E. van Aller-van der Born, 1956-1988 
 1 omslag 
 
– G.A. de Bruijne, 1956-2001 
 2 dozen 
  NB Zie bijlage A. 
 
– G.P. Hartvelt, 1942. 
 1 omslag 
 
– P. van Hees, *1937, Historicus, 1973-1989. 
 2 omslagen 
 
– P.A. Kouwenhoven, 1951-1957. 
 1 omslag 
 
– J.W. Mekking, 1976-1992. 
 1 omslag 
 
– W. van Mil, 1947-1998 
 1 omslag 
 
– W.C. van Zwieten, redacteur van Contact, (1950-1968), 1955-

1956. 
 1 omslag 
 
– Brief aan ‘Hooggeachte Professor’, betreffende de uitgave van 

Calvinisme en koningschap’, 1957. 
 1 stuk 
 
  
 
  



 4 

Bijlage A. 
 
Brieven van G. Puchinger aan G.A. de Bruijne  
1956-2001 
 
Inleiding 
Het archief bevat de stukken die G.A. de Bruijne bijeenbracht betreffende 
George Puchinger. G.A. (Ad) de Bruijne (1936-2015) was sinds 1985 hoog-
leraar aan de Universiteit van Amsterdam (sociale geografie van de ontwik-
kelingslanden) na de fusie met de faculteit Sociale Geografie van de Vrije 
Universiteit, waar hij eerst lector (vanaf 1963), en vanaf 1976 hoogleraar 
was. Daarvóór wekte hij korte tijd aan de Universiteit Utrecht (1961-1963), 
na zijn studie geografie en planologie aldaar. In deze periode was hij o.a. be-
stuurslid van SSR Utrecht, en tevens redacteur van het door SSR uitgegeven 
blad Libertas ex Veritate. Het is in deze tijd dat hij Puchinger leerde kennen, 
die binnen SSR Utrecht een gezaghebbende figuur was. Dit contact ontwik-
kelde zich tot een jarenlange vriendschap, en uit de zich in het archief bevin-
dende brieven blijkt dat Puchinger zich als een huisvriend van de familie de 
Bruijne mocht beschouwen. 
 
Over het archief 
Een groot deel van het archief bestaat uit brieven en ansichtkaarten, door 
Puchinger aan de Bruijne gestuurd, de kaarten tot de randen volgeschreven, 
de brieven meestal vele vellen volgetypt. De Bruijne was een voor Puchinger 
belangrijke adressant: in het register op de brieven in het archief-Puchinger 
(HDC archiefnummer 695) wordt hij 122 keer vermeld, een goede tweede na 
C. van de Fliert. Overigens bevat het archief een correspondentie van meer 
dan 55.000 brieven! 
 
Bert Kraan, juli 2016 
 
 
Bronnen 
– ‘Achter den tijd’ ; opstellen aangeboden aan Dr. G.Puchinger ter gelegenheid van diens 
vijfenzestigste verjaardag. Haarlem, 1986 
– Re-aligning government, civil society and regional development: new challenges in urban 
and regional development. Essays in honour of G. A. de Bruijne. Amsterdam, [2001] 
 
 
 
1-5 Brieven en briefkaarten van Puchinger, grotendeels aan G.A. de 

Bruijne 
 5 omslagen 
  1 november 1956-december 1961 
  2 januari 1962-juni 1965 
  3 september 1965-november 1976 
  4 november 1976-maart 1977 
  5 april 1977-september 1996 en z.d. 
   Doorslagen en kopie van brieven van G.A. de 

Bruijne aan Puchinger, 1982-1996 
 
6 – Geschiedenis, journalistiek en documentatie. Causerie, 

gehouden door Puchinger voor studenten van de Evangelische 
School voor Journalistiek te Amersfoort, bij hun bezoek aan 
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het HDC aan de VU, 12 oktober 1983 
 – Omgang met en aandacht voor de oecumene. Causerie voor 

de “Cursus Kernvragen” van de Hervormde en 
Gereformeerde wijkgemeenten te Utrecht, dd 1 oktober 1981 

 – Bevrijding. Typoscript [door Puchinger] , Amsterdam, 24 
oktober 1984 

 – Rondblik over onze Nederlandse letterkunde. Toespraak door 
Puchinger voor de conferentie van Schrijverscontact, 
Vereniging van Christen-Auteurs, 31 augustus 1991 te 
Hilversum 

 – Ter opening van een forum over kerk, geloof en politiek. 
Toespraak [door Puchinger], 31 oktober 1978 in de aula van 
de Universiteit van Utrecht 

 – Iets over de geschiedsbeoefening binnen protestantse kring. 
Bijdrage van Puchinger aan een bundel, verschenen t.g.v. het 
25-jarig bestaan van de leerstoel contemporaine geschiedenis 
aan de KU Nijmegen, november 1985 

 – Iets over de gereformeerden en de hedendaagse geschiedbe-
oefening. Toespraak door Puchinger, gehouden op het 
oprichtingscongres van de Vereniging van Christen-Historici 
te Utrecht, op 23 september 1989 

 – Inleiding tot C. Gerretson ‘Verzamelde werken’, [door 
Puchinger], z.d. 

 – Verslag van den dogmen-historische kring: Invallende 
gedachten over het Woord, de sacramenten en de kerk, 1991, 
door Puchinger 

 1 omslag 
 
7 – Stukken betreffende het vertrek van Puchinger van de VU en 

de aan hem opgedragen feestbundel, 1985-1986 en z.d. 
 – Stukken, merendeels persdocumentatie, betreffende het 

overlijden van Puchinger, 1999 
 – Stukken betreffende de nalatenschap van Puchinger, 1987-

2001 
 – Stukken betreffende de Stichting De Honderd Gulden Reis, 

1996-2000 
 – Open brief aan de Partijraad van de ARP, mede ondertekend 

door Puchinger, z.d. 
 – Correspondentie tussen Puchinger en H.C.W. de Bruijne-

Lindeboom, 1969-1977 
 – Stukken betreffende de Gerretson-bibliotheek, 1982 
 – Naar en in Lunteren: Puchinger en de Reünisten Organisatie 

van S.S.R., door Ad de Bruijne, 1985 
 – Brief van G.A. Wagner aan G.A. de Bruijne, dd 3 januari 

1978 
 – Laatste vers, gedicht door Puchinger, 5 maart 1998 
 – Menu van het diner, aangeboden aan G. Puchinger en C. v.d. 

Fliert bij hun aftreden als resp. voorzitter van het moderamen 
en redacteur van het reünisten orgaan der SSR, 26 oktober 
1974 

 1 omslag 
 


